
Jestem magi
strem inżynierem bu
downictwa lądowego.
Pochodzę z Piotrko
wa Trybunalskiego,
miasta, w którym
przez kilkaset lat od

bywały się sądy trybunalskie, prze
niesione następnie do Lublina. Ja 
podobnie  po studiach przeprowa
dziłem się do Lublina i pracowałem
w kilku przedsiębiorstwach budow
lanych na kierowniczych stanowi
skach, aż do emerytury. Nie trakto
wałem dnia przejścia w stan spoczyn
ku jako etapu zagrzebania się
w domowych pieleszach, z kapciami
na nogach i herbatką przed telewizo
rem. Wprost przeciwnie, mając teraz
więcej wolnego czasu, postanowiłem
zrealizować wiele spraw dotąd odkła
danych na później. Przez cały okres
pracy zawodowej, i obecnie, byłem
i jestem bardzo aktywny w pracach
społecznych na rzecz Lubelskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej, w której miesz
kam, oraz na rzecz Polskiego Związ
ku Inżynierów i Techników Budow
nictwa, którego jestem członkiem. Od
wielu lat pielęgnuję również moje naj
ważniejsze hobby — zwiedzanie Pol
ski, Europy i świata w rodzinnym gro
nie. Emerytura dała mi większe moż
liwości poświecenia się podróżom.
A podróże realizuję na kilka sposo

bów, z których wcześniej preferowa
łem indywidualny wyjazd z namio
tem na camping, obecnie wyjeżdża
my na zorganizowane wycieczki
z biurem podróży. Zwiedziłem z ro
dziną prawie wszystkie kraje euro
pejskie, niektóre afrykańskie i azja
tyckie. Byłem na zboczu Mont Blanc,
zaglądałem do krateru Wezuwiusza,
pływałem statkiem po Bajkale, gra
łem w kasynie w Monte Carlo i Ma
cao, chodziłem po Murze Chińskim
i modliłem się w Jerozolimie. Z każ
dego wyjazdu przywożę film, zdjęcia,
a przede wszystkim mnóstwo nieza
pomnianych wrażeń, którymi dzielę
się z przyjaciółmi podczas spotkań
w długie zimowe wieczory. Niektóre
z najciekawszych wspomnień spisu
ję w formie reportaży, z myślą o ich
wydrukowaniu. Ale mimo tylu pięk
nych rzeczy na świecie, to uważam,
że Polska jest piękna, a najpiękniej
sza jest Lubelszczyzna. Nasze jezio
ra, grzybowe lasy i zabytkowe mia
sta, odpowiednio zagospodarowane
i wypromowane, skutecznie konku
rować mogą z innymi perłami tury
stycznymi w świecie. I wierzcie mi
Państwo, że na emeryturze nie mam
czasu się nudzić.

Krzysztof Baranowski
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Film z mojej wycieczki
do Berlina pokażę 13 grudnia
2017 r.

Zwiedzimy piękny pałac Char
lottenburg, wzniesiony w 1696 r.
przez króla Fryderyka I dla jego żo
ny Charlotty. Pałac jest wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNE
SCO i jest obiektem muzealnym.
Następnie zobaczymy bogate zbio
ry Muzeum Egipskiego, dorów
nujące tym z muzeum w Kairze.
Prezentowane są tam eksponaty
pochodzące z wykopalisk prowa
dzonych przez Niemcy na terenach
Egiptu. Między innymi zobaczymy
tam szereg mumii władców Egiptu
oraz popiersie królowej Nefretete.
Dalej odbędziemy rejs statkiem wy
cieczkowym po rzece Sprewie, oglą
dając po drodze szereg zabytko
wych i państwowych obiektów,
w tym budynek Reichstagu (obec
nie Bundestagu) i budynki rządo
we. Po rejsie zwiedzimy rzymsko
katolicką katedrę św. Jadwigi,
która przez wiele lat po wojnie by
ła w ruinie. Obecnie jest pięknie od
restaurowana i zachwyca wspania
łymi freskami, malowidłami i wnę
trzem. Stąd już blisko do słynnej

Wyspy Muzeów położonej między
ramionami Sprewy, gdzie znajdu
ją się między innymi: Stare Mu
zeum ze zbiorami sztuki starożyt
nej, Muzeum Pergamonu z naj
słynniejszym ołtarzem Pergamonu,
wywiezionym przez Niemców z Ber
gamy w Turcji, Muzeum Azji
Przedniej z rekonstrukcją części
pałacu króla Babilonii Nabuchodo
nozora, zbiorami z Asyrii i Mezo
potamii, Muzeum Późnego An
tyku i Sztuki Bizantyjskiej oraz
innych kultur starożytnych. Następ
nie udamy się do Poczdamu, aby
zobaczyć najsłynniejszy zabytek
Poczdamu, czyli zespół pałacowo
parkowy Sanssouci, a w nim roko
kowy pałac Sanssouci, ulubione
miejsce odpoczynku cesarza Fry
deryka Wielkiego. Niedaleko stąd
znajduje się pałacyk Cecilien
hof, w którym w 1945 r., po zakoń
czeniu drugiej wojny światowej, ob
radowała konferencja poczdamska,
decydująca o powojennym podzia
le Niemiec i Europy na ponad czter
dzieści lat.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkanie odbędzie się
w środę 13 grudnia 2017 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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Niemcy Berlin

Po drugiej wojnie światowej, Berlin został podzielony na cztery stre
fy wpływów. Oficjalną stolicą nowej Republiki Federalnej Niemiec zo
stał ogłoszony dopiero 3 października 1990 r. Wcześniej funkcję stoli
cy RFN pełniło Bonn. Berlin położone jest po obu stronach rzeki Spre
wy obecnie to prężnie rozwijająca się handlowo i kulturalnie metropolia.
Liczne galerie sztuki, teatry, uniwersytety i sławne muzea powodują, że
Berlin jest jednym z czołowych centrów kulturalnych świata.




