
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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W pierwszej części, w dniu 3
stycznia 2018 r. po drodze do Holan
dii zatrzymamy sięw uroczym niemiec
kim miasteczku Gesler, gdzie na starym
mieście zobaczymy występy dla licznych
turystów. Następnym etapem podróży
jest jużAmsterdam w Holandii. Pod
czas nocnego zwiedzania zobaczymy
tam Dzielnicę Czerwonych Latarni, słyn
ną z tego, że damy o niezbyt ciężkich
obyczajach pokazują na wystawach swe
wdzięki, zachęcając oglądających je ma
rynarzy do wejścia. Następnego dnia
popłyniemy łodzią po kanałach Amster
damu i weźmiemy udziałw uroczysto
ściach święta Dnia Królowej, obchodzo
nego corocznie w dniu 30 kwietnia. Na
koniec przejdziemy się po słynnych ogro
dach kwiatowych w Keukenhof, oglą
dając przepiękne kompozycje kwiato
we, złożone przeważnie z tulipanów,
a w oranżerii zobaczymy kolekcję róż
nokolorowych storczyków. W Hadze,
stolicy Holandii, zobaczymy zamek bę
dący siedzibą parlamentu Holandii i po
jedziemy do Antwerpii w Belgii. W ka
tedrze zobaczymy kolekcję obrazów Ru
bensa, a w kościele św. Jakuba grób
rodziny Rubensów. Następnie będzie
my obserwować uroczyste obchody świę
ta 1 Maja, obchodzone na ulicach i ryn
ku w Antwerpii.

W drugiej części, w dniu 10
stycznia 2018 r., będziemy kontynu
ować zwiedzanie Belgii. W Gandawie
(Wschodnia Flandria) zobaczymy ro
mańską katedrę św. Bawona z 1228 r.,

ratusz z 1518 r., którego północna fasa
da wykonana jest w stylu gotyku pło
mienistego, a wschodnia w stylu wło
skiego renesansu, rynek i kamienny za
mek hrabiów Flandrii z XII w. W Brugii
(Zachodnia Flandria) obejrzymy hale
targowe z XIII w., stojące przy rynku,
wieżę strażnicząBelfort z dzwonem, wy
budowanąw 1239 r., ratusz i przejdzie
my się wzdłuż kanału, następnie uda
my się do Brukseli  stolicy Belgii, oraz
Unii Europejskiej. Zwiedzimy tam wspa
niałą gotycką katedrę św. Michała
i św. Goduli z 1215 r., kryty pasaż han
dlowy, zobaczymy Mannekenpis i Jan
nekepis, czyli siusiającego chłopca
i dziewczynkę, obejrzymy pięknie zdo
bione domy cechowe, Dom Królewski
i gotycki ratusz wokół rynku (Grand Pla
ce), zobaczymy też charakterystyczną
budowlę Atomium, będącą pozostało
ścią po Wystawie Światowej EXPO58
w Brukseli w 1958 r. Kolejnym miej
scem na trasie będzie stolica Wielkie
go Księstwa Luxemburg. Stare mia
sto przepięknie położone jest w zakolu
rzeki Alzette i otoczone wysokimi mu
rami z XVII w. Zwiedzimy książęcą ka
tedrę Notre Dame, zobaczymy pałac
Wielkiego Księcia z 1572 r. oraz dobu
dowany do niego budynek parlamentu
i obejrzymy z góry teren miasta. Ostat
nim miejscem podczas powrotu będzie
katedra w Metz we Francji, gdzie zo
baczymy oryginalne witraże Chagala.

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkania odbędą się
w środy 3 i 10 stycznia 2018 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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Moja wyprawa do krajów Beneluxu: Belgii, Holandii i Luxemburga,
wiodła przez Niemcy. Wszystkie te trzy kraje leżą w zachodniej części Eu
ropy, nad brzegami Morza Północnego. Królestwo Holandii zajmuje obszar
około 37 tys. km kwadratowych, z których dużą część stanowią tereny de
presyjne, położone poniżej poziomu morza. Belgia zajmuje nieco więcej niż
30 tys. km kw., a Wielkie Księstwo Luxemburga zaledwie około 2,6 tys. km
kwadratowych. Ze względu na wspaniałe zabytki i wysoką kulturę, kraje te
warte są zwiedzenia.
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