
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.
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Włodawę nazwano miastem trzech
kultur, ponieważ co roku, we wrześniu, od
bywa się tutaj folklorystyczny Festiwal
Trzech Kultur: piątek poświęcony jest kul
turze żydowskiej, sobota prawosławiu i nie
dziela katolikom. Część koncertów odby
wa sięw oryginalnych budynkach synago
gi, cerkwi i kościoła. Dzięki położeniu na
granicy dawnej Korony i Litwy, miasto od
początku istnienia zamieszkiwali Polacy
i Rusini, a po uzyskaniu praw miejskich
w XVI w. osiedlili się tu Żydzi. W pierw
szej połowie XVII w. Włodawa była rów
nież ośrodkiem kalwinizmu (w 1634 r. od
był się tu zjazd kalwinów z całej Korony
i Litwy).

Film z mojej wycieczki w tamte stro
ny pokażę w dniu 17 stycznia 2018 r.
Na rynku we Włodawie zobaczymy póź
nobarokowy zespół parterowych kramów
i jatek z XVIII w., zwany „czworobokiem”,
z obszernym wewnętrznym dziedzińcem
oraz z dwiema bramami wjazdowymi.

Na wysokiej skarpie od strony Bugu,
widać barokowy kościół św. Ludwika
ze strzelistymi wieżami, zaprojektowany
przez architekta królewskiego Pawła Fon
tanę. Kościołem i klasztorem opiekują się
ojcowie paulini, przybyli z Jasnej Góry. We
wnętrzu kościoła znajdują się bogate, ro
kokowe polichromie oraz dekoracje sztu
katorskie i rzeźby. Naprzeciwko kościoła,
na murze wzdłuż ulicy, zobaczyćmożemy
ciekawie namalowany mural reklamujący
Festiwal Trzech Kultur.

W pobliżu rynku widać baniaste ko
puły cerkwi Narodzenia Najświętszej
Marii Panny, wybudowanej w XIX w.
Ciekawostką jest postawiony na placu cer
kiewnym, ekumeniczny krzyż, upamięt
niający IV Festiwal Trzech Kultur z 2001r.

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko
Włodawskiego ma swoją siedzibęw sy
nagodze, która jest jednym z najcenniej
szych zabytków sakralnych architektury
żydowskiej w Polsce. Duże wrażenie robi
wnętrze z łukowym sklepieniem podpar
tym słupami. Zachowały się tu podstawo
we elementy wyposażenia wnętrza: baro
kowa szafa ołtarzowa, naturalnej wielko
ści makieta bimy, zbiór judaików i pokój

mełameda (nauczyciela szkółki żydow
skiej). Obok synagogi znajduje się mała sy
nagoga i dom kahalny, z zachowanymi
fragmentami polichromii.

Za Włodawą kierujemy się na pół
noc, do Jabłecznej. Przez bramę wcho
dzimy za ogrodzenie prawosławnego klasz
toru i znajdujemy się jakby w niewielkim
parku, pełnym kwiatów. Jest tu nawet nie
duży staw z mostkiem. Wszystko pięknie
utrzymane i zadbane. Za wewnętrznym
ogrodzeniem, znajdującym się po lewej
stronie, widać już białe mury cerkwi św.
Onufrego ze złoconymi kopułami. We
wnątrz znajduje się wspaniały ikonostas
z ikonami z XVIII w. Warto w tym miej
scu posłuchać ciekawych opowieści mni
cha z historii powstania monastyru.

Wracając na parking, widzimy na
wprost, wśród drzew, na niewielkim wzgór
ku, małą kapliczkę z zielonymi kopułami.
W prawo od niej, polna droga prowadzi do
Bugu.

Kierujemy się dalej na północ. Po
około 12 km dojeżdżamy już do Kodnia,
byłej rezydencji rodu Sapiehów. Przed ko
ściołem św. Anny z XVII w. jest niedu
ży parking. Wewnątrz kościoła stanowią
cego Sanktuarium Królowej Podlasia, po
dziwiać możemy bogatą renesansową
sztukaterię oraz słynny obraz Matki Bo
skiej de Guadelupe, który został wykra
dziony z kaplicy papieskiej w Watykanie
przez Mikołaja Sapiehę. Warto posłuchać
w kościele opowieści księży o historii mia
sta, kościoła i obrazu. Na zewnątrz kościo
ła, z boku, znajduje sięwejście do podzie
mi, gdzie obejrzeć można trumny ze szcząt
kami niektórych członków rodu Sapiehów.
Z tyłu, za kościołem, są zabudowania klasz
torne i dom pielgrzyma. Idąc dalej, w kie
runku do Bugu, dochodzimy do dawnej
siedziby Sapiehów, wybudowanej w pierw
szej połowie XVI w. Do naszych czasów za
chował sięw dobrym stanie późnogotycki
kościół oraz pałacyk zwany „Placencją”
z XVIII w. Z barokowego pałacu pozosta
ły tylko fundamenty..

Zapraszam
Krzysztof Baranowski

Spotkanie odbędzie się
w środę 17 stycznia 2018 r. o godz. 17.00
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w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
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