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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Grecja należy do najstarszych państw cywilizacji europejskiej. Śla
dy po osadach greckich spotkamy w całym basenie Morza Śródziem
nego, oraz na wybrzeżach Morza Czarnego. Obecnie Grecja zajmuje
południową część Półwyspu Bałkańskiego, a także około 100 wysp na
Morzu Jońskim, Egejskim i Śródziemnym. Powierzchnia Grecji to pra
wie 132 tysiące kilometrów kwadratowych, czyli około trzy razy mniej
niż powierzchnia Polski.
Moja podróż na półwysep Peloponez w Grecji prowadziła przez
Wenecję i Ankonę we Włoszech. Film z tej podróży obejrzymy
w dwóch częściach.
Drugą część filmu pokażę
Pierwszą część filmu po
każę w dniu 28 lutego 2018 r. w dniu 7 marca 2018 r. Po wypo
Po przejeździe przez Czechy i Au czynku w hotelu pojechaliśmy zoba
strię dojechaliśmy do Ankony we czyć kanał Koryncki, a następnie
Włoszech. W porcie Ankona zrobiliśmy wycieczkę wokół całego
wsiedliśmy na prom linii żeglu Półwyspu Peloponez, zwiedzając ko
gowej ANEK, który po całonoc lejno doskonale zachowany teatr
nym rejsie zawiózł nas do portu w Epidauros, posiadający fanta
Patras na półwyspie Peloponez styczną akustykę, miasto Nafplion,
w Grecji. Stąd autokarem poje w którym na wzgórzu ponad miastem
chaliśmy do hotelu w miejsco znajduje się starożytna twierdza oraz
wości Longos, gdzie mieliśmy starożytne miasto Mykeny. W My
swoją bazę wypadową do zwie kenach, odkrytych po wiekach przez
dzania. W pierwszej kolejności niemieckiego archeologa Henryka
pojechaliśmy do stolicy Grecji – Schliemanna, zobaczyliśmy słynną
Aten. Zwiedziliśmy tam odno Bramę Lwów, groby królewskie, gro
wiony, starożytny stadion olim bowiec Klitajmestry i grobowiec Aga
pijski, wybudowany w kształcie memnona, nazywany skarbcem.
litery U, teatr Odeon, użytkowa W powrotnej drodze zatrzymaliśmy
ny do chwili obecnej, oraz wzgó się przy sklepie z pamiątkami naśla
rze Akropolu z Partenonem, Ka dującymi postaci z mitów greckich:
riatydami, świątynią Ateny i mu herosów i bogów. W hotelu obejrze
zeum archeologicznym. Stamtąd liśmy wieczorem pokaz greckich tań
udaliśmy się pod Parlament, aby ców ludowych w wykonaniu miejsco
zobaczyć oryginalną zmianę war wych artystów. W drodze powrotnej
ty w wykonaniu żołnierzy w stro przeżyliśmy na promie nocną burzę
z piorunami, ale cało wróciliśmy do
jach górali greckich.
Polski.
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Spotkania odbędą się
w środy 28 lutego i 7 marca 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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