Moje podróże
Jestem magi
strem inżynierem
budownictwa lą
dowego. Pocho
dzę z Piotrkowa
Trybunalskiego,
miasta, w którym
przez kilkaset lat odbywały się są
dy trybunalskie dla Wielkopolski,
podobnie jak w Lublinie dla Ma
łopolski. Po studiach przeprowa
dziłem się do Lublina i pracowa
łem w kilku przedsiębiorstwach
budowlanych, na kierowniczych
stanowiskach, aż do emerytury.
Nie traktowałem dnia przejścia
w stan spoczynku jako etap zagrze
bania się w domowych pieleszach,
z kapciami na nogach i herbatką
przed telewizorem. Wprost prze
ciwnie, mając teraz więcej wolne
go czasu postanowiłem zrealizo
wać wiele spraw dotąd odkłada
nych na później. Przez cały okres
pracy zawodowej (i obecnie), by
łem bardzo aktywny w pracach
społecznych na rzecz Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, w któ
rej mieszkam, oraz na rzecz Pol
skiego Związku Inżynierów i Tech
ników Budownictwa, którego je
stem członkiem. Od wielu lat
pielęgnuję również moje najważ
niejsze hobby – zwiedzanie Polski,
Europy i świata w rodzinnym gro
nie. Emerytura dała mi większe

możliwości czasowe poświęcenia
się podróżom. A podróże realizu
ję na kilka sposobów, z których
wcześniej preferowałem indywi
dualny wyjazd z namiotem na cam
ping, a obecnie wyjeżdżamy na zor
ganizowane wycieczki z biurem
podróży. Zwiedziłem z rodziną pra
wie wszystkie kraje europejskie,
niektóre kraje z basenu Morza
Śródziemnego i Bliskiego Wscho
du, oraz Chiny. Byłem na zboczu
Mont Blanc i Etny, zaglądałem do
krateru Wezuwiusza, pływałem
statkiem po Bajkale, grałem w ka
synie w Monte Carlo i Macao, cho
dziłem po Murze Chińskim i mo
dliłem się w Jerozolimie. Z każ
dego wyjazdu przywożę film,
zdjęcia, a przede wszystkim mnó
stwo niezapomnianych wrażeń,
którymi dzielę się z przyjaciółmi
podczas spotkań w długie zimowe
wieczory. Ale mimo tylu pięknych
rzeczy na świecie, to uważam, że
Polska jest piękna, a najpiękniej
sza jest Lubelszczyzna. Nasze je
ziora, grzybowe lasy i zabytkowe
miasta, odpowiednio zagospoda
rowane i wypromowane, skutecz
nie konkurować mogą z innymi
perłami turystycznymi w świecie.
I wierzcie mi, że na emeryturze nie
mam czasu się nudzić.
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W kolejnej podróży wybra
łem się bursztynowym szlakiem
na północny wschód, do Rosji,
a przede wszystkim do Peters
burga, Carskiego Sioła i Peter
hofu. Zwiedzając pałace w tam
tych miastach zobaczymy, ja
kim bogactwem i przepychem
otaczali się carowie w carskiej
Rosji. Petersburg był kiedyś sto
licą Rosji, przy jego budowie
pracowało wielu znanych inży
nierów i architektów z zachod
niej Europy, a do dziś jest uwa
żany za jedno z najpiękniejszych
miast Europy.
Film, który nagrałem pod
czas zwiedzania pokażę w dniu
16 stycznia 2019 r.
Zwiedzanie rozpoczniemy
od wspaniałego pałacu w Car
skim Siole, gdzie zobaczymy
wnętrza kapiące od złota,
a przede wszystkim kopię legen
darnej Bursztynowej Komnaty.
Od zakończenia drugiej wojny
światowej, liczni poszukiwacze
szukają ukrytej Bursztynowej
Komnaty, ale nikomu nie uda
ło się jej odnaleźć. W miejscu,
gdzie była zamontowana przed
wojną, Rosjanie wykonali jej ko
pię. Następnie pojedziemy do
Peterhofu, czyli letniej rezy
dencji carów Rosji, wybudowa
nej na wzór francuskiego Wer
salu, ale swym przepychem ma
jącą Wersal przewyższyć. Czy
Rosjanom się to udało, to zoba
czymy na filmie. Z Peterhofu już

blisko do Petersburga, miasta
założonego przez cara Piotra I.
Petersburg jest drugim co do
wielkości (po Moskwie) miastem
Rosji. Jest w nim prawie 700
mostów, przez co nazywany jest
czasem Wenecją Północy. W Pe
tersburgu będziemy oglądać
w nocy słynne „białe noce”. Pod
czas tego widowiska nagrałem
film między godziną 0.00, a 3.00
w nocy. Dalej kolejno będziemy
zwiedzać najciekawsze zabytki
Petersburga, a zaczniemy od
Twierdzy Pietropawłowskiej,
gdzie zobaczymy w soborze gro
bowce carów Rosji oraz orygi
nalny dom cara Piotra I, obec
nie muzeum. Stamtąd pojedzie
my pod krążownik  muzeum
„Aurora”, a następnie pod po
mnik cara Piotra I. Kolejno zo
baczymy sobór „Na Krwi”, pa
łac Josupowa, gdzie podobno
zamordowano Rasputina, sobór
Izaaka (Issakijewskij) , klasztor
Smolny, gdzie podczas Rewolu
cji Październikowej była kwate
ra Lenina, i Ławrę Aleksandra
Newskiego. Na koniec zobaczy
my słynny Pałac Zimowy, daw
ną siedzibę carów Rosji, będą
cy obecnie częścią Muzeum Er
mitaż.
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Spotkanie odbędzie się
w środę 6 lutego 2019 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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