
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 części pierwszej w dniu
12 lutego 2020 r. zobaczymy tra
dycyjny targ rybny w najstarszej wio
sce rybackiej Marsaxlokk. Stamtąd
pojedziemy na skaliste wybrzeże, gdzie
znajduje się kompleks jaskiń wypłu
kanych przez morskie fale Morza Śród
ziemnego. Następnie udamy się do
Valetty, stolicy Malty. Fortyfikacje
otaczające miasto zostały wzniesione
w 1566 r. i stanowiły obronę przed
najazdami Turków i piratów. Przej
dziemy się główną ulicą miasta, wej
dziemy do pięknie urządzonych ogro
dów Barrakka, gdzie z tarasów jest
rozległy widok na cały port wewnętrz
ny i trzy miasta po przeciwnej stro
nie zatoki, oraz do wnętrza konkate
dry św. Jana, by podziwiać bogato
ozdobione złotem ściany i ołtarze oraz
obraz Caravaggia „Ścięcie Jana Chrz
ciciela”.

W drugiej części w dniu 19
lutego 2020 r., kontynuując zwie
dzanie Valetty, odwiedzimy wnętrza
dawnego pałacu patrycjuszowskiego,
zamienionego obecnie na muzeum.
Zobaczymy tam na kilku piętrach, jak
żyli bogaci ludzie jeszcze w ubiegłym
wieku. Zobaczymy też jak podczas II
wojny światowej zamieniono studnię
na schron. Późnym wieczorem wy
bierzemy się na zwiedzanie Malty no
cą. W ciemności potężne mury twier
dzy robią niesamowite wrażenie. No

cą zobaczymy też dawną stolicę
arabską Mdinę. Następnego dnia po
płyniemy na wyspę Gozo. Zwiedzimy
tam wpisane na listę UNESCO stano
wisko archeologiczne Ggantija, będą
ce jedną z najstarszych budowli na
świecie. Dalej zobaczymy uroczą za
tokę, połączoną z morzem jedynie po
przez otwór w wysokiej skale, i poje
dziemy do Victorii, miasta będącego
stolicą wyspy. Zwiedzimy tam cyta
delę wybudowaną na najwyższym
punkcie Gozo.

W trzeciej części, w dniu 26
lutego 2020 r., zwiedzimy miasto
Rabat na Malcie, gdzie zobaczymy
Grotę św. Pawła, w której apostoł
schronił się po tym, jak jego statek
rozbił się o skały Malty. Tuż obok Ra
batu jest Mdina, dawna stolica Mal
ty wybudowana przez Arabów. Mia
sto stanowi prawdziwą twierdzę oto
czoną ze wszystkich stron wysokimi
murami, a wewnątrz są domy i pała
ce zamieszkałe obecnie przez arysto
krację maltańską, liczącą tylko około
300 osób. Następnie wsiądziemy na
statek z którego zobaczymy dwie za
toki portowe oraz pięć miast leżących
na brzegach tych zatok. Kolejnego
dnia zwiedzimy miasta Senglea, Vit
toriosa i Cospicua, które oglądaliśmy
z pokładu statku podczas rejsu.

Spotkania odbędą się w środy
12 lutego 2020 r. o godz. 17.00
19 lutego 2020 r o godz. 17.00
26 lutego 2020 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

WWssttęępp wwoollnnyy

Archipelag maltański leży na południe od Sycylii i składa się z trzech
większych wysp: Malty, Gozo i Comino, oraz kilkunastu mniejszych, o łącz
nej powierzchni tylko 317 km . Na wyspach mieszka łącznie około 380 tys.
mieszkańców. Dzieje Malty sięgają czasów prehistorycznych ( ok. 5000 lat
p.n.e.). Wyspą rządzili Rzymianie, Arabowie, a od 1530 r. joannici, zwani póź
niej Kawalerami Maltańskimi. Obecnie Malta jest republiką i członkiem Unii
Europejskiej. Film z mojej podróży na Maltę i Gozo pokażę w trzech częściach. Opowieści podróżnicze
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