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reklama

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” zainaugurowała doroczne 
podróże promocyjne historycznym traktem łączącym Wilno z Krakowem. 
Najwytrwalsi uczestnicy ekspedycji przez prawie dwa tygodnie 
odkrywali, jak zmienił się on w ciągu 440 lat od czasu Unii Lubelskiej oraz 
prezentowali go innym.

W przejeździe autokarowym wzięli udział przedstawiciele samorządów oraz pasjo-
naci królewskiego szlaku z kilku ośrodków w Polsce, oraz zaproszeni goście z Niemiec 
i Rosji. Oficjalnie podróż zainaugurowano w Wilnie - Europejskiej Stolicy Kultury 
2009, a dokładniej w odbudowywanym jeszcze Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Blisko tysiąckilometrowa podróż wiodła przez Mielnik, gdzie miejscowa szkoła 
zaprezentowała widowisko o unii mielnickiej, a przybysze korzystając ze statku po-
szukiwali miejsca po dawnym moście na Bugu. W Międzyrzecu Podlaskim odkrywali 
oni mało znane ślady przeszłości miasta z czasów jagiellońskich. Parczew oprócz 
cennych zabytków w bazylice zwrócił uwagę na potencjał dwóch orkiestr dętych: 
swojej oraz zaprzyjaźnionej z Bazylei. W Ostrowie Lubelskim goście pieszo i wozami 
przemierzyli dawny gościniec.

Najdłużej ekspedycja zatrzymała się w Lublinie w związku z 440 rocznicą Unii 
Lubelskiej. Historyczna inscenizacja i spotkanie z prezydentami państw Europy 
Środkowowschodniej na placu Litewskim zrobiły na przyjezdnych duże wrażenie. 1 
lipca rozpoczął się także III Międzynarodowy Zjazd Miłośników Traktów „Zachód 
- Wschód”, w ramach którego przeprowadzono otwarte zwiedzanie miasta oraz kon-
ferencje. Podróżnicy wzięli później udział w Jarmarku Jagiellońskim w Sandomierzu 
oraz odbywającym się tam Międzynarodowym Turnieju o Miecz Zawiszy Czarnego 
z Garbowa. Miejscowe Muzeum Diecezjalne zaprezentowało rękawiczki królowej 
Jadwigi oraz relikwiarz Krzyża Świętego podarowany przez Jagiełłę. W Nowym Kor-
czynie podróżnicy podziwiali Dom Długosza oraz tamtejsze kościoły. Społeczność 
Koszyc oprócz świątyni zaproponowała obejrzenie muzeum.

Podróż promocyjna zakończyła się w królewskim Krakowie. Z kościoła pw. św. 
Mikołaja przez Rynek - gdzie grupa miała szczęście zwiedzić nieudostępnione jesz-
cze podziemia - uczestnicy wyprawy udali się na Wawel. Kilkanaście dni na „Szlaku 
Jagiellońskim” potwierdziły, że jest on bardzo interesujący i warto zabiegać o szersze 
udostępnienie go turystom nie tylko z Europy. Oprócz nowych informacji, wspo-
mnień i zdjęć po relacjonowanym przejeździe pozostały m.in. artykuły prasowe i 
walory kolekcjonerskie, promujące królewski trakt.

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” planuje co roku ponawiać podróż 
promocyjną, wzbogacając jej program adresowany do wszystkich zainteresowanych. 
W 2010 r. zaprezentowane mają być przede wszystkim zabytki, wydarzenia i postacie 
związane z bitwą grunwaldzką. (red)
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Podróż promocyjna w 440. rocznicę Unii lubelskiej

Fascynacje Szlakiem Jagiellońskim

Uczestnicy ekspedycji w pobliżu miejsca po dawnej Bramie Rudnickiej w Wilnie

Spotkanie z dziennikarzami u wjazdu do Międzyrzeca Podlaskiego
W Parczewie podróżnicy obejrzeli ornat 
wyszywany przez żonę Zygmunta Augusta

Turniej rycerski w Sandomierzu okazał się prawdziwą rewelacją

Kościół pofranciszkański, mało znany skarb Nowego Korczyna

Pamiątkowe zdjęcie u kresu podróży na Wawelu




