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W prze jeź dzie au to ka ro wym wzię li udział przed sta wi cie le
sa mo rzą dów oraz pa sjo na ci kró lew skie go szla ku z kil ku
ośrod ków w Pol sce, jak rów nież za pro sze ni go ście z Nie miec
i Ro sji. Jak pod kre śla ją Or ga ni za to rzy nie by ła to tra dy cyj na
wy ciecz ka, lecz po dróż szko le nio wo -pro mo cyj na, któ rej ce lem
by ło za po zna nie się ze współ cze sną kon dy cją „Szla ku Ja giel -
loń skie go” i za in te re so wa nie nim miesz kań ców po szcze gól -
nych miej sco wo ści oraz tu ry stów.

Z Wil na do Lu bli na

Ofi cjal na in au gu ra cja eks pe dy cji mia ła miej sce w Wil nie,
szczy cą cym się w 2009 r. ty tu łem Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu -
ry. Po dróż ni cy mie li wy jąt ko wą oka zję zwie dzić Pa łac Wiel -
kich Ksią żąt Li tew skich w od bu do wie, a na stęp nie za pre zen -
to wa li za ło że nia pro jek tu kie row ni ko wi pa ła cu Ge di mi na so wi
Gedrėna so wi. Go spo darz to wa rzy szył im póź niej pod czas
zwie dza nia szla ku od Wie ży Gie dy mi na do miej sca po daw nej
Bra mie Rud nic kiej, sta no wią cej nie gdyś wy jazd w kie run ku
Lu bli na. 

Pierw szy punkt po sto ju na hi sto rycz ny trak cie wy padł w
Miel ni ku, gdzie miej sco wa szko ła za pre zen to wa ła wi do wi sko
o unii pol sko -li tew skiej z 1501 r. Przy by sze zwie dzi li Gó rę
Zam ko wą oraz po pły nę li stat kiem po Bu gu do miej sca, gdzie
w cza sach ja giel loń skich stał most. W Mię dzy rze cu Pod la -

skim spo tka li się oni z przed sta wi cie la mi mia sta – co po wta -
rza ło się rów nież na dal szym eta pach – i ra zem z miej sco wy -
mi dzien ni ka rza mi od kry wa li śla dy prze szło ści osa dy z cza -
sów ja giel loń skich. 

W Par cze wie go ście mie li oka zję wy słu chać kon cer tu po -
łą czo nych or kiestr: miej sco wej oraz za przy jaź nio nej z Ba zy lei.
Zwie dza ją cy obej rze li m.in. cen ne za byt ki w ba zy li ce, w tym
or nat wy szy wa ny przez Elż bie tę Habs bur żan kę, żo nę Zyg -
mun ta Au gu sta. W Ostro wie Lu bel skim uwa gę przy jezd nych
zwró cił przede wszyst kim świet nie za cho wa ny go ści niec, z
któ rym za zna jo mio no się za rów no spa ce ru jąc pie szo, jak i ja -
dąc wo za mi. Stąd tra sa wio dła już do Lu bli na, sym bo licz nie
łą czą ce go Wil no z Kra ko wem.

W mie ście unii pol sko -li tew skiej

Przy sta nek w Lu bli nie miał w tym ro ku szcze gól ne zna -
cze nie w związ ku z 440. rocz ni cą Unii Lu bel skiej. Po dróż ni
wzię li udział w uro czy sto ściach na pla cu Li tew skim z udzia -
łem pre zy den tów państw Eu ro py Środ ko wow schod niej, co
wy war ło na nich du że wra że nie. Hi sto rycz ne wy da rze nie z 1
lip ca 1569 r. Or ga ni za cja Tu ry stycz na „Szlak Ja giel loń ski”
upa mięt ni ła po przez pod pi sa nie li stu in ten cyj ne go w spra wie
roz po czę cie sta rań o wpi sa nie „Szla ku Ja giel loń skie go” Kra -
ków – Lu blin – Wil no na Li stę UNE SCO. 

Wie czo rem Lu bel skie Sto wa rzy sze nie Tu ry sty ki Kul tu ro -
wej „Za chód – Wschód” po pro wa dzi ło otwar te zwie dza nie
mia sta „Śla da mi Unii Lu bel skiej”. To wa rzy szy ła mu pocz ta
pie sza z oko licz no ścio wym da tow ni kiem, zor ga ni zo wa na we
współ pra cy z Pocz tą Pol ską. W ten spo sób za in au gu ro wa ny
zo stał III Mię dzy na ro do wy Zjazd Mi ło śni ków Trak tów „Za -
chód – Wschód”, w któ re go pro gra mie by ła rów nież kon fe -
ren cja po pu lar no nau ko wa oraz re la cje pa sjo na tów z ich po -
dró ży eu ro pej ski mi szla ka mi. 

Z Lu bli na do Kra ko wa

Ko lej nym punk tem przy stan ko wym był San do mierz,
przed kil ku wie ka mi zna czą ce mia sto wo je wódz kie. Ter min
prze jaz du zo stał tak wy bra ny, aby wzbo ga cił on pro gram Jar -
mar ku Ja giel loń skim po łą czo ne go z Mię dzy na ro do wym Tur -
nie jem o Miecz Za wi szy Czar ne go z Gar bo wa. Gru pa po sze -
rzo na o miesz kań ców mia sta i tu ry stów zwie dzi ła Mu zeum
Die ce zjal ne, gdzie za pre zen to wa no m.in. rę ka wicz ki kró lo wej
Ja dwi gi i re li kwiarz Krzy ża Świę te go (dar Ja gieł ły). Pa sjo na -
ci go ści li po nad to w Mu zeum Okrę go wym.

No wym Kor czy nie go ście po dzi wia li Dom Dłu go sza
oraz tam tej sze ko ścio ły: pa ra fial ny i po fran cisz kań ski
(zwłasz cza). Spo łecz ność Ko szyc oprócz świą ty ni z ob ra -
zem swo je go pa tro na św. Sta ni sła wa za pro po no wa ła do
obej rze nia Mu zeum Zie mi Ko szyc kiej. Eks pe dy cja za koń -
czy ła się w Kra ko wie. Z ko ścio ła pw. św. Mi ko ła ja przy
ul. Ko per ni ka gru pa prze szła przez Ry nek – gdzie mia ła
szczę ście zwie dzić nie udo stęp nio ne jesz cze pod zie mia –
oczy wi ście na kró lew ski Wa wel. 

Po dróż pro mo cyj na, roz po czę ta ofi cjal nie 27 czerw ca w
Wil nie i za koń czo na 7 lip ca w Kra ko wie, po twier dzi ła, że
„Szlak Ja giel loń ski” jest bar dzo in te re su ją cy i war to za bie gać
o je go szer sze udo stęp nie nie tu ry stom. Dr Jürgen Fi scher z
Er fur tu, ko or dy na tor pro jek tu „Via Re gia – Wiel ka Dro ga
Kul tu ro wa Ra dy Eu ro py” – któ ry wziął udział w czę ści prze -
jaz du – wy ra ził prze ko na nie, że jest to bar dzo fa scy nu ją cy od -
ci nek Kró lew skiej Dro gi. Za pro sił on Or ga ni za cję do udzia łu
w eu ro pej skiej sie ci szla ków łą czą cych Za chód ze Wscho dem.

Bi lans po dró ży

Eks pe dy cja by ła dla uczest ni ków pro jek tu oka zją do za po -
zna nia się, zdo by cia no wych in for ma cji o szla ku oraz na wią -
za nia współ pra cy z ko lej ny mi pod mio ta mi. Oprócz wspo -
mnień i bo ga te go zbio ru zdjęć po zo sta ły po niej rów nież in for -
ma cje me dial ne w Pol sce i na Li twie, a tak że kart ki pocz to we
i oko licz no ścio we stem ple. Po dróż ni cy zbie ra li rów nież pod pi -
sy i pie cząt ki do kar ty po dró ży (wy dru ko wa nej ze stro ny in -
ter ne to wej www.szla kja giel lon ski.pl), aby na stęp nie ubie gać
się  o cer ty fi kat „Szla ku Ja giel loń skie go”. 

We wszyst kich od wie dza nych miej sco wo ściach wspo mi -
na na by ła Unia Lu bel ska sprzed 440. lat, cze go wy mow nym
sym bo lem by ło prze ka zy wa nie uni du ka tów otrzy ma nych od
Fun da cji Kul tu ra Eu ro py. Or ga ni za cja Tu ry stycz na „Szlak
Ja giel loń ski” za mie rza każ de go ro ku prze pro wa dzać po dob ną
po dróż pro mo cyj ną. W 2010 r. prze bie gać ona ma z Kra ko wa
do Wil na, a jej my ślą prze wod nią ma być 600. rocz ni ca bi twy
grun waldz kiej. Bli sko ty siąc ki lo me tro wa tra sa cze ka ca ły rok
na swo ich od kryw ców… 

JA NUSZ KO PA CZEK
pre zes – dy rek tor Biu ra Or ga ni za cji 

Tu ry stycz nej „Szlak Ja giel loń ski”

Fa scy na cje „Szla kiem Ja giel loń skim”
Or ga ni za cja Tu ry stycz na „Szlak Ja giel loń ski” za in au gu ro wa ła do rocz ne po dró że pro mo cyj ne hi sto rycz nym trak tem łą czą cym Wil no z Kra ko wem. Naj wy tr wal si uczest ni cy eks pe dy cji przez pra wie dwa ty go dnie od kry wa li jak zmie nił się on w cią gu 440. lat od Unii Lu bel skiej i pre zen to wa li go wszyst kim za in te re so wa nym.

Rejs stat kiem w Miel ni ku, w tle Gó ra Zam ko wa

Uczest ni cy eks pe dy cji w po bli żu miej sca po daw nej Bra mie Rud nic kiej w Wil nie

Na Ryn ku miel nic kim przy po mnia no unię pol sko -li tew ską z 1501 r.
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zwie dza nia szla ku od Wie ży Gie dy mi na do miej sca po daw nej
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zwró cił przede wszyst kim świet nie za cho wa ny go ści niec, z
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W mie ście unii pol sko -li tew skiej

Przy sta nek w Lu bli nie miał w tym ro ku szcze gól ne zna -
cze nie w związ ku z 440. rocz ni cą Unii Lu bel skiej. Po dróż ni
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dró ży eu ro pej ski mi szla ka mi. 

Z Lu bli na do Kra ko wa

Ko lej nym punk tem przy stan ko wym był San do mierz,
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We wszyst kich od wie dza nych miej sco wo ściach wspo mi -
na na by ła Unia Lu bel ska sprzed 440. lat, cze go wy mow nym
sym bo lem by ło prze ka zy wa nie uni du ka tów otrzy ma nych od
Fun da cji Kul tu ra Eu ro py. Or ga ni za cja Tu ry stycz na „Szlak
Ja giel loń ski” za mie rza każ de go ro ku prze pro wa dzać po dob ną
po dróż pro mo cyj ną. W 2010 r. prze bie gać ona ma z Kra ko wa
do Wil na, a jej my ślą prze wod nią ma być 600. rocz ni ca bi twy
grun waldz kiej. Bli sko ty siąc ki lo me tro wa tra sa cze ka ca ły rok
na swo ich od kryw ców… 

JA NUSZ KO PA CZEK
pre zes – dy rek tor Biu ra Or ga ni za cji 

Tu ry stycz nej „Szlak Ja giel loń ski”

Fa scy na cje „Szla kiem Ja giel loń skim”
Or ga ni za cja Tu ry stycz na „Szlak Ja giel loń ski” za in au gu ro wa ła do rocz ne po dró że pro mo cyj ne hi sto rycz nym trak tem łą czą cym Wil no z Kra ko wem. Naj wy tr wal si uczest ni cy eks pe dy cji przez pra wie dwa ty go dnie od kry wa li jak zmie nił się on w cią gu 440. lat od Unii Lu bel skiej i pre zen to wa li go wszyst kim za in te re so wa nym.

Rejs stat kiem w Miel ni ku, w tle Gó ra Zam ko wa
Kon cert po łą czo nych or kiestr pol skiej 
i szwaj car skiej w Par cze wie

W Lu bli nie w 440. rocz ni cę unii pol sko -li tew skiej zor ga ni zo wa no m.in.
pocz tę pie szą

Tur niej ry cer ski w San do mie rzu oka zał się praw dzi wą re we la cją.Ko ściół po fran cisz kań ski, ma ło zna ny skarb No we go Kor czy na.

Po lip tyk w ko ście le pw. św. Mi ko ła ja w Kra ko wie.




