
WYCIECZKI „SZLAKIEM JAGIELLOŃSKIM” SZYTE NA MIARĘ 

POWSTANIE PARK „VIA JAGIELLONICA” 
 

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” tworzy z dniem 1 stycznia 2012 

r. Międzynarodowy Park Turystyczno-Kulturowy „Via Jagiellonica”. W jego 

ramach stopniowo uruchamiane będą: doradztwo dla turystów, prezentacje 

multimedialne oraz stała ekspozycja interaktywna. 

Organizacja działającą od 2008 r. zajmuje się m.in. doradztwem dla samorządów w 

zakresie budowy produktu turystycznego, przeprowadzaniem dorocznych podróży 

promocyjno-szkoleniowych po „Szlaku Jagiellońskim” dwoma trasami łączącymi Kraków 

– Lublin – Wilno oraz promocją wydawniczą i targową wspólnej oferty w Polsce oraz na 

Litwie. Teraz znacznie rozbudowuje ona swoją ofertę, o czym świadczy ma m.in. 

rozpoczęte szkolenie na przewodników terenowych (trasowych), upoważniające do 

zdawania państwowego egzaminu. Na preferencyjnych zasadach uczestniczą w nim 

mieszkańcy gmin przynależących do Organizacji. 

– Od stycznia nasze Biuro będzie do stałej dyspozycji turystów zainteresowanych 

podróżami „Szlakiem Jagiellońskim”. Pomożemy im zorganizować wycieczki zarówno po 

Polsce, jak i Białorusi oraz Litwie.  Bezpłatnie udzielimy potrzebnych informacji, 

umówimy z gospodarzami atrakcji turystycznych oraz skontaktujemy z usługodawcami 

oferującymi poszczególne usługi lub całe ich pakiety. Dotyczy to zwłaszcza obiektów 

zabytkowych, muzeów, restauratorów, hotelarzy i biura podróży, które przynależą do 

Organizacji, niemniej nie tylko ich. Jesteśmy już przygotowani do tego typu działań dzięki 

doświadczeniu, które zdobyliśmy w ciągu trzech lat od rozpoczęcia działalności. Chcemy 

się nim dzielić – wyjaśnia Janusz Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak 

Jagielloński”. 

 Obecnie Biuro Organizacji pracuje nad multimedialną prezentacją, której tematem 

będą podróże do przeszłości „Szlakiem Jagiellońskim”. Obejmie ona okres począwszy od 

przyjazdu Jagiełły z Litwy do Polski w 1386 r., który zmienił Europę. Z kolei zamykać ją 

będzie symbolicznie rok 1611, w którym Zygmunt III Waza wracając z Litwy udał się już 

nie do Krakowa, lecz do Warszawy (w związku z przeniesieniem stolicy). W jego usta – 

Jagiellona po kądzieli – włożone zostaną opowieści o królewskich, kupieckich i innych 

podróżach polecanymi trasami traktu Kraków – Lublin – Wilno. Prezentacje te 

przeprowadzane będą na zamówienie w Lublinie, mieście unii polsko-litewskiej, w 



którym mieści się siedziba Organizacji. Kolejnym krokiem będzie utworzenie w nim 

stałej ekspozycji. 

 - Na wystawie zaprezentowane zostaną dawne i współczesne mapy „Szlaku 

Jagiellońskiego” oraz widoki poszczególnych miejscowości. Rozpoczęliśmy też starania 

zmierzające do pozyskania muzealiów odkrytych na królewskim gościńcu. Przymierzamy 

się do budowy jego makiety. Na pewno zadbamy o to, aby ekspozycja miała charakter 

interaktywny. Turyści będą mogli „zmierzyć się” z realiami dawnego podróżowania – 

mówi prezes.  

Uruchomienie Centrum Obsługi Turystycznej w Lublinie będzie dopiero 

początkiem realizacji projektu, którego celem jest zbudowanie działającego na 

środkowoeuropejską skalę Międzynarodowego Parku Turystyczno-Kulturowego „Via 

Jagiellonica”. W dalszej kolejności objąć on ma tzw. Parki Miejscowe, zlokalizowane w 

poszczególnych miejscowościach na „Szlaku Jagiellońskim”.  

- Dotychczas z naszej inicjatywy powstała Izba Historyczna Granicy Polsko-

Litewskiej w Przewłoce, koło Parczewa. Powołał ją własnym staraniem miejscowy 

samorząd, w szczególnym miejscu tzn. nieopodal rzeki Piwonii, gdzie po jednej stronie 

była Korona, a po drugiej Litwa. Skorzystano m.in. z przekazanych przez nas map. 

Powstała też przykładowa rekonstrukcja gościńca, na oczach widzów układana przez 

przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulturowej „Zachód-Wschód” 

(założyciel i członek Organizacji). Zarówno Parczew, jak i inne gminy będą teraz miały 

możliwość utworzenia Parków tematycznych, powiązanych ze wspomnianym Centrum 

Obsługi. Dla nich przygotujemy prezentacje odmienne niż w Lublinie – zapowiada 

Kopaczek. 

 O ile doradztwo i pośrednictwo związane z organizacją wycieczek będzie 

bezpłatne, o tyle prezentacje oraz zwiedzanie ekspozycji już nie. Dlatego też powołana 

zostanie Fundacja „Via Jagiellonica”, prowadząca działalność odpłatną. Jej celem będzie 

wypracowywanie zysków, który przeznaczony zostanie na rozwój oferty turystycznej 

poszczególnych miejscowości. Co ważne, fundacja zatrudniać ma osoby miejscowe. 

Całość przedsięwzięć związanych z powołaniem Międzynarodowego Parku  jest 

elementem starań o wpisanie „Via Jagiellonica” na Listę UNESCO.  
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„Szlak Jagielloński” 


