
„Dzień Jagielloński” na lubelskim Przedmieściu Czwartek 

 

 
 

           W sobotę 11 kwietnia br. Fundacja „Via Jagiellonica” zaprasza do Lublina na 

kolejne spotkanie w ramach comiesięcznego cyklu pt. „Dni i Noce Jagiellońskie”. Tym 

razem zwiedzający zapoznają się z Przedmieściem Czwartek. 

 To kolejna historyczna „dzielnica” Lublina, po Zamku, „mieście w murach” i 

Przedmieściu Krakowskim, którą zaprezentuje w 2015 r. Fundacja. 

– Na Przedmieściu Krakowskim obejrzeliśmy: zespół kościelno-szpitalny pw. Świętego 

Ducha, Wieżę Wodną (relikt staropolskiego wodociągu), obraz „Sen Leszka Czarnego” (w 

kościele Kapucynów), zabytki z warsztatu garncarskiego (na Poczcie Głównej) oraz kościół 

pobrygidkowski (ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę). Tym razem odwiedzimy 

Czwartek, a więc kolejne przedmieście Lublina. Spróbujemy podpatrzeć jak powiązane ono 

było z dawnymi traktami; zarówno wtedy, gdy „ściągało” ono je do swojego osadniczego 

centrum, jak i później, gdy pozostawało na ich skraju. Zainteresujemy się też dwoma 

świątyniami: nie tylko – co oczywiste – kościołem rzymskokatolickim, ale również cerkwią 

prawosławną, gdyż dawniej obie świątynie znajdowały się na jednym wzgórzu. Odwiedzimy 

też miejsca po dawnych cmentarzach – mówi Bartosz Tratkowski, prezes Fundacji „Via 

Jagiellonica”, a zarazem licencjonowany przewodnik turystyczny. 

Zwiedzanie w dniu 11 kwietnia br. rozpocznie się o godz. 15 przy Zamku. Na trasie 

sobotniego spaceru znajdą się m.in. cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego oraz kościół pw. św. 

Mikołaja, ze wspaniałą panoramą. 

– Najbliższy „Dzień Jagielloński” łączymy ze szkoleniami przewodnickimi na Lublin, 

zarówno podstawowym (I stopnia), jak i uzupełniającym (II stopnia). To drugie dotyczy 

wybranych obiektów związanych ze stałym programem zwiedzania tzw. Parku Unii Polsko-

Litewskiej. Jest to fragment większego przedsięwzięcia, które docelowo objąć ma cały 

Międzynarodowy Park Turystyczno-Kulturowy „Via Jagiellonica” Kraków – Lublin – Wilno. 

Na jego potrzeby już szkolimy przewodników w wybranych miastach i gminach, jak również 

przygotowujemy tematyczną ofertę zwiedzania. Kolejnym krokiem będzie uruchamianie 

ekspozycji, powiązanych z funkcjonującą już interaktywną wystawą w Centrum Obsługi 

Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie – mówi Janusz Kopaczek, prezes Organizacji 

Turystycznej „Szlak Jagielloński”, patronującej przedsięwzięciu Fundacji. 

            Udział w „Dniach i Nocach Jagiellońskich” jest odpłatny. Mieszkańcy miast i gmin 

przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” mogą liczyć na 10. 

procentowe zniżki. Dodatkowe informacje o ofercie Fundacji „Via Jagiellonica”, zarówno w 

Lublinie, jak i innych miejscowościach traktu krakowsko-wileńskiego, zamieszczone są na 

portalu internetowym: www.szlakjagiellonski.pl. Uzyskać je można również – oraz dokonać 

ewentualnych rezerwacji – kontaktując się z Centrum Obsługi Turystycznej „Via 

Jagiellonica” w Lublinie, przy ul. Skłodowskiej 3/15: od poniedziałku do piątku w godz. 8-

16, tel. (81) 441-11-18.  
Na zdjęciu: Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, dawniej integralny element wzgórza Czwartek. 
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