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Pokojowy Rajd Rowerowy 2012 
„Na Szlaku Jagiellonów  uczyć się z przeszłości dla przyszłości” 

 
 

Program 
 

 
Przyjazd uczestników 
 
Wstępny program w dniu 4 lipiec 2012 
- Zwiedzanie miasta z Międzyrzeca Podlaskiego-- Cmentarz żydowski - M. P jak największego getta 
tranzytowego w powiecie lubelskim w tym czasie. 
- Pałac księżnej Anny Jabłonowskiej Sapiehów - Jagielloński historia jako założyciela miasta - Miasto 
w okresie przejściowym - prezentacja koncepcji zmian strukturalnych przez przedstawiciela Rady 
Miasta - 
 
Cel główny: Miasto w czasie zmian 
Spacer w Międzyrzecu Podlaskim – Cmentarz Żydowski – M. P. jako największe przejściowe getto w 
ówczesnym dystrykcie Lublin – Miasto w czasie zmian – Przedstawienie przez przedstawiciela Rady 
Miasta koncepcji zmian strukturalnych – „Witamy w Polsce” festyn z uczestnikami rajdu i obywatelami 
miasta 
 
 
5. lipca 2012 Międzyrzec Podlaski – Kamionka 71 km 
 
Cel główny: Na tropach pokojowego współżycia różnych kultur  
"Witamy w Polsce" trudno pokój z rowerzystami i obywateli miasta 
Oficjalny start Jagiellońskiego Pokoju Przejażdżka Tour 2012 Międzyrzec Podlaski - Kraków przez 
Burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego 
 
Nasza droga na Szlaku Jagiellońskim – Umowa lubelska jako przykład pokojowego współżycia 
różnych narodowości i kultur – informacja i dyskusja (patrz poniżej) 
 
Dom cadyk Mendel Morgenstern - Religia żydowska i życie żydowskie w Polsce 
 
Pomnik i cmentarz wojskowy z grobem gen. Franciszka Kleeberga 
 
6. lipca 2012 Kamionka – Lublin – Belzyce  61 km 
 
Cel główny: Na tropach pokojowego współżycia różnych kultur 
W ubieganiu się Lublina o miano pokojowej stolicy Europy brzmi to: 
„Miasto symbolizuje europejską ideę integracji i ideę dialogu między kulturami na wschodzie i 
zachodzie. Lublin jest wyjątkowym miejscem, gdzie spotykają się kultury i religie. Tutaj wschód 
spotyka zachód, a Unia Europejska spotyka Białoruś i Ukrainę. Lublin ucieleśnia tradycję Unii 
Lubelskiej i wspomnienie holokaustu.” 
Brama Krakowska, Zamek Lubelski, Miejsce Litewski 
 
 
 
 
 



7. lipca 2012 Bełżyce – Zawichost   84 km 
 
Cel główny: II Wojna Światowa – unicestwianie ludzi i kultury, polityka eksterminacji w 
szczególności mniejszości  
Zawichost jest miejscem ciężkich walk 1944 roku między Armią Czerwoną a niemieckim 
Wehrmachtem – film i informacje o obozie koncentracyjnym Majdanek – dyskusja. 
Pomnik Józefa Piłsudskiego (Bęczyn), pomnik polskich żołnierzy 
 
 
8. lipca 2012  Zawichost – Sandomierz   20 km 
 
Cel główny: Na tropach pokojowego współżycia różnych kultur  
Spacer po Starówce jako jednym z najbardziej znacznych w polskim odcinku Via Regia 
 
 
9. lipca 2012  Sandomierz – Polaniec   48 km 
 
Cel główny: Energie odnawialne – przyszły rozwój   
Wizyta w największej na świecie elektrowni biomasy w Polańcu (zaplanowany koniec prac – grudzień 
2012) – spotkanie z obywatelami miasta i informacje o Tadeuszu Kościuszko i aktach Polańca) 
- nie powiodło się 
 
10. lipca 2012 Polaniec - Opatwiec-Koszyce  65 km 
 
Cel główny:  II Wojna Światowa – unicestwianie ludzi i kultury, polityka eksterminacji w 
szczególności mniejszości  
Żydowska przeszłość Nowego Korczyna (1921 r. 67% mieszkańców Żydzi) – wizyta w ruinach 
synagogi – przygotowanie wizyty w obozie koncentracyjnym Oświęcim  12 lipca 
 
11. lipca  2012 Koszyce  - Kraków    52 km 
 
Cel główny: Na tropach pokojowego współżycia różnych kultur  
Kraków z najważniejszymi prądami i epokami europejskiej historii kultury i który dzięki swojej bogatej 
historii rozumiany jest jako synteza polskości i chce prezentować połączenie tradycji z 
nowoczesnością (na oficjalnej stronie miasta Kraków) 
 
Zwiedzanie dzielnicy Kazimierz, niegdyś domu do 60.000 żydowskich mieszkańców tam, z czego 
nawet nie przeżyli Holocaust, 4000. 
Przygotuj się na wizytę koncentracyjnego pomnika obozu Oświęcim   
 
Ocena Tour 
Co dzieje się dalej w Międzynarodowej Sieci na rowerze Pokoju? 
planuje w 2012 roku 
 
 
12. lipca 2012  Kraków - Oświęcim / Częstochowa       
 
Cel główny:  II Wojna Światowa – unicestwianie ludzi i kultury, polityka eksterminacji w 
szczególności mniejszości  
 
Jazdy autobusem do zaledwie 45 km od Krakowa do Oświęcimia - zwiedzanie centrum pamiątkową i 
edukacyjnej z wytycznymi i dyskusji 
 
 
12. i 13. Lipca 2012 
 
Wyjazd 


