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Szanowni Państwo,  

 

Gmina Lubaczów we współpracy z Województwem Podkarpackim od 5 lat 

organizuje Festiwal Dziedzictwa Kresów. W tym roku zaplanowany jest w dniach 15 

lipca- 1 sierpnia. Głównie na Ziemi Lubaczowskiej: w Lubaczowie, Baszni Dolnej, 

Cieszanowie i Narolu, ale również w Przemyślu, Jarosławiu, Dubiecku, Krasiczynie  

i Zarzeczu w ciągu ponad dwóch tygodni odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń.  

Będą to piękne koncerty muzyki klasycznej, spotkania poświęcone Kresom, sesje 

naukowe, wystawy, prezentacje filmów, a także imprezy plenerowe dla rodzin, 

koncerty dla młodzieży, pokazy i spektakle uliczne. Na Festiwalu nie może również 

zabraknąć doskonałego smaku lokalnej i kresowej kuchni opartego na produktach 

najwyższej jakości, oferty producentów żywności, bogatego dorobku rękodzielników  

i rzemieślników. 

Szczególnie cenne dla nas wydarzenia mające miejsce w ramach Festiwalu to, te 

poświęcone integracji środowisk kresowych. W tym roku odbędzie się kolejna edycja 

Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych, na które serdecznie Państwa 

zapraszam w dniach 23 - 25 lipca.  

Pierwszego dnia chcielibyśmy Państwa zabrać na Roztocze, pokazać nasze 

materialne dziedzictwo, wielokulturową spuściznę zamkniętą w pałacach, 

przydrożnych kapliczkach i wiekowych kościółkach, starych zapomnianych 

cmentarzach, majestatycznych cerkwiach, które sąsiadują z urzekającą przyrodą.  

Z kolei 24 lipca spotkamy się na konferencji, podczas której będą mogli Państwo 

zaprezentować swoją działalność, związaną z zachowywaniem kresowej historii  

i dziedzictwa podczas specjalnego panelu związanego z aktywnością środowisk 

kresowych. Organizacje zainteresowane prezentacją swojego dorobku powinny zgłosić 

swoje wystąpienia do dnia 28 czerwca br. na adres gok.lubaczow@gmail.com. Ten 

dzień zakończy koncert pieśni sakralnych "Chroń nas od ciężkich losu zmian", który 

zabrzmi w wyjątkowym wnętrzu Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, 

gdzie znajduje się kopia obrazu Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa.  

W niedzielę, 25 lipca, odbędzie się odsłonięcie muralu połączone z seminarium 

poświęconym 39. Pułkowi Strzelców Lwowskich, a także Kresowa Msza Święta 

odprawiana w konkatedrze pw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie, z udziałem Chóru 
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Barogue Collegium 1685. Jej transmisję zaplanowała TVP Polonia. Tego dnia zostanie 

również odsłonięta tablica upamiętniająca Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego, byłego 

metropolitę lwowskiego, przyjaciela św. Jana Pawła II, wielkiego człowieka, który 

sercem zawsze był blisko Lubaczowa i Lwowa.  

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Jednak z uwagi na rosnące z roku na rok 

zainteresowanie udziałem w Festiwalu w bieżącej edycji pobierać będziemy  opłatę 

akredytacyjna   w wysokości 100 zł/osoby, która przeznaczona zostanie na pokrycie 

noclegów (w zależności od potrzeb) oraz całodobowego wyżywienia podczas 

wszystkich dni pobytu. 

Wyżej wymienioną kwotę proszę przekazać z dopiskiem „opłata akredytacyjna - 

Festiwal Dziedzictwa Kresów” na konto: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów 

Nr konta: 39 9101 0003 2001 0007 2081 0001. 

 Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Festiwalu 

www.festiwalkresow.pl oraz kontaktu z osobą odpowiedzialną za organizację 

Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych Panią Martą Tabaczek, nr tel. 16 632 

14 61, mail gok.lubaczow@gmail.com w celu potwierdzenia udziału w wydarzeniach. 

Kresy, niedoceniane w naszej kulturze, stanowią jeden z jej najpiękniejszych 

elementów, którego nie wolno zatracić, stąd moja prośba o pomoc w propagowaniu 

tego wspaniałego dziedzictwa, integrującego Polaków nie tylko w kraju, ale także 

odwołującego się do spuścizny krajan przebywających dziś za granicą.  

 

Serdecznie zapraszam. Spotkajmy się na Festiwalu Dziedzictwa Kresów. 

 

 

       Z  poważaniem 

 
Wiesław Kapel 

 

Wójt Gminy Lubaczów 
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