
 

  

 

 

 

 

 

Lubaczów, dnia 11 lipca 2018 r. 

 

 

 

Gmina Lubaczów wraz z Samorządem Województwa Podkarpackiego serdecznie 

zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniach w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, który 

odbędzie się w dniach  od 26 lipca  do 5 sierpnia 2018 r. 

Festiwal odwołuję się do bogatego dziedzictwa dawnych  Kresów Rzeczypospolitej, 

które w wyniku przemian historycznych stały się tyglem narodów, kultur  

i obyczajów tworząc niepowtarzalny klimat i atmosferę tych ziem. Dokładamy wszelkich 

starań, aby wydarzenie urzekało uczestników magią barw, dźwięków i smaków sprawiając, że 

każdego roku odwiedza nas coraz więcej osób z całej Polski oraz Kresowiaków przebywających 

obecnie poza granicami kraju. Podkreślić należy główny cel przedsięwzięcia jakim jest ochrona 

dziedzictwa narodowego, pamięci o historii, oraz popularyzacja piękna  kultury Kresowej.  

Organizatorzy tworzący to wydarzenie, dokładają wszelkich starań, by jego organizacja 

i program były  na wysokim poziomie, a oferta bogata i różnorodna. Niewyczerpalne źródło 

tradycji i obyczajów dawnych Kresów Rzeczypospolitej, pozwala na wprowadzanie do 

Festiwalu coraz to nowych elementów, które wpływają na wyjątkowość każdej edycji. Również 

podczas tegorocznego Festiwalu odbędzie się wiele ciekawych i wartościowych wydarzeń.  

Uczestnicy Festiwalu będą mogli „przenieść się” w barwny świat Kresów  podczas wielu  

spotkań organizowanych na Ziemi Lubaczowskiej i poza jej granicami. 

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego i swoim własnym szczególnie 

serdecznie zapraszam na  sobotę i niedzielę  28 i 29  lipca 2018r. W tych dniach 

zaplanowaliśmy dla Państwa: 

 Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych  

 Kresową Mszę Świętą  

 Forum – Polacy na Wschodzie  

 Oratorium Wołyńskie Kres Kresów Krzesimira Dębskiego w Filharmonii 

Podkarpackiej .  

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

zainteresowanie udziałem w Festiwalu w bieżącej edycji pobierać będziemy  opłatę 

akredytacyjną  w wysokości 80 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.  

 

Udział w Festiwalu proszę potwierdzić u koordynatora Pani Marty Tabaczek

Wicedyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie - do 23 lipca 2018r. na adres email:

tabaczek.marta@gmail.com lub pod nr tel.  16 632 14 61, kom. 505 018 486.

 

W załączeniu przesyłam program w/w wydarzeń. 

Szczegółowy program i informacje dostępne są na stronie internetowej: festiwalkresow.pl 

(https://festiwalkresow.pl/index.php/program/). 

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 

 

Wójt Gminy Lubaczów 

Wiesław Kapel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOBOTA, 28.07.2018 r. 

III OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK KRESOWYCH 

 

Lubaczów, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Komedy, Rynek 24 

Godz. 9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników  

Godz. 10:00 – 13:00  

Sesja I :Dziedzictwo historyczno-kulturowe Kresów – wyzwania, projekty, dokonania 

  • Festiwal Dziedzictwa Kresów - pamięć przeszłości i współczesna współpraca  

transgraniczna, Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów 

• Dziedzictwo Kresów a 100-lecie odzyskania Niepodległości, Tomasz Kuba  

 Kozłowski, Dom Spotkań z Historią w Warszawie 

  • Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – 

                          cele i  program działań, Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor NIPDKzG 

• dyskusja 

Godz. 13.30-14.30 Obiad  

Godz. 15:00 – 18:00  

 

Sesja II: Dziedzictwo historyczno-kulturowe Kresów – wyzwania, projekty, dokonania 

                        • Jak zajmować się dziedzictwem kulturowym utraconych ojczyzn?   

                           Doświadczenia, instytucje i strategie Niemiec,  dr Magdalena Sacha,    

                           Uniwersytet Gdański 

  • Edukacja dla Kresów – projekty, pomysły, dobre praktyki 

  - Jerzy Akielaszek, prezes Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa 

  - Kamil Stefan Woźniak, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa                              

                          i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Radomiu  

• dyskusja 

Godz. 17:30 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy” 

Godz. 18.00 – Kolacja  

Godz. 19:00 – Kino kresowe: „Niedokończone Msze Wołyńskie”,  

film reż. Maciej Wojciechowski, Tadeusz Arciuch. 

W 75-lecie apogeum zbrodni ludobójstwa na Wołyniu pokaz filmu dokumentalnego 

poświęconego tragicznym losom polskiego duchowieństwa i ludności cywilnej na Kresach. 

Po projekcji spotkanie z twórcami filmu, autorami głośnego filmu „Było sobie miasteczko” 

z 2009 roku.  

 

Lubaczów, Rynek 

Godz. 18:00 – Pokaz Street Workout. 

Godz. 19:00 – P.PiG – koncert muzyków z Lubaczowa i Podkarpacia. 

Godz. 20:30 – Koncert zespołu „KOMETY”. 



 

NIEDZIELA, 29.07.2018 r. 

 

Lubaczów, Konkatedra pw. bł. Jakuba Strzemię 

Godz. 9:00 

Msza Święta Kresowa z udziałem muzyków i chóru pod dyrekcją Krzesimira 

Dębskiego, 

– otwarcie wystawy „Wygnaniec” poświęconej abp. Eugeniuszowi Baziakowi, 

złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową, 

– złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych Polaków z Kresów 

Płd.-Wsch. Rzeczypospolitej. 

 

II FORUM -  POLACY NA WSCHODZIE 

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie  

 

Godz. 10.30 – 11.00 rejestracja uczestników 

Godz. 11.00 – 11.30 

                    Otwarcie forum, powitanie gości, wystąpienia wprowadzające: 

  Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów 

  przedstawiciel Województwa Podkarpackiego 

Godz. 11.30 - 13.00 

                   „Parlament Rzeczypospolitej Polskiej wobec Polaków na Wschodzie” 

  Janina Sagatowska, Senator RP, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i  

                         Łączności z Polakami za Granicą 

 Anna  Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji     

      Łączności  z Polakami za Granicą 

 „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wobec polskiego dziedzictwa materialnego          

 na   Litwie, Białorusi i Ukrainie”: przedstawiciel Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych 

 

Godz. 13.00 – 13.30  

                       Wystąpienia przedstawicieli organizacji polskich z Litwy, Białorusi i Ukrainy 

 

Godz. 13.30 – 14.00  dyskusja 

 

Godz. 14.00 – 14.30 

                       „Spotkanie z  młodzieżą polskiego pochodzenia, mieszkającą na Ukrainie,  

                         Litwie, Białorusi i Gruzji” 

                   

  



 

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 

Godz. 18.00  

Oratorium Wołyńskie „Kres Kresów” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 

Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego; Chór mieszany pod 

dyrekcją Elżbiety Krzemińskiej; Anna Jurksztowicz – śpiew. 

(Godz. 16.00 - Zorganizowany wyjazd z Lubaczów do Rzeszowa  po uprzednim 

zgłoszeniu chęci udziału w koncercie). 

 

Lubaczów, Rynek Miejski 

Od godz. 15:00  

„Lubaczów – lata dwudzieste, lata trzydzieste”: 

– konkurs na najbardziej oryginalne przebranie, 

– Strefa Niepodległości, 

– Krakowski Teatr Uliczny – przedstawienie „Don Juan”, 

– „Czar dawnej pocztówki”- stoisko antykwaryczne z oryginalnymi kartami 

pocztowymi z lat 1895-1939, 

– występy:  

Przeworska Kapela Podwórkowa BEKA, Kramska Kapela Podwórkowa i inne, 

– spacer na linie, 

– przejażdżki dorożkami, 

– pokazy iluzji, żonglerki, kuglarstwa: Opera mydlana, interakcje teatralne na 

szczudłach, zabawy i konkursy prowadzone przez aktorów na szczudłach, 

profesjonalne stanowisko malowania twarzy, warsztaty żonglerskie i bębniarskie, 

– gra miejska, stoisko namiotowe hufca, 

– cafe mobil, 

– wystawa „Młodzi dla Niepodległej” (razem z prelekcją wprowadzającą), 

– wystawa „Teraz będzie Polska”, 

– Związek Harcerstwa Polskiego: gra miejska, wystawa poświęcona stuleciu ZHP pn. 

Związek Harcerstwa Polskiego- Rówieśnik Niepodległej, prezentacja hufca na scenie 

festiwalowej, stoisko namiotowe. 

 

Horyniec-Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 4 

Godz. 19.30 – „Ostatnie Tango z Herbertem” – monodram w wykonaniu Przemysława 

Tejkowskiego. 

 

 

 

 


