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Kresy... Bogate, stare, piękne słowo. Jest w nim obszar
i przestrzenność, bezkres równin falujących, oddalenie od
świata i wicher stepowy. Dla każdego z tamtej strony zawiera w sobie treść ojczystej ziemi, jej barwę, kształty i woń.
Zofia Kossak-Szczucka

Słowo Kresy w przeszłości używane do określenia
pogranicza, przedefiniowano na przestrzeni wieków,
nadając mu wymiar ponadprzestrzenny i ponadczasowy. Mówiąc obecnie o Kresach sięgamy myślami
do obszarów dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy;
a pamięcią do opowieści naszych dziadków, którzy
tam się wychowywali w czasach, gdy te ziemie były
częścią Rzeczypospolitej.
W gminie Lubaczów, położonej w województwie
podkarpackim, przy granicy z Ukrainą, wspomnienia
o dawnych Kresach są wciąż żywe. Niegdyś był to
obszar, gdzie stykały się ze sobą narodowości polska,
ukraińska, żydowska i niemiecka, które koegzystując przez wiele lat utrzymały swoją autonomię religijną, kulturową, obyczajową, nadając mu niezwykłego charakteru.
Chęć zachowania dziedzictwa kulturowego tych
ziem, dziedzictwa w wymiarze materialnym i niematerialnym, historii i tradycji wywodzących się
z Kresów, tak różnorodnych, a jednocześnie głęboko
zakorzenionych w przestrzeń Ziemi Lubaczowskiej,
obarczonych tragiczną historią i pełnych unikalnego
kolorytu; doprowadziła do zorganizowania Festiwalu
Dziedzictwa Kresów.
Jego początki sięgają 2009 r. Organizowany pierwotnie jako Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, kilka
lat temu zyskał nową nazwę, która w pełni oddaje
ideę i cel przyświecające inicjatorom tego wydarzenia. A są nimi Gmina Lubaczów i Województwo Podkarpackie we współpracy z innymi samorządami powiatu lubaczowskiego, wieloma instytucjami kultury,
m.in. Centrum Kulturalnym w Przemyślu, Muzeum
Kresów w Lubaczowie, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Domem Spotkań z Historią w Warszawie.
Podczas szeregu wydarzeń, jakie odbywają się
w ciągu kilkunastu dni na przełomie lipca i sierpnia
nie brakuje spotkań z ludźmi kultury, Kresowiakami,
samorządowcami, politykami, dyplomatami, ambasadorami Polski za granicą. Organizowane są wówczas
wernisaże, projekcje filmów dokumentalnych, spektakle teatralne, koncerty, występy zespołów folklorystycznych, prezentacje kulinarne i konkursy.
Festiwal to magia barw, dźwięków, smaków; to tradycja, która ożywa na naszych oczach i przeszłość
zarówno piękna, jak i tragiczna, której oddajemy należną cześć.
Zapraszamy w niezwykłą, nostalgiczną podróż,
która zaczęła się wiele wieków temu i trwa do dziś...

Kresowa tożsamość

Obraz Matki Bożej Łaskawej nazywanej
Śliczną Gwiazdą Miasta Lwowa

Błogosławiony Jakub Strzemię,
patron metropolii lwowskiej i Lwowa

Fragment mapy archidiecezji lwowskiej z 1928 r.
Nie bez przyczyny Festiwal Dziedzictwa Kresów organizowany jest właśnie przez Gminę Lubaczów.
Wiele lat temu tereny te należały do archidiecezji lwowskiej i województwa lwowskiego, a historia
ich dalszych losów miała istotny wpływ na dzieje Ziemi Lubaczowskiej i jej mieszkańców. Tu splotły
się drogi abp. Eugeniusza Baziaka, Świętego Jana Pawła II i kard. Mariana Jaworskiego.

Historia obrazu Matki Bożej Łaskawej kreśli na mapie ślad ze Lwowa do Lubaczowa. Obraz wykonany
we Lwowie w 1598 r. przez Józefa Szolc-Wolfowicza, jako malowidło nagrobne dla wnuczki twórcy, zawiera wizerunek Matki Bożej Łaskawej, który z czasem został otoczony czcią. Przed nim król Jan Kazimierz złożył śluby
królewskie w katedrze lwowskiej, oddając Matce Bożej swoją Ojczyznę i ogłaszając Królową Korony Polskiej.
Kult Matki Bożej szerzył niestrudzenie abp Józef Bilczewski. Dzięki jego staraniom, za zezwoleniem papieża Piusa X, od 1908 r. zaczęto obchodzić w archidiecezji święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony
Polskiej. Po II wojnie światowej abp Eugeniusz Baziak, zmuszony do opuszczenia Lwowa, ocalił obraz, zabierając go ze sobą do Polski. W 1968 r. został przekazany do Lubaczowa, gdzie najpierw znajdował się w kaplicy
biskupiej, a następnie umieszczono go w głównym ołtarzu prokatedry.
W 1980 r. obraz poddano gruntownej konserwacji w Krakowie, wykonano dwie wierne kopie, a oryginał
złożono w skarbcu Katedry na Wawelu. Obie kopie wizerunku ukoronował Jan Paweł II. Pierwszą, na Jasnej
Górze 19 czerwca 1983 r., przeznaczoną do prokatedry w Lubaczowie. Drugą, we Lwowie w 2001 r., podczas
podróży apostolskiej na Ukrainę.

W 1944 r. na pasterza archidiecezji
lwowskiej został wybrany przez Ojca
Świętego arcybiskup metropolita Eugeniusz Baziak (1890–1962), który całym
sercem ukochał ziemię lwowską i niestrudzenie dbał o rozwój archidiecezji.
Poddany represjom, wielogodzinnym
przesłuchaniom oficerów NKWD, zmuszony był opuścić Lwów w 1946 r.
Nazwany Biskupem – Wygnańcem
przeniósł się do nowej siedziby w Lubaczowie. W 1958 r. z jego rąk ks. Karol
Wojtyła otrzymał sakrę biskupią.

Lubaczów, obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, uroczysta procesja z relikwiami bł. Jakuba Strzemię. Widoczny
główny celebrans, metropolita krakowski, ks. arcybiskup Karol Wojtyła, 23 października 1966 r.
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Kard. Marian Jaworski (1926–2020)
był kontynuatorem dzieła abp. Eugeniusza Baziaka. W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem
apostolskim polskiej części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 r. został metropolitą lwowskim, a rok później przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy.
Jako bliski przyjaciel Jana Pawła II podejmował starania, by Ojciec Święty podczas swej pielgrzymki do ojczyzny odwiedził Lubaczów.
To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w dniach 2–3 czerwca 1991 r.
Papież powiedział wówczas ,,Nie pozwólmy sobie wyrywać tych korzeni, jakie Boża Mądrość zapuściła w naszych dziejach i w naszych
duszach. Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa, na którym spoczął znak
wiecznego zbawienia...”, podkreślając jednocześnie swoją duchową więź
z abp. Eugeniuszem Baziakiem i przyjaźń z kard. Marianem Jaworskim.

Msza święta sprawowana na błoniach lubaczowskich przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do Polski, 3 czerwca 1991 r.

Parafia rzymskokatolicka w Lubaczowie w 1787 r. stała się częścią archidiecezji lwowskiej.
W 1946 r. świątynia została
podniesiona do rangi prokatedry i w okresie od 1946 do
1992 r. była siedzibą administratora apostolskiego archidiecezji lwowskiej.
W latach 1981–1991 do kościoła pw. św. Stanisława dobudowano od strony prezbiterium kościół pw. bł. Jakuba
Strzemię, który w 1992 r.
został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do rangi
konkatedry diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
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Msza Święta Kresowa stanowi ważny element Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Od wielu lat odprawiana jest w konkatedrze pw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie. Uczestniczą w niej Kresowiacy, Rodacy
ze Wschodu, przedstawiciele stowarzyszeń kresowych, organizacji i instytucji działających na rzecz
ratowania dziedzictwa kulturowego, samorządowcy i politycy, mieszkańcy regionu. Podczas tej wyjątkowej Eucharystii wnoszony jest Feretron – kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej w ozdobnych ramach umieszczona na piedestale, a oprawę muzyczną wykonują chóry pod batutą najznamienitszych
dyrygentów.
Zebrani modlą się w intencji bohaterów kresowej historii, Rodaków za granicą i potomków Rodzin
Kresowych, wszystkich tych, którzy swą postawą, świadectwem i działaniem utrwalają tę wielką
i piękną spuściznę historyczną i kulturową wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej.

Pamięć

Zapoczątkowane w 2016 r. Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych łączy Kresowiaków, Polaków za granicą, instytucje i organizacje rządowe i samorządowe działające na rzecz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa dawnych Kresów. Jest to platforma współpracy, wymiany
poglądów i doświadczeń. W ramach Festiwalu odbywa się także Forum Polacy na Wschodzie, podczas
którego poruszane są kwestie programów na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, działalności organizacji pozarządowych, współpracy z organizacjami polskimi na Litwie, Białorusi i Ukrainie i ochrony
polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej.

Każdego roku podczas Festiwalu delegacje składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą pomordowanych, zamęczonych
i wypędzonych Polaków z Kresów Południowo-Wschodnich, oddając im
w ten sposób hołd i należyte miejsce w pamięci.

Wernisaż wystawy „Kresowe Świątynie – Kościoły i klasztory dawnej archidiecezji lwowskiej (1900–
1939)”, Centrum Koncertowo-Wystawiennicze (dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego) w Cieszanowie, 2020 r.

Pamięć

Wystawy i wernisaże są wyjątkowym źródłem wiedzy o dawnych Kresach. Prezentowane przez takie instytucje jak Dom Spotkań z Historią w Warszawie czy Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą POLONIKA, zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.
Rokrocznie Centrum Kulturalne w Przemyślu, w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów realizuje
także projekt pn. „Historia Kresowych Miasteczek”, w ramach którego odbywają się prelekcje, koncerty i wernisaże.

Wystawa ,,Ku nowoczesności: Kresy Niepodległe 1919–1939”, Rynek w Lubaczowie, 2020 r.

Kultywowanie tradycji harcerskich i strzeleckich, przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu o historii powstania tych
formacji na Kresach stanowi ważny element programu Festiwalu.

Przemarsz Strzelców ulicami Lwowa, 1913 r.

Symboliczny pogrzeb marszałka Piłsudskiego na Rynku w Lubaczowie, 1935 r.
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Jedną z form pielęgnowania pamięci o dawnych Kresach są organizowane podczas Festiwalu rekonstrukcje historyczne, które odnoszą się do ważnych wydarzeń i heroicznych czynów Polaków,
np. inscenizacja bitwy hetmana Jana Sobieskiego pod Niemirowem, podczas wyprawy na czambuły
tatarskie w ramach wojny polsko-tureckiej w latach 1672–1676, czy rekonstrukcja bohaterskiej bitwy
pod Zadwórzem.
Bitwa pod Zadwórzem, która miała miejsce 17 sierpnia 1920 r., w czasie wojny polsko-bolszewickiej
pomiędzy oddziałem 330 polskich Obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego
a siłami bolszewickiej 1 Konnej Armii Siemiona Budionnego, rozegrała się na dalekim przedpolu Lwowa, 33 km od miasta w pobliżu wsi Zadwórze, znajdującej się obecnie na terytorium Ukrainy. Celem
obrońców było opóźnienie podejścia wojsk bolszewickich do Lwowa. Co w efekcie udało się, lecz kosztowało życie wielu młodych Polaków. Ze względu na bohaterską postawę polskich żołnierzy, bitwa zyskała miano „polskich Termopil”.

„Bój pod Zadwórzem”, obraz Stanisława Kaczora-Batowskiego z 1929 r.

Rekonstrukcja Bitwy pod Zadwórzem,
Festiwal Dziedzictwa Kresów, 2019 r.

Pamięć

Kościół pw. św. Józefa w Hruszowie, fot. z lat 20. XX w.

Festiwal Dziedzictwa Kresów jest przestrzenią, gdzie podejmowane są ważne
inicjatywy służące ochronie materialnego dziedzictwa, które znajduje się tuż za
granicą. Inspirując się działaniami Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oraz akcją „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, Samorząd Gminy realizuje różne
przedsięwzięcia służące ocaleniu przed
zniszczeniem pamiątek polskiej historii.
Kościół pw. św. Józefa w Hruszowie
został wybudowany w 1898 r., jako kaplica dworska. Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych we współpracy
z Gminą Lubaczów każdego roku podejmuje kolejne działania służące ratowaniu tej „pamiątki Rzeczypospolitej”.
Pierwsze prace restauratorskie rozpoczęły się w 2017 r. Zgodnie z dokumentacją
projektowo-konserwatorską, kolejne etapy działań remontowych i rekonstrukcyjnych mają na celu przywrócenie dawnej świetności tej pięknej świątyni.

Pomnik Jana III Sobieskiego w Niemirowie,
fot. z lat 30. XX w.

Pomnik Jana III Sobieskiego, ufundowany
w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej znajdował
się w dawnych Łazienkach Niemirowskich.
Po wojnie został doszczętnie zniszczony.
W 2018 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych we współpracy z Gminą Lubaczów, przy wsparciu Narodowego Instytutu
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
POLONIKA wykonały jego pełną rekonstrukcję.

W ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów w 2019 r. został zapoczątkowany program „Kultura pamięci o dawnych Kresach”, polegający na popularyzacji dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej poprzez edukacyjno-szkoleniowe działania skierowane
do kadry pedagogicznej. W ten sposób pogłębiana jest wiedza nauczycieli w zakresie szeroko rozumianego dziedzictwa Kresów, przez
co mogą oni kształtować świadomość historyczną wśród uczniów,
wpływać na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich
w duchu patriotyzmu.
Organizatorami przedsięwzięcia są Województwo Podkarpackie oraz Gmina Lubaczów, we współpracy z Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, przy
merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.
Każdego roku podczas Festiwalu organizowane są także spotkania dla osób zainteresowanych historią pogranicza, nauczycieli
i bibliotekarzy. Prowadzi je Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań
z Historią w Warszawie w ramach autorskiego cyklu „Opowieści z Kresów”.

Siła tradycji

Kresowa Osada w Baszni Dolnej to wioska tematyczna, która bezpośrednio odnosi się do wielowiekowej spuścizny dawnych Kresów. Znajdują się tu odtworzony dwór ziemiański, dawna karczma wiejska,
zagroda włościańska z oryginalnym wyposażeniem oraz stodoła. W multimedialnym muzeum – Galerii
Lokalnej Historii – prezentowana jest ekspozycja dotycząca wypraw hetmana Sobieskiego na czambuły tatarskie oraz ciekawostki i eksponaty z dziejów nieistniejącej już huty szkła kryształowego
w pobliskiej osadzie Huta Kryształowa.
Interesującą propozycją dla turystów związaną z rzemiosłem i rękodziełem są warsztaty – kowalski, garncarski, stolarski i manufaktura szkła. Kresowa Osada to idealne miejsce dla miłośników
historii, tradycyjnego jadła i aktywnej turystyki w otoczeniu pięknej przyrody. Na terenie tej wioski
tematycznej oraz w jej otoczeniu, każdego roku odbywa się wielki finał Festiwalu Dziedzictwa Kresów,
gdzie smak i zapach setek potraw współgrają z dźwiękami muzyki.

Tradycje rzemieślnicze powoli wydobywane z przeszłości podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów zyskują
należytą uwagę. Rękodzielnicy oraz lokalni rzemieślnicy
prezentują swój dorobek, odtwarzając i promując jednocześnie wielowiekowe dziedzictwo dzisiejszego polsko-ukraińskiego
pogranicza.

Konferencja „Huta Kryształowa 1717 –
koniec XVIII wieku”, Muzeum Kresów
w Lubaczowie, 2017 r.
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W kamieniu bruśnieńskim zaklęte są historia i pamięć Roztocza Wschodniego i Ziemi Lubaczowskiej.
Stare Brusno w powiecie lubaczowskim, było dużym ośrodkiem kamieniarskim II Rzeczpospolitej. Jego
mieszkańcy trudnili się eksploatacją i obróbką lokalnego kamienia wapiennego – jednego z bogactw
naturalnych Roztocza. Przepiękne rzeźby, figury, nagrobki oraz krzyże świadczą dziś o bogactwie tradycji i niepowtarzalnym dziedzictwie tego rzemiosła.
Wernisaż wystawy „Wielokulturowe oblicze kamieniarstwa bruśnieńskiego” i sesja popularnonaukowa „Gravitas bruśnieńskiego kamienia”, które odbyły się podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów
w 2018 r., pozwoliły na pogłębienie wiedzy i popularyzację tego rękodzieła.

Nagrobki wykonane w kamieniu bruśnieńskim na ewangelickim
cmentarzu z początku XIX w. w Podlesiu

W 2017 r. podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów zorganizowano wydarzenia związane z jubileuszem
300-lecia powstania manufaktury szkła w Hucie Kryształowej.
Niemal w połowie drogi między Lubaczowem a Niemirowem istniała niegdyś królewska wieś Sieniawka.
Od połowy XVIII w. Sieniawce towarzyszyła osada przemysłowa Huta Kryształowa, gdzie zgodnie z nazwą,
za staraniem Jerzego Augustyna Mniszcha, założona została huta szkła kryształowego. Huta wytwarzała
najwyższej jakości szkła luksusowe, w tym głównie naczynia stołowe, a także żyrandole. Wyroby te zaliczane są obecnie do niezwykle cennych przykładów polskiego rzemiosła artystycznego doby baroku. Ich
oryginały znajdują się w zbiorach Muzeum w Wilanowie, Nieborowie i Zamku w Łańcucie, Fundacji Książąt
Czartoryskich w Krakowie, Zamku Królewskiego, Wawelu, Muzeów Okręgowych w Tarnowie, Jeleniej Górze
i Przeworsku.

Kresowe kulinaria

Raz w roku błonia za Kresową Osadą w Baszni Dolnej zamieniają się w piękny, tętniący życiem
kresowy rynek. Setki potraw, nalewek, regionalnych i lokalnych wyrobów kuszą swym wyglądem i zapachem. Goście mogą skosztować tu m.in. niepowtarzalnych i niezapomnianych proziaków, kryżawek
czy gołąbków z tartych ziemniaków.
Koła Gospodyń Wiejskich, producenci żywności, restauratorzy stają w szranki do konkursu Kresowe Jadło, który ma za zadanie wyłonić potrawę nie tylko najlepszą w smaku, ale również najbliższą
tradycji...

Kresowe kulinaria

...w tym gwarze „kresowego rynku”
tradycyjną kresową potrawę przyrządza także ekspert kulinarny
np. Ewa Wachowicz, Mateusz
Gessler, Tomasz Jakubiak, Robert Sowa, Damian Kordas.
Od 2017 r. dzieci chętnie
biorą udział w warsztatach
kulinarnych pn. „Strudle,
bajgle, piszingery”, podczas
których czerpiąc inspiracje
z międzywojennych przepisów przygotowują np. miodownik Litwińskiego, strucle
jabłkową, torcik czekoladowy
czy cwibak.

W kręgu kultury i sztuki

Festiwal Dziedzictwa Kresów inauguruje niezwykły i klimatyczny koncert. Dźwięki muzyki brzmią
wręcz magicznie we wnętrzach cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu, pochodzącej z XVI w., wpisanej
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przed historycznym ikonostasem występują cenieni śpiewacy,
muzycy i dyrygenci, a każde wydarzenie muzyczne staje
się niezapomnianym, duchowym przeżyciem.

W kręgu kultury i sztuki

W roku 2019, poświęconym Stanisławowi Moniuszce, w cerkwi odbył się koncert „Moniuszko znany
i nieznany”. Bogusław Morka (tenor), Agnieszka Kozłowska (sopran) i Artur Janda (bas, baryton)
w akompaniamencie Orkiestry Kameralnej Alla Vienna pod dyrekcją prof. Adama Manijaka, zabrali
publiczność w niezwykłą podróż po twórczości kompozytora.

„Wołyńskie Słowiki” Łuck, Ukraina

W kręgu kultury i sztuki

Zespół Pieśni i Tańca ,,Lwowianie”, Lwów, Ukraina

Dziedzictwo kulturowe wyraża się także przez taniec i dźwięki muzyki ludowej. Zespoły z Polski
i z zagranicy, prezentując dawne tańce i muzykę swoich regionów, ubrane w tradycyjne, przepiękne
stroje nadają Festiwalowi wyjątkowego kolorytu. Wykonawcy z Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi, czy
partnerskich samorządów na Słowacji i Węgrzech tworzą niezapomnianą atmosferę, pełną unikalnych
barw i brzmień.

Zespół Pieśni i Tańca ,,Kresy”, gmina Lubaczów

Zespół Pieśni i Tańca „Kresy”, gmina Lubaczów

Zespół Ludowy Naprozsa, Diosd, Węgry

W kręgu kultury i sztuki

Zespół Vinancan, Vinne, Słowacja

Zespół Pieśni i Tańca ,,Polanie znad Dniepru”, Kijów, Ukraina

Polski Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Bursztynki”, Wilno, Litwa

W kręgu kultury i sztuki

Co roku uczestnicy Festiwalu na chwilę mogą przenieść się do lat dwudziestych XX w. Na Rynku
w Lubaczowie magiczny klimat tamtych czasów przywołują sami goście, którzy licznie biorą udział
w konkursie na najbardziej oryginalne przebranie z tamtego okresu. Atmosferę dwudziestolecia pełnego beztroski i dobrej zabawy tworzą również teatry uliczne takie jak Teatr Woskresinnia ze Lwowa,
Scena Kalejdoskop z Krakowa, czy Teatr Nikoli z Krakowa.

W kręgu kultury i sztuki

Na deskach sceny w zabytkowym Pałacu Ponińskich w Horyńcu-Zdroju występują uznane teatry takie jak Teatr Fredreum z Przemyśla, Polskie Studio Teatralne w Wilnie, Polski Teatr Ludowy
we Lwowie, Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”.
Na uwagę zasługuje też zastosowanie nowoczesnych technologii w przekazywaniu wiedzy o historii
Kresów np. przez użycie techniki mappingu, czyli projekcji pełnowymiarowego obrazu na obiektach.
W 2019 r. została ona użyta do wyświetlenia projektu „Kresy Niepodległe 1919–1939” na fasadzie budynku Ratusza Miejskiego w Lubaczowie.

W kręgu kultury i sztuki

Spotkania, w których biorą udział znane i lubiane osobistości świata kultury, nauki i sztuki, zawsze
gromadzą liczną publiczność. Goszczący tutaj Krzesimir Dębski, Jerzy Bralczyk, Anna Seniuk, Michał
Rusinek, Tomasz Kuba Kozłowski – sięgają do kresowych i narodowych źródeł literatury, filmu, muzyki oraz słowa.

Synagoga w Cieszanowie z końca XIX w.
(obecnie Dom Dziennego Pobytu Seniorów)

Pałac Łosiów w Narolu z XVIII w. (obecnie własność prywatna)

Wielokulturowość

W miejscach, gdzie odbywa się Festiwal Dziedzictwa Kresów w przeszłości krzyżowały się wpływy
polskie, ruskie, żydowskie i niemieckie. Na tym wieloetnicznym terenie ludność przez wieki starała się
żyć w zgodnej koegzystencji. Niestety zapoczątkowane podczas wojny i trwające w okresie powojennym
krwawe konflikty, zmieniły wielokulturowy obraz Ziemi Lubaczowskiej, pozostawiając jedynie ślady
materialnego dziedzictwa tamtych czasów.

Podlesie. Zbór ewangelicki (obecnie rzymskokatolicki kościół filialny) oraz dom pastora datowany
na 1856 r. (obecnie Centrum Edukacyjno-Kulturalne ,,Pastorówka”)

Krzyż bruśnieński w Woli Wielkiej

Dawna „Rządcówka” w Baszni Dolnej z przełomu
XIX i XX w. przy dawnym folwarku Gołuchowskich (obecnie własność prywatna)

Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra w Szczutkowie z 1904 r.
(obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Wawrzyńca
parafii Objawienia Pańskiego w Łukawcu)

Aktywnie na Roztoczu

Bliskość natury, czystość powietrza, zachwycające krajobrazy – tego także można doświadczyć podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów, uczestnicząc w organizowanych w jego trakcie marszach nordic
walking, biegach, rajdach rowerowych, wyprawach.
Tak naprawdę cały rok króluje tu niczym niezmącony spokój, czas jakby zwalnia, byśmy mogli
dłużej cieszyć się gościnnością tych wyjątkowych progów Roztocza.

„To miejsce, do którego tęsknię…”

Woj. Podkarpackie
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