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Kiermasz edukacyjny „Polska Wigilia na Kresach” 
 

Szanowni Państwo! 
 

 

Zarząd  Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej zaprasza  

na IV kiermasz edukacyjny pod tytułem „Polska Wigilia na Kresach”, który odbędzie się we 

Lwowie 12 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 we Lwowskim Pałacu Sztuki, przy ul. Kopernika 17. 

Jest to impreza cykliczna, która tradycyjnie odbywa się w drugą sobotę grudnia. 

Kiermasz to cykl różnorodnych prezentacji mających na celu ocalenie od zapomnienia 

obrzędów i tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie elementy 

kiermaszu przybliżają obyczaje związane z okresem tych najpiękniejszych Świąt w roku, 

podkreślają  różnorodności związane z ich świętowaniem. Dodatkowo celem imprezy jest promocja 

Świąt Bożego Narodzenia jako części tradycji polskiego narodu poza granicami teraźniejszej 

Polski. 

Będzie to już IV edycja naszego przedsięwzięcia.  

Zapraszamy do uczestnictwa w kiermaszu przedstawicieli organizacji pozarządowych 

polskiej mniejszości narodowej, szkoły z polskim językiem nauczania, sobotnio-niedzielne szkoły, 

centra kultury,  koła gospodyń, kluby kobiet, fundacje, parafie rzymsko-katolickie, przedstawicieli 

biznesu, twórców, rzemieślników, gospodarzy wiejskich,  wszystkich tych, którzy działają   

na terenie Ziemi Lwowskiej. 

Państwa organizacja będzie miała możliwość przedstawić tradycje swojej miejscowości 

prezentując wystrój wigilijnego stołu, potrawy wigilijne lub tradycyjne rzemiosła, które będą 

promować tradycje i obyczaje Polaków pochodzących z Państwa miejscowości. 

Corocznie nasza organizacja pragnie upiększyć imprezę zapraszając do udziału 

przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, domów kultury, zespołów 

folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich z różnych regionów Polski. W tym roku tradycję śląską 

przedstawi nam delegacja z województwa śląskiego na czele z Panem Marszałkiem  Stanisławem  

Dąbrową oraz Panem Marszałkiem Henrykiem Mercikiem.  

Udział przedstawicieli powyższych instytucji umożliwia  zareprezentowanie i przybliżenie 

tradycji, obyczajów, rękodzieła ludowego, oraz tradycyjnej kuchni świątecznej swojego 

regionu(dekoracja stołów wigilijnych wg. tradycji regionalnej, dania wigilijne, wypieki, stroiki  

i ozdoby świąteczne, kolędy, itp.). 

Podczas kiermaszu będzie można  obejrzeć wystrój stołów wigilijnych, wziąć udział  

w różnorodnych świątecznych warsztatach, kupić upominki i smakołyki regionalnej kuchni 

światecznej. 

Dodatkowo na kiermaszu swoje stoiska promocyjne mają uczelnie wyższe z Polski, które 

oferują możliwość studiowania dla obywateli Ukrainy. 

Impreza tworzy również płaszczyznę promocyjną dla firm i przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, 

którzy chcą zaistnieć w świadomości biznesowej obu krajów. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do komitetu organizacyjnego najpóźniej  

do 05.12.2015 r. 

Dane kontaktowe: Tatiana Bojko, tel.: 0935048811,e-mail: appzl@o2.pl 


