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Dni Zofii Kossak

23 kwietnia br. o godz. 17.30
w dworku w Kośminie odbyło
się jedno z wydarzeń zorganizowanych w ramach Dni
Zofii
Kossak.
Wzięło
w nim udział blisko 40 osób,
wśród których byli m.in.:
profesorowie – prelegenci
konferencji naukowej, która
tego
dnia
odbyła
się

Podczas spotkania przypomniano związki rodziny Kossaków, a w szczególności
Zofii Kossak, z Kośminem.
Przypomnijmy, że Zofia Kossak urodziła się w 1889 r.
w dworku w Kośminie i z tym
miejscem była związana do
1906 r. Była ochrzczona
w kościele parafialnym w Gołębiu. A podawał ją do chrztu
stryj Wojciech Kossak, słynny malarz – batalista. To w Kośminie
późniejsza autorka
„Krzyżowców” zdobyła „domowe wykształcenie”
dzięki
rodzicom i guwernantce. Od piątego
roku życia pisała
i
rysowała.
A
później
sama
w 1906 r. uczyła
dzieci wiejskie w tej
miejscowości.

e-biuletyn

Z pewnością dzieciństwo
przeżyte
w Kośminie ukształCzerwiec, 2018 r. towało wrażliwość
i zamiłowanie do
nr 2/9, Rok 3
przyrody i ludzi. Nie
jeden opis krajobrazów w powieściach
był budowany na wspomniew Katolickim Uniwersytecie
niach z dzieciństwa.
Lubelskim; biografowie pisarki, dziennikarze, miłośnicy
twórczości autorki „Pożogi”,
przedstawiciele lokalnej społeczności z Kośmina i okolic
Puław, przedstawiciele Lokalnej Grupy
Działania
„Zielony
Pierścień” i Stowarzyszenia
„Civitas
Christiana”
oraz
wnuki Zofii Kossak:
Anna Fenby Taylor
i prof. François Rosset (na zdjęciu obok)

Pisarka przywołuje wprost
Kośmin, dworek i najbliższe
okolice w swojej powieści
historycznej
„Trembowla”.

Znajdziemy tam opisy nadwieprzańskich
krajobrazów
i okolicznych miejscowości
(Gołąb, Strzyżowice, Parafianka) jak w przewodniku
turystycznym.
Uczestnicy spotkania zwiedzili także dworek i salonik
pisarki. Była to niepowtarzalna okazja do nawiązania znajomości, kontaktów i budowania planów na kolejne inicjatywy upamiętniające postać pisarki w związku z tegoroczną rocznicą śmierci
pisarki i przyszłoroczną 130
rocznicą urodzin Zofii Kossak.
Organizatorem cyklu wydarzeń było: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Współorganizatorzy to: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Literatury współczesnej
KUL, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie,
Instytut Edukacji Narodowej,
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Martyrologii Pod
Zegarem, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, Lokalna Grupa
Działania "Zielony Pierścień"
w Kośminie.

Patronaty honorowe nad wydarzeniami objęli: Arcybiskup
Metropolita Lubelski Stanisław Budzik, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek,
Kurator Oświaty Teresa Misiuk Lubelski; Prezydent Miasta Krzysztof Żuk.

Zapraszamy
na
Festiwal Produktu
Lokalnego!
Festiwal odbędzie się 29 lipca (w niedzielę) 2018 r.
w parku zdrojowym w Nałęczowie od godz. 10.00 do
18.00 (przy Starych Łazienkach).
Tradycyjnie najważniejszym
miejscem festiwalowym będzie wielki namiot, pod którym lokalni wystawcy zaprezentują lokalne wyroby –
spożywcze i rękodzieło. Na
scenie wystąpią lokalni artyści, a o lokalnych produktach
opowiadać będą sami twórcy.
Celem Festiwalu jest promowanie lokalnej twórczości
z obszaru 11 gmin (Baranów,
Janowiec, Kazimierz Dolny,
Końskowola, Kurów, Markuszów,
Nałęczów,
Puławy,
Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn).
Festiwal jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
inicjatywy
LEADER
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Uzupełniający
nabór wniosków
na realizację inicjatyw lokalnych
Zarząd LGD „Zielony Pierścień” ogłosił także nabór
wniosków (nabór uzupełniający) o przyznanie pomocy
finansowej na lokalne inicjatywy integrujące osoby
z grup defaworyzowanych
lub
integrujące
osoby
z grup defaworyzowanych
z lokalną społecznością
z obszaru Lokalnej Strategii
Rozwoju.
Wnioski będzie można składać do Biura LGD od 15 do
2 lipca 2018 r.

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
Zmiany w LSR dotyczą usunięcia przedsięwzięcia obejmującego utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego.
W odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkurs na realizację tego przedsięwzięcie w wyznaczonym terminie nie
wpłynął żaden wniosek. W związku z tym Zarząd LGD
podjął decyzję o usunięciu przedsięwzięcia nr 1.1.2 (który
obejmował utworzenie inkubatora) i przeznaczenie z kwoty 500 tys. zł część środków na przedsięwzięcie nr 1.2.2 –
Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (300 tys.
zł), a część na przedsięwzięcie nr 1.2.3 – Wsparcie na
rozwój firm (200 tys. zł). zmiana taka została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków LGD „Zielony Pierścień” w dniu 26 czerwca br.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

