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Most im. Z. Kossak 
w Kośminie 

W uroczystości wzięli udział 
m.in.: Anna Fenby Taylor 
(wnuczka pisarki), Przemysław 
Czarnek, wojewoda lubelski, 
władze Gminy Żyrzyn, dzieci i 
młodzież szkolna, mieszkańcy 
Kośmina i miłośnicy twórczości 
pisarki. Zdjęcia z tej uroczystości 
znajdziecie na naszym fanpage’u 
na FB. Relacja TVP Lublin: TU-
TAJ.  

Uczestnicy uroczystości odwiedzili 
także rodzinny dworek Kossaków 
w Kośminie, w którym obecnie 

znajduje się siedziba naszej LGD. 

      (Ciąg dalszy na str. 2) 

Znajduje się na rzece Wieprz w 
ciągu nowej drogi ekspresowej S-
17. 20 września br. odbyło się uro-
czyste odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej poświęconej Zofii Kossak. 

Lokalne przetwórstwo  
i rękodzieło w praktyce 

Pod takim tytułem odbyło się szkolenie 
zorganizowane przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Zielony Pierścień” w dniu 18 września 
2019 r. 

 

e-biuletyn 
Wrzesień, 2019 r. 

nr 3/14, Rok 4 

Nowy most na rzece Wieprz w ciągu 
nowej drogi ekspresowej S-17 w 
Kośminie nosi nazwę Zofii Kossak, 
wielkiej pisarki i najwybitniejszej 
mieszkanki Kośmina. 

20 września br. odbyła się uroczy-
stość odsłonięcia na moście tablicy 
pamiątkowej poświęconej pisarce w 
130. rocznicę jej urodzin. 

Szkolenie było adresowane do przedsię-
biorców oraz mieszkańców z obszarów 
wiejskich (z obszaru działania LGD „Zielony 

Pierścień”, tj. gminy: Baranów, Janowiec, 

- średniej i rolniczego handlu deta-
licznego. 

Z racji tego, że szkolenie było or-
ganizowane w ramach projektu 
współpracy pn. „Marka lokalna 
szansą rozwoju regionu” z inicja-
tywy LEADER, który realizuje sześć 
Lokalnych Grup Działania, jego 
uczestnikami byli także przedsię-
biorcy i rolnicy z LGD „Między Wi-
słą a Kampinosem” (woj. mazo-
wieckie), LGD „Partnerstwo dla 
Doliny Baryczy” (woj. dolnoślą-
skie), LGD „Na śliwkowym Szlaku” 
(woj. małopolskie), LGD „Dolina 
karpia” (woj. małopolskie) i LGD 
„PRYM” (woj. łódzkie). W zajęciach 
wzięło udział łącznie ponad 80 
osób. Szkolenie było więc także 
okazją do wymiany doświadczeń i 
uczenia się od siebie w zakresie 
prowadzenia działalności na bazie 
produktów lokalnych i tradycyj-
nych.       

Przedstawiciele LGD „Zielony Pier-
ścień” zaprezentowali swoje do-
świadczenia związane z podejmo-     

(Ciąg dalszy na str. 2) 

 

  

 

Kazimierz Dolny, Końskowola, 
Kurów, Markuszów, Nałę-
czów, Puławy /gmina wiej-
ska/, Wąwolnica, Wojciechów 
i Żyrzyn), którzy prowadzą lub 
planują uruchomić działalność 
gospodarczą, sprzedaż bezpo-
średnią lub rolniczy handel 
detaliczny. 

Na zajęciach zostały przedsta-
wione przez ekspertów aktual-
ne przepisy prawa (sanitarne, 
weterynaryjne i podatkowe) 
dotyczące sprzedaży bezpo-

średniej i rolniczego handlu 

detalicznego. 

http://lublin.tvp.pl/44481783/odslonieto-tablice-upamietniajaca-pisarke-zofie-kossak
http://lublin.tvp.pl/44481783/odslonieto-tablice-upamietniajaca-pisarke-zofie-kossak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy uroczystości odwiedzili także 
rodzinny dworek Kossaków w Kośminie. 

Przypomnijmy, że Z. Kossak urodziła się 
10.08.1889 r. w Kośminie nad Wieprzem 
gdzie spędziła pierwszych 20 lat swojego 
życia. Mieszkała tutaj w dworku, który  

wybudował jej ojciec, Tadeusz Kossak, brat 
bliźniak Wojciecha, słynnego malarza batali-
sty.  

Jako pisarka debiutowała autobiograficz-
nym pamiętnikiem pt. „Pożoga – wspo-
mnienia z Wołynia 1917 – 1919” (1922).  

 

 

Most im. Z. Kossak 
w Kośminie  
 

(Ciąg dalszy ze  str. 1) 

- waniem inicjatyw gospodarczych na 
bazie produktów lokalnych ( m.in. certyfi-
kacja produktów, wsparcie szkoleniowe i 
finansowe, sieciowanie producentów). 
Odbył się także panel dyskusyjny z udzia-
łem przedsiębiorców - przetwórców wy-
twarzających produkty lokalne i tradycyj-
ne (przetwórnie: „Manufaktura Różana”, 
„Siedlisko Małgorzaty” i „Skarby Natury”), 
którzy podzielili się swoimi doświadcze-
niami w prowadzonej działalności. 

Drugiego dnia szkolenia została zorganizo- 

 

- wana dla partnerów projektu spoza 
województwa lubelskiego wizyta 
studyjna u czterech producen-
tów/twórców produktów lokalnych 
tj. w przetwórniach: „Manufaktura 
Różana” w Końskowoli (produkcja 
głównie przetworów z płatków i 
owoców róży) , „Skarby Natury” 
(produkcja olejów tłoczonych na zim-
no) i „Moje Owoce” (przetwory owo-
cowe) oraz w izbie tradycji „Siedlisko 
Małgorzaty” (rękodzieło). 

 

 

Lokalne przetwórstwo  
i rękodzieło w praktyce 

 
 

Wydała kilkadziesiąt powieści i opo-
wiadań. 

Była także publicystką, współzałoży-
cielką społeczno-katolickiej organiza-
cji Front Odrodzenia Polski oraz Rady 
Pomocy Żydom („Żegota”). Odzna-
czona medalem „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata” oraz tablicą 
pamiątkową w Jerozolimie. 

 

  

(Ciąg dalszy ze  str. 1) 

 

PAMIĘCI ZOFII 
KOSSAK  

Z okazji 130 rocznicy urodzin pisarki 
odbędzie się konferencja na KUL po-
święcona jej twórczości. 

 

W tym roku przypada 130. rocznica 
urodzin Zofii Kossak, wybitnej polskiej 
pisarki  urodzonej w Kośminie nad 
Wieprzem na Lubelszczyźnie. 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” oraz Katedra Literatury Współ-
czesnej Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego zapraszają na konferencję, 
która przybliży postać Zofii Kossak i jej 
związki z Lubelszczyzną. 

Konferencja odbędzie się 20 listopada 
br. 

 


