
 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja pn. „Promocja oferty turystycznej, walorów przyrodniczo – krajobrazowych oraz kulturalnych ziemi kraśnickiej 

poprzez publikacje i imprezy” poprzez realizację zadania „Publikacja książki „To właśnie tu się wydarzyło. Antologia 

najpiękniejszych prac literackich dotyczących miejscowości z terenu gminy Gościeradów” współfinansowana jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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To właśnie tu się wydarzyło. 
Antologia najpiękniejszych prac literackich dotyczących miejscowości  

z terenu gminy Gościeradów 
 

Taki właśnie będzie tytuł książki pisanej przez mieszkańców i sympatyków gminy Gościeradów. Publikacja 

to wynik konkursu prowadzonego od roku 2008 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gościeradowie we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa.  

Konkurs powstał, by promować miejscowości znajdujące się na terenie gminy Gościeradów, ujawnić talenty 

literackie mieszkańców i promować autorów prac. Później cele poszerzono o odnajdywanie i 

dokumentowanie historii ludzi oraz zdarzeń związanych z terenem gminy.  

Oprócz uwieczniania wydarzeń, zwyczajów i tradycji w wielu przypadkach rodzinnych, przeżytych i 

zapamiętanych przez uczestników, konkurs wnosił dodatkowe wartości w postaci integracji 

międzypokoleniowej, ponieważ niektóre prace, szczególnie osób młodych, powstały na podstawie 

wspomnień doświadczonych losem członków rodziny, sąsiadów lub znajomych. Dużą rolę w zebraniu 

materiału, w tym wypadku, odegrali opiekunowie uczestników niedorosłych – rodzice i nauczyciele. 

Szczególną wartość poznawczą wniosły wspomnienia pisane przez starsze osoby. Tym bardziej, że 

niektórych autorów nie ma już wśród osób żyjących. 

Ilu uczestników konkursu, tyle charakterów i tyle sposobów przekazywania myśli.  Książka będzie więc 

zbiorem różnych form literackich, wśród których pojawią się opowiadania, listy, wiersze, reportaże a nawet 

komiksy.  Czasem mają one charakter żartobliwy, innym razem poważny, a nawet  podniosły.  

Do nielicznych prac autorzy dodali zdjęcia z prywatnych zasobów archiwalnych. Mimo, że nie odnosiły się 

do tego ustalenia regulaminu konkursu, zebraliśmy je i postanowiliśmy zamieścić w publikacji, po to, by 

lepiej zobrazować to, co zostało zapisane. Nieprofesjonalność pisarzy, którzy tworzą tę książkę jest tutaj 

wartością, bo prostota jej treści wypływa prosto z serca. Każda praca literacka to ładunek różnych emocji 

przekazanych czytelnikom.  A emocje powodują zaangażowanie odbiorcy. Dzięki temu mamy nadzieję, że 

nie zaginie to, co niszczy ząb czasu - przekaz o nas, obecnie żyjących, naszych bliskich i przodkach. Historia 

Polski zbudowana jest z małych historii ludzi i ich rodzin. Piszemy ją żyjąc i pracując także w naszej małej 

ojczyźnie – gminie Gościeradów.  

Książka wydana zostanie w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania 

Ziemi Kraśnickiej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa sygnuje ten projekt w związku z możliwością 

100% pokrycia kosztów realizacji zadania. Taką szansę w realizacji grantów dostają organizacje pożytku 

publicznego. Całkowity koszt zadania wynosi więc 18.500 zł, przy wnioskowanej kwocie pomocy w 

wysokości 18.500 zł. 
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