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Dworek Kossaków może być cudem
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Czy Dwór Kossaków stanie się jednym z 7 Cudów Funduszy Europejskich? Wszystko zależy od Internautów.
Projekt pod nazwą "Adaptacja zabytkowych ruin dworu Kossaków wraz z ich otoczeniem w Górkach
Wielkich na cele kulturalne" został nominowany w kategorii "zabytek". Głosowanie trwa.
Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich jest konkursem organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Ekipa TVP1 odwiedziła 21 miejsc w całej Polsce, które zyskały na atrakcyjności dzięki ﬁnansowemu
wsparciu Unii Europejskiej. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 15.15 na antenie telewizyjnej Jedynki
można zobaczyć kolejne odcinki cyklu ,,Polska Pięknieje''. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 19 lipca. Na Dwór
Kossaków można głosować jeszcze do 30 lipca br.
Nominacja do konkursu jest dla Dworku Kossaków szansą na promocję: - W tym roku jesteśmy jedyną
instytucją nominowaną w konkursie Polska Pięknieje organizowanym przez MRR z naszego regionu.
Uważamy, iż wygrana w tak prestiżowym konkursie przyczyniłaby się nie tylko do promocji dworu
Kossaków, ale również całego Śląska Cieszyńskiego. Dlatego, jeśli mają Państwo taką możliwość, prosimy
o zachęcanie do oddania głosu na nasz projekt - zachęca Fundacja im. Z. Kossak.
Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez oddanie głosu w skali od 1 do 5 za pomocą
przycisku "FLAGI". Oczywiście, Dworek prosi o klikanie na PIĄTĄ FLAGĘ (najwyższa ocena).
W głosowaniu wygrywa projekt, który uzyska najwyższą średnią ocenę Internautów. Dworek Kossaków konkuruje
w kategorii "zabytek" z Nowymi Sukiennicami w Krakowie oraz Starym Zamkiem i Parkiem Habsburgów w Żywcu.
Jak do tej pory otrzymał najwięcej, 738, głosów.
Głosować można tu: www.polskapieknieje.gov.pl
Oceny głosujących są różne, jednak ci, którzy wypowiedzieli się, zamieszczając komentarz pod ﬁlmem
promocyjnym, w większości podkreślą skalę przebudowy oraz atmosferę i ciepło miejsca: - Byłam tam dzisiaj i
jestem pod wrażeniem ile zostało tam zrobione. Trzymam kciuki za dalszy rozwój tego magicznego
miejsca - pisze mimi.
Jedna z osób, głosująca na Górki, ukrywająca się pod pseudonimem krzyżowiec, rozszerza nawet znaczenie Dworku
do symbolu: - Te ruiny (teraz już ze zrekonstruowaną wieżą) są symbolem wszystkich podpalonych dworów
i zabytków PO (!!) zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Dodatkowy aspekt to to, że Zoﬁa Kossak Szatkowska była pisarką piszącą swoje teksty, a nie pod dyktat bieżącej dyktatury i ten utracony dom (nie
jedyny w Jej życiu) był dla Niej, a dla nas powinien zostać, trwałym śladem w naszej świadomości.
Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w drugiej połowie sierpnia.
Zobacz film TVP z Górek zrealizowany w ramach programu "Polska Pięknieje":

Pisaliśmy:
Mamy kolejny cud!
Dwór Kossaków w Polska Pięknieje

