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To kolejna szansa na wyróżnienie i doskonałą promocję dla Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków w
Górkach Wielkich. - Mamy wielką nadzieję, że się uda – mówi Anna Fenby Taylor, wnuczka Zofii Kossak.
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. Już od 17 czerwca, codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 15.15 na antenie
telewizyjnej „Jedynki” można zobaczyć kolejne odcinki cyklu ,,Polska Pięknieje''.

- Emisja z naszym udziałem odbyła się w ubiegły czwartek i teraz przez dwa tygodnie jest czas na to, by
ocenić i zagłosować na nasz projekt pn. "Adaptacja zabytkowych ruin dworu Kossaków wraz z ich
otoczeniem w Górkach Wielkich na cele kulturalne” - zachęca Anna Fenby Taylor - Projekt, który zdobędzie
najwięcej głosów otrzyma pamiatkową statuetkę i zostanie zaproszony do programu „Kawa czy herbata”,
można więc powiedzieć, ze będzie to duża sprawa. Mamy wielką nadzieję, że nam się uda...
Przypomnijmy – dwa miesiące temu projekt „Adaptacji zabytkowych ruin dworu Kossaków na cele kulturalne w
Górkach Wielkich” zdobył najwięcej głosów internautów w czwartej edycji konkursu “Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich”.

- Uznaliśmy, że warto walczyć o głosy internautów i ruszyliśmy z kampanią. Mimo że nie wygraliśmy w
naszej kategorii, więc nie jesteśmy tym jednym z Cudów Funduszy Europejskich, jednak zdobyliśmy
najwięcej głosów internautów i otrzymaliśmy nagrodę w postaci dyplomu. Z tej okazji w Warszawie
odbyła się wielka gala – wspomina wnuczka Zofii Kossak - Dla nas to naprawdę wielkie wyróżnienie.
Ostatni odcinek cyklu ,,Polska Pięknieje'' zostanie wyemitowany 19 lipca. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na początku
sierpnia. - Gorąco zachęcamy do głosowania na nasz projekt - mówi Anna Fenby Taylor, wnuczka Zofii Kossak.
Zobacz film i zagłosuj www.polskapieknieje.gov.pl
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