Przedbórz

GÅ‚osujmy na Polaka Wszech CzasÃłw - kilka sÅ‚Ãłw od Aldony Orman
21.05.2012.

Zapraszamy mieszkaÅ„cÃłw Przedborza, osoby zwiÄ…zane z Przedborzem, a takÅźe GoÅ›ci
odwiedzajÄ…cych nasz portal, do udziaÅ‚u w kampanii spoÅ‚ecznej wyboru Polaka Wszech CzasÃłw.
Akcja zakoÅ„czy siÄ™ jesieniÄ… w telewizji publicznej. W programie tym weÅºmie udziaÅ‚ tylko 12
postaci, ktÃłre otrzymajÄ… najwiÄ™cej gÅ‚osÃłw internautÃłw. ZachÄ™camy do oddania gÅ‚osu na
KrÃłla Kazimierza Wielkiego, z uwagi na zasÅ‚ugi, jakie miaÅ‚ nie tylko dla kraju, ale takÅźe dla
naszego Przedborza.
GÅ‚os na KrÃłla Kazimierza Wielkiego moÅźna oddaÄ‡ wchodzÄ…c na stronÄ™:
http://polakwszechczasow.pl/polakwszechczasow/kazimierz_iii_wielki_z_dyn_piastow Wystarczy
kliknÄ…Ä‡ &bdquo;LUBIÄ™ TO&rdquo; oraz 5 gwiazdek, czyli 100% poparcia.
Informacje na temat caÅ‚ej akcji wyboru Polaka Wszech CzasÃłw znajdÄ… PaÅ„stwo na stronie:
http://polakwszechczasow.pl

Do oddania gÅ‚osu na Kazimierza Wielkiego zachÄ™ca rÃłwnieÅź urodzona w Przedborzu znana aktorka
Aldona Orman:
"Jest ponad 234265 powodÃłw aby wÅ‚aÅ›nie tego czÅ‚owieka nazywaÄ‡ Polakiem Wszech CzasÃłw.
Tyle dni minÄ™Å‚o od jego Å›mierci a juÅź za Åźycia zostaÅ‚ nazwany Wielkim. To on zmieniÅ‚ nasz
kraj w nowoczesny i silny, to jemu zawdziÄ™czamy AkademiÄ™ KrakowskÄ…, pierwszy polski
Uniwersytet. Mimo, Åźe byÅ‚ wÅ‚adcÄ… miaÅ‚ duÅźo serca dla takich zwykÅ‚ych, normalnych ludzi.
DbaÅ‚ o nich. Tacy mÄ™Åźowie stanu, tacy przywÃłdcy trafiajÄ… siÄ™ raz na tysiÄ…c lat. Dlatego
uwaÅźam, Åźe Kazimierz Wielki jest Polakiem Wszech CzasÃłw."
Kilka sÅ‚Ãłw od Pani Aldony Orman do naszych CzytelnikÃłw:
Jestem ambasadorkÄ… Tej Wielkiej
Postaci nie tylko ze wzglÄ™du na Jego olbrzymie zasÅ‚ugi dla naszego kraju, ale wzglÄ™dy osobiste.
UrodziÅ‚am siÄ™ i mieszkaÅ‚am pierwsze miesiÄ…ce mojego Åźycia w Przedborzu . To tam i w okolicy
mieszka i mieszkaÅ‚a moja rodzina. Dlatego PrzedbÃłrz zajmuje w moim Åźyciu szczegÃłlne miejsce. A z
ciekawostek, pierwsza Åźona KrÃłla Kazimierza rÃłwnieÅź miaÅ‚a na imiÄ™ - Aldona.
CzytajÄ…c i analizujÄ…c teksty, ktÃłre znalazÅ‚am na temat Åźycia tego czÅ‚owieka, mogÄ™
napisaÄ‡, Åźe zmieniÅ‚ On caÅ‚kowicie oblicze naszego kraju, pod wzglÄ™dem terytorialnym,
gospodarczym, kulturalnym i ekonomicznym. SprawiÅ‚, Åźe Polska z kraju maÅ‚o znaczÄ…cego w
Europie staÅ‚a i jednym z bardzo liczÄ…cych w Europie.
Dlatego piÄ™knie proszÄ™ (o aktywne wÅ‚Ä…czenie siÄ™ i gÅ‚osowanie, na stronie Polaka Wszech
CzasÃłw, wÅ‚aÅ›nie na KrÃłla Kazimierza) wÅ‚aÅ›nie wszystkich mieszkajÄ…cych w Przedborzu i
zwiÄ…zanych z tym miastem.
Ja z mojej strony, jeÅ›li przydaÅ‚abym siÄ™ w jakiejÅ› dziedzinie lub w jakiÅ› sposÃłb, to teÅź jestem
otwarta i chÄ™tna do wspÃłÅ‚pracy. Pozdrawiam serdecznie Aldona Orman

http://www.przedborz.com.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 August, 2022, 17:37

