Rozstrzygnięcie Internetowego Konkursu „Selfie z Niepodległą”
Internetowy Konkurs „Selfie z Niepodległą” trwał od momentu opublikowania postu
konkursowego na osi czasu profilu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w serwisie
Facebook, tj. od dnia 15 października 2018 r. do dnia 11 listopada 2018 r. do godziny 23:59.
Zorganizowany został w ramach projektu „Z PTTK na Szlakach Niepodległości”, dofinansowanego
ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”. Konkurs adresowany był do wszystkich użytkowników Internetu
spełniających warunki regulaminu ww. konkursu. W konkursie mogły brać udział osoby posiadające
swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu
Facebook. Zadaniem uczestnika konkursu było wstawienie zdjęcia selfie w komentarzu pod zdjęciem
konkursowym
na
osi
czasu
profilu
PTTK
na
Facebooku:
https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoTurystycznoKrajoznawcze/ wraz z krótkim opisem
miejsca związanego z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i datą wykonania zdjęcia. Zgodnie
z regulaminem konkursu pierwsze miejsce i nagroda główna została przyznana osobie, której zdjęcie
w całym okresie trwania konkursu uzyskało największą liczbę polubień przez internautów
posiadających swoje konto osobiste na Facebooku. Miejsca od II do VI uzyskały kolejne osoby
z największą polubień przez internautów posiadających swoje konto osobiste na Facebooku.
Miejsca od I do VI w konkursie, po odjęciu polubień oddanych na poszczególne zdjęcia przez
internautów nie posiadających swojego konta osobistego na Facebooku, zdobyli:
I miejsce i nagroda główna została przyznana Andrzejowi Bajanowi za zdjęcie wykonane
3 listopada 2018 r. na Przełęczy Legionów (Gorgany) pod metalowym krzyżem
upamiętniającym działania II Brygady Legionów Polskich z października 1914 r., które zdobyło
największą liczbę polubień – 228.
II miejsce zajęła Aneta Kołodziejska i zdjęcie zrobione 5 listopada 2018 r. na tle siedziby Centrum
Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia w Krakowie, w którego
pobliżu mogła zapoznać się z wystawą dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości –
liczba polubień: 171.
III miejsce – Ewa Barzał i selfie na tle pomnika Józefa Piłsudskiego w Katowicach; 9 listopada 2018 r. –
liczba polubień: 122.
IV miejsce – Sylwia Sionek i selfie przy pomniku poświęconym żołnierzom 4. pułku saperów poległym
w walkach w latach 1918–1920 w okolicach Sandomierza, znajdującym się na Cmentarzu

Wojskowym przy starym Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu; 10 listopada 2018 r. –
liczba polubień: 119.
V miejsce – Anna Straszyńska i selfie na tle ściany jednego z pomieszczeń piwnicznych pełniących
funkcje aresztu podręcznego NKWD w latach 1944–1945, przy ulicy Strzeleckiej 10a
w Warszawie, z inskrypcjami upamiętniającymi ofiary NKWD; marzec 2018 r. – liczba
polubień: 112.
VI miejsce – Aurela Kaczor i selfie przy krzyżu z tablicą informacyjną o cmentarzu wojennym z lat
1914–1915 „Adamczowice” (gm. klimontowska, pow. sandomierski); 7 listopada 2018 r. –
liczba polubień: 103.
Organizatorzy konkursu postanowili również, aby za aktywny udział w konkursie nagrodzić
w drodze wyjątku osoby, które zamieściły pod postem konkursowym największą liczbę zdjęć selfie–
Radosława Potraca i Mateusza Sarnę.

