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Konkurs rozstrzygnięty
W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się Wielki Finał Konkursu Fotograficznego w ramach projektu
wojewody "Świętokrzyskie dla Europy". Nagrody zwycięzcom wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Celem konkursu było jest kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, wzrost zainteresowania wydarzeniami
historycznymi oraz wzbudzanie w mieszkańcach Ziemi Świętokrzyskiej zainteresowania w obszarze nowoczesnych
technologii poprzez ciekawą prezentację miejsc, postaci
i wydarzeń z historii kraju i regionu. Z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej projekt zakłada także
prezentację miejsc, które znacznie zmieniły swoje oblicze w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ do konkursu nadesłano ponad 100. zgłoszeń w trzech kategoriach:
szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa oraz trzecia kategoria mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy
ukończyli 18. lat.

Kapituła konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniła dziesięć prac w pierwszej i trzeciej kategorii oraz pięć prac w
drugiej kategorii. Zostały one zamieszczone na profilu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, na którym odbywało się głosowanie.

Po zsumowaniu wyników zwycięzcami zostali: w kategorii szkoła podstawowa I miejsce Dominik Telec – „Wielki piec –
Ekomuzeum”, II miejsce Amelia Przygoda – Pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich,
III miejsce Alicja Trzeciakiewicz – Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W tej kategorii przyznano również
wyróżnienia, które otrzymali: Weronika Lenart oraz Aleksandra Jarząbek.

Druga kategoria to szkoły ponadpodstawowe. Klasyfikacja wyników przedstawia się tutaj następująco: I miejsce Paulina
Hendel – Pomnik Tadeusza Kościuszki w Końskich, II miejsce Julia Peas – Pomnik Tadeusza Kościuszki w Końskich, III miejsce
Michał Nowakowski „Więzienie – katownia”. Wyróżnienia w drugiej kategorii przyznano dla Pauliny Oświęcimskiej oraz Piotra
Pachuca.

Trzecia kategoria to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 18 lat. Zwycięzcami w tej kategorii zostali:
I miejsce Zbigniew Zalewski -  „Pomnik Armii Krajowej na Skwerze S. Żeromskiego”, II miejsce Małgorzata Sikora – „Orzeł
niepodległości”, III miejsce Wiesław Stępień – „A priori”. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano dla Michała Pioruna oraz
Krzysztofa Siwka.

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie bardzo serdecznie dziękujemy. Tak duża ilość zgłoszeń pokazuje bowiem, jak
wiele miejsc w naszym regionie przypomina nam o naszej długiej drodze ku niepodległości. Zwycięzcom i wyróżnionym
serdecznie gratulujemy.
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