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                                                                                   Zespół Szkół im. Stanisława Broniewskiego Orszy 
Szanowni Państwo 

W imieniu Zarządu Fundacji The World Internet Foundation pozwalam sobie poinformować, że Państwa strona 
internetowa orsza.nazwa.pl jako jedna z pięciu w kategorii Szkoła Podstawowa została Nominowana przez Kapitułę w 
Konkursie „Polski Internet” – 2011, tym samym zgodnie z naszym Regulaminem Konkursu otrzymujecie Państwo 
jednoosobowe bezpłatne zaproszenie na  Uroczystą Galę wręczenia Tytułów i Statuetek. 
Spośród pięciu Nominowanych z każdej kategorii wybrany został ( zgodnie z ilością głosów ) jeden Laureat i dwa 
Wyróżnienia. Przedstawiciele tych stron otrzymają Statuetki. Pozostałe dwie strony z Nominowanych w poszczególnych 
kategoriach otrzymają Certyfikat dla Nominowanych. 
Tegoroczna Gala odbędzie się we Wrocławiu na nowo wybudowanym Stadionie Miejskim w Sali Bankietowej VIP w dniu 
20 stycznia 2012r. Rozpoczęcie o godzinie 18.00. Po oficjalnym wręczeniu Statuetek odbędzie się After Party do godziny 
4.00  Gala zaplanowana jest na ok. 500 – 600 osób. 
Do pisma informacyjnego załączamy formularz, który należy wypełnić i wysłać na naszego maila zgodnie z informacją. 
Pragniemy nadmienić, że Konkurs ”Polski Internet” został objęty  
Patronatem Honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz  Polskiej 
Izby Informatyki i Telekomunikacji.  
Organizowany przez naszą fundację Projekt „Polski Internet” jest jedynym w Polsce Konkursem na Najlepszą 
Stronę Internetową, który ma tak prestiżowe Patronaty Honorowe.  
Dobierając kategorie konkursu kierowaliśmy się różnorodnością branż oraz umożliwieniem wzięcia udziału: firmom, 
urzędom, organizacjom Non-Profit, szkołom, politykom, instytucjom kultury, sportowcom, wokalistom i wokalistkom, 
zespołom muzycznym, ambasadom, jak również osobom prywatnym. 
Organizowany przez nas Konkurs ma ogromny potencjał rozwoju. W ubiegłym roku (w I Edycji ) głosowaliśmy na 304 
strony biorące udział w konkursie. Internauci oddali  124.357 głosów. W tym roku internauci głosowali na 1084 strony w 
41 kategoriach. Przez okres głosowania (od 8 września 2011r.  do 28 października 2011r.)  internauci oddali 3.206.624 
głosy. Jest to ogromne wzrost zainteresowania konkursem pomiędzy zeszłoroczną, a tegoroczną edycją. 
Duży wpływ na taki fakt mają dodane w tegorocznej edycji Konkursu nowe kategorie jak: sportowy, wokaliści, wokalistki, 
aktorki, aktorzy, celebryci, dziennikarze, seriale telewizyjne, programy telewizyjne, kabarety itd. Pozwoliło to pojawić się na 
konkursie wiele stron internetowych znanych osób. Strony te odwiedzane są przez ich fanów, a zatem potencjalnych 
głosujących na nie internautów w naszym Konkursie. 
Przykładem może być strona: Tomasza Adamka, Marcina Gortata, Jerzego Dudka, Mariusza Pudzianowskiego, Justyny 
Kowalczyk, Artura Barcisia, Cezarego Żaka, Cezarego Pazury, Anny Muchy, Małgorzaty Kożuchowskiej, Kingi Rusin , 
Klaudi Carlos, Katarzyny Dowbor, DODY, Natalii Kukulskiej, Justyny Steczkowskiej, Andrzeja Pasiecznego, Marcina 
Wyrostka, Piotra Rubika, Zespołu Feel, Ich Troje , Golec Orkiestra, Blue Cafe, Myslovitz, Kabaretu Ani Mru Mru, 
Paranienormalni,  Programów TV – Mam Talent, XFactor, Na krańcu świata, Taniec z gwiazdami i wiele innych. 
Część w w/w zapowiedziało już swój przyjazd na Galę. 
 
W związku z tym, że od zakończenia głosowania (28.października 2011r.) otrzymujemy bardzo dużą ilość zapytań 
związanych z możliwością otrzymania dodatkowych Zaproszeń na Uroczystą Galę pragniemy poinformować, że tak jak              
w ubiegły roku i zgodnie z Regulaminem istnieje taka możliwość. W tym roku koszt dodatkowego Zaproszenia wynosi 
250 zł (wystawiamy Rachunek, gdyż jako fundacja nie prowadzimy działalności gospodarczej). Pragniemy jednak 
zaznaczyć, że liczba dodatkowych zaproszeń jest ograniczona, dlatego ich realizacja odbędzie się zgodnie z datą przesłania 
do nas formularza oraz wpłaty na konto. 
 
UWAGA – BARDZO WAŻNE !!! 
 
W związku z przygotowaniami organizacyjno – technicznymi prosimy o przesyłanie formularzy związanych                 
z udziałem w Uroczystej Gali (oraz zamówieniem dodatkowych zaproszeń) na nasz adres mailowy 
biuro@polskiinternet.org.pl  do 16 grudnia 2011r.  
Brak wysłania formularza w podanym terminie potraktujemy jako rezygnację z przyjazdu na Galę. 
 
                                                                                                                                              Z wyrazami szacunku  

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  Robert Iwanowski 
                                                                                                                                              Prezes Zarządu Fundacji 
 

 



 
  

  

Organizator Konkursu 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

ul. Żelazna 43 lok. 18 
53-427 Wrocław 

 
tel. / fax.  ( 71 ) 788 61 78      tel.  697 272 447 

www.internet-foundation.org  

office@internet-foundation.org   

 
Kontakt z działem Konkursu ”Polski Internet” 

tel. / fax.  ( 71 ) 788 61 78      tel.  697 272 447 

www.polskiinternet.org.pl   

biuro@polskiinternet.org.pl   
 
 
 
 
 

Konto Fundacji: 
 

ALIOR BANK   32 2490 0005 0000 4520 2629 4979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Czas i Miejsce Uroczystej Gali 
 
                                            

 Stadion Miejski we Wrocławiu ( nowo wybudowany )  
w Sali Bankietowej VIP 

      Al. Śląska 1   54-145 Wrocław              
 

 Kiedy: 
 
     20 stycznia 2012r.  

 
 Czas trwania: 

 
             od 18.00 – 22.30 – Wręczenie Statuetek i Tytułów 

      ok. 22.30 – 04.00 – After Party 
 
 
 
 
 
 

 

    

   

 

 

           
   
              
               Zdjęcia robocze zrobione w trakcie przygotowań i przemeblowania pomieszczeń do innej imprezy 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

                                       Uroczysta Gala poprzedniej Edycji 

 
 
 
 

 Miejsce Uroczystej Gali:    Hala Stulecia  w części biznesowej 
                                                  ul. Wystawowa 1   51-618 Wrocław              
 

 Kiedy:   Uroczysta Gala odbyła się 13 stycznia 2011r. 
  
     

 
 Czas trwania:   18.00 – 22.30 

 
  

 
Poniżej zdjęcia z poprzedniej Uroczystej Gali wręczenia Tytułów i Statuetek, która  odbyła się 

13 stycznia 2011r. 
 

   
   

 

 

 
   

 

 

 
   
400 zdjęć z poprzedniej Gali znajduje się na naszej 
Stronie Konkursowej www.polskiinternet.org.pl 

 11 krótkich filmów z poprzedniej Gali znajduje się na  
Naszej Stronie Konkursowej www.polskiinternet.org.pl 

 
 

   
  



 
  

                                                                        Statystyki Konkursu 

 
 
 
 
 

 
      

     
 

 
Nazwa 2010 2011 Wzrost o ilość  % 

    
 
 
 
Ilość kategorii 

 
 
 

22 

 
 

41 

 

  86,4     
    
 
 
 
Ilość stron (uczestników),  
na które głosowali internauci 

 
 
 

304 

 
 

1084 

 

256,6     

    
 
 
Ilość oddanych głosów przez internautów 
podczas Konkursu w okresie wrzesień              
i październik (internauci głosują tylko we 
wrześniu i październiku) 

 
 
 

124.357 

 
 
 

3.206.624 

 
 

  2478,6    

    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Uczestnicy Konkursu 
 

  
 
W Konkursie ”Polski Internet” mogą wziąć udział strony: 

 
 Firm 

 
 Instytucji 

 
 Urzędów Miast i Gmin 

 
 Organizacji Non-Profit 

 
 Szkół w kilku kategoriach  

 
 Przedstawicieli kultury i sztuki (muzeów, teatrów, galerii) 

 
 Osób prywatnych 

 
 Celebrytów 

 
 Aktorek i Aktorów 

 
 Sportowców 

 
 Wokalistów , Wokalistek i Zespołów Muzycznych 

 
 Programów TV , Seriali telewizyjnych 

 
 Polskojęzyczne strony ambasad  

 
 

 
 

 

 

                    ZAPROSZENI NA UROCZYSTĄ GALĘ 
  
Nominowani przez Internautów Nominowani przez Kapitułę Konkursu 
  
adres adres 
BLOGI BLOGI 
andzia-i-nieborak.blog.onet.pl andzia-i-nieborak.blog.onet.pl 

krzyskowiak.tk karolgorski.blogspot.com     
miniatury.wordpress.com krzyskowiak.tk 

rogalinski.com.pl paninformatyk.com.pl   

waldemar-rajca.blog.onet.pl rogalinski.com.pl    
BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO 
afj.com.pl afj.com.pl 

drewland.com.pl forumbudowlane.pl 



sztuka-architektury.pl krytyka-architektury.info 

ttbs.pl mgb.com.pl 

urbex.pl sztuka-architektury.pl 
DOM OGRÓD ARCHITEKTURA DOM OGRÓD ARCHITEKTURA 
biopasja.pl biopasja.pl 

hortulus.com.pl e-ogrodek.pl 

jaksyt.pl krytyka-architektury.info 
laskowscydesign.pl laskowscydesign.pl    

sztuka-architektury.pl sztuka-architektury.pl 
DZIECKO DZIECKO 
audio-bajki.pl audio-bajki.pl 

kulturalnyplaczabaw.pl egodziecka.pl 

poddasze.edu.pl kulturalnyplaczabaw.pl 

qlturka.pl qlturka.pl 
tamika.pl tamika.pl  
E-ZAKUPY E-ZAKUPY 
givenday.pl bellugio.pl 
hejsexy.pl givenday.pl   

leafit.pl leduvel.pl  

leduvel.pl motoautko.pl  

meblenet.pl twojemeble.pl  
KULTURA I SZTUKA KULTURA I SZTUKA 
1939.pl 1939.pl 

1944.pl 1944.pl 
bibliotekabol1.blogspot.com bibliotekabol1.blogspot.com 

bibliotekazso5.sosnowiec.pl gok.mysite.pl   

gok.mysite.pl muzeum.rybnik.pl   
MODA I URODA MODA I URODA 
delia.pl bbclinic.pl 

dobry-salon.pl delia.pl    

gabinetyperfect.pl dobry-salon.pl 
kosmetykinaturalne.com.pl gabinetyperfect.pl 

thalgo.poznan.pl kosmetykinaturalne.com.pl 
MOTORYZACJA MOTORYZACJA 
autocentrum.pl autocentrum.pl 

krisbol.com krisbol.com 

motoautko.pl motoautko.pl 

motocaina.pl motocaina.pl 
motorec.pl motorec.pl 
NAUKA I SZKOLENIA NAUKA I SZKOLENIA 
4winds.pl 4winds.pl 
marr.pl/projekty/3xp bestcentrum.pl 



marr.pl/xx-forum-ekonomiczne.html exertus.pl   

odn.kalisz.pl fast-car.com.pl  

treco.pl penelope.edu.pl  
POLITYK POLITYK 
kazimierzsmolinski.pl kazimierzsmolinski.pl 

lgeringer.pl lgeringer.pl 

monikawielichowska.pl monikawielichowska.pl 
radnysepopol.pl radnysepopol.pl 
PORTALE INFORMACYJNE PORTALE INFORMACYJNE 
43bis.media.pl 43bis.media.pl  
82-200.pl ezamosc.pl 

ezamosc.pl forumfirm.pl  

fundusze.malopolska.pl fundusze.malopolska.pl 

jarocinska.pl marr.pl 
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 
biznes-klasa.pl biznes-klasa.pl 

ogrodywspomnien.pl limiter.com.pl    
towarzyskizamosc.pl ogrodywspomnien.pl 

wedkarstwo.us wiszniamala.net  

wiszniamala.net weselne-radio.pl 
PORTAL MIASTA I GMINY PORTAL MIASTA I GMINY 
brodnica.pl elblag.eu   

elblag.eu kolobrzeg.pl    

kolobrzeg.pl nowydwormaz.pl 
nowydwormaz.pl podkowalesna.pl   

ostrowek.pl zielonki.pl 
ROZRYWKA I REKREACJA ROZRYWKA I REKREACJA 
bialkatatrzanska.pl bialkatatrzanska.pl 
laserhouse.pl laserhouse.pl 

powerevents.pl powerevents.pl   

powersport.pl powersport.pl    
spryciarze.pl spryciarze.pl 
SPORT SPORT 
kajaki.neozdrowie.pl kajaki.neozdrowie.pl 
piast.opole.pl piast.opole.pl 

polstorsport.pl sport-on.info 

sport-on.info tomitajudo.pl 

tomitajudo.pl trofea-sportowe.pl 
TURYSTYKA I PODRÓŻE TURYSTYKA I PODRÓŻE 
goandsmile.shop.pl bialkatatrzanska.pl 

hortulus.com.pl goandsmile.shop.pl  
manorhouse.pl hortulus.com.pl 



OdlotoweWakacje.com manorhouse.pl  

visitmalbork.pl OdlotoweWakacje.com   
ZDROWIE ZDROWIE 
arkadia-klinika.pl arkadia-klinika.pl 
klinika.krakow.pl klinika.krakow.pl 

kosmetyki-lecznicze.pl kosmetyki-lecznicze.pl    

noblehealth.pl noblehealth.pl    
twoja-apteczka.pl twoja-apteczka.pl 
OPEN OPEN 
hr-strzelce.pl openkontakt.com 
marr.pl/baza skarbmatki.pl        

skarbmatki.pl slj.com.pl 

smaruj.pl tkomp.pl 

zaproszenia-online.com zaproszenia-online.com 
SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 
mzs2.boleslawiec.pl mzs2.boleslawiec.pl 

pssp.edu.pl orsza.nazwa.pl 
sp73.waw.pl pssp.edu.pl     

spopolno.pl sp33.org 

szkola.lekawka.pl zsppokrzywnica.pl 
GIMNAZJUM GIMNAZJUM 
gimnazjum43.boo.pl gim3.net  

gim-wasosz.pl gimnazjum43.boo.pl  

mzs2.boleslawiec.pl sportosporto.pl  
sg1.busko.pl zs45.edu.pl  

zs1.siemianowice.pl zsp-kenar.pl  
PONADGIMNAZJALNA PONADGIMNAZJALNA 
ekonomik.opole.pl lowrzesnia.pl 
kwiatek.edu.pl zsgih.edu.pl  

losroda.pl zsp-kenar.pl  

lowrzesnia.pl zst.edu.pl 
zspwitkowo.cba.pl zsz-koronowo.pl    
WYŻSZE WYŻSZE 
cla.up.lublin.pl cla.up.lublin.pl 
gwsp.eu gwsp.eu 

handlowa.eu handlowa.eu    

portal.pwr.wroc.pl portal.pwr.wroc.pl 

wszib.edu.pl wszib.edu.pl 
ORGANIZACJE NON-PROFIT ORGANIZACJE NON-PROFIT 
adopcjatpd.pl fundacjahuskyteam.pl 

fundacjahuskyteam.pl ilemogewypic.pl 
ilemogewypic.pl narzecz.edu.pl 



narzecz.edu.pl prohumanum.org 

osp-swierzawa.pl skorpion-polkowice.pl 
STRONA PRYWATNA STRONA PRYWATNA 
1939.pl 1939.pl 
jadwigabadowskamuszynska.blox.pl/html motorec.pl 

mixmuza.cyf.pl powstancy-wielkopolscy.cba.pl 

powstancy-wielkopolscy.cba.pl rogalinski.com.pl 
rogalinski.com.pl serwis-matematyczny.pl 
NAJLEPSZA FIRMA NAJLEPSZA FIRMA 
allegro.pl asseco.pl 
asseco.pl atm.com.pl 

comarch.pl comarch.pl 

optimus.pl comp.com.pl 

wasko.pl novitus.pl 
AMBASADY AMBASADY – Kapituła nie Głosowała 
ambafrance-pl.org  
amb-norwegia.pl  
chinaembassy.org.pl/pol/  
polish.poland.usembassy.gov  
warschau.diplo.de  
BANKI BANKI  – Kapituła nie Głosowała 
aliorbank.pl  
bph.pl  
citibank.pl  
deutsche-bank-pbc.pl  
ingbank.pl  
inteligo.pl  
mbank.pl  
pocztowy.pl  
polbank.pl  
vwbank.pl  
AKTOR AKTOR – Kapituła nie Głosowała 
barcis.pl  
cezarypazura.pl  
cezaryzak.com  
darekkordek.com  
mateuszdamiecki.com  
AKTORKI AKTORKI – Kapituła nie Głosowała 
agnieszkawlodarczyk.com.pl  
annamucha.pl  
magdakumorek.com  
malgorzatakozuchowska.pl  



matyldabaczynska.pl  
CELEBRYCI CELEBRYCI – Kapituła nie Głosowała 
czeslawspiewa.com  
dodaqueen.com  
ibisz.pl  
katarzyna-cichopek.pl  
krzysztofskiba.pl  
KABARETY KABARETY – Kapituła nie Głosowała 
animrumru.art.pl  
dno.pl  
halama.pl  
ksm.art.pl  
paranienormalni.com  
WOKALISTKA WOKALISTKA – Kapituła nie Głosowała 
dodaqueen.com  
justynasteczkowska.pl  
kayah.pl  
nataliakukulska.pl  
urszula.art.pl  
WOKALISTA WOKALISTA – Kapituła nie Głosowała 
kasa.com.pl  
lukaszzagrobelny.com  
piasek.art.pl  
rubik.pl  
wyrostek.com.pl  
ZESPOŁY ZESPOŁY – Kapituła nie Głosowała 
blue-cafe.pl  
feel.net.pl  
golec.pl  
ichtroje.pl  
myslovitz.pl  
SPORTOWIEC SPORTOWIEC – Kapituła nie Głosowała 
jerzydudek.eu  
justyna-kowalczyk.pl  
mg13.com.pl  
pudzianfight.pl  
tomaszadamek.com.pl  

DZIENNIKARZE I PREZENTERZY 
DZIENNIKARZE I PREZENTERZY – Kapituła nie 
Głosowała 

cejrowski.com  
kasiadowbor.pl  
kingarusin.pl  



klaudiacarlos.pl  
wiktorniedzicki.pl  
SERIALE SERIALE – Kapituła nie Głosowała 
barwyszczescia.pl  
ludziechudego.polsat.pl  
nadobre.pl  
pierwszamilosc.polsat.pl  
przepisnazycie.tvn.pl   
PROGRAMY TELEWIZYJNE PROGRAMY TELEWIZYJNE – Kapituła nie Głosowała 
mamtalent.tvn.pl  
nakrancuswiata.tvn.pl  
tanieczgwiazdami.plejada.pl  
uwaga.tvn.pl  
xfactor.plejada.pl  
INSTYTUCJE INSTYTUCJE – Kapituła nie Głosowała 
arr.gov.pl  
nbp.pl  
nfosigw.gov.pl  
prezydent.pl  
ure.gov.pl  
MINISTERSTWA MINISTERSTWA – Kapituła nie Głosowała 
men.gov.pl  
minrol.gov.pl  
mkidn.gov.pl  
mrr.gov.pl  
msp.gov.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


