OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!!
Z przyjemnością informujemy, że II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FILMU Z PRZESŁANIEM pt. „Czas na
kolej” został rozstrzygnięty!
Na konkurs nadesłano w sumie 41 prac. Cieszy nas, że spora grupa uczniów oderwała się w czasie
pandemii od ekranów komputerów i ruszyła na poszukiwania artystycznych inspiracji w najbliższym
otoczeniu. Prace zaskoczyły nas pomysłowością i oryginalnym podejściem do tematu.
Filmy związane były głównie z prezentacją określonego typu pociągu i jego historią. Jury zachwycił
szczególnie jeden obraz pt. „Mój sąsiad” autorstwa Hanny Sawki z SP w Czerwieńsku, który zdobył
bezapelacyjnie Grand Prix w tej kategorii. Świetny pomysł, klamrowa kompozycja i przepiękne widoki
kręcone z drona podbiły serca i oczy oceniających. Film już niedługo do obejrzenia na facebooku i na naszej
stronie. Brawo, Haniu!
W kategorii fotografia pojawiły się bardzo różne ujęcia kolei. Młodzi twórcy zaskoczyli nas inwencją
i różnorodnością tematyczną. Były piękne stare ciuchcie, wspaniałe pejzaże z koleją w tle, nastrojowe tory
jak drogi biegnące aż po horyzont, wiadukty, mosty kolejowe łączące wioski i miasteczka. A najważniejsze,
że nie zabrakło na tych zdjęciach ludzi, którzy podróżują… I te fotografie zwróciły największą uwagę jury
i publiczności.
Grand Prix i Nagrodę Publiczności (głosowała cała społeczność naszej szkoły) zdobyła Maja
Bogdanowicz ze Szkoły Podstawowej w Nietkowie, której naturalne ujęcia podsumował jeden
z jurorów: „Kolej to przede wszystkim ludzie i to najlepiej widać na tych zdjęciach!” Maju, gratulacje!

PODSUMUJMY WYNIKI FESTIWALU:
o GRAND PRIX w kategorii film – HANIA SAWKA z SP w Czerwieńsku
o GRAND PRIX w kategorii fotografia – MAJA BOGDANOWICZ z SP w Nietkowie
o NAGRODA PUBLICZNOŚCI – MAJA BOGDANOWICZ z SP w Nietkowie

WYRÓŻNIENIA:
•
•
•
•
•
•

MICHAŁ BYSTRZEJEWSKI z ZE nr 6 w Zielonej Górze
MAGDA MIZERA z SP w Czerwieńsku
JULIA KOTKIEWICZ z SP w Nietkowie
ERYK SMOGULECKI z ZE nr 6 w Zielonej Górze
KASIA DZIEWIĄTAK z ZS w Czerwieńsku
SZYMON ORZECHOWSKI z ZS w Czerwieńsku

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy rozwijajcie swoje pasje, czasami niewiele trzeba, by powstało coś niezwykłego.
Dzielcie się swoimi pomysłami. Talent należy pokazywać, dlatego zapraszamy za rok,
już szykujemy dla Was coś ciekawego 
Ze względu na bezpieczeństwo w dobie pandemii nagrody prześlemy do szkół
i otrzymacie je od swoich wychowawców lub opiekunów na uroczystościach
zakończenia roku szkolnego. Niezapomnianych wakacji !!!
Organizatorzy

