KPP WĄGROWIEC
http://wagrowiec.policja.gov.pl/w28/prewencja-i-ruch-drogow/konkursy/199649,Julia-zwyciezyla.html
2018-06-19, 06:43

JULIA ZWYCIĘŻYŁA!
Dzisiaj odbyła się gala finałowa i rozstrzygnięcie IV edycji powiatowego konkursu filmowego „Wolny
od uzależnień”. Zwyciężyli twórcy filmu „Julia”.
Do konkursu przesłanych zostało łącznie 14 filmów z 5 szkół, a stworzyło je ponad 30 uczniów.
Konkurs był przeznaczony dla szkół podstawowych i średnich.
Na uroczystej gali obecni byli Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu insp.
Magdalena Sławińska, Burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa, Sekretarz Gminy Wągrowiec Joanna Gronkiewicz-Zielińska,
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu Lidia Kozdęba. Nagrodzili
oni zwycięskie filmy.
Komendant Sławińska wyraziła podziękowanie młodym twórcom, nie kryła najwyższego uznania, za sposób wyrażenia siebie
w filmach. Starosta Wągrowiecki podkreślił, że wiele zagrożeń, które zostały przedstawione w filmach dotykają młodzież
zwłaszcza w trakcie wakacji. Życzył młodzieży, aby w trakcie ich trwania, nie wpadli w sidła uzależnień.
Pokaz filmu został nagrodzony przez zebranych w kinie gromkimi brawami. Po pokazie nastąpiło rozstrzygniecie konkursu. W
środę 6 czerwca o godzinie 13:00 obradowało 6-osobowe jury, które dokonało oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych
filmów. Jury oceniało: pozytywne formy zachowania wśród młodzieży – aktywne spędzanie czasu wolnego, przestrzeganie
prawa oraz ostrzegający przed różnymi formami uzależnień. W ten sposób wyłoniono zwycięzców

Miejsce I zajął film.
„Julia” - Julia Górna, Angelina Naczk, Jagoda Sośnicka (18,17,16) opiekun Lidia Wróbel z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Antoniewie
Miejsce II uzyskując zajął film
„Blisko upadku” Dawid Mucha Grzegorz Niedbalski, opiekun Aleksandra Tabaka Hoffmann Zespół Szkół nr 1 ul. Kcyńska w
Wągrowcu
Miejsce III uzyskując notę 251 punktów zajął film
„Metamorfoza” Wiktoria Halczyn, Natalia Helak Martyna Bialuk , opiekun Grażyna Lubawa Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Antoniewie
Jury postanowiło wyróżnić jeden z nadesłanych filmów, za pomysł, doceniając siłę przekazu
„W kajdanach uzależnienia cz.1” Zuzanna Połeć, Wiktoria Krawczak opiekun Aleksandra Tabaka Hoffmann z Zespołu
Szkół nr 1 ul. Kcyńska w Wągrowcu

Zobacz zwycięski film.
Julia
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