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Konkurs „Błyskotliwi” rozstrzygnięty!

W nawiązaniu do komentarzy dotyczących zwycięskiego filmu w konkursie „Błyskotliwi” informujemy
że jury konkursowe podczas oceniania filmu zauważyło, że dziewczynka, która odgrywa główną rolę
w klipie porusza się niewłaściwą stroną pobocza. W związku z tym film LO z Sokółki otrzymał ujemne
punkty za wartość merytoryczną, lecz po przeliczeniu wszystkich kart do głosowania i tak okazało
się, że zdobył ich najwięcej. Pomimo tego film nie został zdyskwalifikowany, ponieważ zdajemy sobie
sprawę, że piesi nie zawsze poruszają się właściwą stroną drogi. Motywem przewodnim konkursu
była  promocja  noszenia  elementów  odblaskowych.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  odblaski  mogą
uratować życie, niezależnie od tego czy idziemy po prawej czy lewej stronie drogi. Stąd też decyzja
Jury konkursowego, które uznało,  że niezależnie od błędu film spełnia swoją rolę i  zachęca do
noszenia elementów odblaskowych. Do konkursu „Błyskotliwi” zgłosiło się ponad 180 zespołów. W
każdym  zespole  pracowało  około  pięciu  uczniów.  Łącznie  około  900  dzieci  dowiedziało  się  o
obowiązku noszenia odblasków i przyswoiło sobie wiedzę na ten temat. Niezależnie od niewielkich
merytorycznych błędów to jest najwyższa wartość naszej akcji.

Jury wyłoniło już najlepsze filmy, promujące noszenie elementów odblaskowych. Uczniowie
z  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Sokółce  zwyciężyli  w
zorganizowanym  przez  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  konkursie  pod  nazwą
„Błyskotliwi”.  

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a jego celem było
zwiększenie  świadomości  społeczeństwa,  szczególnie  młodych  osób,  w  zakresie  właściwego
zachowania  się  na  drodze  po  zmroku.  W ramach konkursu  szkoły  musiały  zrealizować  ok.  40
sekundowy  spot  związany  z  tematyką.  Do  19  grudnia  do  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych
przesłano 184 filmy. Jury konkursu wybrało zwycięskie spoty, które zajęły miejsca I-III. 11 spotów,
które zajęły miejsca od IV do IX, więzło udział w głosowaniu na profilu na Facebooku MSW. Spośród
nich wybrano film, który otrzymał nagrodę internautów. 

Wyniki konkursu „Błyskotliwi” 

I miejsce (nagroda dla szkoły – 6 000 zł)

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Sokółce – spot „Bądź błyskotliwy, noś



odblaski” 

II miejsce (nagroda dla szkoły – 5 000 zł)

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju – spot „Bądź
widoczny, daj szansę kierowcy” 

III miejsce (nagroda dla szkoły – 4 000 zł) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jakuba Wejhera w Wejherowie – spot „Nie rób łaski,
noś odblaski” 

Nagroda Internautów (nagroda dla szkoły – 2 000 zł) 

Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie - spot „Bądź błyskotliwy”
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