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Kilkanaście filmów 
w dwa dni na Ale Kino
W grudniu (2-3 XII) nasza redakcja po raz kolejny pojechała na
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młodego Widza Ale Kina!
Jego 36. edycja odbywała się w dn. 2-9 grudnia. Tę niezwykłą
filmową imprezę rozpoczęła galą otwarcia. Organizatorzy
zatytułowali ją "Sto lat. Wspólna radość!". Nasi szkolni
dziennikarze przenieśli się po niej do Multikina 51, gdzie w
ciągu dwóch dni obejrzeli kilkanaście filmów.

Z radości
   Galę otwarcia przygotowano tym razem
w Centrum Sztuki Zamek. Prowadził ją, jak
zwykle świetnie, dyr. Jerzy Moszko-wicz.
Na jej początku przypomniał, że w tym
roku setną rocznicę odzyskania nie-
podległości świętuje kilkanaście innych
krajów w Europie. „Radością z odzyska-
nego domu podzielą się z nami nasi fil-
mowi partnerzy i przyjaciele między inny-
mi z Czech, Słowacji, Estonii i Armenii.
Każdy z nich przedstawi krótki film ani-
mowany dla dzieci, ukazujący piękno
swojego kraju i powstającej w nim sztuki
filmowej, stanowiący nieskrywany powód
do dumy i przynoszący radość dzieciom” –
zapowiadano na stronie internetowej Ale
Kino, i tak rzeczywiście było. Galę u-
świetniła projekcja kilku animacji, po czym
miało miejsce przecięcie filmowej taśmy

koły”), dubbingowane (m.in. „Zoo”), z na-
pisami (m.in. „Żywiciel”) oraz czytane
przez lektora na żywo (m.in. „Jestem
Willam”). Po wielu z nich na widzów czekali
jeszcze ich twórcy. Członkowie redakcji
mieli np. okazję, by posłuchać, co mieli do
powiedzenia Jonas Elmer i Ale-xander
Magnússon – reżyser i odtwórca roli
tytułowego bohatera w nagrodzonym
potem filmie „Jestem William”.

Gala rozpoczęcia

i festiwal uznano za
otwarty.

Kilkanaście
filmów, w tym
nagrodzone

Po zakończeniu gali
nasi szkolni

redaktorzy udali się
czym prędzej  do
Multikina 51. W
ciągu dwóch ko-
lejnych dnia obej-

rzeli w nim, podzie-
leni na grupy, kil-
kanaście filmów.
Były wśród nich

polskie (m.in.
„Dzień czekolady”) i
zagraniczne (m.in.
„Edhel”), aktorskie
(m.in. „Zaklinacz-
ka”) i animowane

(m.in. „Dilili w Pary-
żu”), konkursowe

(m.in. „Twigson od-
krywca”) i pokazy-

wane w ramach
festiwalowych sek-
cji (m.in. „Hej, So-

Uwaga, AleKiniaki!
  Od kilku już lat maskotkami festiwalu są
AleKiniaki  stworzone przez grafika Jana
Kallwejta. Tym razem prześmieszne, ko-
lorowe stworki, ubrane tak jakby 

Ciąg dalszy na str. 2

Redakcja przez CK Zamek

alekino.com
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Kilkanaście filmów w dwa dni na Ale Kino
dokończenie ze str. 1.

wyskoczyły z ogromnych ekranów
kinowych,  przechadzały się jesz-
cze na długo przed festiwalem w
okolicach Multikina 51 oraz Cen-
trum Sztuki Zamek. Wykorzysty-
wały chwile nieuwagi i porywały
przechodniów, a potem woziły ich
na fotelach (wypożyczonych?) ze
starych sal kinowych. Uprowadze-
ni nie byli wystraszeni, wręcz
przeciwnie, wydawali się rozba-
wieni i zachęceni do udziału im-
prezie.
   Alekiniaków pełno też przed galą
oraz między kolejnymi seansami. Z
ich usług skorzystali również na-si
szkolni redaktorzy i dali się tro-chę
powozić. Kto chciał zatrzymać ich
na dłużej, mógł kupić gadżety z ich
wizerunkami oraz z logo Ale Kino!.
Wśród nich były m.in. przy-pinki,
notesiki, ołówki, długopisy, piórniki,
kolorowanki, odstresowu-jące
piłeczki, a przede wszystkim
jasnoniebieskie lub granatowe ko-
szulki.

Magda jako juror
  „Szkolnego Donosiciela” repre-
zentowała także na festiwalu Ma-
gdalena Kostrzak, która została
członkinią jury dziecięcego filmów
pełnometrażowych. Tak jak Jaśmi-
na Findling w ubiegłym roku, na-sza
koleżanka spędziła w Pozna-niu
cały. Filmów obejrzała jednak
więcej, bo aż 14 znalazło się w
konkursie. Ostateczny werdykt

ogłoszony został na gali kończącej
festiwal, jaka odbyła się w pięknej
renesansowej sali poznańskiego
Ratusza. Jury, złożone z pięciu
dziewcząt, w którym pracowała,
postanowił przyznać swoją nagrodę
duńskiemu obrazowi „Jestem
William”.

Ważne decyzje
  Każdy ogromny festiwal ma swo-
ich sponsorów. Ale Kino również.
Dyr. J.Moszkowicz wymieniał ich
na gali rozpoczęcia tego wydarze-
nia, a potem wielokrotnie dzię-
kował im za wsparcie i współ-
pracę, gdy impreza się kończyła.
Kim oni byli? Widzowie festiwalu
poznawali ich przed każdym fil-
mem. Seanse poprzedzały spoty
reklamowe, prezentujące tych
mecenasów. Byli wśród nich m.in.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Polski Instytut Sztuki
Filmowej, Samorząd Województ

twa Wielkopolskiego oraz jego par-
tner strategiczny - PKO BP. Trzeba
przyznać, że jego spot był naj-
ciekawszy. Skierowany był do mło-
dych ludzi i pokazywał, że każda
decyzja, mała czy duża, jest wa-
żna i że każdy może decydować o
tym, kim chciałby zostać w przy-
szłości. 
  Kolejny festiwal już za rok, a więc
za 12 miesięcy jest następna sza-
nsa, żeby zostać jego jurorem albo
jako widz obejrzeć stworzone dla
młodych ludzi filmy. Dla redakcji
„Szkolnego Donosiciela” będzie to
kolejna okazja do pojechania do
Poznania i napisania o nim. 

Jaśmina Findling, 6 sp

LAUREACI 36. MFFMW
ALE KINO!

ZŁOTE KOZIOŁKI – film
pełnometrażowy dla dzieci 
„Jestem William”; reż. Jonas
Elmer; Dania 2017

WYRÓŻNIENIE Jury
Międzynarodowego dla pełnometrażowego filmu dla młodzieży
"Supa Modo"; reż. Likarion
Wainaina; Niemcy, Kenia 2018

ZŁOTE KOZIOŁKI – film
pełnometrażowy dla młodzieży 
"Meduza"; reż. James Gardner
Wielka Brytania 2018

ZŁOTE KOZIOŁKI – film
krótkometraż. dla dzieci
"Owoce chmur"; reż. Kateřina
Karhánková; Czechy 2017

ZŁOTE KOZIOŁKI – film
krótkometrażowy dla młodzieży
"Pomiędzy dorosłymi"; reż. Maj-
Britt La Cour; Dania 2017

MARCINEK – film pełnometraż.
"Jestem William";  reż. Jonas
Elmer; Dania 2017

MARCINEK – film krótkometraż.
"Dwa balony";  reż. Mark C.
Smith; USA 2017

Z AleKiniakami WP
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Notatki z fotela jurora
- zapiski Magdy Kostrzak, jurorki Jury Dziecięcego filmów
pełnometrażowych 36. Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Młodego Widza Ale Kino

  W ubiegłym roku moja koleżanka
J.Findling została jurorem 35. Ale
Kino. Żeby tak się stało, musiała
nakręcić filmik o swoim ulubionym
bohaterze z filmu. Kiedy mi o tym
opowiadała, zachęciła mnie do
wzięcia udziału w jego kolejnej e-
dycji. We wrześniu przygotowałam
video z jej pomocą. Wspomagał
nas też opiekun redakcji, który
wysłał moje arcydzieło na konkurs.
Jury okazało się łaskawe i tym
sposobem czeka mnie niezwykła
przygoda z filmem.

2 grudnia godz. 7.30
   Już jedziemy! Nie mogę się do-
czekać! Jeszcze 2 godziny i bę-
dziemy na miejscu. Może zacznę
od początku. Ponad miesiąc temu
zadzwoniła do mojej mamy pani
Anna Ostrowska z wiadomością,
że dostałam się do jury dziecięce-
go na 36. Międzynarodowym Fes-
tiwalu Filmów Młodego Widza Ale
Kino w Poznaniu. Kiedy się o tym
dowiedziałam, nie ukrywałam ra-
dości. Jechałam wtedy autobu-sem
i miałam ochotę piszczeć, ale
zamiast tego czym prędzej za-
dzwoniłam do opiekuna. pan An-
drzej nie mógł uwierzyć, że udało
się nam to 2. raz z rzędu. Jaśmina

też była szczęśliwa. I tym sposo-
bem teraz siedzę w pociągu i jadę
do Poznania. Razem ze mną po-
dróżuje do stolicy wielkopolski
znaczna część redakcji. Od wielu
już bierzemy udział w festiwalu i
tym razem nie mgło nas na nim
zabraknąć. Ponieważ pan będzie
pełnił rolę mojego opiekuna, więc
pomaga nam pani Mirka.
 Rozstajemy się na dworcu głów-
nym. Oni idą na galę do Centrum
Sztuki Zamek, a ja wraz z panem
Andrzejem do Novotelu. 

godz.11.15
   W Multikinie 51 mam być o 13.
Dużo nasłuchałam się o p. Annie
Weronice Grali, która będzie o-
piekunką mojego jury (Jaśmina
przygotowała już mnie na to, że
mam używać obojga tych imion).
Właśnie wysłała mi SMS-a przy-
pominające, żebyśmy pojawili się
na czas. Na pewno zdążymy, bo w
Novotelu p. Andrzej dostał już po-
kój, gdzie mogłam zostawić moje
bagaże. To ma swoje dobre i złe
strony. Pan wyleguje się na łóżku, a
ja muszę pisać dziennik. Nie jest
łatwo, ponieważ opiekun nie po-
zwala mi się skupić. Pokazuje mi
zdjęcie z jarmarku przedświątecz- 

nego, jaki odbywa się właśnie przed
szkołą w Lotyniu. Widać na nim
rząd pań w czerwonych pele-
rynach i mikołajowych czapkach.
Kto na pierwszym planie? - moja
mama.

godz. 18.30
  Jest już po 18. W holu Multikina 51
prawie pusto. Trwają już ostat-nie
seanse. Kwadrans temu skoń-
czyłam obrady jury. Na razie nie
ma strachu. Moje koleżanki jurorki
oraz opiekunka okazały się bardzo
sympatycznymi osobami. Zakole-
gowałam się z Franczeską i Ga-
brysią. Podobnie jak ja lubią dużo
mówić, więc szybko znalazłyśmy
wspólny język. W lunchowiej sali
omawialiśmy dziś dwa filmy. Pier-
wszy to "Twingson Odkrywca", a
drugi "Mamy talent!". Nie mogę
zdradzać tajników obrad jury, ale
chyba nie zaszkodzi, jak powiem,
że więcej plusów zyskał w naszej
ocenie ten drugi. Reakcja publicz-
ności też świadczyła o tym, że hi-
storia pewnego młodzieżowego
rockowego zespołu, którego człon-
kowie marzą o sukcesie, ale
jednocześnie przeżywają swoje i
rodzinne problemy.
   Przyznam, że jestem zmęczona i
marzę o ciepłym łóżeczku, a pan
jeszcze zapowiada wieczorny
spacer. Masakra. Twierdzi, że nie
po to przyjechaliśmy do Poznania,
żeby spać. Kompletnie się z nim
nie zgadzam. Ja chcę do hotelu!!!

M.Kostrzak, 6sp 
Ciąg dalszy w następnym nr. 
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Twigson odkrywca
recenzja filmu

  W swoim życiu widziałem już
wiele filmów, które bardzo mu się
podobały. "Twigsona odkrywcę"
każe do takich zaliczam. Miałem
okazję obejrzeć go na
Międzyna-rodowym Festiwalu
Filmów Mło-dego widza, który
odbywał się w dniach 2-9 grudnia w
Poznaniu.
   Reżyserem filmu jest Andreas J.
Riiser, a scenariusz napisał Jan
Trygve Roynaland. Za zdjęcia
od-powiedzialny był Trond
Tonder, a za montaż Erik Thy
A s t e r . Główni aktorzy, którzy
zostali obsadzeni w tym filmie, to:
Aksel Hennie, Filip Mathias Eide,
Anders Borchgr-evink - zagrali oni
swoje role bar-dzo profesjonalnie.
"Twigson od-

krywca” to film familijny produkcji
norweskiej. Świetnie bawić się na
nim będzie cała rodzina. Swoją
premierę na świecie miał 17
lis-topada 2017 roku. Od tego
czasu zdobył dwie nagrody.
Pierwszą, zwaną Złote Koziołki,
przyznało mu Jury
Międzynarodowe festi-walu Ale
Kino w konkursie filmów
pełno-metrażowych. Drugą dostał
na Norweskim Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym za najlepszy
film dla dzieci. 

   Głównymi bohaterami tej
opo-wieści są kijek Twigson, który
za-chowuje się jak chłopiec, oraz
jego przyjaciel Junior. Twigson
fascy-nuje się wyprawą na biegun
Ro-alda Amudsena i postanawia
po-wtórzyć ten wielki wyczyn.
Wyru-sza więc w podróż i dlatego
film jest pełen przygód. Najbardziej
jednak podobała mi się w nim ta
scena, w której Junior wraz z tatą
wyruszają na poszukiwanie
Twig-sona.
   Akcja filmu toczy się zimą, przed
Bożym Narodzeniem, ale obejrzeć
go warto o każdej porze roku,
po-nieważ pokazuje on, jak wielką
siłę ma przyjaźń. Z czystym
sumie-niem polecam go każdemu.

W.Letki, 4sp

NIT-y, czyli niedługie
informacje tekstowe ze
szkoły, Lotynia i okolic

29.10 - Opiekun opublikował 4. w
tym roku szkolnym nr. „SzD” na
platformie juniormedia.pl.

2.11. - Na platformie juniormedia.pl
ukazał się 5. w tym roku szkolnym
nr. „SzD”.

4.11. – Reprezentacja szkoły z su-
kcesami brała udział w Biegu Nie-
podległości w Okonku.

6.11. – Przedszkolaki z obu od-
działów przedszkolnych i ucznio-
wie kl. I-III sp oglądali w Szcze-
cinku przedstawienie „Dorotka po
drugiej stronie tęczy”.
* Redakcja otrzymała z Bydgosz-
czy zaproszenie na  uroczystość
rozstrzygnięcia 26. Regionalnego
Konkursu Gazetek Szkolnych.

7.11. – Pani A.Świercz i jej podo-

pieczni złożyli wizytę w fabryce
bombek w Koszalinie.

8.11. – Wychowawczyni 5-6-lat-
ków, p. A.Świercz, przeprowadziła
lekcję otwartą („Przedszkolaki dla
Niepodległej”), do udziału w której
zaprosiła rodziców swoich podo-
piecznych.

9.11. – Odbył się uroczysty apel z
ok. 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Sło-
wno-muzyczny montaż został pow-
tórzony wieczorem dla mieszkań-
ców wsi.

10.11. – Opiekun redakcji opubli-
kował 6. w tym roku szkolnym nr
"SzD" na platformie juniormedia.pl.

12.11. – W kotłowni szkolnego bu-
dynku przy ul. Pocztowej rozpo-
czął się montaż nowego pieca
centralnego ogrzewania. Całość
inwestycji to 45 tys. zł.
* Opiekun opublikował 7. w tym
roku szkolnym nr „SzD” na plat-
formie juniormedia.pl.

opr. W.Guła, 7sp
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