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Póki co jesteśmy na pudle
Na początku stycznia ogłoszono nowy ranking redakcji,
biorących udział w tegorocznym konkursie Junior Media.
Okazało się, że nasz zespół wciąż zajmuje w nim 3. miejsce i
ma na swoim koncie 227 pkt.

Jaśmina z upominkami

  W tegorocznej edycji konkursu
"#juniorlab" organizatorzy, poza kolejnymi
wyzwaniami, położyli nacisk na syste-
matyczne publikowanie gazetek na portalu
Junior Media. Od września „Szkolny
Donosiciel” ukazał się już 11 razy (1 numer
we wrześniu, 3 w paź-dzierniku, 4 w
listopadzie i 3 w grudniu – można je
obejrzeć na stronie www.ju-
niormedia.pl/junior-gazety). To oznacza, że
za gazetki otrzymaliśmy 165 punktów.
Pozostałe to zasługa naszego udziału w
konkursach na kartkę z wakacji i stronę
internetową oraz 2. miejsce w konkursie
zespołowym na stronę internetową i 3. w
konkursie historycznym.

   W poprzednim numerze informowaliś-
my, że w listopadzie został ogłoszony
konkurs pt. „Sto lat niepodległości - his-
toria mojego regionu”. Jak sama nazwa
wskazywała polegał on na napisaniu
materiału o miejscu lub postaci związanej z
odzyskaniem niepodległości. Mieliśmy nie
lada problem z wykonaniem tego
wyzwania. Ostatecznie wysłaliśmy jedną
pracę - Jaśminy Findling. Jak się później
okazało, jej wysiłek nie poszedł na marne.
Zajęła 3. miejsce. Zdobyła tym samym 10
pkt. dla „Szkolnego Donosiciela”.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone na
początku grudnia. Od tamtego czasu
organizatorzy milczą i nie ogłosili żadnego
nowego zadania. Na razie więc zajmuje-

my wspomniane
wysokie 3 miejsce.
Nie możemy się (w
obecnym składzie
ilościowym) równać
z redakcjami „Ex-
press Społecz-
niaka” z Lublina ( 1.
miejsce – 433 pkt.) i
 „Niecodziennika
Szkolnego” z Piły
(2. miejsce –
375.pkt.), ale za to
możemy próbować 
utrzymać się na
podium. W ocze-
kiwaniu na nowy
konkurs opiekun na
pewno opublikuje 1-
2. numery naszej
gazety oraz prześle
recenzje, jakie na-
pisaliśmy, głównie
po festiwalu Ale
Kino! w Poznaniu –
za nie też otrzy-
mamy punkty.

 Przypominamy też,
że nawet gdy nie
jesteście człon-
kami naszej gazety
możecie brać u-
dział w konkursach
Junior Media. Po- 

dobnie jest z napisanymi przez was
recenzjami. Wystarczy, że przyniesiecie
swoje teksty do opiekuna redakcji, który
wyśle je na konkurs. My nie dostaniemy z
to punkty, ale wy macie szanse na
niesamowite nagrody.

J.Findling, 6sp
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M.Kostrzak

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

4 grudnia, godz. 8.00
7.41:"Jestem już na śniadaniu" -
SMS od opiekuna. Zjeżdżam win-
dą do restauracji. Tym razem do-
cieram do niej bez problemu.
Znajduję opiekuna siedzącego na
wysokim krześle jak w jakimś
barze. Krzesło obok jest puste.
Przed sobą mamy oszkloną ścianę
i widok na parking oraz hotel
Andersa. Gdyby na jego miejscu
nie stały żadne budynki, widać by
było Multikino 51. Tak blisko mamy
do niego. Pada, "autobusy za chla-
pane deszczem", jak w piosence
M. Rodowicz. Szyba jest chyba
przyciemniana, bo nie może być na
zewnątrz aż tak pochmurno.
Pewnie dla podniesienia ciśnienia
opiekun wypija kawę. Twierdzi, że
pierwszą. Ja pozwalam sobie tyl-ko
na sok jabłkowy. W restauracji jest
dziś zdecydowanie więcej lu-  

dzi niż wczoraj. Dominuje oczy-
wiście polski, ale dostrzegam też
Azjatów, a przed chwilą obok
rozbrzmiewał któryś z języków
skandynawskich. Pojawiają się
także ludzie filmu, których wi-
działam już w biurze prasowym.
Chyba wszyscy mieszkają w No-
votelu, który jest zresztą partne-
rem festiwalu.

godz. 14.45
   Z Multikina wróciłam 30 minut te-
mu. Przez ten  czas rozmawiałam
z Jaśminą. Ja mówiłam jej o tym,
co w Poznaniu, a ona, co w szko-
le. Powiem szczerze, trochę się już
stęskniłam za Lotyniem. Sama
sobie się dziwię. 
  "Łowcy czarownic" i "Zaklinacz-
ka" - takie dzisiaj obejrzałam filmy.
Bardziej podobał mi się ten drugi.
Był trochę podobny do "Opowieści
z Narnii", bo fabuła rozgrywa się w
dwóch światach. No i bohaterka w
tym fantastycznym musi dokonać 

czynów nieprawdopodobnych, za-
nim wróci do rzeczywistości. 

godz. 20.00
  Tak jak wczoraj wraz z p. Andrze-
jem odwiedziłam Centrum Kultury 

Zamek. Cel był podobny: obejrze-
liśmy 5 kolejnych konkursowych
filmów krótkometrażowych: "Nie-
dzielny poranek", "Opłakując ma-
rzenia", "Pomiędzy dorosłymi",
"Śmierć, ojciec i syn", "Wulkani-
czna wyspa". Nie zazdroszczę
jury. Chyba będzie miało jeszcze
trudniejsze zadanie od nasze-
go. Większość z nich świetnie
nadawałaby się, zdaniem opieku-
na, i nie tylko ze względu na swój
metraż, do omówienia na lekcji.

Niedzielny poranek

  Przed seansem, gdy mieliśmy już
zasiadać w fotelach, spotkaliśmy
panią Anią Krajewską, która była u
nas na gali z okazji 25-lecia „Szko-
lnego Donosiciela”. Ona również
zaangażowana jest w „Ale Kino,
lecz zajmuje się organizacją Fo-
rum nauczycieli i filmowców. Jak
powiedziała w rozmowie z p. An-
drzejem, znalazła chwilę, żeby
przyjść na seans. Po filmie odbyło
się spotkanie z reżyserką  „Pomię-
dzy dorosłymi” Maj-Britt La Cour.
Rozmowa odbyła się w języku
angielskim i nie była tłumaczona. 

Koleje część dziennika 
w następnym numerze.

"Śmierć, ojciec i syn"

"Łowcy czarownic"
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krótkie filmiki z pozdrowieniami nagrane przez
filmowych twórców danego kraju, przypomniał, że nie
tylko nasz kraj powrócił 100 lat temu na mapę świata.
Są nimi także m.in. Czechy, Estonia, Armenia i
Słowacja. Filmowi partnerzy i przyjaciele festiwalu z
tych rejo-nów wybrali po jednej animacji, ukazującej
piękno ich kraju i powstającej w nim sztuki filmowej.
Widzowie mogli więc obejrzeć m.in. jeden z
najnowszych odcinków, znanych także polskim
dzieciom, „Sąsiadów” czy rodzime „Wędrówki Pyzy”.

   Co roku otwarcie gali następuje wraz z przecięciem
długiej taśmy filmowej. To prowadzący, czyli dyrektor
festiwalu Jerzy Moszkowicz wybiera osoby, które
będą miały to zrobić. Zawsze są to długoletni partne-
rzy imprezy, obecni na sali reżyserzy, aktorzy, przed-
stawiciele jury oraz minimum jeden młody widz wy-
brany z widowni. To właśnie on wykonuje ostatnie,
najważniejsze cięcie na taśmie filmowej, bo, jak pow-
tarza dyrektor Festiwalu, „to właśnie wy, widzowie, je-
steście najważniejsi”.

   „Ale Kino”, ten największy w kraju festiwal filmów dla
młodych widzów i jeden z najstarszych festiwali
filmowych w Polsce, trwał do 8 grudnia i pokazano na
nim aż 136 filmów! Nasza redakcja uczestniczyła w
obecna była w Poznaniu w dwóch pierwszych dniach
festiwalu i obecna była na 14 seansach.

Wiktoria Piotrowska, IILO

Sto lat. Wspólna radość!
Taki właśnie tytuł miała gala otwarcia 36. edycji
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego
Widza „Ale Kino!” w Poznaniu. Tym razem odbyła
się ona 2 grudnia w Kinie Pałacowym przy Centrum
Kultury Zamek i, jak co roku, zgromadziła pełną
salę widzów oraz zaproszonych gości.

   Tytuł tegorocznej gali nawiązuje oczywiście do
bardzo ważnego wydarzenia w dziejach historii
naszego kraju – 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Główny organizator, czyli Centrum
Sztuki Dziecka, czytając pocztówki oraz pokazując  

Taśma gotowa...

Film dla całej rodziny

  Stary Petson i jego wierny, ale
mało posłuszny przyjaciel kot Fin-
dus przygotowują się do świąt. Te
przygotowania są treścią filmu pt.
„Petson i Findus. Najlepsza gwiaz-
dka”. Można było go zobaczyć na
festiwalu Ale Kino w Poznaniu, jaki
odbywał się w grudniu 2018 r.
- Gwiazdka to święto radości -
twierdzi Petson.
-... święto gości! - powtarza Findus i
nie przejmuje się tym, że się
przesłyszał.
 Jego właściciel jest innego zda-nia,
wolałby spędzić święta sam. Kot
ma jednak inne plany i marze

nia. Żeby były piękne, musi być
dużo gości. Najpierw jednak trze-ba
znaleźć choinkę i posprzątać dom.
Niestety, Petson zwichnął ko-stkę i
nie może wypełnić świąte-cznych
obowiązków. Findus musi sam
pokierować przygotowaniami. Jest
to bardzo trudne, ale z pewną
pomocą w końcu mu się udaje.
 Patson i Findus to główni bo-
haterowie niemieckiego filmu z
2016 r. Zrobił go Ali Samadi Ahadi,
irańsko-niemiecki reżyser i scena-
rzysta. Jest to ekranizacja bardzo
znanej książki Svena Nordqvista.
Jest w nim dużo świątecznego
klimatu i piosenek. Dzięki temu 

jest bardzo radosny i uczuciowy.
Zachęcam do jego obejrzenia
wspólnie z całą rodziną szcze-
gólnie w okresie Bożego Naro-
dzenia. Jest nie tylko piękny i
wzruszający. Pokazuje, jak ważna
jest pomoc innych i że czasami
należy z niej skorzystać.

Marysia Szynkaruk, 4sp 

Patson i Findus

WP
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Vitello, reż. Dorte
Bengtson
recenzja

  Film „Vitello” powstał w Danii 2018
roku. Scenariusz tej zaba-wnej
animacji napisali Kim Fupz
Aakeson oraz Dorte Bengtson,
która także wyreżyserował tę opo-
wieść. Był to jej pierwszy pełno-
metrażowy film (trwał 77 min.). O-
bejrzałam go podczas 36. Między-
narodowego Festiwalu Filmów
Młodego Widza w Poznaniu i bar-
dzo mi się spodobał, podobnie jak
całej widowni, która po jego za-
kończeniu biła brawa.

   Opowiadał on o małym chłopcu,
który ma na imię Vitello. Wycho-
wuje go mama, ale nic nie mówi mu
o tacie. Tytułowy bohater bar-dzo
chciałby go mieć, dlatego go 

Vitello

sobie wyobraża. Tworzy obraz
wymarzonego, idealnego, kocha-
jącego taty. Ale pewnego razu w
domu pojawia się ojczym. Chło-
piec na początku nastawiony jest
do niego niechętnie i nie chce z nim
spędzać czasu. Czy to się zmieni?
Czy Vitello polubi i po-kocha
nowego tatę? – nie będę zdradzać
zakończenia. Zapraszam do kina,
choć nie mam pewności, czy
szybciej nie pokaże go jakaś
telewizja.

   Film jest ciekawy i śmieszny.
Najbardziej spodobał mi się
moment, w którym Vitello wycina
ze zdjęć i gazet poszczególne
części ciała i przyklejał je na kartkę.
Z tej wyklejanki powstaje jego
wymarzony tata. To także
wzruszająca scena, bo mówi o
tym, jak każde dziecko pragnie
mieć oboje rodziców. Zabawny jest
też główny bohater. Ma zwario-
wane pomysły, np. pewnego dnia
postanawia robić wszystko… ty-
łem, np. chodzi i jeździ tak rowe-
rem.

Polecam wszystkim obejrzenie
tego filmu.

Zosia Wawrzeńczyk, 4sp 

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

14.11. - Glinki Suche otrzy-
maną 2,5 tys. zł na realizację
przedsięwzięcia w ramach
projektu „Odnowa wsi
szansą dla aktywnych
sołectw”.

15.11. Zakończone zostały
prace związane z montowa-
niem nowego pieca ogrzewa-
jącego budynek szkoły przy
ul. Pocztowej.
* Redakcja awansowała na
5. miejsce w tegorocznej
edycji "#juniorlab" (61 pkt.).

16.11. – Dwa trzecie miejsca
zdobyły przedszkolaki w
Gminnym Konkursie Recyta-
torskim „Kto ty jesteś? Polak
mały”. (Okonek) 

* ZS w Lotyniu był organizatorem
Balu Dyrektorów szkół pow. zło-
towskiego. 
* Redakcja zajęła II miejsce w kon-
kursie „wyzwanie #juniorlab -
STRONA INTERNETOWA” i zdo-
była 40 pkt. do rankingu.

18.11. – Opiekun opublikował 8. w
tym roku szkolnym nr. „SzD” na
platformie www.juniormedia.pl.

19.11. – „Szkolny Donosiciel” zajął
II miejsce w XXVI Regionalnym
Konkursie Gazetek Szkolnych w
Bydgoszczy. 
* Redakcja awansowała na 3.
miejsce w rankingu tegorocznej
edycji „#juniorlab” (112 pkt.).

22.11. - Dyr. I.Adamczuk uzyskała
zgodę na utworzenie sztabu nr
#4731 WOŚP w ZS w Lotyniu.

26.11. - Oficjalnie rozpoczął pracę
lotyński sztab WOŚP. Kierować
nim będzie dyr. I.Adamczuk.
Tegoroczny finał odbędzie się w
hali 13 stycznia. Jak przed rokiem
w przeddzień rozegrany zostanie
turniej piłki nożnej dla młodzieży. W
planach jest także gala fitness oraz
turniej piłki siatkowej (tydzień po
finale). Ciekawie zapowiadają się
także licytacje oraz loteria -
organizatorzy wciąż liczą na ich
uatrakcyjnienie).

opr. W.Guła, O.Losek, 7sp

SzD
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Teksty napisały: J.Findling,
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Nr złożony i opublikowany 

13 I 2019.

alekino

ZS


	Póki co jesteśmy na pudle
	Notatki  z  fotela  jurora
	Sto lat. Wspólna radość!
	Film dla całej rodziny
	Vitello, reż. Dorte Bengtson
	NIT-y, czyli niedługie informacje tekstowe ze szkoły, Lotynia i okolic
	14.11. - Glinki Suche otrzy-maną 2,5 tys. zł na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
	15.11. Zakończone zostały prace związane z montowa-niem nowego pieca ogrzewa-jącego budynek szkoły przy ul. Pocztowej.
	16.11. – Dwa trzecie miejsca zdobyły przedszkolaki w Gminnym Konkursie Recyta-torskim „Kto ty jesteś? Polak mały”. (Okonek)



