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150 560 osób w 1 380 instytucjach 
i wśród nich MY!
Już wiemy, że pobity został rekord w
jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy 
i nasza szkoła wzięła w tym wydarzeniu
udział. 16 października 130 uczniów i
nauczycieli przy wykorzystaniu 5 fantomów
doskonaliło umiejętność resuscytacji
krążeniowo- oddechowej.

Tego dnia wszyscy uczniowie włącznie z
przedszkolakami przyszli przed południem do
hali.  Biorący udział w biciu rekordu utworzyli 
5 rzędów par do przygotowanych fantomów. 
Przed godz. 12 odbyło się krótkie szkolenie i głos
zabrała pani dyr.  Adamczuk, dziękując za udział
w akcji. 

Bicie rekordu trwało 30
min. Sprawozdanie z
udziału naszej szkoły

przesłał do
organizatora, czyli do

Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,

dyr. 
A. Miłoszewicz. Kilka
dni później przyszła 
e-maliem informacja,
że„16 października w

całej Polsce prowadziło
resuscytacje 150 tys.

560 osób w 1380
instytucjach!!! To

niesamowity wynik,
który mogliśmy 

osiągnąć dzięki Waszemu zaangażowaniu – pisał
Jurek Owsiak - Serdecznie dziękujemy wszystkim
organizatorom wspólnego bicia rekordu oraz
każdemu uczestnikowi. Wspólnie zwróciliśmy
uwagę na to, jak ważna jest umiejętność
udzielania pomocy, że zasady powinien znać
każdy i że każdy może uratować czyjeś zdrowie 
i życie. Brawo dla nas wszystkich i do zobaczenia
za rok!”.

Trzeba zaznaczyć, że bicie rekordu
przygotowały 
i zorganizowały w naszej szkole  
p. A. Kwiatkowska, p. A. Jurewicz i p. M. Kaluta.

N. Morgiel-Zarzycka, 5sp

Bierzemy udział w biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy

Uczestnicy bicia rekordu w pierwszej pomocy!

am

red.
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Ale Kino

Jeszcze miesiąc i się zacznie!
W tym roku Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino
wystartuje w Poznaniu po raz 37. Potrwa od 1 do 8 grudnia. Kończą się
przygotowania do tego wydarzenia. Możliwe, że i w tym roku redakcja weźmie
udział w święcie filmów dla dzieci. Zanim  jednak na nie pojedziemy, mamy dla
was kilka festiwalowych wiadomości. 

Festiwalowy plakat
Plakat festiwalowy powstał już we
wrześniu. Przygotował go jak zawsze
od kilku już lat Jan Kallwejt, a
opracowanie graficzne wykonali graficy
z firmy Bękarty. Na plakacie szaleją
AleKiniaki z telefonami komórkowymi,
którymi prawdopodobnie kręcą filmy.
Widać je wszędzie: na rowerze, w
tramwaju, na budynku wieżowca, a
nawet w balonie. Premiera plakatu
odbyła się w Gdyni podczas 43.
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych,
a w czasie trwania festiwalu Ale Kino
będzie go można  zobaczyć w całym
Poznaniu.   

Platynowe Koziołki
Festiwalową tradycją jest przyznawanie
Platynowych Koziołków. Jest to
nagroda specjalna za „wybitny wkład
w kinematografię i media audiowizualne
dla dzieci i młodzieży”. Podczas
tegorocznego Ale Kino nagrodę
Platynowych Koziołków otrzyma
Koziołek Matołek, słynny bohater
książek obrazkowych dla dzieci.
Organizatorzy napisali że to „bohater 
zrodzony w książkach obrazkowych
Makuszyńskiego i Walentynowicza,
który, co było jeszcze jednym jego
triumfem, docierał do kolejnych pokoleń
dzieci za sprawą serialu Dziwne
Przygody Koziołka Matołka”. Jego
produkcję rozpoczęto 60 lat temu, w
Studio Miniatur Filmowych w
Warszawie, a film o tym słynnym
polskim koziołku znają chyba wszyscy.
Na pewno będzie można go spotkać
tam, gdzie będą grane festiwalowe
filmy.   

plakat

Konkurs na jurora dziecięcego  
W tym roku podobnie jak w
powszednich, organizatorzy ogłosili
konkurs na jurora jury dziecięcego. Rok
temu znalazła się w nim Magdalena
Kostrzak, a dwa lata temu Jaśmina
Findling. W tym roku, żeby powtórzyć ich
sukces, trzeba było zrobić nagranie
video i opowiedzieć w nim o filmie, który
chciałoby się nakręcić. Dyr. A.
Miłoszewicz zachęcał do udziału w
konkursie szczególnie uczniów z klas
piątej, szóstej, siódmej, dlatego że
warunkiem był odpowiedni wiek, czyli 11-
13 lat. Ostatecznie na konkurs wysłano
tylko jedną pracę, ale tak dobrą, że
wyróżniona. Przygotowała ją Laura
Budzyńska i w nagrodę została jurorem.
 

Filmy zgłoszone na festiwal
W tym roku na festiwal przysłano aż
3780 filmów. To rekord. Nadeszły onez
różnych części świata i kilku
kontynentów. Organizatorzy naliczyli
zgłoszenia ze 115 państw, najwięcej z
Indii, Iranu, Stanów Zjednoczonych
oraz Wielkiej Brytanii. Musieli je
wszystkie obejrzeć i dokonać selekcji.
Ostatecznie wybrano kilkadziesiąt
filmów i teraz trwa układanie programu
festiwalu. Powinien być on gotowy 4
listopada i wtedy ruszy sprzedaż
biletów grupowych. 

WAK

Wędrujące Ale Kino
Zanim rozpocznie się prawdziwe Ale
Kino w Poznaniu krąży po Polsce 
Wędrujące Ale Kino! Już po raz 10! Jest
to projekt, w czasie którego festiwalowe
filmy oglądają młodzi widzowie w całej
Polsce. W tam-tym roku w czasie 9.
edycji WAK! było aż 7000 widzów. W
tym  organizatorzy liczą na więcej! Na
trasie jest siedem miast. Zaczęło się 30
września w Szanicach, a zakończy 30
października w Pacanowie.  To pewnie
dlatego, że Koziołek Matołek otrzyma 
w tym roku  Platynowe Koziołki. 

N.Morgiel, 5 sp

mat. org.

Ale Kino

mat. org.
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Laura Budzyńska:

Nie wyobrażam sobie, więc pewnie czeka mnie
podróż w nieznane

Najpierw Jaśmina, potem Magda, 
a teraz Laura

Laura Budzyńska, uczennica kl. VII,
dostała się do jury dziecięcego
Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Młodego Widza Ale Kino. Odbędzie się
on w dn. 1-8 grudnia br. w Poznaniu.
Razem z czworgiem swoich rówieśników
oceniała będzie filmy pełnometrażowe
dla dzieci (bo jest też jury filmów
krótkometrażowych). 

To trzecia uczennica naszej szkoły, po
Jaśminie Findling (2017) i Magdalenie
Kostrzak (2018), która będzie
uczestniczyła w tak wielkim wydarzeniu
w roli jurora. Aby wziąć udział w
konkursie, musiała nagrać krótkie,
jednominutowe wideo i opowiedział w
nim, jakby wyglądał film, który chciałaby
nakręcić.
Postanowiliśmy zadać naszej koleżance
kilka pytań związanych z konkursem i
wyróżnieniem.

mat. org.

Redakcja: -  Dlaczego wzięłaś udział w
tym konkursie?
Laura Budzyńska: To dlatego, że
chciałam spróbować po raz drugi.
Pierwszy był przed dwoma laty, gdy
moim zadaniem było nagranie
minutowego video i opisanie w nim
swojej ulubionej postaci filmowej.
Pamiętam, że wybrałam Bellę z baśni
„Piękna i bestia”. Nie udało, ale wtedy
palnęłam przy p. Miłoszewiczu, że
spróbuję za rok. Minęły jednak aż dwa
lata… Musiałam się upewnić, że
podołam zadaniu jak Jaśmina i przed
rokiem Magda. Dostałam od nich parę
wskazówek oraz informacji, na czym
praca jurora polega. Poza tym, gdy
zbliżał się termin wysłania prac, opiekun
redakcji przypominał mi, że czas leci…
No i  miał rację, bo ledwie zdążyłam.

- O czym byłby film, o którym
opowiadałaś w konkursowym
nagraniu?
Mój pierwszy pomysł był zupełnie inny.
Najpierw myślałam o tym, żeby
głównym 

tematem była ekologia, tzn. moi
bohaterowie byliby zaangażowani w
porządkowanie swojego miasta. Jednak
po konsultacji z opiekunem tematem
mojego filmu stała się historia rodziny
Nadii, której losy okażą się zupełnie jej
nieznane. Punktem wyjścia jest
znalezienie przez bohaterkę na strychu
starej fotografii i to ona uruchomi w filmie
kolejne wydarzenia.

- Gdzie robiłaś nagranie i kto ci w nim
pomagał?
Nagranie robiłam w swoim pokoju. Na
początku miało być wykonane na strychu
mojego domu, jednak dostanie się nań
okazało się zbyt trudne. Prób było wiele.
Pomagała mi początkowo przyjaciółka,
ale tak naprawdę musiałam sobie radzić
sama, a nie jest łatwo uruchomić
nagrywanie  i je zakończyć tak, by nie
było po tym śladu. Poza tym nie
wiedziałam, czy dobrze siedzę, czy
dobrze mnie widać, jakie jest światło i
czy dźwięk będzie w porządku. No i
trzeba

było wyciszyć rodzinę, a to nie jest łatwe,
jak się ma 4- i 3-letnie siostry.

- Ile czasu zajęło ci wykonanie
zadania?
Najpierw musiałam napisać tekst. Zajęło
mi to kilka godzin, bo był on poprawiany i
konsultowany z opiekunem. Chodziło o
to, żeby coś o filmie powiedzieć, ale
jednocześnie wszystkiego nie zdradzić
(do dziś nie wiem, jak dokładnie
potoczyłyby się losy Nadii, no ale z tego,
co wiem, ze scenariuszami tak bywa, że
są ciągle poprawiane). Nagranie nie
mogło przekraczać minuty, a trzeba było
się jeszcze przedstawić i pokazać. To
krócej niż się czasem wydaje. Ostatnia,
ta najlepsza wersja, powstała na kilka
godzin przed upływem terminu
podanego przez organizatorów. Dobrze,
że nic się nie działo z Internetem, np. nie
było jakiejś szalonej burzy z piorunami,
bo inaczej mogłabym tylko cichutko
zapłakać nad swoim losem.

dokończenie na nast. stronie

Pytania do Laury przygotowały: Julia
Mikita, Natasza Morgiel-Zarzycka, Daria
Gnaś i Roksana Kozłowska.

Ale Kino
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Laura w czasie

- W jakich okolicznościach
dowiedziałaś się o wyróżnieniu?
Zadzwonił do mnie opiekun. To był
piątek, właściwie nie spodziewałam się
telefonu, a jeśli już to z Poznania.
Organizatorzy mieli numer rodziców, ale
podobno nie mogli się do nich już we
czwartek dodzwonić i dlatego p. Anna
Ostrowska z Ale Kino skontaktowała się
z moim polonistą. Byłam zbyt zaspana
(pan przyłapał mnie na drzemce w
środku dnia) i chyba tylko dlatego moja
reakcja była mało spontaniczna.
Pobiegłam do mamy, zaczęłam krzyczeć
i odtańczyłam taniec szczęścia, a potem
napisałam do pani Anny, bo
potrzebowała   

potwierdzenia, że wezmę udział w
festiwalu. Potem mam obdzwoniła całą
rodzinę i powiadomiła sąsiadów, żeby
wiedzieli, z kim mają do czynienia. A tak
zupełnie serio, to miło jest dostawać tyle
gratulacji.

- Jak sobie wyobrażasz swój udział w
jury?
Na razie sobie nie wyobrażam. Wiem
trochę, jak to jest, z dzienników Jaśminy
i Magdy, które były drukowane na
łamach Szkolnego Donosiciela. No ale
takich sytuacji nie da się powtórzyć, więc
pewnie czeka mnie podróż w nieznane. 

Jestem optymistycznie nastawiona do
wyjazdu. Na pewno będzie ciekawie,
jednak dobija mnie fakt, że te 7 dni
spędzę (prawdopodobnie) 
w fantastycznym towarzystwie 
p. Miłoszewicza. Z drugiej strony nikt
inny nie chce ze mną jechać, a ja już
obiecałam moim koleżankom i kolegom 
z klasy tydzień bez lekcji polskiego.
Jestem zdolna do takich poświęceń.

opr. M.Kostrzak

Tekst, jaki znalazł się na nagraniu video
Laury Budzyńskiej
    To jest strych domu, w którym mieszkam. Nie
zaglądam tu chętnie, podobnie jak Nadia,
bohaterka mojego filmu. To 14-letnia bardzo
bystra brunetka. Pewnego sobotniego
popołudnia dziewczyna zagląda na strych w
domu odziedziczonym przez rodziców po
dziadkach. Pod starą belką znajduje niewielkie
drewniane pudełko. Wypełniają je pożółkłe
dokumenty i fotografie. Szczególnie jedna
przykuwa uwagę Nadii. Na zdjęciu jest stary
dom z pięknym ogrodem, a przed nim
ławeczka. Do obiektywu uśmiechają się  trzej
chłopcy. Na odwrocie podpis: Aron, Barnaba i
Samuel,Białystok 1934.
    Nadia gdzieś już widziała ten dom. Nie mówi
nic rodzicom i z pomocą dwojga przyjaciół
odkrywa swoją zupełnie nieznaną przeszłość.
Kiedy dowie się, kim byli wspomniani chłopcy,
nie będzie już tą samą Nadią...
    Pewnie nie każdy zastanawia się, dlaczego
wygląda tak, jak wygląda, żyje tu, gdzie żyje i
jest taki, jaki jest. A to bardzo ważne i mój film
właśnie taki temat porusza. Warto szukać
odpowiedzi, kim się jest. Łatwiej będzie wtedy
zrozumieć innych. 

Laura Budzyńska
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Nie wyobrażam sobie, więc pewnie czeka mnie
podróż w nieznane...
dokończenie rozmowy ze str. 3.

nagrania
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