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   To już 37. edycja tego największego 
w stolicy Wielkopolski, a jednego 
z większych w Europie, festiwalu
filmowego dla dzieci i młodzieży.
Uroczysta gala jego otwarcia odbyła się 
1 grudnia w sali głównej Centrum Sztuki
Zamek. Jak zawsze wspaniale prowadził
ją dyr. p. J. Moszkowicz. Oficjalnie
imprezę rozpoczęto od przecięcia
ogromnej taśmy filmowej. Dokonali tego
m.in. wiceprezydent Poznania - Jędrzej
Solarski, aktorka filmu "Haker" (który
oglądaliśmy 2 XII) - Josephine Chavvaria
Hojbjerg, Tomasz Frąckowiak - dyrektor
PKO Bank Polski i, jak co roku mówi 
J. Moszkowicz, najważniejsi na tym
festiwalu, czyli najmłodsza widownia
(dyrektor festiwalu zaprosił do tego 2
dzieci). 
   Tradycyjnie podczas gali wręczano
także Platynowe Koziołki - nagrodę
specjalną, która co roku trafia do "osób
szczególnie zasłużonych dla filmu dla
młodego widza", wybranych przez 

statuetkę odebrała "Jej Uśmiechniętość -
Karolina Kępczyk - dyr. Europejskiego
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie". 
    Po oficjalnym przekazaniu nagrody, 
na ekranie pojawiły się 3 krótkie filmy
przedstawiające "Dziwne przygody
Koziołka Matołka". Pierwszy był 
o Koziołku jako piosenkarzu (śpiewał tak
"pięknie", że wszyscy próbowali go
bezskutecznie uciszyć), kolejny to jego
podróż po Nowym Jorku (w którym
zrujnował studio filmowe), a w ostatnim
niepotrzebnie wprowadził chaos w życie
zwierząt w dżungli. Każdy z nich wierszem
zapowiadał Łukasz Chrzuszcz - aktor z
Teatru Nowego w Poznaniu. Do krótkich,
zabawnych historii świetnie przygrywał
zespół "Bura Kura". Na koniec dołączył do
nich także "Chór Stryjów", którzy w rytm
muzyki śpiewali jak Koziołek Matołek...
"Meee, meee...".

W. Piotrowska

organizatorów fe-
stiwalu. Tym razem
otrzymał ją Kozio-
łek Matołek - "tro-
chę naiwny, trochę
pogubiony, wpada
co chwilę w tarapa-
ty, bo rzeczywis-
tość zdaje się go
mocno prze-astać,
aby jednak za mo-
ment pomysłowo
wyjść z opresji" (tak
pisano o nim w u-
zasadnieniu prze-
kazania tej zaszcz-
ytnej nagrody na
alekino.com). Pan
Jędrzej Solarski,
wspomniał nawet,
że podróżujący do
oddalonego od 
stolicy Wielkopolski
o 440 km Pacano-
wa zwierzak, jest
bratem koziołków
trykających się
co-dziennie w
połud-nie na wieży
ratu-sza. W jego
imieniu

„MEE... MEE...", CZYLI
PLATYNOWY KOZIOŁEK
MATOŁEK

"Minęło południe. Na wieży
poznańskiego ratusza koziołki
zakończyły swój codzienny pojedynek"
- tak o 12:07 rozpoczął galę  otwarcia
37. Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Młodego Widza "Ale Kino!" w
Poznaniu jego dyrektor - p. Jerzy
Moszkowicz. Z wdzięcznością i pewną
dozą humoru dodał jeszcze "składam
podziękowania przede wszystkim dla
państwa, dla wszystkich poznaniaków.
To dzięki Państwa zaufaniu, dzięki
Państwa wsparciu, żeby nie
powiedzieć...  z Państwa podatków,
możemy organizować ten festiwal". 
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Z dziennika jurora
W czasie swojego pobytu w Poznaniu L.Budzyńska prowadziła
dziennik. Oto jego obszerne fragment.

część 1.

L.Budzyńska

Redakcja znowu na „Ale Kino”
1 i 2 grudnia redakcja przebywała w  Poznaniu na 37.
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino.
Dziewięcioro naszych szkolnych dziennikarzy wybrało się do stolicy
Wielkopolski po raz kolejny, choć niektórzy na festiwalu byli po raz
pierwszy.

W.Kuczyńska, 4sp 

   Pobyt w Poznaniu rozpoczął się
od gali,  która odbyła się w
Centrum Sztuki Zamek. Jej
głównym bohaterem był Koziołek
Matołek, ponieważ organizatorzy
festiwalu chcieli dać mu
"Platynowe Koziołki", jedną 
z głównych, honorowych, nagród.
Tym samym dołączył on do swoich
kolegów Misia Uszatka, Bolka 
i Lolka  oraz Reksia, bo oni też
wcześniej dostali tę nagrodę.
Odebrała ją Karolina Kępczyk,
dyrektor Europejskiego Centrum
Bajki w Pacanowie. W czasie gali
widzowie oglądali zabawne filmy
ze słynnym polskim koziołkiem w
roli głównej (np. "Konkurs śpiewu",
"Wesoła dżungla" i "Gwiazdor
filmowy"), do których grana była
muzyka na żywo.  

   Ale festiwal to przede wszystkim
oglądanie filmów. Wyświetlane
były one głównie w Multikinie 51
na ul. Królowej Jadwigi. 
Pierwszego dnia członkowie
redakcji obejrzeli aż 7 filmów. Były
wśród nich fabularne (np. „Rocca
zmienia świat" oraz „Mój dziadek
jest kosmitą”)  i animowane (m.in.
„Szybcy i śnieżni”.  Tego dnia
ostatnia z kina wyszła
W.Piotrowska, która wieczorem
oglądała filmy dla starszej
młodzieży.  Drugiego dnia
członkowie  obejrzeli kolejną porcję
filmów. Były to m.in.  
„W pogoni za emu”, „Za daleko”,
„Biegnąc w stronę nieba” i „Haker”
oraz zestaw filmów animowanych.

   2 grudnia, ok. godziny 14, grupa 

pożegnała się z opiekunem
redakcji, wsiadła do pociągu i
odjechała z p. Mirką Leśniak. Tym
samym zostawiła w Poznaniu p.
Miłoszewicza razem z Laurą
Budzyńską, która pełniła obowiązki
członkini jury dziecięcego. 

   Tydzień po powrocie okazało się,
że członkowie redakcji oglądali
podczas festiwalu trzy nagrodzone
filmy. Były to „Sune przeciw Sune"
( Marcinek za film pełnometrażowy
dla dzieci), „Biegnąc w stronę
nieba” (wyróżnienie Jury
Międzynarodowego i Nagroda
Stowarzyszenia Filmowców
Polskich) oraz „Za daleko”
(Piłkarskie Koziołki).

.

niedziela, 1.12.2019 r.,
godz.10.04
   Za niecałe 3 godziny mam
spotkanie ze swoją grupą 
i strasznie się stresuję, chociaż, jak
mówi opiekun, „nie powinnam”.
Sporo o tym rozmawiałam czasie
podróży do Poznania. Szczególnie
z Magdą i Jaśminą, byłymi
jurorkami. Opowiedziały mi swoje
wrażenia i udzieliły cennych rad.
Dużo też było o pani Grali - za kilka
godzin będzie moją 

opiekunką - i o tym, czego mam.

   Przyjechałam do Poznania
prawie z całą redakcją (tylko Kubik
się z nami nie wybrała). Podobnie
było rok i dwa lata temu, ale tym
razem ja udałam się prosto z
dworca do Novotelu. Pozostałe,
razem z panią Mirką, ruszyły do
Centrum Sztuki Dziecka na ul. Św.
Marcin, gdzie miały poczekać na
galę otwarcia. Jakież było nasze
(czyli moje i opiekuna) zdziwienie, 

gdy godzinę później spotkaliśmy
się w Starym Browarze. Okazało
się, że w zamku nie bardzo było co
oglądać, bo jego stara została
zamknięta z powodu remontu, więc
postanowili przespacerować się do
galerii. My weszliśmy do  

AM

WP
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niej w oczekiwaniu na wolne
pokoje. Dziwacznie wygląda takie
miejsce podczas niedzieli
niehandlowej. Otwarta była tylko ta
część Browaru, w której
znajdowało się Multikino.  

   Jesteśmy znowu w hotelu.
Powstał mały problem z naszym
zakwaterowaniem, ale pan Andrzej
wykonał telefon do pani Anny Grali
i wszystko miało być lada moment
w porządku. Moment się trochę
przeciągnął i dopiero po godzinie
wręczono opiekunowi karty do
pokojów na 12. i 14. piętrze. Ja
zajęłam ten wyżej. Okazało się, że
ma dwie sypialnie. Wybrałam tę
pierwszą, z telewizorem. No i ze
wspaniałym widokiem na miasto.

    A jeżeli mowa o hotelu, to jest
tutaj cudownie! Bardzo
ekskluzywnie, elegancko i tak
świątecznie! Na partnerze stoi
wysoka na kilka metrów,
fantastycznie przystrojona
bombkami choinka. Dużo
kolorowych lampeczek i innych
ozdób dodaje idealnego klimatu 

  
tej części Novotelu. Ale chyba
najbardziej podoba mi się ogromny
żyrandol, który przypomina duża
kulę zrobioną z malutkich
przezroczystych baniek.

   Mam za sobą pierwsze spotkanie
z moją ekipą jury. Odbyło się w
biurze festiwalowym, czyli na
pierwszym piętrze Multikina.
Najpierw poznałam panią Annę,
która przywitała się z opiekunem
jak ze starym znajomym, a potem
Weronikę, siedzącą przy stole
niewysoką blondynkę. Chwilę
rozmawiałyśmy. Potem pojawiła
się reszta: Adam i Bazyli. Alina
dołączyła ostatnia. Pani Anna
przedstawiła nas paniom z biura
organizacyjnego. Zapamiętałam
panią Malinę i Sandrę. Potem
wszyscy wylądowaliśmy w
"Rybkach" - salce urodzinowej
Multikina. Okazało się, że tam
właśnie będziemy pracować przez
cały festiwal. To malutki pokoik z
jednym stołem. To przy nim
zjedliśmy też pierwszy lunch-kaszę
z mięsem. 

   Jako juror obejrzę 13 filmów.
Jeszcze w domu zastanawiałam
się, jak wybierzemy najlepszy. Z
pomocą przyszła p. Grala.
Najpierw kazała nam się
zastanowić, jak wyobrażamy sobie
z nią pracę, a później omówiliśmy
kryteria, którymi będziemy się
kierować podczas oceniania.

   Mamy brać pod uwagę m.in.
temat i sposób jego pokazania,
sposób prowadzenia akcji,
wynikające z filmu przesłanie oraz
grę aktorską, muzykę i dźwięk.
Wyposażeni w tę wiedzę udaliśmy
się na pierwszy seans. Okazał się
nim szwedzki "Sune przeciw
Sune". Bardzo mi się podobał, na
pewno bardziej niż "Mój dziadek
jest kosmitą". Film ten
wyprodukowało tak wiele krajów,
że trudno je wyliczyć. Niestety,
ilość nie poszła w jakość. Potem
okazało się, że inni członkowie jury
mieli podobne zdanie. 

   Wieczorem poszliśmy z panem
Andrzejem do centrum, żeby
spotkać się z resztą mojej
redakcyjnej grupy. Będzie ona
nocować w hotelu „Tey”, który
znajduje się w uliczce łączącej farę
z Rynkiem. Poszliśmy na krótki
spacer po świątecznie
oświetlonym Rynku i robiliśmy
drobne zakupy w stojących na nim
kramach.  

Laura Budzyńska, 7sp
Część 2. w następnym numerze.

W Starym...

W hotelu W biurze...

Przed seansem...

Na Rynku

red.

red. red.

red.

red.
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pf

recenzja

Film wart nagrody
Film  „Sune przeciw Sune” został nakręcony 
w Szwecji w 2018 roku. Wyreżyserował  go 
Jon Holmberg.

   
   Sune i jego przyjaciółka Sophia
rozpoczynają nowy rok szkolny.
Jednak chłopiec się spóźnia i na
jego miejscu w klasie siada nowy
uczeń, ale o takim samym imieniu.
Sune otrzymuje przydomek „drugi”,
co sprawia, że czuje się gorszy od
swojego imiennika. Nowy chłopiec
wydaje się wszystkim
zabawniejszy. Szybko zdobywa
popularność 
i zaprzyjaźnia się z Sophi. Sune
dwa coraz bardziej zazdrości
Sunemu jeden, więc postanawia
odzyskać uwagę dziewczynki, co
mu nie najlepiej wychodzi. 
W klasie chłopców będzie odbywał
się pokaz talentów. Sophi chce   

zaśpiewać z Sune dwa pewną
piosenkę, jednak ten odmawia, bo
twierdzi, że jest ona dla dzieci. W
końcu przychodzi dzień występu…

   Nie będę zdradzała, kto z kim tę
piosenkę zaśpiewa, to zresztą nie
jest aż tak ważne. Ważne jest to,
że film opowiada o przyjaźni 
i zazdrości, o tym że często
staramy się być lepsi, niż jesteśmy
i to nie dotyczy tylko dzieci.
Świetnie to widać, gdy mama
jednego z chłopców udaje, że
samochód, którym jeździ nie jest
jej, a potem w tajemnicy przed
rodziną kupuje nowy, bardzo drogi.
W tym samym czasie to samo  

dzieje się w szkole, Lotyniu i
okolicach.

29.11. – Odbyła się dyskoteka
andrzejkowa.

1-2.12. – Redakcja „Szkolnego
Donosiciela” pojechała na 37.
Festiwal Ale Kino do Poznania.

1-8.12. – Laura Budzyńska pełniła
funkcję jurora jury dziecięcego
podczas 37. MFFMW Ale Kino 

w Poznaniu. Jej dziennik
publikujemy na str. 23.

1.12. – Jedna ze ścian sali numer
17 została zabudowana wielką
szafą. Znalazło się w niej miejsce
na materiały edukacyjne, zabawki 
i wszelki inne przedmioty używane
w oddziale przedszkolnym 
p. A.Świercz.

opr. S.Kuczyńska

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

28.11. – Ukazał się podwójny 
(1-2/2019-2020) nr. „Szkolnego
Donosiciela” w którym m.in.
znalazły się m.in. artykuł o
kurhanach w Węgorzewie,
sprawozdania z pobytu
redakcyjnych przedstawiciele na
Letniej Szkole Junior Media oraz
relacja z wakacyjnej wycieczki,
organizowanej przez Caritas Lotyń
do Torunia, rozmowa z
L.Budzyńską na temat tego, jak
zostaje się jurorem festiwalu
filmowego, a także „Laurkowy
dziennik” i szereg różnych
informacji dotyczących tego, co

jej mąż. Gdy jedno i drugie
podjeżdża pod szkołę, robi się
naprawdę śmiesznie.

   Film „Sune przeciw Sune”
porusza przede wszystkim temat
przyjaźni. Ta  prawdziwa przetrwa
wszystko, nawet trudne 
i kłopotliwe momenty, jakich 
w szkole i w życiu nie brakuje.
Spodobał się on bardzo
publiczności oraz jury dziecięcemu
37. festiwalu Ale Kino w Poznaniu.
Młodzi jurorzy przyznali mu
nagrodę „Marcinka” za najlepszy
film pełnometrażowy dla dzieci.   

R.Kozłowska, 5sp

alekino.com

ZS


	„MEE... MEE...", CZYLI PLATYNOWY KOZIOŁEK MATOŁEK
	Z dziennika jurora
	Redakcja znowu na „Ale Kino”
	recenzja
	Film wart nagrody
	NIT-y, czyli niedługie informacje
	ze szkoły, Lotynia i okolic
	28.11. – Ukazał się podwójny
	(1-2/2019-2020) nr. „Szkolnego Donosiciela” w którym m.in. znalazły się m.in. artykuł o kurhanach w Węgorzewie, sprawozdania z pobytu redakcyjnych przedstawiciele na Letniej Szkole Junior Media oraz relacja z wakacyjnej wycieczki, organizowanej przez Caritas Lotyń do Torunia, rozmowa z L.Budzyńską na temat tego, jak zostaje się jurorem festiwalu filmowego, a także „Laurkowy dziennik” i szereg różnych informacji dotyczących tego, co




