
 

 

 

 

 

 

   

Fundacja „Kreatywnie Pokoleniom” została założona 5 sierpnia 2016 r. Głównym celem fundacji 

jest stworzenie przestrzeni dla międzypokoleniowej współpracy, by odkrywać i rozwijać talenty dzieci           

i młodzieży. Nasz zespół to: Aleksandra Malinowska – pani prezes, Katarzyna Szurlej – przewodnicząca 

Rady Doradczej, Magdalena Gacyk, Justyna Wojtaszczyk i Michał Koralewski. Wierzymy, że działanie z pasją 

jest najwspanialszym darem dla siebie i dla innych. Współpraca z ludźmi o różnym doświadczeniu                 

i przeróżnych zainteresowaniach daje szerszą perspektywę i ciekawsze rozwiązania.  

Nasz pierwszy projekt „Koziołek Matołek łączy pokolenia” to Międzypokoleniowy Festiwal Filmowy 

amatorskich filmów krótkometrażowych (do 10 minut), będących ekranizacją komiksu Kornela 

Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza pt. „Druga księga przygód Koziołka Matołka”.  

Celem festiwalu jest rozwijanie pasji i talentów dzieci i młodzieży poprzez twórczość filmową z 

wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń ludzi różnych pokoleń. Uczestnikami mogą zostać osoby o różnych 

zdolnościach i talentach oraz pasjonaci kina i nowych technologii. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie grupy z Polski i z zagranicy. 

ETAPY FESTIWALU: 

 Nadsyłanie filmów do 20 listopada 2016 r.  

 25-30 listopada 2016 r. zostanie wyłonionych 5 najciekawszych filmów - tych, które zdobędą 

największą liczbę odsłon na kanale YouTube organizatora.  

 7 grudnia 2016 r. odbędzie się gala finałowa w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-

Technologicznym z udziałem profesjonalnego jury w składzie: Katarzyna Figura, Elżbieta 

Benkowska, Maciej Damięcki, Robert Tondera i Cezary Kwieciński.  

Nagrodą główną będą warsztaty filmowe z profesjonalistami w Gdyńskiej Szkole Filmowej.  



 

 

Galę finałową poprowadzi Magdalena Gacyk - korespondentka Polskiego Radia w Kalifornii, autorka książki 

pt. "Ścigając Steve'a Jobsa - Historie Polaków w Dolinie Krzemowej". 

Organizator Festiwalu: fundacja Kreatywnie Pokoleniom 

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Gdyni 

Partnerzy:  

Miasto Gdynia,  

Gdyńska Szkoła Filmowa,  

Studio Miniatur Filmowych,  

Laboratorium Innowacji Społecznych,  

Miejski Dom Kultury w Redzie,  

Fundacja Rozwoju Bombonierka,  

Fundacja PIK,  

Fundacja FLY 

 

„Koziołek Matołek łączy pokolenia” jest skierowany do: 

-szkół, placówek oświatowych i wychowawczych  

-placówek kulturalnych m.in. domów kultury 

-fundacji i stowarzyszeń m.in. klubów seniora, świetlic środowiskowych 

-grup nieformalnych  

 

WYMAGANIA KONKURSOWE (szczegóły regulaminu w załączniku): 

 przynajmniej 5-osobowe zespoły składające się z co najmniej 3 pokoleń 

 max 10 min. ekranizacja „Drugiej księgi przygód Koziołka Matołka”, w której Koziołek odwiedza 

Gdynię 

 możliwość łączenia dowolnych technik artystycznych: pantomima, recytacja, animacja poklatkowa, 

taniec, śpiew, gra aktorska, pacynki, marionetki, itp. 

 nagranie 1-minutowej prezentacji grupy 

 zgłoszony materiał filmowy musi być pracą własną uczestników, nigdzie dotychczas 

niepublikowaną 



 

 

 

UDZIAŁ W FESTIWALU JEST BEZPŁATNY! 

Zapraszamy wszystkich na finałową galę. Wstęp wolny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się 

kolejność nadsyłanych zgłoszeń. 

 „Koziołek Matołek łączy pokolenia” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2016/2017 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 

angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy. 

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-

oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html  

 

Międzypokoleniowy Festiwal Filmowy wpisuje się w filmowy charakter Gdyni, do której w drugiej księdze 

zawędrował Koziołek Matołek. Gdynia w 2016 roku obchodzi jubileusz 90 urodzin i należy do tego samego 

pokolenia, co Koziołek i seniorzy, których również zapraszamy do udziału w konkursie. 

 Podczas festiwalu organizator planuje bezpłatny live streaming, czyli internetową transmisję 

online na żywo finałowej gali, która odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w Gdyni. Usługa zależna jest jednak od 

zdobycia wystarczających środków od sponsorów. 

Od stycznia 2017 r. fundacja Kreatywnie Pokoleniom będzie organizować w całym kraju bale i 

imprezy integracyjne „Z Koziołkiem Matołkiem w tle” dla dzieci i/lub dorosłych, na które serdecznie 

zapraszamy. 

Zainteresowanych którąś z poniższych propozycji: 

 udziałem w konkursie filmowym 

 udziałem w gali finałowej 

 zamówieniem usługi streamingu 

 balem lub imprezą integracyjną „Z Koziołkiem Matołkiem w tle” 

Prosimy o wypełnienie ankiety  

https://kreatywniepokoleniom.typeform.com/to/OCh0cp  

 

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html
https://kreatywniepokoleniom.typeform.com/to/OCh0cp


 

 

 

 

KONTAKT: 

Kreatywnie Pokoleniom, ul. Ceynowy 1/2, 80-321 Gdańsk, KRS 0000631292 

Koordynator: Aleksandra Malinowska, tel. 663 075 087,  

Email: kreatywniepokoleniom@gmail.com, aleksandra-malinowska1@wp.pl 

 


