
Wyniki  Szkolnego Konkursu Dziennikarskiego 
 „Wywiad z dziadkiem 

 - dziadek też nosił dziurawe dżinsy i długie włosy” 
 
 

Komisja konkursowa w składzie - Pani 
Dyrektor Katarzyna Paczoska, p. Katarzyna 
Smentoch, p. Wiesława Żywicka oraz 
p. Marzena Jędrzejewska w dniu 01.03.2018r. 
wytypowała zwycięzców szkolnego konkursu 
dziennikarskiego „Wywiad z dziadkiem - 
dziadek też nosił dziurawe dżinsy i długie 
włosy”. Konkurs rozpatrywano w 4 kategoriach: 
klas I-III, IV - VI, klas VII oraz II - III oddziałów 
gimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 27 
uczniów. Trzech dziadków odważyło się 

stanąć przed kamerą. Brawo dla nich za odwagę i talenty aktorskie!!! Z rozmów 
z dziadkami ich wnukowie dowiedzieli się o latach dzieciństwa, latach szkolnych, 
młodzieńczych. Dziadkowie opowiadali m.in. o swoich zainteresowaniach, obowiązkach, pracy, 
podróżach, z sentymentem wspominali dawne czasy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wywiady były bardzo ciekawe. Kilka z wywiadów redakcja gazetki „Ale NEWS!” 
postanowiła opublikować w najbliższych numerach miesięcznika. Będzie w nich wiele 
ciekawostek np. jak kiedyś dzieci i młodzież spędzała czas na podwórkach, w jakie gry się 
bawili, co nosili do ubrania, czy moda była dla nich ważna itp. informacje. Dziadkowie 
w wywiadach opowiadają, jak trudne to były czasy, niektórzy z nich uczyli się przy świeczkach, 
czy lampie naftowej, ponieważ nie było prądu. Inni nie mieli wody i musieli po nią chodzić do 
studni, zabawki robiono ze szmatek, wielu z nich, pomagało swoim rodzicom w pracach np. na 
polu, przy sadzeniu ziemniaków. Dodają jednak z łezką w oku, że  byli  wtedy szczęśliwi, nie 
było takiej  rywalizacji, jak w  obecnych czasach. Zabawy odbywały się głównie na świeżym 
powietrzu. Grali w palanta, w dwa ognie, bawili się w szukanego, podchody. Dzieci i młodzież 
zwyczajnie ze sobą rozmawiali – dzisiaj niestety, czynią to za pomocą telefonów, a czas wolny 
przeznaczają na „kontakt z Internetem”. 

                                                    Gratulujemy! 

 
Redakcja szkolnej gazetki  

„Ale NEWS!” przyznała 
 tytuł Dziadka Roku 2018   

Panu Bogusławowi Krajewskiemu. 
 

Oto zwycięzcy konkursu: 

 

Kategoria klas I-III 

 

I miejsce: Urszula Krajewska II b /video/ 

 II miejsce: Julia Cirocka III e 

 

Kategoria klas IV - VI 

 

I miejsce: Emilia Madej  kl. V B 

 II miejsce: Błażej Białk V F 

II miejsce: Wiktor Ziemann kl. V B /video/  

III miejsce: Kacper Hebel kl. V B 

Wyróżnienie: Izabella Wawrzyniak  

kl. V B 

 

 

 
Kategoria klas VII 

 

I miejsce: Maciej Naczk kl. VII B 

 II miejsce: Julia Kreft kl. VII E 

III miejsce: Małgorzata Szreder kl. VII C 

Wyróżnienie: Ksawier Dembek kl. VII E 

Wyróżnienie: Dominika Ślifarska kl. VII E 

Wyróżnienie: Maria Boyke kl. VII E 

 

Kategoria klas II - III gimnazjum 

 

I miejsce: Kornelia Okoń kl. II D 

 II miejsce: Wojciech Słowiński kl. II C 

II miejsce: Maciej Mitrowski kl. II E  

III miejsce: Martyna Bobkowska kl. II F 

Wyróżnienie: Marta Lewińska II B 

 

 


