
Przeprowadź wywiad ze swoim dziadkiem i weź udział w konkursie  

„Dziadek też nosił dziurawe dżinsy i długie włosy" 

Jaki jest współczesny dziadek? Jaki był, gdy był młody? Nosił długie włosy? Słuchał 
„Czerwonych gitar”? Jeździł do pracy motorem Jawa lub samochodem marki Fiat? Chodził po 
górach? Co robi teraz? Pracuje? Pomaga innym? Realizuje swoje pasje, a może opiekuje się 
wnukami? 

Redakcja czeka na rozmowy, z których wyłonią się portrety aktywnych, pełnych energii i ciekawych 
świata ludzi. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najciekawsze wywiady zostaną 
opublikowane w szkolnej gazetce. 

Celem konkursu jest pogłębianie relacji rodzinnych oraz budowanie więzi międzypokoleniowych 
oraz kultywowanie tradycji obchodów świąt okolicznościowych: Dzień Dziadka. 
 
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, 
który w terminie do 16 lutego 2018r.  prześle na adres mailowy szkolnej redakcji wywiad 
przeprowadzony z dziadkiem na temat miejscowości, w której się wychowywał; szkoły, do której chodził; 
przedmiotów, jakie lubił…. W wywiadzie powinny znaleźć się m.in. odpowiedzi na poniższe pytania: Jak 
dziadkowie wspominają swoje szkolne czasy? W jaki sposób młodzież spędzała wolny czas? Jak można 
było żyć bez komórki i Internetu? Oczywiście młodzi dziennikarze przeprowadzający wywiad sami 
powinni dotrzeć do nowych i ciekawych informacji o swoich dziadkach. Wywiad może być przedstawiony 
w formie pisanej lub nagrania video, można uzupełnić go także o fotografię dokumentującą rozmówców. 

Postanowienia ogólne:  

1. Temat konkursu „Wywiad z dziadkiem - Dziadek też nosił dziurawe dżinsy i długie włosy" 

2. Celem konkursu jest pogłębianie relacji rodzinnych oraz budowanie więzi międzypokoleniowych. 

3. Zasady Konkursu:  konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika 
w Bolszewie: 

·         Kategoria klas: I- III 

·         Kategoria klas: IV- VI 

·         Kategoria klas VII i oddziały gimnazjalne: II – III. 

a) W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który w terminie do 16.02.2018r. prześle na adres 
mailowy redakcji szkolnej gazetki  „Ale NEWS!”: alenewsbolszewo@gmail.com wywiad 
przeprowadzony z dziadkiem. W wywiadzie powinny znaleźć się m.in. odpowiedzi na poniższe 
pytania: Jak dziadkowie wspominają swoje szkolne czasy? W jaki sposób młodzież spędzała wolny 
czas? Jak można było żyć bez komórki i Internetu? Jakiej słuchali muzyki? Czy moda była dla nich 
ważna? Oczywiście młodzi dziennikarze przeprowadzający wywiad sami powinni dotrzeć do 
nowych i ciekawych informacji o swoich dziadkach. 

b)     Wywiad w formie pisanej (max. 2 strony A4) lub 10 min. nagrania video (.mp4 lub .avi) 
przesyłamy na adres mailowy Redakcji. Mile widziana fotografia dziadka z wnukiem. 

c)     Oceny wywiadów oraz wyboru zwycięzców dokona Jury powołane przez opiekuna szkolnej 
redakcji. 

d)     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej. 

e)      Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji. 



f)      Nagrody: Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody rzeczowe za miejsce od I do 
III w trzech kategoriach wiekowych. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień. 

g)     Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych: 

Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 
Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych jej autora na cele 
związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu. 

 


