
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

CKZIU Technikum Nr 1
Ekonomiczne
Grota-Roweckiego 66
41-200, Sosnowiec

Numer 47 01/17

Tak wyglądały loga gazetki

Dwadzieścia pięć lat mija
od kiedy nasze "Śmiało",
na łamach swych zamieszcza
to, co się w szkole działo.

Zmieniali się uczniowie,
tematów przybywało,
kilka pokoleń powie,

że zna gazetkę "Śmiało".
"Śmiało" - znaczy odważnie,
"Śmiało" - znaczy rzetelnie,
żartobliwie, poważnie,
lecz zawsze trafnie, celnie.

W projekcie Junior Media
"Śmiało" wystartowało

i za profesjonalizm
uznania doczekało.

I dzisiaj redaktorzy
pracy mają niemało,
każdy z nich teksty tworzy
i zamieszcza je w "Śmiało".

Śmiało patrzymy w przyszłość,
pomysłów nie zabraknie,

wszak szkolna rzeczywistość
różnorodna - nie zblaknie.

Toteż jesteśmy pewni -
cokolwiek by się działo,
to przez kolejne lata
opisze nasze "Śmiało".

E.W.
Ten numer gazetki jest w całości poświęcony Jubileuszowi
"Śmiało". Dwadzieścia pięć lat temu pewnego zimowego dnia, tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia, został wydany pierwszy
numer naszej szkolnej gazetki. Cieszymy się stażem dłuższym
niż niejedno czasopismo w Polsce.

25 lat działalności gazetki to:
- 146 wydanych numerów
- 104 redaktorów
- 5 opiekunów

Obiecujemy działać dalej na niwie szkolnego dziennikarstwa.
Zespół Redakcyjny i Opiekunowie
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Pierwszy i drugi numery „Śmiało”
były tworzone na maszynie do pi-
sania. Każdy z nich liczył 6 kartek,
a ilustracje i wszelkie ozdobniki
rysowane były odręcznie przez
uczniów i opiekuna. Ale już od na-
stępnego numeru gazetka po-
wstawała na komputerze! Oczy-
wiście w TAGu, czyli w ówczes-
nym nowoczesnym edytorze tek-
stów. Redaktorzy musieli przejść
przyspieszony kurs. Szata graficz-
na dalej była tworzona ręcznie
przez opiekuna i ilustratorów."Manufakturowe" wydania

Co za postęp! Kolor w gazetce!

XXI wiek w "Śmiało"

Wraz z pojawieniem się nowych
możliwości technologicznych ga-
zetka bardzo zmieniła swoją szatę
graficzną. Wprawdzie druk całej
kolorowej gazetki był niemożliwy ze
względu na koszty (wtedy tusze do
drukarek kosztowały krocie!), ale
kolorowe pierwsza i druga strony
były wstępem do dalszego rozwoju
„Śmiało”.  Gazetka od 1998 roku
zmieniła swoje logo - posługiwała
się nim do 97 numeru. Od 31
numeru każde noworoczne
wydanie miało prezent.

Przystąpienie „Śmiało” do inter-
netowego projektu Junior Media
wprowadziło gazetkę w XXI wiek.
Praca na prawie profesjonalnych
makietach nauczyła redaktorów
formułowania zwięzłych informacji,
celności spostrzeżeń oraz odpo-
wiedniego formatowania tekstu.
Przede wszystkim pokazała, jak
ważne jest prawo autorskie. Nie
wszystko da się napisać metodą
„kopiuj – wklej”… A grafika gazetki
– no cóż… możliwości nieogra-
niczone. "Śmiało" już w całości jest
kolorowe, co podniosło atrak-
cyjność tego medium.

25 lat za nami!
Rozwój technologiczny
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Cykl nauczania w technikum po-
woduje częste zmiany w redakcji.
Cóż, w historii „Śmiało” były osoby,
dzięki którym gazetka wiele zys-
kała: merytorycznie, graficznie, or-
ganizacyjnie. Ale należałoby za-
cząć ab ovo. Pierwsze numery re-
dagowali uczniowie Liceum Han-
dlowo-Kupieckiego. Ważnym mo-
mentem było pojawienie się w re-
dakcji uczennic z Liceum Księgar-
s k iego. Ewa Chróścicka i jej
młodsze koleżanki wprowadziły
gazetkę w komputerowy świat.

Gazetka miała dar przyciągania
młodych, zdolnych uczniów. Kata-
rzyna Ptak, Karolina Fijołek,
Urszula Sokół i Anna Adamik to
były znakomite felietonistki. Ale
osobą, której pióro wniosło bardzo
wiele w rozwój gazetki był Mariusz
Dzierżek. Stworzył kącik filmowy,
pisał recenzje gier PC, a przede
wszystkim był, jako fan literatury
fantasy (nie tylko on w redakcji),
autorem cyklicznie ukazujących się
„Opowieści z Dragonoru” (które nie
doczekały się finału).  

Osobą, która wprowadziła gazetkę
na internetowe salony, był Patryk
Jakubowski. Graficznie gazetka
wzniosła się na wyżyny, co
podkreślali recenzenci z "Dzien-
nika Zachodniego", gdy redakcja
przystąpiła do projektu Junior
Media. Patryk również świetnie pi-
sał – kontynuował recenzowanie
filmów i gier. Agnieszka Sadurska
i Eliza Wietrzyńska także były
znakomitymi felietonistkami. Nie
sposób wymienić wszystkich
redaktorów, ale każdy z nich zos-
tawił swój ślad w naszym "Śmiało",
a mamy nadzieję, że także serce.

Pierwsze zespoły redakcyjne

Najlepsze pióra gazetki

Niektóre graficzne prace Patryka

25 lat za nami!
Osobowości gazetki
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Największe sukcesy gazetka od-
niosła, gdy przystąpiła do inter-
netowego projektu Junior Media,
którego organizatorami są dzien-
niki regionalne wchodzące w skład
Polska Press Grupy. Posługujemy
się logo naszego śląskiego patrona
– „Dziennika Zachodniego”. W tym
projekcie gazetka została wybrana
do najlepszej pięćdziesiątki w kraju
aż 13 razy, za co nasze szkolne
czasopismo zostało wydrukowane
w profesjonalnej drukarni w
nakładzie 250 egzemplarzy każde.

W dniach 25.08-31.08.2011 roku
„Śmiało” uczestniczyło w I edycji
Letniej Szkoły Junior Media jako
jedna z 9 redakcji z całej Polski.
Byliśmy również uczestnikami
warsztatów w „Dzienniku Zachod-
nim”, a Piotr Karbowniczek zdobył
wyróżnienie w konkursie „Bądź
bezpieczny w sieci”. Ponadto
„Śmiało” zostało wyróżnione w I
Zagłębiowskim Konkursie Gazetek
Szkolnych za długoletnią, nie-
przerwaną działalność.

Nagrodzone wydania "Śmiało"

Warsztaty z Olkiem Klepaczem

25 lat za nami!
Nagrody i wyróżnienia

Letnia Szkoła Junior Media i dyplomy
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