Nowa Jedynka
NiezaleŜne pismo młodzieŜowe działające przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, ul. Felińskiego 15

Nowa Jedynka
miesięcznik,
rozpoczęcie działalności:
IX 2006 roku,
nakład: 70 egz.,
liczba stron: 20-30.

Od września 2006 r. wydano juŜ siedemnaście numerów gazetki,
kaŜdy liczy od 20 do 30 stron, złoŜono więc wyjątkową publikację
zbudowaną z około 400 (!) stron artykułów, artykulików, informacyjnych notatek, reportaŜyków lub reportaŜy, wierszy, recenzji…
Czego tam jeszcze nie było?... KaŜdy kolejny wrzesień niesie
mnóstwo pomysłów. Nie wszystkie, niestety, daje się zrealizować,
ale efekt i tak jest imponujący.

Redakcja 2006/2007:
(górny rząd od lewej)
Kamila Rytel, Marta
Krzanowska (redaktor),
Katarzyna Orlik, Paulina
Bajnóg, Agata Szmeja,
Ania Gonera, Paula Neska,
Ola Strzelczyk.
Opiekunki:
(dolny rząd od lewej)
mgr Sławomira Sudnicka,
mgr ElŜbieta Pruszczyk.

Korzenie gazetki
Przed 2006 rokiem, zanim jeszcze wszyscy się tu pojawiliśmy, działała przez wiele lat „Jedynka”.
Do niej i do jej następczyni — młodszej od nas „Nowej Jedynki” — powstającej pod opieką
prof. ElŜbiety Pruszczyk — nawiązujemy tytułem. Mam przed sobą numer z 1994 roku. To było coś!
Ozdabiana (ba!), właściwie wykonywana w całości ręcznie, stanowi przeciekawe źródło informacji
o środowisku szkolnym i o atmosferze, jaka panowała w murach naszej zacnej Szkoły kilkanaście lat
wcześniej! I — co ciekawe — mało się od tamtej pory zmieniło. Młodzi zawsze marzą, jednak Młodzi
potrafią teŜ stąpać twardo po ziemi i nazywać rzeczy po imieniu. Tak długa tradycja gazety świadczy
o tym, Ŝe mają coś waŜnego do powiedzenia.

Młodość ma prawo chcieć czego nie ma, a nawet co jest niemoŜliwe — Wiesław Myśliwski Traktat o łuskaniu fasoli
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Redakcja 2008/2009:
(od dołu,
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara)
Inga Nowak,
Maciej Sychowicz,
Mateusz Lewandowski
(red. nacz.),
Monika Chojnowska,
Kinga Wiatr,
Adrianna Smoczyńska,
Paulina Kopeć,
Angelika Łuczak,
Krystian Klucznik.

Obecna Redakcja
Trzon Redakcji stanowią przede wszystkim uczniowie klasy II G (fot. powyŜej). Współpracują z nimi
osoby z innych klas: Bartek Jakubowski i Bartek Zychowicz, Marcin Młynarski oraz (do IV 2009 r.)
Paulina Neska. Nad wszystkim czuwa Mateusz — Redaktor Naczelny. Dzięki zdyscyplinowaniu młodych Redaktorów gazeta działa regularnie.
Stałe działy „Nowej Jedynki”

Pismo zmienia się

Temat numeru
Artykuły związane z przewodnim tematem numeru (np. Ślubowanie
klas I, 70-lecie Szkoły, Święto Niepodległości, Święta BoŜego
Narodzenia, Wielkanoc, wiosna, ferie szkolne etc.) Ingi Nowak,
Angeliki Łuczak oraz Adrianny Smoczyńskiej i in.
Szkoła i świat
Teksty dotyczące środowiska szkolnego, takŜe poruszające tematy
ogólne, jak: Czy umiemy bronić swoich poglądów? (Ingi Nowak II G,
kwiecień 2009), Moda czy obłęd? (Kingi Wiatr II G, styczeń 2009)
Nicość to piękna rzecz (o spotkaniu z poezją Mirona Białoszewskiego
Agaty Szmeji i Anny Gonery II c, grudzień 2007), równieŜ cykle tematyczne, jak Wolontariat Pauliny Kopeć, artykuły o snach Adrianny
Smoczyńskiej, Pod Ŝeglarską banderą Krystiana Klucznika i in.
Kulturomaniacy
Recenzje filmów i spektakli, autorstwa przede wszystkim Ewy
Struniawskiej oraz Macieja Sychowicza, Moniki Chojnowskiej i Mateusza Lewandowskiego, kącik poetycki prowadzony przez Paulę
Neskę oraz Kingę Wiatr i in.
Głodny Licealista
Przepisy kulinarne — szybkie w wykonaniu i smaczne,
autorstwa Moniki Chojnowskiej i Mateusza Lewandowskiego.

W tym roku pod rządami nowej
Redakcji przebudowano szatę graficzną oraz spis treści. Zniknęły
stare działy, w ich miejsce weszły
nowe, zmieniające dotychczasowe
oblicze gazety. Oznaką dojrzałości
jest umiejętność zmieniania i taką
cechę ma właśnie pismo. Nie neguje
wartości osiągnięć poprzedników,
pamięta o doświadczeniach pierwszych Redaktorów, którzy obecnie
ukończyli juŜ szkołę, lub przygotowują się do matury.
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mgr Sławomira Sudnicka
Opiekunka „Nowej Jedynki”

