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Wiktoria Figarska, Ale po co? 

Debiutujemy… Jak? A ze szkolną gazetką… Każdy kulturalny człowiek powinien być oczytany. To truizm, 
ale w epoce Internetów niekoniecznie. A uczniowie? Przemilczę... Czy ja licealistka powinnam być oczyta-
na i zorientowana? Odpowiedź banalnie prosta. Myślę, że obowiązkiem młodego licealisty - aspirującego 
do bycia wartościowym  człowiekiem - jest wiedzieć. Zdawanie sobie sprawy z tego, co dzieje się w szkole, 
może niwelować nieporozumienia i pytania typu "Wie Pani może...?". "Orientuje się ktoś czy...?".  
 Gazetka dla licealistów, redagowana przez licealistów, która odpowiedzialnie poruszałaby rów-
nież tematy pozaszkolne, może pobudzić do refleksji na codzienne tematy. Czy jest zatem sens tworzyć 
szkolne czasopismo? Kto to będzie czytał? A kto pisał? Czy nie szkoda czasu?  Wiemy, że inni próbowali 
już przed nami z pisemkiem „Między nami”. Grupa uczniów, chętnych do pracy, będzie omawiała naj-
świeższe wydarzenia z życia VII LO, które z pewnością trafią do zainteresowanych. Jeśli choć kilka osób 
wyniesie coś z takowej lektury, to warto pisać. A my —redaktorzy—też rozwiniemy skrzydełka! 
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WAŻNE TEMATY 

 Ale po co? Czasopismo? 

 Baczyński jaki jest, każdy 
widzi? 

 Lekceważysz? Covid…. 

 Wywiad z dyr.. B.Falińską 

W kolejnym numerze: 

 Wywiad z Bartkiem P. 

Pisemko szkolne uczniów i nauczycieli VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 

Julia Mosionek, Lekceważysz ! 
 
Minęło już sześć miesiące odkąd uczęszczamy do szkoły. Pragnę 
zauważyć, że nadal trwa pandemia COVID-19. Nie wszyscy stosują 
się do restrykcji obowiązujących na terenie szkoły. Udało nam się do 
tej pory uniknąć katastrofy. Jeśli nadal nie będziemy no-
sić maseczek, zachowywać dystansu, sytuacja nie ulegnie zmia-
nie. Największą ochronę przed wirusem zapewnia nam szczepion-
ka. Zdaniem naukowców. I moim! W naszej szkole tylko niewielka 
ilość uczniów ją przyjęła. Wszyscy z własnego doświadcze-
nia wiemy, że nauka zdalna nie przynosi korzyści. Na co dzień brak 
nam chęci do..., a w czasie zdalnego... To trudne wyzwanie zarów-
no dla uczniów jak i dla nauczycieli. Dlatego apeluję! Stosujmy się 
do zasad! Przemyślcie kwestię szczepienia. W ten sposób chronicie 
własne zdrowie oraz innych. Dzięki temu może uda się uczyć stacjo-
narnie. Do końca czerwca... 

Oliwia Kiraga, Wybory 

10 października 2021r. w VII LO 
odbyły się wybory do samorządu 
uczniowskiego. Dwoje  kandydatów 
rywalizowało o stanowisko prze-
wodniczącego szkoły. W Baczyń-
skim korytarze zostały ozdobione 
starannie wykonanymi plakatami 
promującymi działalność sztabów. 
Pomysły były świetne! Reprezen-
tanci przedstawiali swoje propozy-
cje, które miałyby pomóc urozmai-
cić naukę uczniom. Sztaby prowa-
dziły własne konta na portalach 
społecznościowych. Zaproponowa-
ne zostały atrakcyjne zniżki dla 
licealistów w najróżniejszych loka-
lach. Oba sztaby prezentowały się 
niesamowicie! Zwyciężył zespół 
Bartka Pietrzyka, który objął stano-
wisko nowego przewodniczącego 
liceum. Gratulujemy zwycięzcom! 
Przegranym też, bo i to w życiu 
trzeba akceptować! 

Zuzann Zych, Czy to dom?  

Jesteśmy w naszej szkole dopiero 23 tygodnie. My to znaczy pierw-
szaki...Większość  jest otwarta na nowe znajomości, uczęszczanie na 
pozalekcyjne oraz inne aktywności. Mimo to rozumiemy, iż  niektóre 
osoby  mają problem z przyzwyczajeniem się do zmian oraz nawiąza-
niem kontaktu z kimś obcym. Apelujemy jednak, abyście mówili o 
swoich problemach, odczuciach i wątpliwościach. Pokonajmy barie-
ry! Nauczyciele naszego liceum to bardzo sympatyczne, życzliwe oraz 
pozytywnie nastawione osoby. Zrobią wszystko, aby wam pomóc. 
Nawet... jak nie chcecie… Mogą być również sytuacje, o których nie 
będziecie chcieli bezpośrednio z kimś rozmawiać. Wtedy zapiszcie na 
kartce i wrzućcie ją do skrzynki znajdującej się na parterze. To super 
rozwiązanie. W podstawówce nie odczuwałam takiego wsparcia. 
Wreszcie czuje, że nauczyciele są tu dla mnie. By pomóc zrozumieć 
pewne rzeczy i nie tylko. Możemy do nich udać się również ze spra-
wami nie związanymi ze szkołą. Złotą radą służą pani pedagog, pani 
psycholog, rzecznik  praw ucznia. Przełammy lody!  

Takie tam… 
Pisemko nie może istnieć bez 
kontaktu z czytelnikami! 
Zatem prosimy o maile i roz-
mowy. Przyda się też wyrozu-
miałość. Dopiero się uczymy! 
Cały miesiąc. A także co wto-
rek rano, gdy  zespół redak-
cyjny spotyka się w sali nr 15 
o 8.10 albo na adres:  
gazetka@7lo.radom.pl 

Krzysztof Kamil Baczyński, wybitny poeta, podharcmistrz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej. 22 
stycznia 2022r. wspólnie świętowaliśmy 101 rocznice urodzin patrona naszego liceum. Uczniowie wraz 
z nauczycielami przygotowali starannie wykonany film podsumowujący działania podejmowane przez VII 
LO w ramach Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poświęcony był on twórczości oraz życiorysowi 
znakomitego poety. Uczniowie wspaniale przygotowali się do odgrywania scenek, recytacji oraz elemen-
tów muzycznych. Nagranie było ciekawe i umożliwiało przyswojenie informacji o patronie. Wkład włożo-
ny w filmik oraz jego finalna wersja zasługują na brawa. Dziękujemy! 

Oliwia Kiraga, 101 urodziny... 



„Nie dodawać stresu tam, gdzie on już jest…” B. Falińska, dyrektor VII LO 

B.F: Bardzo m i tego brakuje. Mieliśm y  młodzież, która  swoim talentem mogła zabłysnąć oraz być naszą 
wizytówką. Uczniowie nie przywiązywali wagi do technologii. Mieli więcej czasu. Mogli poświęcać go szkole. Nie 
zmieniło się to, że młodzież miała—tak jak wy współcześnie—problemy z matematyką.   
 
Z.Z: Co skłoniło Panią do podjęcia pracy w  charakterze dyrektora?   
B.F: Kiedyś nie przypuszczałam , że  obejm ę to stanow isko. Natom iast m yślę, że relacje m iędzy-
ludzkie z nauczycielami. Pewna wizja tego, co chciałabym, żeby w szkole się zadziało. Współpraca z wieloma 
osobami.  Obecność w liceum sprawiła, że poczułam się współodpowiedzialna.  
 
Z. Z: Co jest Pani celem  jako dyrektora?   
B.F: Spow odow anie, aby w szyscy dobrze czuli się w  tej placów ce. Abyśm y um ieli radzić sobie z 
trudnościami .  Potrafili przechodzić przez łatwiejsze i trudniejsze chwile .  
 
Z.Z: Co spraw ia Pani najw iększą przyjem ność i trudność w  sw ojej pracy?   
B.F: Przyjem ność spraw iają m i r ozm ow y z absolw entam i, którzy używ ają sform ułow ania ,,jejku 
miała pani rację". Zrozumienie przychodzi z czasem. Przyjemne również jest, kiedy słyszę pozytywne opinie o 
szkole. Natomiast niepokojące i przykre, kiedy jest problem z jakimś nauczycielem, dochodzi do konfliktu.  Wtedy 
trzeba zastosować mediacje. Rozwiązanie  problemu zawsze jest trudne, ale możliwe.  
 
Z.Z: Jakim i w ar tościam i w edług Pani pow inien kierow ać się dobry nauczyciel?   
B.F: Uczciw ość, spraw iedliw ość, życzliw ość i po prostu człow ieczeństw o.   
 
Z.Z:  Co utrudnia Pani pracę z nauczycielam i, a co z uczniam i?   
B.F: Czasem  zdalne nauczanie.   Nie mamy  kontaktu  twarzą w twarz i nie  możemy szczerze porozmawiać. 
Brak czasu na dłuższe rozmowy, które z uwagi na ilość lekcji  nauczyciel musi wypracować. Natomiast problemem 
z uczniami jest  frekwencja. 
                                            
 Z.Z: Czy m a Pani m otto, którym  kier uje się na co dzień w  życiu?   
B.F: Nie dodaw ajm y sobie stresu tam , gdzie on już jest.   
 
Z.Z: Co lubi Pani robić w  w olnym  czasie od pracy?   
B.F: Uw ielbiam  podróżow ać z m oim  m ężem . W siąść w  sam ochód i jechać bez planu. W  dow olne 
miejsce bez względu na pogodę czy godzinę.  
 
Z.Z: Jak Pani Dyrektor   pom oże uczennicy z problem am i dom ow ym i? Z pow odu rozw odu r odzi-
ców i ciągłych kłótni o miejsce zamieszkania  nie daje sobie rady... 
B.F: Kierujem y ją pod opiekę   naszych pedagogów. Mają oni  możliwość współpracy z różnymi instytucjami. 
Rola wychowawcy jest tu kluczowa. Wsparcie w relacjach z nauczycielami.       
                                                       .  
Z.Z: Co Pani myśli o  spędzonych latach w szkole, patrząc na siebie teraz?  
B.F: W idzę ogrom ną zm ianę w  sobie. Uw ażam , że  ta  szkoła nauczyła mnie wiary w siebie, odpowiedzial-
ności i rzetelności w pracy. Także jak budować relacje międzyludzkie. Teraz czuję się spełniona.  
 
Z.Z: Co zam ier za pani zr obić po zakończeniu sw ojej kadencji?   
B.F: Będę na 5 lat przed em er yturą, w ięc nie w iem , co w tedy zrobię.  Chciałabym  m ieć kontakt z 
uczniami. Uczenie jest dla mnie najprzyjemniejszą częścią zawodu. Jako dyrektor mam znacznie mniej lek-
cji, ale sensem mojej pracy jest uczenie.  
 
Z.Z. Dziękuję za rozmowę. 

BACZYŃSKI JEST... 

    „JEJKU, MIAŁA PANI RACJĘ” — WYWIAD Z DYREKTOREM… 

 

"Dla mnie kimś, kogo chętnie będę pozna-

wała. Jestem pierwszoklasistką. Kiedy czy-

tam wiersze Krzysztofa, jestem dumna, że to 

mój patron To osoba prezentująca uniwer-

salne wartości. Będę starała się je kultywo-

wać”. Wiktoria Figarska kl.1b."  

Anna Domagała, nauczyciel VII LO: „Poetą, 

bohaterem, wzorem patrioty. Kojarzy mi się 

z młodością i romantyzmem"  

Michał Deja: „Rówieśnikiem licealistów. 

Romantykiem, poetą apokalipsy spełnionej, 

który za wcześnie się urodził i zbyt szybko 

odszedł. Jest autorytetem dla moich 

uczniów”. 

Iwona Górnicka, nauczyciel VII LO: 

„Wzorem do naśladowania. Młodzi ludzie 

powinni wzorować się na wartościach, któ-

rych przestrzegał w swoim życiu. W dzisiej-

szych czasach to właśnie Baczyński powi-

nien być idolem młodzieży.”  

Monika Tkaczyk, wychowawczyni kl. 1b: 

„Pokazał nam wszystkim, że nawet 

w strasznym czasie można kochać, żyć oraz 

być bardzo dobrym człowiekiem”. 

 

Zuzanna Zych: Co pierwsze przy-
chodzi na myśl, gdy słyszy Pani 7 LO?  
Beata Falińska: Przychodzą mi do 
głowy nauczyciele i uczniowie. Twarze, 
które chciałabym, żeby były zawsze 
uśmiechnięte.   
 
Z.Z:Które liceum  Pani ukończyła?   
B.F: Ukończyłam  studium nauczy-
cielskie, na bazie którego powstało VII 
LO. Jestem absolwentką tej szkoły. 
Wtedy mieściła się na Gołębiowie przy 
ulicy Powstańców Śląskich 4.  
 
Z.Z: Jak wspomina Pani swoje lata 
szkolne?  
B.F: Cudownie. Jedynym  manka-
mentem była klasa żeńska. 40 dziew-
cząt, które chciały w przyszłości być 
nauczycielkami.  
 
Z.Z: W iem y, że pracowała Pani 
jako katechetka, a co skłoniło Panią do 
porzucenia katechezy na rzecz naucza-
nia języka polskiego?  
B.F: Miłość do literatury. Dużą 
zasługę miała moja polonistka Wiesła-
wa Lolo. Była wicedyrektorem. Praco-
wałam z nią jako nauczycielka.           
               
 Z.Z: Jak długo Pani pracuje Pani ?  
B.F: Od 1999 roku czyli 22 lata.  
 
Z.Z: Jakie dostrzega Pani zm iany  
od rozpoczęcia pracy do dzisiaj ?  
B.F: Bardzo duże. Kiedy zaczyna-
łam, w naszej szkole mieliśmy klasy 
artystyczne. Potem reforma spowodo-
wała, że zniknęły.  

   

Co w trawie piszczy ? - czyli o 

VII LO w Radomiu na wesoło — stała rubryka  

z Waszymi satyrycznymi tekstami o sobie i 

nauczycielach. 

Jakub Kusiński, Wilgotna dziura 

W pewien styczniowy wtorek w sali nr 23 odby-
ła się lekcja. Cudowna lekcja. Spostrzegawczy 
profesor zobaczył starą, brudną dziurę w jed-
nym z rogów. Naszej cudownej klasy. Stanął na 
krześle. Swą uzdolnioną ręką ją powiększył. 
Jęknęliśmy!  Profesor usprawiedliwił swoje 
zachowanie. Chciał zobaczyć czy otwór był 
wilgotny. Okazało się! Był. Usłyszeliśmy, że 
obowiązkiem jest sprawdzanie takich rzeczy. 
Problem zostawia osobie do tego wyznaczo-
nej... 
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