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Marzena Łukomska, nauczyciel katecheta w VII LO, Wielkanoc 

Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa poprzedzone Jego męką i śmiercią na krzyżu. To naj-
ważniejsze dla chrześcijan święto. Dlatego tak licznie uczestniczymy w obchodach Triduum Paschalnego 
(Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) oraz rezurekcji Niedzieli Zmartwychwstania. W tych 
dniach z pieczołowitością przygotowujemy święconkę. Uczestniczymy we mszy świętej upamiętniającej 
Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentów. Eucharystii i kapłaństwa. W ciszy modlimy się przy 
Grobie Bożym i cieszymy ze Zmartwychwstania. Nie bez znaczenia jest też moment spotkania z drugim 
człowiekiem. W rodzinie, wśród przyjaciół i znajomych. Szczególnie w wielkanocny poniedziałek. By 
polać  odrobiną wody, wołając śmigus-dyngus. Oby błogosławiony czas spotkania ze Zmartwychwstałym 
przyniósł nam pokój. Tak upragniony dzisiaj...       
   

Patrycja Wieczorek, O nas… 
 „Strzały” zyskały zaintereso-
wanie. Wiele osób pozytywnie wypowiada 
się o gazetce. Ot choćby: „szkole brakowa-
ło czegoś takiego”(W.F), „według mnie 
jest zauważalny progres w porównaniu 
do pierwszego numeru” (W.Z) „Pozostaję 
pod wrażeniem - treści i szaty graficznej. 
Brawa dla redakcyjnego zespołu (K. 
Gaczyńska). Nauczyciele i uczniowie 
uważają, że wizualna forma zachęca do 
lektury. Piszą: „gazetkę szkolną oceniam 
bardzo dobrze. Najbardziej podoba mi się 
tekst o mnie. Czekam na nowy numer” (J. 
B). Staramy się zwięźle przekazać najważ-
niejsze informacje. Poruszyć tematy rów-
nież w żartobliwy sposób. W opinii czytel-
ników „dużym plusem jest to, że zawiera 
opinię uczniów i nauczycieli na rożne 
tematy” (Z.M). Mimo korekty zdarzają się 
drobne błędy. Dla nas – redaktorów- to 
podstawa do wyciągania wniosków 
i doskonalenia umiejętności. Słowa uzna-
nia, jak i krytyki, motywują do działania. 
Gazetka dla nas jest „wielkim 
wyzwaniem”, „okazją do rozwijania pasji” 
oraz formą rozrywki. Nie poddajemy się i 
dążymy do doskonałości.   
 Z okazji świąt Wielkiej Nocy 
życzyny owocnego czasu Zmartwych-
wstania Pańskiego, wypełnionego rado-
ścią modlitwy, spotkań z Waszymi Bliski-
mi oraz umiejętnością dziękowania za 
zdrowie i spokój ducha. Redakcja. 

 

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

Filip Dobosz, Nie dla wszystkich 

Licealiści patrzą na nie z wyrzutem, wręcz z 

obrzydzeniem. Złe doświadczenia z poloni-

stami? Wiedza, że lektura szkolna nadaje się 

wyłącznie do śmieci? Jeśli popatrzymy na 

lektury poprzez pryzmat streszczeń, to rze-

czywiście wydają się nam co najmniej słabe. 

Większość streszczeń jest napisana tylko po 

to, aby podać suche fakty. Nie odzwierciedla-

ją one sposobu pisania autora, ani tego, co 

czyni książki ciekawymi. Nie wszystko jest co 

prawda dla wszystkich.  

 Niektórzy znienawidzą romantyczne 

powieści. Inni pozytywistyczne, a kolejni 

samo czytanie książek. W tym przypadku 

spróbowałbym przeczytać chociaż jedną lek-

turę z danej epoki. Chociaż fragment. By po-

twierdzić czy czytania warta. Lecz, jak może-

my to uczynić bez uprzedniego spróbowania 

danej czynności? Nigdy bym nie odgadł, że 

lubię jeździć na rowerze, gdybym wcześniej 

na niego nie wsiadł. Bo jak inaczej. W świe-

cie, gdzie wszystko się rdzą pokrywa, w proch 

się zamienia i nic nie trwa wiecznie, może 

warto odstawić smartfon. A i kontroler lub 

myszkę na te dwadzieścia minut? Przecież 

kwadrans nas nie zbawi. 

Justyna Gadecka – Paziewska, Pytanie! 

 Ściągać czy nie ściągać... Oto jest 

pytanie. Uczeń bez jedynki jest jak żołnierz 

bez karabinu... Czy to samo moglibyśmy 

powiedzieć o ściąganiu? Na sprawdzianach, 

kartkówkach, klasówkach itd. Ciekawe, czy 

znaleźlibyśmy chociaż jedną osobę, która 

skończyła swoją edukację i ani razu nie ucie-

kła się do oszustwa? 

 Ściąganie, a tym samym okłamy-

wanie głównie siebie samego (sic!) stało się 

tak powszechne, że aż prawie niedostrzegal-

ne. Ocena takiego zachowania zrelatywizo-

wała się tak, ale to tak bardzo, że w zasadzie 

piętnowanie tego procederu większość 

uznaje za czepialstwo.  

 Wracając jednak do samego ściąga-

nia. Czy przynosi jakąś korzyść? Nie. Czy 

możemy je usprawiedliwić? Nie. Czy w 

czymś pomaga? Zaliczyć materiał? Dostać 

piątkę? Nie. Ta piątka czy szóstka to fake.  

 Prawda jest taka, że oszukać moż-

na wszystkich. Poza samą siebie. Następ-

nym razem, Droga Uczennico, zanim się-

gniesz po ściągawkę, pomyśl! Czy na pewno 

musisz?  

Katarzyna Kiełbiowska, Uczniowskie lenistwo 
 
 Problem był i jest aktualny. Łączy się z głównym czynnikiem ludzkiego życia czyli 
z pracą. Negatywny stosunek do niej traktowany jest jako lenistwo. Kim są leniwi? Ano ja 
leniwa Kasia, to ta, co uchyla się od obowiązków. Lenistwo jest formą UCIECZKI przed 
próbą sił. Leniwy w każdej możliwej sytuacji odsuwa się na dystans. Z czego to wynika? Po 
prostu z braku nawyku pracy czy braku samodyscypliny. To obrona wobec wysiłku. A bez 
niego nie będzie skutecznego uczenia się.! Po prostu musimy chcieć się uczyć czyli posiadać 
motywację! Jakiś cel, który pragniemy osiągnąć przez pracę. Dzisiaj naukę. Zatem pamię-
taj! Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku...Chyba, że za Ciebie wszyst-
ko zrobią … rodzice. 



BACZYŃSKI JEST  ... 

Mateusz Klimek, nauczyciel histo-

rii: „Postacią symbolizującą nie-

samowite poświęcenie. Osobą, 

która stawiała dobro innych 

ponad swoje.”; wicedyrektor 

Agnieszka Brzeska—Pająk, „Poetą 

trudnych czasów II wojny świato-

wej. Ważną postacią dla nas 

wszystkich”. Piotr Wątorski, „Jest 

wzorem do naśladowania”; Da-

riusz Łyjak, historyk: „Patriotą, 

który nie wahał się poświęcić 

swojego życia dla ojczyzny”; 

Katarzyna Gaczyńska, polonistka: 

„Przedstawicielem Pokolenia 

Kolumbów, autorem erotyków 

będących dowodem miłości do 

żony czyli Basi Drapczyńskiej.” 

Co w trawie piszczy ? - czyli o 

VII LO na wesoło — stała rubryka  

z Waszymi satyrycznymi tekstami o sobie. 

Oliwia Kiraga, Bitwa o patio 

Pewien marcowy poranek przywitał 
uczniów 7LO przerażającą wiadomo-
ścią: “Patio zostaje zamknięte!”. Ulu-
bione miejsce spotkań w czasie 
przerw zostało zbrukane petami! Na 
parterze słychać było okrzyki 
uczniów: “Wolne patio! Wolne pa-
tio!”. Drużyna bohaterów, składająca 
się z dziesięciu osób, ruszyła na ratu-
nek ukochanego miejsca. Pod czuj-
nym okiem profesora Piotra Siembo-
ra patio zostało wysprzątane na 
błysk. Ekipa zdała egzamin. Wrota 
ku wolności zostały otwarte! Legenda 
głosi, że do końca świata patio pozo-
stanie czyste. Chwała bohaterom! 

MAM ZIELONĄ KREW... 
wywiad z nauczycielem wychowania fizycznego w VII LO w Ra-
domiu panem profesorem Piotrem Wątorskim. 

 
Wiktoria Figarska: Skąd pseudonim „Loczek”? 
Piotr Wątorski: Bardzo go lubię, nie przeszkadza m i. 
Pseudonim pojawił się około 5 roku życia. Pochodzi od moich 
włosów, które były kiedyś kręcone. Zdarza się tak, że więcej osób 
kojarzy mnie jako „Loczka” niż P. Wątorskiego. 

W. F: Skąd pasja do piłki nożnej? Miał Pan mentora? 
P. W. Pojaw iła się, kiedy byłem  m ałym  chłopcem . W  
rodzinie nie miałem żadnych sportowców. Jestem jedyny. Odkąd 
pamiętam, biegałem za piłką. Przychodząc ze szkoły, zostawia-
łem plecak i od razu na boisko.  

W.F:Pana osiągnięcie lub porażka... 
P.W: Unikam słowa "porażka". Jestem z natury optymistą. Jak 
każdy młody chłopak, który zaczyna uprawiać sport, miałem 
marzenia. Największym było zagrać w pierwszym zespole 
„Radomiaka”. Udało się. Zagrałem wiele meczy w tym zespole. 

W.F: Co Pan robił w „Radomiaku”, a co dzisiaj? 
20 lat temu byłem czynnym piłkarzem. Byłem asystentem trene-
ra, a później pierwszym trenerem. Teraz już nie pracuję. RKS 
„Radomiak” ukształtował mnie jako piłkarza i trenera. Płynie we 
mnie nie czerwona, tylko zielona krew! 

W.F: Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy? 
P.W: Najbardziej cenię sobie to, że mogę współpracować z mło-
dymi ludźmi. Każda osoba jest inna i dzięki temu uczę się i jako 
trener, i nauczyciel. Poznaję nowych ludzi z różnymi pasjami.  
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W.F: Jak odnaleźć w sobie 
motywację do aktywności ? 
P.W: Każdy ją ma. U jednych 
objawia się w młodości, a u in-
nych później. Wiosną będziemy 
uprawiali różne formy rekreacji.  
W.F: Co jest przyczyną ne-
gatywnego nastawienia 
uczniów do lekcji wf-u? 
P.W: Dwie przyczyny. Młodzi 
ludzie mają w tej chwili wiele 
zabawy z Internetem. To jest dla 
nich atrakcyjniejsze niż rekrea-
cja na świeżym powietrzu. Może 

jeszcze nie spotkali nauczyciela, który by ich zachęcił i zmotywował.  

W.F: Czy ma Pan inne pasje poza piłką nożną? 
P.W: Generalnie sport. Uw ielbiam  każdą form ę aktywności 
fizycznej. Oprócz siatkówki czy koszykówki, lubię też sporty, gdzie jest 
mniej ruchu. Bardzo często gram w snookera.  

W.F: Za co można kochać sport? 
P.W: Za w iele rzeczy. Ukształtow ał m nie jako człowieka. Uczy, 
jak radzić sobie z porażkami i reagować na zwycięstwa. Daje możliwość 
poznania wielu osób, a także zwiedzania świata.  
W.F: Uważa Pan, że młody człowiek powinien obejrzeć...  
P.W.: „Skazanych na Shawshank”. Nie jestem koneserem kina. Ale ten 

film trzyma do końca w niepewności.  
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niezamówionych. Mile widziani współpracownicy… Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów! 

Piotr Siembor, matematyk w VII LO 
O czym warto pamiętać? Matura z matematyki. 
 
Matematyka nie jest ulubionym przedmiotem wszystkich (niestety!). Ale matura z niej 
jest obowiązkowa. Przygotowując się do niej warto pamiętać, że … repetitio est mater 
studiorum czyli powtarzanie jest matką wiedzy!! Ucz się systematycznie! Wracaj do 
rzeczy, których uczyłeś się już wcześniej. Czekaj na efekty. Rozwiązuj jak najwięcej arku-
szy maturalnych (standardowo są trzy: w maju, w czerwcu i sierpniu). Przyzwyczaisz się 
do sformułowań, które są tam używane, układu graficznego. Zauważysz, że niektóre ele-
menty regularnie się powtarzają. Korzystaj z „Wybranych wzorów matematycznych”. 
Dokładnie tych używanych na maturze. Jest tam prawie wszystko, czego potrzebujesz, 
żeby zdać. Egzemplarz, z którego korzystasz w czasie nauki, pod koniec kwietnia, powi-
nien wyglądać na bardzo zniszczony. Podczas obliczeń posługuj się kalkulatorem. Każdy 
rachunkowy to strata co najmniej 1 punktu. Jest jeszcze trochę czasu. Zadbaj o to, żeby 
matura była w Twoim życiu wydarzeniem ciekawym i przyjemnym. I jednorazowym… 

Anna Sputowska, anglistka w VII LO, Ukraina  

W obliczu toczącej się wojny społeczność VII LO 
zaangażowała się w pomocy Ukrainie. Samorząd 
szkolny gromadził rzeczy, by wspomóc żołnierzy 
i cywili. Udało nam się zebrać tak dużą liczbę 
darów, że mogliśmy rozdysponować je do różnych 
punktów pomocy. Część paczek pojechała w kon-
woju do Kijowa i Włodzimierza Wołyńskiego. 
Kolejna partia została przekazana do kamienicy 
Deskurów w Radomiu w ramach akcji: 
„Radomska Oświata razem dla Ukrainy”. Ucz-
niowie oraz pracownicy VII LO okazali się, jak 
zawsze, niezawodni, pomocni i bardzo hojni. Sami 
przygotowali 10 paczek, które wydawano potrze-
bującym. Jesteśmy niezwykle dumni. Dziękujemy. 

 

Wiktor Imiołek, Nasze liceum  
 
Dużo się tu dzieje. Nie ma czasu na nudę. Stosujemy 
innowacyjne metody nauczania. Uczestniczymy aktyw-
nie w wielu świętach. Choćby 17 marca czyli Dzień św. 
Patryka. Nasi nauczyciele mają wiele szalonych pomy-
słów. Dzięki inicjatywie  anglistów tamtego dnia szukali-
śmy skarbu Leprechauna. Nasza szkoła oryginalnie 
i zabawnie integruje ze sobą uczniów. W VII LO dbamy 
o patriotyczną formację. Choćby poprzez bieg „Wilczym 
tropem”, by upamiętnić Żołnierzy Wyklętych czy udział 
w charytatywnym koncercie dla Ukrainy “Mosty” w 
Zespole Szkół Muzycznych. Inność 7 LO to też rozpoczy-
nanie lekcji o 9:00. To właśnie od tej godziny nasz mózg 
najbardziej efektywnie pochłania wiedzę. My możemy 
już pracować, kiedy inni siedzą zaspani na pierwszych 
godzinach. W „Baczyńskim” są darmowe fakultety dla 
maturzystów. Zazwyczaj za korki musimy płacić. U nas 
za darmo. Ważną rzeczą jest posiadanie swojej szafki. 
Nie musimy targać książek. Możemy przetrzymywać je 
w szafce. To wygodne rozwiązanie! Atutem „Krzysia” 
jest lokalizacja. Jesteśmy w centrum Radomia. To nie 
wszystko. Zalet jest więcej. Opowiem w trakcie dni 
otwartych. Zaraz po Wielkanocy. 22 i 23 kwietnia 2022! 

 Julia Jamroży, Bo Cię sfotografuję! 
 
 Ostatnio w pewnej szkole i pewnej klasie miało miejsce bardzo przykre zdarzenie. Zostały wykorzystane i udostępnione na popularnym 
portalu internetowym zdjęcia nauczycieli. Bez ich zgody! Dodatkowo zostali oni przedstawieni w prześmiewczy i przykry sposób. Zdjęcia zostały 
wykonane i przerobione przez uczniów. Naruszono prywatność i dobro osobiste nauczycieli. Także prawo do dobrego imienia. Złamano także 
Kodeks cywilny, a mianowicie art. 811 , które mówi o tym, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. 
Naruszono również art. 216 Kodeksu karnego, które dotyczy zniewagi polegającej na okazaniu innej osobie pogardy, poniżeniu lub innym zacho-
waniu obraźliwym.  
 Uczniowie podobno otrzymali naganę i żałują swojego zachowania. Przeprosili za swój czyn. Błędem—jak się okazuje—był również 
brak reakcji ze strony klasy. Mimo że większość wiedziała, nikt nie zareagował. Niech to zdarzenie będzie przestrogą dla Ciebie! Nie rozpowszech-
niaj w Internecie zdjęć bez zgody osoby zainteresowanej. Szanuj innych!  Bez względu czy kogoś lubisz czy nie lubisz. Tylko tyle! Reaguj! Nie stój, 
jak kołek w płocie! Zło to także efekt nic nierobienia! Oby taka sytuacja nigdy się już nie powtórzyła. 


