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Oliwia Lenart, Jak wyglądała matura?  

4 maja 116 osób przystąpiło do matury z języka polskiego w VII LO. Powinno pisać 128, ale…. Pierwszy temat wypracowania brzmiał: 
„Czym dla człowieka może być tradycja?”. Uczniowie mieli za zadanie rozważyć problem w oparciu o „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza 

oraz inny wybrany tekst kultury. Drugi temat wymagał zaś rozważenia: „Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczę-
ścia?”. Swoje zdanie należało odnieść do „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Zdający mieli możliwość interpretacji wiersza pt.: „Najkrótsza 

definicja życia” Józefa Barana. Czy matura z polskiego była trudna? Jak poradzili sobie z nią maturzyści? Abiturienci wypowiadają się 

raczej pozytywnie. Spodziewali się raczej „Dziadów” Adama Mickiewicza, bądź też „Lalki” Bolesława Prusa, toteż byli bardzo zaskoczeni 
po otwarciu arkusza. Większość twierdzi, że matura nie należała do najtrudniejszych. Tematy rozprawek były bliskie współczesnej 

młodzieży i pozwalały na odwołanie się w argumentacji do tekstów kultury znanych nie tylko z lekcji języka polskiego. CKE z całą 
pewnością stworzyła arkusz przyjazny uczniom, przygotowującym się do egzaminu dojrzałości w dobie zdalnego nauczania. Teraz 

pozostaje nam jedynie życzyć abiturientom dobrych wyników oraz sukcesów w trakcie rekrutacji po 5 lipca… 

        

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

Katarzyna Gaczyńska, polonistka w VII LO, Gdzie 

słyszysz śpiew tam wstąp… 

Jakże jestem rada z podjętego wyzwania w marcu 
2019r., którym było założenie szkolnego chórku, 
skupiającego wrażliwych artystycznie uczniów 
z kilku klas. Przygotowywanie razem oprawy mu-
zycznej akademii szkolnych, bo taki jest nasz główny 
cel, sprzyja przeżywaniu pięknych emocji, integruje 
nas. Radość moich podopiecznych, będąca efektem 
zaangażowania w działania, jest dla mnie największą 
satysfakcją. Dlatego tak chętnie dzielę się ich sukce-
sami. Dość przypomnieć, że w marcu 2020r. zajęli-
śmy II miejsce w XVII Diecezjalnym Konkursie Pie-
śni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”, 
a rok później przeszliśmy do finału XX Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie 
Kolędowanie”. Przed nami kolejne wyzwania, któ-
rym przyświeca myśl starożytnego filozofa Platona: 
„muzyka to okna wszechświata, skrzydła umysłu, lot 
wyobraźni i wszelkie życie”.  

Eryk Krzyczkowski, Wykluczenie 

Szkoła pełni ważną funkcję w społeczeństwie. 
Kształtuje przyszłe pokolenia. Ludzi, którzy zostaną 
nauczycielami albo sprzątaczkami. Będą postrzega-
ni w sposób  stereotypowy. Jako belfrzy albo po-
wietrze. Wynika to z pewnego spojrzenia na świat 
ukształtowanego przez środowisko i formy/role 
społeczne. Większość z nas dzieli belfrów na przy-
chylnych i nieprzychylnych.  I kieruje się tym do 
ukończenia szkoły. Tak zamykamy sobie drogę do 
zrozumienia siebie nawzajem. Tym samym wyklu-
czamy to, co dla nas niewygodne. Często nieświa-
domie mitologizujemy. Zdarzenia i ludzi. By było 
korzystniej … dla nas. Postępujemy tak z rówieśni-
kami. Na początku naszej edukacji każdy przynale-
ży do jakiejś grupy. Wspólne cele jednoczą ludzi. 
Jednak nie zmienia faktu, że pomiędzy grupami 
wynikają konflikty. Występują one ze względu na 
poglądy, cele czy religie. Czasami z  błahych powo-
dów jak wiek czy niechęć do wykonywania pewnych 
czynności. Wykluczenie się osób i grup ze względu 
na ich cechy nie powinno mieć miejsca. Jednak 
często czujemy do kogoś niechęć zapoczątkowaną 
przez błahostkę. Tylko dlatego, że nie jest taki, jak 
my sami. Zatem bądźmy otwarci na otaczający nas 
świat! Pozbądźmy się egoizmu i pamiętajmy, że to, 
co jest dla nas inne, nie musi być złe.  
 
Wiktoria Kurek, Palacze 

Licealiści, wchodząc w dorosłe życie, zaczynają 
palić papierosy. Uważają je za oznakę dorosłości. 
Można ich spotkać w każdej średniej szkole. We-
dług danych statystycznych GUS w Polsce ponad 
47% uczniów i 23% uczennic w wieku powyżej 15 
lat to palacze tytoniu. W naszej szkole to ponad 20 
uczniów w czasie długiej przerwie. Pytani - dlacze-
go palą - odpowiadają: „ponieważ mnie to uspoka-
ja, odstresowuje”, „bo koledzy palą”, „dla rozryw-
ki, szpanu”. Takie zachowanie niesie za sobą wiele 
konsekwencji. Nie tylko dla palaczy. Często dopiero 
w dorosłym życiu zrozumiemy, że palenie szkodzi. 
Powoduje nie tylko choroby np. raka płuc, ale rów-
nież krtani. Uzależnia. Pragniemy być wolni, a 
popadamy w taki sam nałóg jak alkoholizm czy  
zażywanie narkotyków. Skracamy życie. Przyspie-
szamy własną śmierć. Ale może to gra i dostaniemy 
kolejne życie? Szanujmy nasze zdrowie. Powinno 
być dla nas PRIORYTETEM! Czy jest? 

Patrycja Wieczorek, Bojkotuj! 

Powinniśmy wiedzieć, co dzieje się za wschodnią 

granicą naszego kraju. Inwazja Rosji na Ukrainę 

nadal trwa. Wielu z nas robi zakupy w popularnym 

Auchan, Decathlonie czy Leroy Merlin. Nieświado-

mie wspieramy firmy działające na terenie kraju 

agresora. Reagujmy! Niezależnie od wieku powin-

niśmy być świadomi. Nie kupujmy, inaczej finan-

sujemy machinę wojenną. Nie wspierajmy tych 

brutalnych zachowań. Bojkot, bojkot, bojkot... 

Mateusz Klimek, nauczyciel historii, 

Nielegalna? 

W Polsce początek maja to nie tylko 

radość z wiosny. Z początkiem mie-

siąca nierozerwalnie wiąże się naj-

ważniejsze wydarzenie naszej histo-

rii. Konstytucja 3 maja - pierwsza w 

Europie, druga na świecie… i tutaj 

w zasadzie wiedza większości z nas 

się kończy. Przy okazji rocznicy 

warto wspomnieć o okolicznościach 

Sejmu Wielkiego. Patrząc przez 

pryzmat prawa wieku XVIII, Kon-

stytucję wprowadzono nielegalnie. 

Ustawę przyjęto pod nieobecność 

dużej części posłów podczas ferii 

wielkanocnych. Głosowanie odbyło 

się jednego dnia. Bez możliwości 

debaty i zgłaszania sprzeciwu. Jeśli 

dodamy do tego fakt, że król Stani-

sław August Poniatowski kazał 

otoczyć Zamek Królewski wojskiem, 

to mamy tu do czynienia z prawdzi-

wym zamachem stanu! Czy w ten 

sposób należy patrzeć na to ważne 

dla Polaków wydarzenie? Absolut-

nie nie. Piękna historia Konstytucji 

3 maja uczy nas, że poza prawem, 

przepisami, kazusami, które regulu-

ją nasze życie, istnieje jeszcze sfera 

wartości. To miłość do Ojczyzny i 

pragnienie ocalenia kraju. Nimi 

kierowali się autorzy Konstytucji. 

Jeśli prawo stało na drodze prze-

trwania Rzeczpospolitej, należało to 

prawo radykalnie zmienić. 

X X X X X X X X X X X X X X  

Zerbert Higniew, Dress code 

Nie znają, nie wiedzą, a udają, że 
wiedzą. Wszystko. Przychodzą 
w trampkach, w różowych wło-
skach, w jeansowej kurtce, w koszu-
li w kratkę, w kwiaciastej bluzce, 
albo w miniówce…Kto ? Ano matu-
rzyści. Gdzie? Na swoja maturę! 
Tymczasem dress code obowiązuje. 
Zawsze i wszystkich. Czym jest? 
Zbiorem zasad, który wskazują, jak 
i gdzie oraz w co się ubrać. Zależnie 
od miejsca i okoliczności. Do ślubu 
w białą sukienkę, na egzamin doj-
rzałości w białą bluzkę i czarną 
spódnicę, albo garnitur. Krawat 
albo muszka i biała koszula. Nie 
różowa ani czerwona. Dlaczego? Bo 
to wyraz szacunku dla innych, a 
także projekcja mojej dojrzałości. 
Albo niedojrzałości… Moja mama – 
gdy jej opowiedziałam - stwierdziła, 
że za jej czasów abiturientów nieu-
branych albo ubranych niewłaści-
wie wysyłano do domu. A może by 
tak wrócić do przeszłości?  

Co grasuje w szkolnej szatni? 
Czyli stała rubryka: o VII LO satyrycznie... 
 
Szatnia szkolna to miejsce, gdzie wymieniamy 
swoje ubrania, a nie DNA! Powinniśmy słyszeć 
radosne rozmowy i śmiechy, a nie odgłosy mla-
skania dwóch osób. Tymczasem odkryłyśmy coś 
niepokojącego…Droga młodzieży! Zachęcamy 
do poznawania wzajemnej anatomii człowieka…
w domu! Sowy z szachownicy. 



M.K: “Całkiem zwyczajny kraj. Historia 
Polski bez martyrologii” Briana Porter-
Szűcsa, amerykanina, który traktuje Polskę 
jako obiekt badań. Chłodnym okiem ocenia 
nasze zrywy niepodległościowe. Warto 
posłuchać opowieści obserwatora.  
O.K: Skąd pasja do muzyki?  
M.K: W  moim  dom u od zawsze było 
pełno instrumentów. Ojciec był muzykiem. 
Moją miłością jest „Queen,” w którym je-
stem zakochany bezgranicznie. Pasją do 
grania zaraziłem się w liceum. Gra w zespo-
le jest chyba najlepszą rzeczą dla nastolat-
ka. Granie sprawia ogromną przyjemność. 
O.K: Co jest  wyzwaniem w roli ojca? 
M.K: Cierpliwość, którą muszę się 
wykazać. Nie chodzi mi o to, że dziecko jest 
głośne. Muszę czekać, aż narodzi się w nim 
świadomość i będę mógł  porozmawiać. Jest 
moim najlepszym przyjacielem. 
O.K: Gdyby mógł Pan powiedzieć coś 
sobie z przeszłości, to co?? 
M.K: “Rób tak dalej! Jesteś na dobrej dro-
dzę.” Odnoszę się do tego, jaki byłem w 
waszym wieku. Nie mam poczucia stracone-
go czasu. Kiedyś czułem niepokój, nie wie-
działem gdzie pójdę. Chciałbym teraz za-
pewnić, że byłem na  odpowiedniej drodze. 
Mógłbym powiedzieć “Osiągniesz sukces!”, 
bo właśnie praca tutaj jest tym dla mnie. 

 

O.K: Co najbardziej ceni 
sobie Pan w uczniach?  
M.K: Aktyw ność na lekcjach. 
Dla mnie najważniejsza. Daje mi  
znać, że ktoś przykłada się i mnie 
słucha. Po okresie zdalnego nau-

czania każde pytanie od ucznia bardzo mnie cieszy.  
O.K: Dlaczego nie wstawia Pan jedynek? 
M.K: Bardzo nie lubię tego robić. Robię to 
tylko, gdy jestem zmuszony. Jedynka nie jest tylko 
dla ucznia, jest też dla mnie. Rozumiem, że czasami 
nie chcę się uczyć. Zawsze jest możliwość poprawy. 
Wiem, że częściej powinienem wstawiać oceny nie-
dostateczne, jednak naprawdę nie lubię tego robić. 
 
O.K: Którą wycieczkę z uczniami wspomina 
Pan najlepiej i dlaczego? 
M.K: Uw ielbiam  w szystkie spacery po Rado-
miu z zeszłego roku. Pomysły przychodziły sponta-
nicznie. Wspólnie zrobiliśmy coś ciekawego i zapo-
czątkowaliśmy pewną “modę”. Te wydarzenia są dla 
mnie bardzo ważne i dają mi wiele radości. 
O.K: Jaki film powinien obejrzeć licealista?  
M.K: “Dwunastu gniewnych ludzi”. To bardzo 

wdzięcznym materiał do zajęć. Ukazuje, jak łatwo 

ulegamy autorytetom i oceniamy kogoś bazując na 

cudzych opiniach. Film z 1957 jest bardzo aktualny. 

O.K: Jaką książkę ostatnio Pan przeczytał ? 

Oliwia Kiraga: Dlaczego został 
Pan nauczycielem? 
Mateusz Klimek:  W ychowyw a-
łem się w szkole. Moja mama jest nau-
czycielką w klasach 1-3. Jako dziecko 
spędzałem czas patrząc, jak pracuje z 
dziećmi. Siedziałem w sali bawiąc się, 
tak aby nie przeszkadzać. Dzięki temu 
stwierdziłem, że  zostanę nauczycielem. 
 
O.K: W jaki sposób znalazł się 
Pan w Baczyńskim? 
M.K: Uw ielbiam  w spółpracow ać z 
dziećmi i młodzieżą. Moim marzeniem 
była praca w liceum, lecz trudno było 
zdobyć posadę. Zobaczyłem ogłoszenie 
w VII LO. Przybyłem na rozmowę z 
dyrektorem Michałem Deją. Pojawiło 
się pytanie “jak długo mógłbym tutaj 
pracować?”. Do dzisiaj pamiętam tele-
fon z informacją, że to stała praca dla 
mnie.   
O.K: Skąd miłość do historii?  
M.K: Jestem osobą gadatliw ą. 
Historia jest niczym innym jak opowia-
daniem. To idealny zawód dla mnie! 
Uczniowie mnie słuchają (mam nadzie-
ję) nie dlatego, że jestem nauczycielem 
tylko moja opowieść jest ciekawa. Cią-
gle myślę o niebieskich migdałach i 
podróżuję w myślach. Historia jest 
idealna dla podróżników.  
 

Jedynka jest też dla mnie! - wywiadem z nauczycielem historii w VII LO w Radomiu panem Mateuszem Klimkiem 
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Bartłomiej Popiel, Wychodzenie z sal - hit czy kit? 
 
  

Decyzja dyrekcji VII LO z początku marca, 
wprowadzająca obowiązek zamykania sal na 
czas przerw, wydała się dość kontrowersyj-
na. Zmuszono nas do wyjścia na korytarz. 
Poziom uczniowskiej adrenaliny podniosła 
natomiast kolejna decyzja z 4 kwietnia 
2022. Zabroniono przebywania konkretnej 
klasy w jednej sali lekcyjnej. Z tego powodu 
redaktorzy postanowili, że 8 kwietnia zosta-
nie przeprowadzone badanie ankietowe—
sondaż wśród uczniów. 53 ankietowanych 
wyraziło swoją opinię na temat zmian. Cze-
go się dowiedzieliśmy? Negatywnie nasta-
wieni wobec zmiany (66% uczniów na wy-
kresie) powtarzają, że decyzja „pogarsza 
warunki” nauki i tzw. „jedzenia”, a także 
„powoduje stratę czasu na dojście do Sali”, 

tłok na korytarzu oraz ogólną dezorientację”. Po sprawiedliwości odnotuję, że nie 
zabrakło jednak i pozytywnych komentarzy (33%). Postępowcy wskazywali, że 
„wszystkim potrzeba zwiększenia ilości ruchu”, że „będziemy mieli okazję do pozna-
nie innych” i „ciekawiej spędzimy czasu”. Cała sytuacja odbierana jest przez więk-
szość negatywnie. Miejmy nadzieję, że wyniknie z niej coś dobrego. 

Katarzyna Gac, 
Zumba– energia, radość i łatwiejsza nauka? 
 
 Czy w naszej szkole jest jeszcze ktoś, kto nie 
wie czym jest zumba?... Zapewne tak,  dlatego spieszę z 
wyjaśnieniem. Zumba fitness to inspirowane kulturą 
południowej Ameryki zajęcia taneczno - ruchowe. Dzięki 
połączeniu latynoamerykańskiej muzyki oraz kroków 
tanecznych powstał dynamiczny, ekscytujący oraz sku-
teczny program fitness.  
 Jego twórcą jest Alberto „Beto” Perez. Jako 17
-letni instruktor aerobiku w Kolumbii zapomniał zabrać 
na zajęcia płyt  z muzyką. Zmuszony był  improwizować.  
Do jedynej posiadanej przy sobie kasety, której słuchał 
w aucie – latynoskich rytmów salsy i merengue (czyt. 
merenge). Sukces tych zajęć przesądził o dalszej karie-
rze. Nikt dotąd nie łączył tańca z fitnessem. Ćwiczącym 
bardzo się to połączenie podobało.   
Zumba zyskała popularność na całym świecie. Główny 

nacisk kładzie na 
uśmiech, dobrą 
zabawę i przyjemne 
spędzanie czasu,     a 
nie jak wszystkie 
inne formy fitness 
na ciężką pracę i ból 
przy ćwiczeniach. 
Na  zajęcia składają 
się szybkie i wolne 
rytmy wzmacniające  
sylwetkę. Stosowa-

ne ruchy taneczne, oparte  o trening cardio są łatwe do 
wykonania i prowadzą do rzeźbienia sylwetki (pośladki, 
uda, ramiona dolne partie pleców, brzuch). Nakierowa-
ne są też na serce oraz najważniejszy organ czyli MÓZG. 
Naukowcy odkryli, że wskutek krótkich intensywnych 
ćwiczeń, aktywowany jest specjalny gen, który pobudza 
wzrost kolców dendrytycznych, wypustek pokrywają-
cych dendryty neuronów. Wykazano też, że wspomaga 
to proces uczenia się i odstresowuje. Można rzec zatem, 
iż zumba jest dobra na wszystko.  
 Jeśli chcesz dołączyć do „Baczyński Zumba 
Team” przybywaj na salę fitness we wtorki i środy o 
godz. 15.30. Aha! Ciekawostka: Beto Perez był choreo-
grafem i trenerem Shakiry, która ćwiczyła zumbę w 
ciąży, aby zapobiec nadmiernemu przybraniu na wadze. 

WiktoriaFigarska,Wait...What?  
  
 You might wonder what happened to Polish? We decided that it would be a 
nice thing to add a little educational accent to our school newspaper. As obvious as it 
sounds, reading in English, and surrounding yourself with this language in general 
is important. Why? Beside the fact that it may help you improve your grades at 
school, it might literally affect your life (in a positive way, of course). Have you ever 
had a situation when you really wanted to watch a film that was only available in 
English? Or someone who doesn't speak Polish asked you the way to the nearest bus 
stop and you genuinely wanted to help, but simply didn't know what to say? English 
is international, which means, you meet it everyday without noticing - seriously, 
grab any product from your fridge, and meticulously read the label. Why then not 
improve your English somehow?  

Ankietowani

przeciw za obojetni


