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 Dzień Edukacji Narodowej skła-

nia do zamyślenia. Kim jest dla mnie nau-

czyciel? Przede wszystkim człowiekiem, 

z którym szczera rozmowa, może przemie-

nić nawet najgorszy dzień. Jest dla mnie 

osobą, która inspiruje. Zezwala też na wy-

mianę spostrzeżeń, nie sprawiając przy 

tym, że choć na chwilę poczuję się niekom-

petentna. Mogłabym rzec, że jest osobą, 

która realizuje podstawę programową 

i wymaga rozliczenia z nabytej wiedzy. Nie 

byłoby to  nic zaskakującego. Profesorowie 

pomagają nam przyswoić informacje i na-

być niezbędne umiejętności. Chociażby do 

zdania matury, czy dostania się na studia… 

Ale czy ich rola ogranicza się wyłącznie do 

wymienionych czynności? Słownik języka 

polskiego podpowiada, że może 

być ,,czynnikiem kształtującym czyjąś 

świadomość”?  

 Zapytana jak wyobrażam sobie 

idealnego nauczyciela, pomyślałam o oso-

bie, która pragnie zarażać kreatywnością, 

pasją, ambicją, niekiedy wykwintnym hu-

morem, a nade wszystko zamierza formo-

wać swoich uczniów.  

 Pierwszym przykładem, który 

przyszedł mi się na myśl, był John Keating, 

bohater filmu ,,Stowarzyszenie Umarłych 

Poetów”. Mężczyzna zrywa z tradycyjnymi 

metodami nauczania. Wyróżnia się na tle 

innych. Ci nieustannie mącą w głowach 

uczniów, zabijając tym samym ich indywi-

dualność. Nauczyciel stosując niekonwen-

cjonalne metody poszerza horyzonty wy-

chowanków, uczy chwytać dzień, sprawia-

jąc, że zaczynają pojmować, czego tak na-

prawdę pragną w życiu. 

 Może go jeszcze spotkam…. 
    

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

Wstępniak redakcyjny czyli po co ta gazeta? 

Wielu nie wróżyło nam, że przetrwamy, że 

wydamy, że zaistniejemy w nowym roku szkolnym 

2022/23. Tymczasem powracamy z szóstym nume-

rem „Strzałów”. Po co? Dlaczego? Pragniemy wpły-

wać na bieg życia szkoły, informować licealistów o 

ważkich wydarzeniach w mieście i tych, mających 

miejsce w szkole (integracja, dzień języków obcych) 

we własny ciekawy sposób, subiektywnie oceniać 

zjawiska niecodzienne, uwrażliwiać czyli otwierać 

innym oczy, prezentować licealne osobistości 

i  osobowości, a także eksponować dobre inicjatywy 

czy wydarzenia z życia społeczności  VII LO. 

Figa, Zostaniesz Ty i  Twój długopis! 

Choć matury i poprawki za nami, to wciąż gorący 

temat. Stąd pytanie do p. dyrektor Beaty Falińskiej: 

Czy nasi maturzyści spisali się na medal? ,,Po sesji 

majowej zdawalność wyniosła 80%, trzy punkty 

więcej niż w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę 

pandemię to bardzo dobry wynik. Do matury po-

deszło 115 uczniów, egzaminu poprawkowego nie 

zdało jedynie troje. Łącznie procent zdawalności 

wyniósł 93%.". Zapytaliśmy również o kontrowe-

sje związane z klasą sportową - ,,O tę klasę nie za-

biegałam ja, zaproponował ją „Radomiak”. Uzna-

li, że nasze warunki są wystarczające. Poważniej-

sze treningi odbywają się w klubie. Uczniowie 1s 

mają również zajęcia z psychologiem sportu oraz 

trenerem motoryki, z czego jestem bardzo zado-

wolona". Co jeszcze zmieniło się w czasie wakacji? 

- ,,Aula przeszła generalny remont. Przenieśliśmy 

tablicę informacyjną w bardziej korzystne miejsce. 

Wykonane zostanie graffiti z logiem szkoły. Planu-

jemy także wymienić szkolne prysznice.". Zbliża 

się również jubileusz 30-lecia szkoły ,,Chcemy aby 

15.03.2023 odbył się koncert w Urzędzie Miejskim. 

Chciałabym, aby udział w nim wzięli uczniowie i 

absolwenci". Na co mamy zwracać uwagę w tym 

roku? ,,Na bezpieczeństwo w szkole, poza nią i w 

sieci. Jeśli widzimy oznaki agresji, oczekiwałabym  

reakcji. Niekoniecznie donoszenie, wystarczy sło-

wo koleżanki. Również samodyscyplina w nauce. 

Na maturze zostajesz ty i twój długopis. Zarówno 

nauczyciele jak i uczniowie mają czystą kartkę. 

Nie wiemy jak będzie ten egzamin wyglądał".  

 W.Figarska, Niech żyje wolność! 
  

 Tegoroczne lato nosiło 
imię "wolność". Nie tylko młodzi 
radomianie mogli spędzać waka-
cyjny czas, obcując z kulturą. Od 
17 do 19 czerwca w parku im. Jac-
ka Malczewskiego oraz na terenie 
amfiteatru odbył się festiwal 
PARK OFF. W jego ramach liczne 
działania promujące selfcare - 
zdrowy tryb życia, zarówno psy-
hiczny i fizyczny. Wystąpiła rów-
nież debiutująca wokalistka LU-
NA. Uczestnicy festiwalu mieli 
okazję zadać kilka pytań prowa-
dzącemu program „Matura to 
bzdura”. To był początek... 
 3 lipca ruszyło Kameral-
ne lato. Największe wydarzenie 
filmowe w Radomiu. Oprócz kon-
kursów filmowych, zarówno ogól-
nopolskich jak i zagranicznych, 
można było skorzystać  m.in. 
z kina samochodowego. Rownole-
gle odbywały się warsztaty mię-
dzynarodowe „TOGETHER – 
ToGetThere” oraz „ABC pracy z 
kamerą”. Oba te przedsięwzięcia 
zaowocowały aż 4 etiudami filmo-
wymi. Vivat młodzi reżyserzy! 

Łucja Mamla, Nauczyciel też człowiek 

 



A. Brzeska—Pająk, Sudoku :-) 

 W VII LO jestem od września 2017 ro-
ku, a od października 2020 roku mam zaszczyt 
i pełnić funkcję wicedyrektora.  Ogromnym za-
skoczeniem była dla mnie propozycja Pani Dy-
rektor Beaty Falińskiej objęcia tego stanowiska. 
Szkoła to ludzie, gdzie każdy jest inny, ma swoje 
potrzeby i emocje.  

 Każdy niesie swoją historię, przychodzi 
ze  „swoim tornistrem”, a jednocześnie wszyscy 
tworzymy społeczność szkolną.  Ta praca to wiele 
wyzwań  - często pod presją czasu planowanie 
zastępstw, które początkowo wydawały mi się 
najbardziej zaawansowaną wersją sudoku ;-) 
 Mam przekonanie, że Heraklit z Efezu, 
gdy głosił, że „jedyną stałą jest ciągła zmiana” 
myślał też o szkolnej codzienności.  Ogromną 
radością jest dla mnie praca z Panią Dyrektor, od 
której mogę się wiele nauczyć, ale i z nauczyciela-
mi,  uczniami, z którymi mam szansę współreali-
zować misję naszej szkoły zawartą w słowach 
„Najważniejszą motywacją w edukacji jest 
przyjemność płynąca z pracy i jej owoców oraz 
świadomość znaczenia, jakie one mają dla całej 

społeczności”.  
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Katarzyna Wójcik, Dzień języków. 

Odbył się 26.09. 22 roku. Zorganizowany przez  
anglistów i germanistów.  Można było usłyszeć 
niezłą muzę. Nawet polski hip-hop. Moim zda-
niem zrujnował atmosferę tego przedsięwzięcia. 
Chętni mieli okazję spróbować trochę przekąsek 
i deserów. Przygotowanych w domowym zaciszu, 
albo kupionych. Moim zdaniem, najlepsze stoisko 
posiadała 2A. Mafiosi z daniami wyglądali znako-
micie! Nie zdążyłam spróbować. Dzień był ekscy-
tujący. Warto zatem angażować się w wydarzenia, 
które integrują społeczność szkolną.   

Julia Jamroży, Byliśmy tam ! 
 
 W ubiegłym roku szkolnym uczniowie VII LO odwiedzili wiele różnych 
miejsc. Były to wycieczki kilkugodzinne, jednodniowe, a nawet kilkudniowe. 
Zapoczątkowały je klasy 3c i 3j już we wrześniu. Z wychowawcami wybrali się do 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. To samo miejsce w czerwca odwie-
dziły klasy 3d i 3d. Dzień przed Dniem Chłopaka 1c uczestniczyła w konferencji 
pt. „Uzależnienia – problem ciągle aktualny” w Resursie Obywatelskiej. Następ-
nego dnia uczniowie 1a i 1b wyjechali na jednodniową wycieczkę integracyjną do 
Państwowego Muzeum na Majdanku. Miesiąc później trzecia j odwiedziła Mu-
zeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Później trafiła tam 14 grudnia klasa 3f. 
Dnia 3 listopada klasa 1b udała się na wycieczkę po Radomiu z p. Klimkiem. 
Bywaliśmy również w kinach. 23 marca  2022 trzecia a poznała tajniki archeolo-
gii na terenie dawnego zamku radomskiego. Tydzień później uczniowie z 2b 
uczestniczyli w wykładzie otwartym w UTH. Odwiedziliśmy również Zamek Kró-
lewski gdzie integrowały się klasy 2c i 2d  dnia 12 kwietnia 2022r. Jedyną trzy-
dniową wycieczką był wyjazd klasy drugiej b pociągiem do Trójmiasta. Ucznio-
wie zwiedzali Europejskie Centrum Solidarności, starówkę, Westerplatte, Gdy-
nię i Sopot. Z własnej inicjatywy klasa druga 3 czerwca udała się na paintball. 
Sezon wycieczek zamknęła 2a spacerem po zespole Parkowo-Pałacowym w Puła-
wach. Serdeczne dzięki nauczycielom—wychowawcom za trud i zaangażowanie! 

 
Giełda podręczników to 

coroczne przedbibliotecz-

ne wydarzenie organizo-

wane przez Panią Justynę 

Płatos oraz Małgorzatę 

Holender – licealne bi-

bliotekarki. Jej głównym 

celem jest kupno lub 

sprzedaż podręczników. 

Odbywa się w pierwszych 

tygodniach szkoły. Tym 

razem miało miejsce we 

wtorek 6 września 2022, 

co poprzedzono libruso-

wym ogłoszniem. Zainteresowanie wydarze-

niem potwierdza ilość licealistów, którzy zo-

stali zmuszeni do ustawienia się w kolejkę. 

Ceny podręczników oscylowały od 20 do 40 zł 

za sztukę. By uniknąć zamieszania każdą 

z klas przypisano do konkretnej przerwy. 

Moim zdaniem znakomite rozwiązanie nie 

tylko dla pierwszaków, którzy nie mają znajo-

mych w starszych klasach liceum. Polecam. 

Oliwia Kiraga, Wojna pokonała wirusa ? 
 

Internet jest dominującym źródłem informacji. Wystarczy wejść w losową 

przeglądarkę. Od razu zobaczymy przeróżne artykuły o najnowszych, nieko-

niecznie ważnych wydarzeniach. Celem mediów nie jest informowanie, ale 

kierowanie zachowaniami internautów.  

 Często jesteśmy przez nie manipulowani oraz dezinformowani. 17 

listopada 2019r. w chińskim mieście Wuhan rozpoczęła się światowa pande-

mia wirusa COVID-19. Media społecznościowe zacinały się pod ciężarem coraz 

to nowszych informacji. Ludzie panikowali. Trwało to jednak tyle czasu, ile 

fraza "pandemia" górowała w serwisach informacyjnych. 24 lutego 2022r., 

gdy Rosja najechała Ukrainę, wirus zupełnie zniknął. Media znów przepełnio-

ne były ludzkim strachem i wiadomościami na temat wojny w Europie. Tym 

razem z innego powodu.  

 Opowiadały nie wprost o tym, jak wojna pokonała wirusa. Tragedia 

na Ukrainie trwa. Za nami już ponad 2o0 dni gwałtów, rosyjskiego bestial-

stwa, cierpienia naszych sąsiadów, lecz czy ktokolwiek o tym pamięta? 

Bartłomiej Popiel, Giełda 

Konserwa XXL,  
Dziunie w liceum 
 
Minióweczka, tona maki-
jażu, bluzka odkrywająca 
znaczną część brzucha 
i gumkę od majtek. To 
tylko niektóre cechy, po 

których poznamy tzw. ,,dziunie”. ,Dziunieczki” 
spotkamy zarówno wśród przedstawicielek klas 
czwartych jak i pierwszych. Ostatnio odnoszę wra-
żenie, że dziewczyny urządzają zawody w odkrywa-
niu jak największej ilości własnego ciała. Nie ma 
nic złego w założeniu koszulki niezasłaniającej rąk 
czy spódnicy, odkrywającej kolana w czasie waka-
cji, kiedy nie da się wytrzymać upałów. Jednak we 
wrześniu, gdzie temperatura osiąga tylko 7°C?  
  
 Drogie kobiety, naprawdę można ubrać 
się modnie, nie rozbierając się tak... bardzo. Nie 
chodzi o chłopaków, niemogących powstrzymywać 
oczu od figury, biustu czy oczu koleżanki, ale 
o własną skromność i kulturę. Czy naprawdę tak 
trudno to zrozumieć?  Także szanowne damy, apel 
do Was. Przykładajcie większą uwagę do tego, jak 
ubieracie się do szkoły.   

Julia Jamroży, Konsolidacja 

W tym roku dzień klasowej inte-
gracji przypadł 13 września. 1a, 
1c i 1d udała się do „kręgielni 
Splitu”. 1b odwiedziła Królew-
skie Źródła, a 1s pojechała na 
spływ kajakowy po Radomce. 
Druga a i c była uczestnikami 
pokazów fizycznych, a następnie 
udała się do Kazimierza Dolne-
go. Klasy 2b, 3a, 4a i 4b uczest-
niczyły w wystawie „Czy mnie 
słychać” w MWR. 3b udała się 
do Muzeum Okręgowego na 
starym mieście w Radomiu. 3c i 
3d wspólnie integrowały się 
podczas gry w paintball. 4d gra-
ła w kręgle, a 4e była na seansie 
filmowym. Większość klas jest 
zadowolona z integracji. Taka  
tylko w I LO i u nas! Natomiast 
zdanie uczniów, którzy byli w 
Muzeum Wsi Radomskiej jest 
nieco inne… 
  Nie każda klasa miała 
ochotę mówić o integracji. Czy 
oznacza to, że są niezadowoleni? 
Czy wycieczki były po prostu 
nieudane? Brak odpowiedzi też 
jest odpowiedzią. 


