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Katarzyna Wójcik Święta w 7LO 
 
Tradycja spotkań przedświątecznych - klasowych, 
jak i grona pedagogicznego - zagościła na dobre. 
Wigilie zwykle odbywają się tuż przed feriami. Tak 
było i tym razem.  Przed laty spotkania klas odby-
wały się na piętrach. Łączyły się one razem w świę-
towaniu. 22 grudnia 2023  
przedstawiciele klas spotykali się razem na  
jasełkach.  W 3a na stole wigilijnym zagościły  
tradycyjne potrawy, wypieki, wykonane przez 
uczennice lub ich mamy. Podzielono się opłatkiem, 
a także śpiewano kolędy. Nie zabrakło także  
nauczycieli, którzy przyjęli zaproszenie na wigilię.  
Mieliśmy okazję do rozmowy o świątecznych  
przygotowaniach, o prezentach, a także o minionym 
półroczu.   

Jakub Kusiński Mrozi  

31 grudnia 2022 roku w życie weszło  
rozporządzenie odnośnie zamykania szkół, 
gdy temperatura w klasie spadnie poniżej  
18° C. W ostatnich czasach dużo się o tym 
mówi. Istnieje przekonanie, że szkoły nie 
posiadają środków na ogrzewanie… Więc 
na myśl nasuwają się pytania: czy szkoła  
rzeczywiście nie ma pieniędzy? Czy będą  
zdalne? Czy możemy zrobić coś, aby pomóc 
szkole w tym trudnym czasie? Postanowi-
łem zgłębić ten temat i przeprowadzić  
rozmowę z Panią Dyrektor B. Falińską.  
Z rozmowy wynika, że do końca 2022 roku 
na 100% szkoła będzie miała fundusze na 
ogrzewanie , a co za tym idzie, nie będzie 
nauczania online. Wiem, że  ogrzewanie w 
bieżącym sezonie zostało uruchomione  
ponad tydzień wcześniej, a ceny ogrzewania 
wzrosły. W celu pomocy gminie Radom 
i umożliwieniu nam nauki przez dłuższy  
czasu, Pani Dyrektor indywidualnie spoty-
kała się z klasami z prośbą o  oszczędzanie 
wody, światła i nieotwieranie okiem. Więcej 
na ten temat dowiedzieć się  
możemy dopiero pod koniec stycznia 2023, 
gdy zostanie oszacowane zużycia energii 
przez szkołę. Moim zdaniem to dobrze, że  
przynajmniej na razie możemy uczyć się w 
szkole i nie martwić się, że za kilka dni tra-
fimy na zdalne nauczanie.  

Julia Mosionek  Na pół gwizdka? 
 
Pierwsze półrocze mamy już za sobą.  
Nauczyciele wystawili oceny. Zanim to 
nastąpiło, mieli na swoich biurkach  
stertę kartek z poprawami. Powodem po-
prawy - według uczniów – był natłok obo-
wiązków bądź zaległości spowodowane 
chorobą. Oczywiście w niewielu przypad-
kach jest to wiarygodne. Jednak NIE 
OSZUKUJMY SIĘ! W przypadku większo-
ści to zwyczajne lenistwo. Taka  
postawa skutkuje zaniedbywaniem bieżą-
cych obowiązków. Sama wiem, że poprawy 
uniemożliwiły mi  napisanie w terminie 
wielu artykułów do naszej gazetki. Teraz 
staram się wypełniać swoje  
obowiązki na bieżąco. Czego też wam  
życzę. Oszczędzajmy czas!  
Nauczycieli jak i nasz. Warto być sumien-
nym licealistą!  

LUPUS Plotki 
Relacje międzyludzkie. Nieod-
łączna część naszego życia.  
Dlaczego zatem je zaniedbuje-
my? Czemu pozwalamy  
nienawiści przejąć kontrolę? 
Plotkujemy? "Słyszałaś, że  
PODOBNO X powiedział...?" 
"Słyszałam... jak można być 
takim xx!"... Przekazujmy to, co 
chcemy otrzymać! Bądźmy 
szczerzy. Nie oceniajmy innych. 
Siebie tak! Rozmawiajmy ze 
sobą, by wyjaśnić i rozwiać  
wątpliwości. Gdy informujemy 
innych, za czym nie przepada-
my, róbmy to w kulturalny spo-
sób! Nie pozwalajmy sobie na 
żarty, które krzywdzą lub mogą  
skrzywdzić. Spróbujmy zrozu-
mieć drugą osobę. Bądźmy em-
patyczni. 

Petroniusz Spowiedź redaktora  

 
,Media to czwarta władza” - słyszane zbyt często, 
by zapamiętać. Wiadomo, co to znaczy, lecz co 
oznacza? Max Weber stwierdził, iż władza to zdol-
ność osiągania celów wbrew oporowi innych. 
Brzmi to dosyć despotycznie, ale trudno. Dotyczy 
to mass mediów. Co jednak z tymi trochę mniej-
szych gabarytów? Nasza gazetka na przykład. Ktoś 
napisał tekst. Jego poglądy nie spotkały się z do-
brym odbiorem. Czy to oznacza, że redakcja jest 
zła? Gdyby wyrażano opinie zgodne z jednym 
światopoglądem, zabrakłoby obiektywizmu. Nieła-
two przyjąć informacje o porażce grupy, albo o 
własnych błędach. Należy zatem zapytać: chcę 
usłyszeć prawdę, czy tylko to, co pozytywne? Prze-
cież nie można zamknąć się w brokatowym pudeł-
ku. Nie można udawać, że problem nas nie doty-
czy. Druga strona medalu: co jeśli ty napiszesz 
niewygodną prawdę? Jeśli nie zgadza się ona z 
opinią publiczną, nie powinieneś się odzywać? 
Media nie mogą zmieniać rzeczywistości, a jedynie 
to, w jaki sposób ją odbieramy. Jeśli mój tekst 
sprawi, że ktoś zada sobie choć jedno z tych pytań, 
to myślę, że warto było poświęcić  czas.  

Natalia Socha, ZNAKI czyli 

jasełka 

W naszej szkole odbyły się 22 
grudnia 2022 roku. Nietrady-
cyjne, ale dające do myślenia. 
Głównym przesłaniem spekta-
klu były ZNAKI, które możemy 
dostrzec wokół. Gwiazda betle-
jemska, Słowo Boże, dzieciąt-
ko w żłóbku. Wszystko ma 
swoje znaczenie. Przedstawie-
nie skłaniało do refleksji na 
temat świąt Bożego Narodze-
nia. Scenariusz przygotowała  
profesor Małgorzata Sar.  
Prowadzącymi były Justyna 
Chmielewska i Natalia Pętel-
ska. Obsługą techniczną zajęli 
się Kamil Kacprowicz z Miko-
łajem Zaborowskim. Aktorzy 
poprzez wiele prób przygoto-
wali piękny pokaz tańca, który  
budził zachwyt. Główną rolę 
odegrali w nim Aleksandra 
Jarmułowicz wraz z Szymo-
nem Nowackim. Mogliśmy 
utożsamić się z postacią w 
masce, którą odegrała Patrycja 
Walasik. Modliła się nad  
żłóbkiem z Jezusem. W postaci 
Trzech Króli wcielili się Filip 
Kowalczyk, Wiktor Imiołek 
oraz Filip Strzelczyk. Szukali 
Bożych ZNAKÓW na niebie. 
Mogliśmy wspólnie z zespołem 
AdRem zaśpiewać kolędy, co 
było integrujące. Uważam, że 
spektakl był dopracowany, a 
wszyscy, którzy go przygoto-
wali stanęli na wysokości  
zadania. Żałujcie, że was nie 
było na tak wartościowym 
przedstawieniu. 



Łucja MAMLA Nowy rok, nowa ja! 

Styczeń. Powszechnie jest kojarzony z fundamentalnymi 

zmianami... ,,Nowy rok, nowa ja”. Dlaczegóż by nie pokusić się 

o radykalną metamorfozę?? Z czystej ciekawości podjęłam 

działanie, by dowiedzieć się, jakie postanowienia mają osoby 

w moim otoczeniu. Zaczęłam od sąsiadki. Powiedziała, że bra-

kuje jej podróży. Wycieczki były okazją do poznania siebie. 

Odpoczywała od zmartwień. Nie lękając się, że ktoś stanie jej 

na drodze. Będzie podróżowała… A koledzy i koleżanki ze 

szkolnej ławki, a nauczyciele? Na pierwszy strzał poszli profe-

sorowie VII LO. Zadeklarowali, że w nowym roku kontynuo-

wać będą pasje z przeszłości. Zadbają o zegar biologiczny. 

O odpowiednie nawodnienie. Wobec licealistów - emanować 

będą cierpliwością i stoickim spokojem... Jak sprawa miewa 

się natomiast w przypadku uczniów? W Nowym 2023 Roku 

pragną fortuny. Serca lubego, lubej. Stabilności emocjonalnej. 

Dla większości jednakże celem na najbliższe miesiące będzie 

promocja do następnej klasy... Drodzy uczniowie, szkoła nie 

jest celem samym w sobie. Niższa ocena nie wyklucza was 

z listy. Nie zmieni się postrzeganie was, jeśli nie zawsze zdoby-

wać będziecie najwyższe stopnie. Skupcie się na chwili obec-

nej. Całe życie przeminie niepostrzeżenie, jeżeli będziecie 

trwać w przekonaniu ,,byle do” ... Carpe diem! „Każdy przecież 

początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta 

w połowie…” 
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Kamila Popis, Nowa ... 
 Perspektywa nowej uczennicy w tej szkole pozwala na wycią-
gnięcie wielu wniosków. Ucząc się w VII LO, zauważyłam  
indywidualne podejście do ucznia. Nauczyciel zawsze wyciągnie 
pomocną dłoń. Nawet w przypadku egzaminu z różnic  
programowych, który moim zdaniem jest potrzebny. Nie tylko 
do zdania matury. Także do poszerzenia swojej wiedzy i trzyma-
nia poziomu przy rówieśnikach. Odnoszę wrażenie, że w cztery 
miesiące nauczyłam się wię-
cej niż przez dwa lata w po-
przedniej szkole. Panująca tu  
atmosferę, sprawia, że czuję 
się komfortowo, a wycho-
wawca (mrożący krew w  
żyłach we wrześniu) już nie 
wzbudza we mnie strachu…  
 

 

Gabrielle Brooks Wiesz?  

6 grudnia w 7LO odbyły się nie tylko mikołajki, ale również kon-

kurs historyczny "Radom u progu niepodległości". Celem było 

"przybliżenie historii Radomia, by uczniowie orientowali się, 

jakie wydarzenia zaszły w Radomiu 104 lata temu. Wtedy kiedy 

miasto odzyskiwało niepodległość." (prof. Dariusz Łyjak, orga-

nizator). Do udziału motywowała „ocena, jaką mieliśmy otrzy-

mać za wygraną w konkursie” (opinia Patryka Słoniewskiego, 

ucznia 3c i zdobywcy I miejsca). "Chciałam się sprawdzić czy za-

interesuje mnie ten temat na tyle, żebym zapamiętała coś bar-

dziej z materiałów przygotowanych przez profesora" (Julia Ma-

jer, uczennica 1b i zdobywczyni II miejsca). "Po prostu lubię wos i 

historię" (Antonina Biedroń, uczennica 1b i zdobywczyni III 

miejsca). Co zyskaliście? "Nie poszedłem na lekcje chemii oraz 

zapamiętałem wiele na temat odzyskiwania niepodległości 

przez Radom." (Patryk Słoniewski). "Nauczyłam się więcej o 

moim mieście" (Julia Majer). Gratulujemy zwycięzcom. 

Fomo, CO2 i Greta Thumberg 
Węgiel… Podobno nieekologiczny. Samoloty też. Samochody również. 
Autobusy i pociągi także. Wypada zasuwać do szkoły na piechty? Albo 
z zieloną energią…Czyli skuterem, autem. Ogrzewanko w domciu na słoń-
ce, albo na wiatr… Tako rzecze Greta Thunberg i Komisja Europejska… 
Tyle, że to skorumpowane przez ruskich urzędasy, pragnący zbić kasę. 
Polacy ich nie obchodzą. Chyba, że do zbierania szparagów w polu. U 
Niemca. Tymczasem nam każą zamykać kopalnie. Sami je otwierają, li-
kwidując hektary lasów i wiele wsi. Wiecej pod https://
www.tvp.info/65541111/niemcy-kopalnia-wegla-brunatnego-zamiast-wsi
-aktywisci-zajeli-osade A co się dzieje, gdy słoneczko nie świeci i wiatr nie 
wieje? Tak było 16 listopada 2022 nie tylko w Polsce. Zero prądu. Ni ko-
mórki, ni prądu, ani EV-auta! Skandynawowie już kupowali od nas prąd. 
Bo zawiało i nie zamietło. O głupoto! Dobrze choć, że w liceum nas uczą 
samodzielnego pomyślunku. 

Pseudo-uczeń Oda do szkoły 
  
Co to za życie bywa bez SZKOŁY!?  
Jesteś wolny...beztroski...wesoły...  
Śpisz jak zabity, ile chcesz,  
Nie martwiąc się o to, ile wiesz.  
Dopiero człeku twój wiek SZKOLNY!  
Odsłania życia urok uzdolniony. 
Gdy kolejną rozprawkę, z płaczem piszesz, 
Wszystkie starania wkładasz 
I w końcu się spiszesz.  
Ze stresu serce jak głupie Ci bije 
Lecz wtedy przynajmniej czujesz,  
że ŻYJESZ!  
Więc nie narzekaj z byle powodu 
I doceniaj to, co masz za młodu. 

 

Zuzia, Nie mam czasu na naukę! 
Od 7 lat trenuje piłkę ręczną. Zaczęłam w kadrze Mazowsza. Pochodzę 
z niewielkiej wsi. Przygodę ze sportem rozpoczęłam w Regminie. Teraz 
reprezentuję PreZero APR Radom. Pod koniec roku otrzymałam propo-
zycje transferu do klubu w Radomiu. Wielki szok, radość. Musiałam zo-
stawić wszystko. Dostrzegłam ciężar odpowiedzialnego, dorosłego życia. 
Mam 17 lat. Bieżące miesiące są najcięższymi. Wątpiłam czy to była dobra 
decyzja. Natłok obowiązków czasem mnie przerasta. Zmiana otoczenia 
i codzienny wysiłek fizyczny są trudne do pogodzenia. Każdy dzień to 
rutyna: szkoła, powrót, trening do późna i nauka, na którą brakuje mi 
czasu. Cieszę się jednak ze wsparcia otoczenia. Mamy, rodziny, trenera, 
drużyny. Moja mama stara się, bym mimo dzielącej nas odległości poczu-
ła się blisko niej. To lekcja, jak istotnymi wartościami są rodzina i dom. 
Mimo porażek na mojej twarzy gości uśmiech. Poznałam wspaniałych 
ludzi i znalazłam się w drużynie, w której atmosfera, podejście do zawod-
nika oraz wsparcie trenerów utwierdzają mnie, że jestem w odpowiednim 
miejscu. Słowa mojego trenera—”ufaj sobie” - są ze mną. Mam nadzieję, 
że osiągnę wiele, a moja historia jest  początkiem czegoś wielkiego..  

Julia Jamroży, Stówka, 

7.01.23r. Odbył się bal studniówkowy VII LO. Impreza, w Pałacyku 
Mariaż w Klwatce Królewskiej, rozpoczęła się o godz. 18 i trwała do 
białego rana. Bawiło się 210 uczniów, 31 nauczycieli oraz 9 rodziców. 
Studniówka była zorganizowana i ufundowana przez rodziców matu-
rzystów. Zgodnie z tradycją rozpoczęto polonezem. Natomiast później 
do zabawy zachęcał zespół na żywo i DJ. Maturzyści nie do poznania. 
Zdaniem nauczycieli, jak i uczniów, wszystko było dopięte na ostatni 
guzik. Jedzenie było pyszne, sala pięknie przystrojona, a świetna  
muzyka zachęcała wszystkich do tańca. Czy warto było przyjść?  
Pewnie, że tak! To jedyna okazja do wspólnej zabawy z dyrekcją 
i nauczycielami. W ten sposób społeczność szkolna dziękuję sobie za 
wspólnie spędzone 4 lata. 
 
Karolina Abramczyk, 373 dni 
Fakty o przyszłorocznej studniówce. 13 stycznia 2024 w ,,Karo" 
w Mleczkowie zaplanowano uroczysty bal uczniów klas czwartych. 
Myślę, że nikogo nie zabraknie na najważniejszym i jedynym balu 
w szkolnej karierze. Zwłaszcza, że nasz rocznik ominął bal ósmoklasi-
sty. Pandemia! 373 dni to dużo czy mało? Przygotowania idą pełną 
parą. Dziewczęta już rozmyślają o kreacjach, chłopcy zastanawiają 
się, która z dam zostanie ich partnerką, natomiast komitet studniów-
kowy - rodzice główkują, by koszt nie przekroczył 1000zł od pary. 
Oprawę muzyczną zapewni zespół ,,Cień", film zrealizu-
je ,,Videoefekt", a fotografował będzie K.Rachalski. Dołóżmy starań, 
by bal był balem, wszystkie kreacje były wieczorowe, a partnerzy nie 
zostawiali nas na środku parkietu. 
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