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"Pochodem idziemy uczniowska gromada,
ĝwiat wielki siĊ oczom naszym rozkáada.
àamiemy rozumem wciąĪ nowe zapory
WiĊc naprzód i naprzód, bo znak nasz Batory!
Pochodem idziemy uczniowska gromada
I serca nam rosną i tĊtnią uporem.
WiĊc naprzód i naprzód tym Ğwiatem owáadaü,
WiĊc naprzód i naprzód, bo znak nasz Batory!
Batooory. Znak nasz Batooory!"
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Przemówienie Pani Dyrektor Joanny Cichockiej
Drodzy Batoracy!
Szanowni PaĔstwo,
Profesorowie - wspóátwórcy wielkiego dzieáa wychowania i ksztaácenia nowego
pokolenia Batoraków,
Rodzice - którzy zaufaliĞcie tej szkole, Īe przekaĪe Waszym dzieciom wiedzĊ, kulturĊ
i wartoĞci pozwalające im iĞü przez Īycie w sposób godny, szlachetny i pozwoli im odnaleĨü
we wspóáczesnym Ğwiecie wáaĞciwe miejsce,
Panie Prezesie i Przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków, które jest znakiem
wiernoĞci tej szkole i jej ideaáom,
Kochana mâodzieīy, która jesteĞ spadkobiercą wielkich tradycji tej szkoáy, z której
wyszáo tylu bohaterów, uczonych, artystów, ludzi wielkiego serca i umysáu.
Po raz 89 pierwszoklasiĞci rozpoczynają naukĊ w naszej szkole. RóĪne byáy początki
roku szkolnego w tak sĊdziwym Īywocie tej wszechnicy. RóĪne teĪ nastroje, z jakimi
przychodzili tu máodzi ludzie i ich nauczyciele. Od euforii z odzyskanej niepodlegáoĞci, nadziei
związanej z wielkoĞcią odradzającej siĊ Polski, przez odwagĊ i heroizm lat okupacji,
upokorzenie i wstyd lat komunizmu, wiernoĞü i ambicjĊ wypĊdzonych z murów tej szkoáy
uczniów w latach piĊüdziesiątych (Ğwiadkowie tych czasów są dzisiaj wĞród nas), przez
trudne lata milczenia i póáprawd, aĪ do dzisiaj, do tego pokolenia, dla którego na szczĊĞcie
wojna i represje za prawdĊ są juĪ tylko historią, pokolenia urodzonego po 1989 roku, a wiĊc w
nowej Polsce. A szkoáa Batorego jest wciąĪ ta sama. Czy taka sama? Nie, byáoby Ĩle,
gdybyĞmy zatrzymali siĊ na którymkolwiek z wymienionych etapów. ĝwiat zmienia siĊ
z dnia na dzieĔ, nowe technologie rozwijają siĊ w zawrotnym tempie, nauka wyzwala coraz to
nowe obszary ludzkiej rzeczywistoĞci, zmieniáy siĊ programy i podrĊczniki, niezbĊdną ksiąĪką
staá siĊ Internet, którego nasi czcigodni poprzednicy nie mogli sobie nawet wyobraziü, a
jednak kiedy wchodzimy w mury tej szkoáy z czcią pochylamy gáowy przed tablicą poĞwiĊconą
pamiĊci polegáych profesorów i wychowanków, z dumą spoglądamy na tablicĊ, na której
widnieje imiĊ poety, którego zna kaĪdy Polak. A ja codziennie siadam przy biurku, nad którym
obok oráa z czasów naszego Patrona wisi fotografia piegowatego cháopca, który przybraá
pseudonim Rudy. I tak juĪ jest – Batoracy to ludzie, którzy cenią wiedzĊ i postĊp, kochają
Īycie i Ğwiat, ale takĪe szanują korzenie, z których wyrastają.
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Moi máodzi przyjaciele, dzisiaj wkraczacie w szeregi tych, którym juĪ na zawsze bĊdzie
przysáugiwaü imiĊ – Batoracy. Wielkie, zaszczytne i zobowiązujące imiĊ. Co to znaczy,
dowiadujecie siĊ w czasie lekcji muzealnych, w naszym szkolnym muzeum, dowiadujecie siĊ
czĊsto od starszego rodzeĔstwa, rodziców, dziadków, którzy koĔczyli tĊ szkoáĊ, a takĪe od
tych, którzy przyszli tu specjalnie dla Was, by mówiü Wam o tym, co to znaczy byü
Batorakiem, absolwentem i wychowankiem tej szkoáy.
DziĊkujĊ czáonkom Stowarzyszenia Wychowanków, którzy chcą ciągle pracowaü dla
szkoáy, dziĊkujĊ Panu prezesowi Stowarzyszenia Jerzemu Antepowiczowi za to, Īe wspólnie
przystĊpujemy do realizacji projektu zgáoszonego do Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Poznajemy, zgáĊbiamy i przekazujemy wielką patriotyczną tradycjĊ i historiĊ szkoáy
Batorego”.
Moi drodzy pierwszoklasiĞci, za chwilĊ bĊdziecie Ğlubowaü wiernoĞü wartoĞciom
uwaĪanym zawsze za najwyĪsze przez wychowanków tej szkoáy, wiernoĞü prawdzie
i ojczyĨnie. To na Was teraz spoczywa odpowiedzialnoĞü za to, by szkoáa ta, takĪe i dzisiaj
byáa kuĨnią talentów, wzorem obywatelskiej postawy, braterstwa i przyjaĨni. MoĪecie byü
dumni z tego imienia, które Wam odtąd przysáuguje – imienia Batoraków, ale teĪ musicie daü
z siebie wiele, by je uszanowaü, by okazaü siĊ godnymi nastĊpcami bohaterów, których
imiona wpisaáy siĊ w historiĊ tej szkoáy, stolicy, Polski.
Szanowni Paĕstwo, maturzyĞci sprzed piĊüdziesiĊciu lat. JakĪe cieszymy siĊ
z obecnoĞci tych zaledwie kilkunastu osób, które zaszczyciáy nas dzisiaj, by daü Ğwiadectwo,
Īe Batory przetrwaá te najciemniejsze lata naszej powojennej historii. PaĔstwa lata szkolne
nie minĊáy w tych murach i nie sygnowaáo ich imiĊ Batorego. Szkoáa bowiem
w latach 1952-57 byáa pozbawiona przez komunistów swego patrona. Ze wzglĊdu na to, Īe
po wojnie wróciáo do Batorego czĊĞü przedwojennych profesorów uznanych w okresie
stalinowskim za „zaplutych karáów reakcji”, szkoáĊ rozwiązano i przeniesiono do innej siedziby
na Czerniakowską. 50 lat temu, w 1957 roku zapadáa decyzja o powrocie na MyĞliwiecką. Rok
PaĔstwa matury zwiastowaá wiĊc nadziejĊ, Īe Batory powróci w swoje mury, nadwątlone
wojną i odbudowane z máodzieĔczym entuzjazmem. Dzisiaj, po 50 latach cieszymy siĊ
wolnoĞcią, choü borykamy siĊ z innymi problemami. CzyĪ mogą one jednak zaáamaü
prawdziwych Batoraków? Nasze miejsce jest tutaj, miejsce wpisane w historiĊ stolicy.
Naznaczone kotwicami Polski walczącej, wyĞpiewane przez kolejne pokolenia nastolatków
Mazurkiem Dąbrowskiego i Warszawianką. To jest genius loci, który odkrywa kaĪdy, kto
rozumie historiĊ i czuje, ze to Polska wáaĞnie.
XXI wiek – w naszej szkole – matura miĊdzynarodowa, klasy dwujĊzyczne, tak wielu
uczniów mówi biegle po angielsku, tak wielu absolwentów studiuje na zagranicznych
uczelniach, bo dziĞ Europa staje siĊ wielkim domem, w którym jest miejsce dla kaĪdego
i nikt nie musi siĊ wstydziü swoich ojczystych tradycji, by czuü siĊ Polakiem
i Europejczykiem.
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Przed Wami trzy, a moĪe 6 lat pracy pod sztandarem Batorego, a potem szeroko otwarty
Ğwiat. WierzĊ jednak, Īe kaĪda i kaĪdy z Was, gdziekolwiek bĊdzie, zachowa
w pamiĊci i w sercu czas spĊdzony w tej szkole i powie z dumą – jestem wychowankiem
Batorego, jak dzisiaj mówią Ci, którzy 50 lat temu ukoĔczyli tĊ szkoáĊ.
Drodzy profesorowie – to na Was spoczywa ten trudny obowiązek godzenia przeszáoĞci z
przyszáoĞcią. To nam powierzona zostaáa ta wspaniaáa máodzieĪ, której musimy stawiaü
wymagania, ksztaátowaü umysáy, ale teĪ po prostu kochaü. W wielkiej mierze od nas zaleĪy,
czy dzisiejsi pierwszoklasiĞci za 53 lata, gdy nas juĪ nie bĊdzie, zechcą tu przyjĞü znowu, by
daü Ğwiadectwo.
Batoracy! Tak zwracam siĊ do uczniów i wychowanków, do nastolatków, którzy wydają
gazetkĊ „Batorak”, i do kilkudziesiĊciolatków, którzy wydają „Gáos Batoraków", do tych, którzy
są wciąĪ „jednoĞcią silni, rozumni szaáem”, dla których „ojczyzna, nauka, cnota” stanowią
wartoĞci áączące pokolenia.
Moi máodzi Batoracy, spójrzcie ku starszym kolegom i Ğlubujcie dzisiaj wiernoĞü ideaáom
tej szkoáy, a gdyby komuĞ zabrakáo odwagi, niech wspomni na tych, którzy oddali swoje Īycie,
byĞmy mogli tu dziĞ uczyü siĊ i pracowaü.

PROGRAM

UROCZYSTOĝCI ĝWIĉTA

SZKOàY

UroczystoĞci rozpoczĊáa msza Ğw. w koĞciele Matki Boskiej CzĊstochowskiej przy ul.
Zagórnej
Program obejmowaá:
- Ğlubowanie klas pierwszych gimnazjum i liceum,
- wrĊczenie dyplomów z okazji 50-lecia matury,
- czĊĞü artystyczna w wykonaniu uczniów klas drugich gimnazjalnych (8a, 8b,8c);
- niespodzianka (474).
- spotkanie Absolwentów-Jubilatów i czáonków Stowarzyszenia Wychowanków
z Dyrekcją Szkoáy.
- zwiedzanie Muzeum.
Dyplomy z okazji 50-lecia matury otrzymali:
Jadwiga Kaczyĕska-Machalska
Jadwiga Kawka-Przedpeâska
Danuta Kudâa-Milczanowska
Jerzy Lachnitt
Wojciech Rudnicki
Teresa Rusacz

Bogdan Rybarczyk
Kacper Rybicki
Bogdan Skubiszewski
Aleksander Szenfeld
Bogdan Szurmak
Krystyna Wojda
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Podczas spotkania absolwentów z Dyrekcją szkoáy przypomniano m.in. o zbiorach
szkolnych z pieczĊcią biblioteki szkolnej Batorego, które w roku 1951 ulegáy rozproszeniu.
CzĊĞü z nich znajduje siĊ w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Warto by je spisaü, aby pozostaá udokumentowany Ğlad. A moĪe taka ksiąĪka z pieczątką
szkoáy stoi zapomniana gdzieĞ miĊdzy Twoimi ksiąĪkami drogi Czytelniku Gáosu Batoraków?
Byáaby cennym darem dla Szkoáy.
Podczas uroczystoĞci tradycyjnie záoĪono kwiaty pod tablicą polegáych, pomnikiem
Stefana Batorego oraz tablicą upamiĊtniającą Krzysztofa Kamila BaczyĔskiego.

„ĝWIAT

WIELKI SIĉ OCZOM NASZYM ROZKàADA

”

Gdy ĞpiewaliĞmy ten fragment hymnu szkolnego wypowiadaliĞmy swoją tĊsknotĊ za
zwiedzaniem caáego Ğwiata. Na lekcjach geografii poznawaliĞmy dalekie lądy, morza, góry.
Oczami wyobraĨni widzieliĞmy siebie w piĊknym ParyĪu, w peánym architektonicznych
i artystycznych pamiątek Rzymie. To páynĊliĞmy Amazonką. To przemierzaliĞmy poáacie
tundry kanadyjskiej, wdzieraliĞmy siĊ na Ural lub szczyty Himalajów.
Te máodzieĔcze marzenia ilustrują losy naszych KoleĪanek i Kolegów, których okoáo
dwustu mamy w naszych kartotekach, dziĊki temu, Īe utrzymują wiĊĨ ze Szkoáą, jak równieĪ
z nami, pozostającymi w kraju, Batorakami.
Batoracy zamieszkują w dwunastu krajach europejskich i równie licznie w Ameryce Pán.,
ale takĪe w Ameryce Pád., Australii i Nowej Zelandii oraz w Afryce, jesteĞmy zatem rozrzuceni
po caáym Ğwiecie.
Obszerniejsze informacje mamy o maturzystach z lat 1925-1990. O najmáodszych
maturzystach (1991-2006), którzy emigrują z Polski, wiemy niewiele. A przecieĪ ci, którzy
skoĔczyli SzkoáĊ w wolnej juĪ, i związanej z Unią Europejską Polsce, mają peáną swobodĊ
wyboru kraju, w którym chcą studiowaü, pracowaü, Īyü. Oni nie czują jeszcze potrzeby
organizacyjnej wiĊzi z kolegami Batorakami. WszakĪe, gdy juĪ siĊ urządzą za granicą,
zatĊsknią za Szkoáą. W związku z uroczystoĞciami 90-lecia Szkoáy przypadającymi
w przyszáym roku wielu z nich nawiąĪe z nami kontakt. Na zjazd wychowanków w 2003 r.
przybyli aĪ z jedenastu paĔstw.
Poáowa zagranicznej batorackiej braci to roczniki maturalne przedwojenne i z okresu
wojny. Byáa to máodzieĪ garnąca siĊ do armii. PodchorąĪówki zdąĪyli pokoĔczyü nawet ci
z 1938 r. Ich starsi koledzy byli juĪ oficerami. Wszyscy oni walczyli we wrzeĞniu 1939 r. CzĊĞü
dostaáa siĊ do niewoli. Ale wszyscy oni najróĪniejszymi sposobami dąĪyli do dalszej walki.
Zabierając siĊ z oddziaáami ewakuującymi siĊ do Rumunii i na WĊgry, uciekając
z obozów jenieckich, wĊdrując pieszo, choüby i boso, pociągami, samochodami. Zaciągali siĊ
do armii polskiej we Francji, potem w Wielkiej Brytanii.
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W suplemencie do „Pochodem idziemy” opisaliĞmy dziesiĊciu Batoraków
w jednostkach floty wojennej w ramach Rogal Nawy, a takĪe trzydziestu czterech w lotnictwie
wojskowym w jednostkach R.A.F. CzĊĞü z nich zginĊáa, ale ci co przeĪyli z marynarki
wojennej, z lotnictwa i z siá lądowych nie powrócili po wojnie do ojczyzny, w której pozostaáy
wojska radzieckie, a wáadzĊ opanowaáy narzucone, obce nam i wrogie siáy. Wielu pozostaáo w
Wielkiej Brytanii i Belgii. Wielu powĊdrowaáo do Kanady i USA. Niektórzy trafili aĪ do dalekiej
Australii lub poáudniowej Afryki.
Te pokolenia odczuwaáy szczególną tĊsknotĊ do kraju, najsilniej, najwierniej pamiĊtając o
Szkole. MieliĞmy tego liczne przykáady.
Druga grupa przymusowych politycznych emigrantów to maturzyĞci z okresu wojny. To
ciĊĪko doĞwiadczona máodzieĪ z Armii Krajowej, z Narodowych Siá Zbrojnych, z Batalionów
Cháopskich, konspirująca przez dáugie wojenne lata, walcząca w Powstaniu Warszawskim,
we wschodnich formacjach WileĔszczyzny, w 27. WoáyĔskiej Dywizji AK. Wielu z nich poszáo
do niewoli w paĨdzierniku 1944 r. Tak jak ich koledzy ze starszych roczników usiáowali uciec
do zachodnich siá zbrojnych. Wielu siĊ to udawaáo. WstĊpowali do
2. Korpusu generaáa Andersa, a po jego rozwiązaniu stanĊli przed problemem co robiü.
WiĊkszoĞü pozostawaáa na zachodzie i wĊdrowaáa do róĪnych krajów, gáównie europejskich i
póánocno-amerykaĔskich.
Tak wiĊc pokolenia maturzystów z lat 1925-1944 realizowaáy marzenia máodoĞci
o poznawaniu dalekich, obcych krain pod ciĊĪarem powojennej sytuacji Polski. Nie sprawiaáo
to jednak radoĞci, gdy serce ciągnĊáo do kraju.
Ci batoraccy emigranci nawiązywali miĊdzy sobą kontakty. àączyli siĊ towarzysko. Gdy
pozostający w Polsce Batoracy przestali siĊ lĊkaü przyznawania do znajomoĞci
zagranicznych, zaistniaáy moĪliwoĞci áącznoĞci z kolegami w Polsce.
Emigranci wáączali siĊ organizacyjnie do Stowarzyszenia Wychowanków. PrzyjeĪdĪali
i ze wzruszeniem odwiedzali mury szkolne.
Trzeba wspomnieü czterech kolegów, którzy podjĊli siĊ odnalezienia kolegów
mieszkających w ich paĔstwie pobytu. Zbierali skáadki na Stowarzyszenie, przesyáali
korespondencjĊ, rozsyáali Gáos Batoraków. Informowali o kolejnych zjazdach
rocznicowych.
JULIUSZ áUKASIEWICZ (ur.1917), maturzysta z 1937 r., od wielu lat nasz przedstawiciel
w Kanadzie, a po Ğmierci kol. Jerzego Radziejowskiego równieĪ w USA. ĩoánierz Polskich Siá
Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii, inĪynier mechanik, specjalista aerodynamiki
szybkoĞci ponad-dĨwiĊkowych, pracownik i szef oĞrodków badawczych w Wielkiej Brytanii,
Kanadzie i USA, profesor aerodynamiki w Wirginia Politechnik Institute. Od 1971 r. profesor
Carleton University w Ottawie. Dziaáacz spoáeczny, m.in. w latach 1980-1986 wiceprezes
Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Od wielu lat jest fundatorem corocznej nagrody
dla najlepszego maturzysty w przedmiotach matematyczno-fizycznych. Wielki
i niezawodny nasz przyjaciel.
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JERZY RAD Z I E JOWSKI (ur. 1919), maturzysta z 1937 r. Byá przedstawicielem Batoraków w
Stanach Zjednoczonych. InĪynier chemik. Studiowaá takĪe na SGH. Aresztowany w 1940 r.
przebywaá rok w obozie koncentracyjnym. Nie zaáamaá siĊ. Walczyá w Powstaniu
Warszawskim, a po jego upadku, byá w obozie jenieckim, skąd przedostaá siĊ do Belgii
i Wielkiej Brytanii. Tam ukoĔczyá studia w National College of Rubber Technology. Po
przeniesieniu siĊ do USA ukoĔczyá studia bibliotekarskie na Uniwersytecie Columbia. Pod
koniec Īycia przeniósá siĊ do Polski utrzymując z nami przyjacielskie stosunki.
ZBIGNIEW BOKIEWICZ (ur. 1923), matura 1944, byá naszym przedstawicielem w Wielkiej
Brytanii. ĩoánierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Powstaniec warszawski w batalionie
„Sosna”. Jeniec obozu Murnau. Wstąpiá do 2. Korpusu Armii Polskiej. W Wielkiej Brytanii
ukoĔczyá SzkoáĊ Handlu Zagranicznego i Administracji Portowej w Londynie. ZaáoĪyá wáasne
przedsiĊbiorstwo filatelistyczne. Byá sekretarzem „Studium Polski Podziemnej”. Po jego
Ğmierci niestety nie znalazá siĊ nikt, kto przejąáby tĊ funkcjĊ przedstawiciela Stowarzyszenia
Wychowanków.
TADEUSZ SZLENKIER (ur. 1919), maturzysta z 1935 r. Przedstawiciel Stowarzyszenia
Wychowanków we Francji i Belgii. ĩoánierz wrzeĞnia w Szkole PodchorąĪych Lotnictwa.
WziĊty do niewoli radzieckiej. W 1940 r. zwolniony do Armii Andersa. W Wielkiej Brytanii byá
pilotem w 308. dywizjonie myĞliwskim w stopniu kapitana pilota. Odbyá 92 loty bojowe,
uzyskując trzykrotnie KrzyĪ Walecznych. InĪynier mechanik, byá wykáadowcą w Polish
University College w Londynie. Pracowaá jako konstruktor w przemyĞle lotniczym brytyjskim,
kanadyjskim i w USA.
Na przykáadzie tych czterech zaledwie Kolegów emigrantów widaü jak wiele siá i energii
musieli oni, zdemobilizowani Īoánierze, wáoĪyü w zapewnienie sobie bytu w obcych dla nich
krajach. Jak bardzo starali siĊ podwyĪszaü swe kwalifikacje. I jak bardzo dobrze udawaáo siĊ
to wychowankom znakomitej Szkoáy, nazywanej przez niektórych zazdroĞnie elitarną.
A przecieĪ w Szkole üwiczono nie tylko umysáy, ale i charaktery uczniów. Uczono jĊzyków
obcych tak dobrze, Īe Janek Brodzki (matura 1941), powstaniec i jeniec wojenny, zaraz po
uwolnieniu zostaá spikerem w brytyjskim radiu BBC. Szerzono kult wiedzy. Wychowywano
ludzi obdarzonych silną wolą.
JakĪe inne byáo poáoĪenie Batoraków w Polsce nadzorowanej przez wojska radzieckie,
pozostające w kraju do 1992 r. W Polsce rządzonej przez narzucony reĪim komunistyczny.
Rządzą, zwáaszcza do 1956 r., krwawym terrorem. Patriotycznie wychowana máodzieĪ polska
musiaáa starannie ukrywaü swe wojenne zaangaĪowanie w dziaáalnoĞü niepodlegáoĞciową.
Byáa stale pod obserwacją. Procesy ohydnie fingowano. PrzynaleĪnoĞü do organizacji
wojskowych
bardzo
czĊsto
uznawano
za
wspóápracĊ
z
Niemcami.
O wyjazdach zagranicznych nie byáo wolno nawet marzyü. Dopiero po roku 1970
dopuszczono do wyjazdów do krajów „kapitalistycznych”. W czasie tej odwilĪy wyemigrowaáo
wielu kolegów, m.in. do Izraela, co wiązaáo siĊ zapewne z urządzonymi przez PZPR
„czystkami” narodowoĞciowymi.
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W roku 1981 wprowadzono stan wojenny. DziesiĊü lat beznadziejnej apatii, dna sytuacji
gospodarczej. Wreszcie w latach 1989-1990 udaáo siĊ, dziĊki usiáowaniom „SolidarnoĞci”,
rozpocząü oddawanie wáadzy spoáeczeĔstwu. Doprowadzono do opuszczenia Polski przez
wojska radzieckie w 1992 r.
W tym samym roku odszedá z Batorego ostatni reĪimowy dyrektor. Szkoáa zaczĊáa byü
normalna. Polska. ZaczĊáy siĊ wyjazdy z Polski do pracy oraz na studia za granicĊ. Pokolenia
batorackie z roczników maturalnych 1991 i nastĊpnych zaczĊáy teĪ wyjeĪdĪaü. Nie mamy na
razie kontaktów z tymi rocznikami maturalnymi. OsobiĞcie mogĊ podaü tylko dwa przykáady z
rocznika maturalnego 2002 – Anna Uhma jest na rocznym stypendium
w Chinach, zaĞ Monika Leonard studiuje i pracuje we Wáoszech. Takich jest zapewne wiĊcej.
Czekamy na Was najmáodsi maturzyĞci. Wiemy, Īe gdy juĪ dobrze siĊ urządzicie za
granicą, kiedy sprawy bytowe nie bĊdą Was juĪ absorbowaü – serce skieruje Was ku Polsce,
a w niej do Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w
Warszawie.
Liczymy, Īe wielu z Was zmobilizuje do kontaktów z nami przypadające w 2008 r. 90-lecie
naszej Szkoáy.
Przybywajcie!!!
Czesáaw Uhma
Honorowy Prezes Stowarzyszenia

POLONIA BATORACKA
Przedstawiamy sylwetkĊ naszego Kolegi – Waldemara Dċbiĕskiego (matura
1975), fundatora corocznej nagrody dla najlepszego maturzysty-biologa.
Po ukoĔczeniu Batorego dostaáem siĊ na AkademiĊ Medyczną w Warszawie.
Egzaminy na uczelniĊ zdaáem bardzo dobrze, wiĊc brak punktów za pochodzenie nie
przeszkodziá mi w rozpoczĊciu studiów, chociaĪ miaáem na pierwszym roku duĪy problem
z powodu niezapisania siĊ do organizacji studenckiej. Bardzo interesowaáa mnie praca
laboratoryjna. W Studenckim Kole Naukowym spotkaáem wspaniaáego naukowca
i nauczyciela, prof. BoĪenĊ Wocial, która otworzyáa mi oczy na naukĊ.
JuĪ w czasie studiów medycznych w Warszawie zdobywaáem nagrody za swoje
prace nad nadciĞnieniem tĊtniczym. W 1981 r. zaáoĪyliĞmy niezaleĪną organizacjĊ naukową
studentów. W roku 1983 otrzymaáem stypendium naukowe do Montrealu i tamĪe otrzymaáem
tytuá Doktor of Philosophy (Ph. D.) na Uniwersytecie McGill w 1989 r., odmawiając powrotu do
Polski po upáywie terminu stypendium.

7

Po dwuletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych powróciáem do Montrealu, ale znów
wybraáem na swoje staáe juĪ miejsce pobytu – PensylwaniĊ. Tam w Stanowym
Uniwersytecie w Pensylwanii pracowaáem dziesiĊü lat w Zakáadzie Neurochirurgii –
awansowaáem do stanowiska zastĊpcy kierownika do spraw naukowych. Dalsze lata pracy
to Póánocna Karolina. NastĊpnie zostaáem dyrektorem Centrum nad Badaniami Raka
Mózgu na Prywatnym Uniwersytecie Wake Forest Winston Salem, w stanie Póánocna
Karolina. Najbardziej dumny jestem z faktu, Īe moje badania przyniosáy eksperymentalne
leki, które wykazują skutecznoĞü w leczeniu guzów mózgu.
Moim hobby jest tenis, zaĞ moja Īona Ewa (równieĪ absolwentka Batorego) jest
poliglotką i malarką.
Director of Brain Tumor Center of Excellence
of the Wake Forest Comprehensive Cancer Center
Head, Section of Tumor Biology, Department of Neurosurgery
Professor of Neurosurgery, Radiation Oncology and Cancer Biology
Wake Forest University Health Sciences
4th Floor Nutrition Research Center, Rm#405
Medical Center Boulevard

WALNE ZEBRANIE
W dniu 14 kwietnia 2007 r. odbyáo siĊ Walne Zebranie czáonków naszego
Stowarzyszenia. Obecne byáy 34 osoby. W spotkaniu uczestniczyá honorowy Prezes
Stowarzyszenia kol. Czesáaw Uhma. Prezes Zarządu kol. Grzegorz Gaáek przedstawiá
sprawozdanie z dziaáalnoĞci ustĊpującego Zarządu za okres 2004-2007. Ze sprawozdania
dowiadujemy siĊ m.in. o liczebnoĞci Stowarzyszenia, które wynosiáo odpowiednio:
31.12.2001 – 927 osób
31.08.2004 – 815 osób
31.03.2007 – 750 osób
Najmniej jak dotąd zainteresowani są Szkoáą absolwenci z lat 1971-1988. MoĪe to
wynikaü z braku adresów, poniewaĪ byáo zniszczone archiwum Szkoáy. Tym bardziej cenne
są odnalezione kontakty z absolwentami i z nauczycielami tamtego okresu. Dla
„odnalezionych” to teĪ wielka radoĞü.
OsiągniĊcia odchodzącego Zarządu na bieĪąco ukazywaá „Gáos Batoraków”.
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NOWY ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Honorowy Prezes – Czesáaw Uhma
Skâad ZarzĆdu:
Prezes – Jerzy Antepowicz – 022 629 54 31
Wiceprezes – Grzegorz Gaáek – 0663 427 771
Wiceprezes – Kazimierz May – kazmay@interia.pl
Skarbnik – Jacek Baranowski – 022 832 24 32
Sekretarz (skáadki) – Maágorzata Sobczyk-Makowska – 022 85112 04 sobmak@wp.pl
Opiekun magazynu pamiątek – GraĪyna Koáaczyk-Matusiak – monti24@o2.pl
Poligrafia – Maria Hornowska-Kink – 022 615 74 53
Czáonek Zarządu – Jadwiga KawczyĔska-Rosochacka – 022 617 74 17
Czáonek Zarządu – Grzegorz àukawski – 022 863 80 44 iglukawski@o2.pl
Czáonek Zarządu – Andrzej Miákowski – 022 849 10 57
Czáonek Zarządu – Stanisáaw Michaáowski – 022 863 73 48
Komisja Rewizyjna:
Zdzisáaw Sadáowski – 022 833 83 43 zdzislawsadlowski@op.pl
Stanisáaw WiĊckowski – 0604 962 377
Jarosáaw Szulski – 0662 181 254

WYKàADY

BYàYCH

WYCHOWANKÓW
„Trzeba z Īywymi naprzód iĞü,
Po Īycie siĊgaü nowe...
A nie w uwiĊdáych laurów liĞü
Z uporem stroiü gáowĊ.”
(Adam Asnyk, Daremne Īale)

Przed rokiem w Gáosie Batoraków umieĞciliĞmy tekst-apel, aby w Batorym raz
w miesiącu o staáej porze mogáy odbywaü siĊ wykáady-spotkania dla uczniów Szkoáy.
Autorami bĊdą wyáącznie absolwenci Batorego.
Udaáo nam siĊ to zorganizowaü, ale Zarząd Stowarzyszenia w dalszym ciągu czeka na
ewentualne zgáoszenia wykáadowców. Tymczasem podajemy terminy aktualnie
zgáoszonych tematów wykáadów.
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11 grudnia 2007 r. - ObrzĊdowoĞü polska związana z okresem BoĪego Narodzenia,
Nowego Roku i Trzech Króli – kol. Jerzy Antepowicz (matura 1948)
8 stycznia 2008 r. - Mastocyt – komórka waĪna, a maáo znana – kol. Kazimierz May
(matura 1950)
26 lutego 2008 r. - Wpáyw wysokich gór na organizm czáowieka – kol. Jan Zieliĕski
(matura 1951) (po feriach – wyjątkowo jest to czwarty wtorek)
11 marca 2008 r. - PiĊkno, które przybraáo ksztaát – Antonio Gaudi, Ğw. Tereska
z Lisieux – kol. Graīyna Koâaczyk-Matusiak (matura 1974)
8 kwietnia 2008 r. - Sieci czujników monitorujących Ğrodowisko – kol. Andrzej
Filipkowski (matura 1948)
Wykáady odbywają siĊ w kaĪdy drugi wtorek miesiąca o godz. 1500 w Auli Szkoáy.
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoáy. GoĞcie mile widziani.
Pragniemy takĪe z przyjemnoĞcią podkreĞliü zainteresowanie i pomoc w realizacji tego
przedsiĊwziĊcia ze strony Samorządu Uczniowskiego, którego przewodniczącym jest
obecnie kol. Aleksander CiĊpka (klasa 2B).

NOWA INICJATYWA
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
„KaĪdy wiek ma swoje piĊkno”
(Arystoteles)
WáaĞnie wtedy, gdy wraz z pogarszającym siĊ stanem zdrowia maleją siáy, pedagogika
potrzeb i moĪliwoĞci osób starszych mówi: jesteĞ jednak dziedzicem wszystkiego. Pomocą i
sposobem na Īycie dla wielu osób w wieku emerytalnym stają siĊ Uniwersytety Trzeciego
Wieku.
Geneza tych uniwersytetów nawiązuje do tradycji uniwersytetów powszechnych,
ludowych. Organizowano w nich wykáady, popularyzujące róĪne dziedziny nauki –
w zaleĪnoĞci od zainteresowaĔ.
Pierwszy UTW powstaá w Tuluzie we Francji w 1979 r. Dwa lata póĨniej powstaá
Warszawski – zaáoĪony przez prof. HalinĊ Szwarc. Obecnie w kaĪdym województwie dziaáa
od 3 do 10 UTW, natomiast w woj. mazowieckim jest ich 22, z czego w samej Warszawie - 10.
Mimo zmian ustrojowych nie udaáo siĊ przekonaü Ministerstwa Edukacji Narodowej do
zarejestrowania UTW jako specyficznej formy instytutów, choü liczba sáuchaczy mogáaby do
tego upowaĪniaü. RóĪnicują siĊ formy pracy i zaáoĪenia organizacyjne, ale nadal wiĊkszoĞü z
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Uniwersytetów organizuje swe spotkania na terenie uczelni z udziaáem kadry zatrudnionej w
szkoáach wyĪszych. UTW powstające spoáecznie zdane są na aktywnoĞü siá spoáecznych,
które dbają o ich funkcjonowanie i rozwój. Cechuje je duĪa elastycznoĞü programowa.
Znaczna czĊĞü budĪetu na opáacenie sal i wykáadowców pochodzi ze skáadek sáuchaczy.
MiĊdzynarodowe Stowarzyszenie UTW (AIUTA) informuje, Īe na caáym Ğwiecie dziaáa blisko
2000 UTW, z tego poáowa w Europie, po 150 w USA i w Chinach.
Zwracamy siċ do Kolegów Batoraków o podjċcie tej inicjatywy. Czekamy
na chċtnych, którzy chcieliby zorganizowaý taki uniwersytet przy naszej Szkole.
WszelkĆ pomocĆ posâuīy kol. Graīyna Koâaczyk-Matusiak (e-mail monti24@o2.pl).

NASZE

MUZEUM

Nasze Muzeum szkolne prowadzone przez kol. Marcina Mirosa (matura 1993,
wykáadowca historii) wzbogaciáo siĊ w ostatnich dwóch latach o wiele niezwykle
wartoĞciowych pozycji.
Gáównym ofiarodawcą jest kol. Edmund Kujawski posiadający bogaty zbiór
pamiątek związanych z naszą Szkoáą.
I tak do Muzeum trafiáy:
- fotografie przedwojennych roczników maturalnych z lat 1925, 1928, 1930 i innych,
- wydawnictwa szkolne z tamtych lat,
- kroniki z wycieczek, wspomnienia maturzystów z 1927 r.,
- KsiĊga Pamiątkowa wystawy poĞwiĊconej dziaáalnoĞci PaĔstwowego Gimnazjum
i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie w latach 1918–1945,
- wáasny dzienniczek szkolny i dwa zeszyty przedmiotowe,
- ksiąĪeczka harcerska 23 WDH,
- dziewiĊü ksiąĪek związanych z losami absolwentów Szkoáy Batorego,
- 24 fotografie nauczycieli Szkoáy z lat 1918–1944,
- fotokopia listu dyr. Zdzisáawa Rudzkiego do Aleksandra Ligaczewskiego, nauczyciela
robót rĊcznych w Szkole Batorego w latach 1920–1935,
- dwadzieĞcia fotografii prac uczniów Gimnazjum Batorego z 1932 r., które záoĪyáy siĊ na
album ofiarowany Marszaákowi Polski Józefowi Piásudskiemu,
- pracĊ dyplomową i pracĊ doktorską związane z dziaáalnoĞcią pedagogiczną Stefana
Wysockiego w latach 1918-1940, naszego nauczyciela muzyki.
Kol. Edmund Kujawski posiada jeszcze szereg innych pamiątek, które po
uporządkowaniu, zamiera równieĪ przekazaü do Muzeum.
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*
Ja sam, mimo woli, staáem siĊ sprawcą trafienia do Muzeum szeregu pamiątek. OtóĪ
bĊdąc w Archiwum PaĔstwowym m.st. Warszawy w poszukiwaniu dokumentów lub fotografii
związanych ze Szkoáą Batorego, dostaáem do przejrzenia katalog. Wówczas podszedá do
mnie jakiĞ pan i zapytaá, czy jestem z Batorego. Kiedy potwierdziáem powiedziaá, Īe posiada
caáy szereg przedwojennych fotografii uczniów tej Szkoáy i chciaá je kiedyĞ przekazaü dyrekcji,
ale ta nie wyraziáa zainteresowania. Powiedziaáem mu, iĪ teraz Szkolne Muzeum z radoĞcią
przyjmie te zdjĊcia, a obecna Dyrekcja Szkoáy bĊdzie bardzo wdziĊczna.
W czasie spotkania okazaáo siĊ, Īe zdjĊcia są w posiadaniu p. Lecha Tomasza
JabáoĔskiego, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, a otrzymaá on je od prof. Gustawa
Wuttke, wykáadowcy geografii w naszej Szkole, którego byá dobrym znajomym. W ten sposób
otrzymaáem 180 fotografii obrazujących gáównie wycieczki i obozy harcerskie
w Polsce i za granicą w latach przedwojennych i dwie fotografie szczególnie cenne,
mianowicie Lechosáawa DomaĔskiego, oraz Jana Bytnara (ps. „Rudy”) – siedzącego na lekcji
i zasáuchanego.
Wszystkie te pamiątki zostaáy przekazane do naszego muzeum pod opiekĊ kol. Marcina
Mirosa.
Zdzisáaw Sadáowski

*
Kol. Lesáaw Sochaniewicz przekazaá do muzeum swój mundur harcerski z koĔca lat
czterdziestych ze wszystkimi ówczesnymi odznakami i sprawnoĞciami.
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POMARAēCZARNIA
Wspomnienia kol. Jerzego Bogusâawskiego (matura 1943)
23 WDH byáa znana, jako pomaraĔczarnia, od pomaraĔczowych chust harcerskich.
W grudniu 1937 r. pojechaliĞmy na obóz narciarski do schroniska w Czarnohorze, na
HuculszczyĨnie.
Po nocy spĊdzonej w przedziaáach 3-ej klasy, gdzie my - mali spaliĞmy na nartach
uáoĪonych w poprzek, na górnych póákach, kiedy starsi wylegiwali siĊ na plecakach uáoĪonych
miĊdzy áawkami, wysiedliĞmy na stacji w Worochcie. Byáo juĪ ciemno i zimno. Mróz, Ğnieg i
oblodzone ulice. WĊdrowaliĞmy przez miasto do kolejki wąskotorowej, uĪywanej do
transportu drewna z wyrĊbów w górach. KaĪdy z nas niósá swój plecak
i drewniane narty. Nam, maáym dwunastolatkom byáo ciĊĪko i wlekliĞmy siĊ w ogonie kolumny
maszerującej Ğrodkiem ulic. Nasz druĪynowy „Zeus" byá máodym nauczycielem geografii {w
harcerstwie byliĞmy z nim per „ty", ale na lekcjach wszyscy uczniowie zwracali siĊ do niego
per „panie profesorze"), kazaá nam iĞü na przedzie i nadawaü tempo marszu. Obaj z
JĊdrusiem Witulskim - „krótkie szkraby"- nadaliĞmy takie tempo, Īe starsi nie mogli nadąĪyü.
Ambicja dodawaáa nam skrzydeá i siá. Po wielu latach zdaáem sobie sprawĊ, Īe ledwie
powáóczący nogami sáabeusz, który nie czuje nawet specjalnego związku ze swoją grupą,
postawiony na czele staje siĊ silny i odpowiedzialny za nią, nie zawodzi, jest dzielny i potrafi
daü przykáad.

*
Co roku nasza druĪyna przeprowadzaáa üwiczenia „w terenie". PamiĊtam ostatnie
üwiczenia, kiedy kilku znanych nam starszych kolegów miaáo przedrzeü siĊ w przebraniach z
Pragi, przez mosty i dotrzeü na umówione miejsce w ĝródmieĞciu. Reszta - w mundurach
harcerskich miaáa ich ujawniü i „wziąü do niewoli". SprawdzaliĞmy wszystkie tramwaje
i autobusy przejeĪdĪające przez mosty, zatrzymywaliĞmy taksówki i doroĪki. Przechodnie
i pasaĪerowie, którym wyjaĞnialiĞmy nasze dziaáania przyjmowali je z sympatią i Īyczliwym
zainteresowaniem. ByliĞmy bardzo przejĊci i dumni z naszej akcji. Ostatecznie dwóch
starszych druhów, przebranych za máodą parĊ powracającą ze Ğlubu w doroĪce, przedaráo siĊ
przez nasze straĪe. W innych üwiczeniach na terenach podmiejskich braá udziaá
w tropieniu harcerzy samolot Aeroklubu, z którego zrzucano meldunki.
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NASI PISZĄ
Kol. Jerzy Borowicz (matura 1951) napisaá ksiąĪkĊ pt. DziĞ tylko cokolwiek dalej. Są to
Jego wspomnienia z koĔca lat 50-tych, czasu studiów medycznych .... 20 lat jego pracy
lekarskiej. KsiąĪka jest do nabycia w Klubie Lekarza w Warszawie.

*
Kol. Graīyna Koâaczyk-Matusiak (matura 1974) opracowaáa ksiąĪkĊ Wiedza MiáoĞci
wydaną przez wydawnictwo Neriton. Ten niewielki zbiorek zawiera „peráy myĞli”, które
posáuĪyü mogą zarówno do osobistej modlitwy jak i do wykorzystania w pracy naukowej. Jest
to zbiór myĞli Ğw. Teresy z Lisieux i analogicznych – wobec ich treĞci – cytatów innych
mistyków i poetów, m.in. Edyty Stein i Cypriana Norwida. KsiąĪka ukazaáa siĊ w 2007 r.
DostĊpna jest w ksiĊgarniach akademickich.

*
Kol. Kazimierz May (matura 1950) po rocznym pobycie w Bahrajnie napisaá ksiąĪkĊ pt.
Rondo na pustyni, czyli Bahrajn (kraj, ludzie, Īycie szpitalne). KsiąĪka ukaĪe siĊ
w pierwszym kwartale 2008 r. Sposób jej dystrybucji jest obecnie dyskutowany.
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Z ĩYCIA SZKOàY
MATURZYĞCI 2007
Klasa III A (matematyczno-fizyczna)
Wychowawca: p. Michaâ Malarski
Borycki Paweá, CzerwiĔska Sara, Frelik Katarzyna, Goáaszewski Aleksander, Góralski
Michaá, Humienna Aleksandra, Jakubiec Konrad Paweá, Jankowski Kamil àukasz, Jodko
Anna Agnieszka, Kacz Mikoáaj Piotr, Le Tomasz Hoan, Makowski Grzegorz, Marczak
Magdalena, Mazurkiewicz Paweá Jarosáaw, Michalik Daniel, Myszkowski Piotr Jarosáaw,
Owsiany Robert, Reüko Michaá Piotr, RosiĔski àukasz, Roszkowski Paweá, SoszyĔski Robert
Marek, Szustak Anna Maria, SzymaĔska Wioleta, Szynkiewicz Paweá Adam, Tatjewski
Marcin Wáadysáaw, Tomaszewska Ewa, Traczyk Tomasz, Wierzbicka Jolanta Magdalena,
Wiktorowicz Marcin Piotr, Zawadzki Piotr Krzysztof.

Klasa III B (biologiczno-chemiczno-fizyczna)
Wychowawca: p. Maria Lisowska
Antoniak Karolina Sandra, BrzĊczek Magdalena Beata, ChaczyĔska Edyta, Chodup Piotr,
Harasimiak Monika, Ilnicka Agnieszka Janina, Kaczorowski Marcin Tomasz, Kalina Kacper,
KuciĔska Katarzyna Anna, Latawiec Barbara Maria, LeszczyĔska Joanna, àysik Anna Helena,
Machura Mateusz, Malik Aleksandra Beata, Maáczuk Bianka Patrycja, Mariuk Anna,
Michalska Katarzyna, Napora Ewelina Karolina, Ostapska Zofia, Paluch Piotr Tomasz,
Polowczyk Magdalena Kamila, RóĪewski Filip Daniel, Rustecka Marta, Sawnor Agata Sandra
Skáadanowska Katarzyna Maria, Stanisáawska Katarzyna Maágorzata, Strzelecka Sonia
Karolina, Wasilewska Anna Maria, Wasilewska Katarzyna Hanna, Woronczuk Igor,
Wszaákowska Maria Irena, Zdziechowicz Izabela Maria.

Klasa III C (dwujċzyczna, matematyczno-geograficzna)
Wychowawca: p. Anna Borkowska
Badzian Dorota Krystyna, Baranowska Kamila, Bartków Magdalena Alicja, Biernacki Jan
Aleksander, Charytonowicz Monika Marianna, ChoiĔska Justyna, Dąbrowska Justyna Anna,
Fiedorowicz Emilia, Gmurek Joanna Ewa, Gnatowski Przemysáaw, Grzejszczak Paula, Hys
àukasz Rafaá, Kapusta Marek, KĊszczyk Monika Agnieszka, Krawczyk Andrzej Maciej,
Kubicka Anna Maágorzata, Kwiatkowski Szymon Piotr, Marchlik Maágorzata Zuzanna, Martin
Urszula Julia, Orkwiszewska Ilona, Pietrzak Weronika, Pietrzyk Jan Stanisáaw, Rokicka
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Katarzyna Barbara, Szczurek àukasz, SzmajdziĔski Andrzej, WerczyĔska Anna, WoĨniak
Aneta Wiktoria, Wrzosek Paulina, Wyzgaá Katarzyna, Zawadzka Katarzyna Anna.

Klasa III D (matematyczna.historyczno-geograficzna)
wychowawca: p. Maâgorzata Bart
Bralewska Magdalena Alicja, ByáeĔ Adrian, Czarnecki àukasz Maciej, Czepik Rafaá
Leonard, FabiaĔski Szymon Ryszard, Gospodarek Justyna Marta, Kabas Bogumiáa,
Kaczorek Adam, Kobosko Marta Joanna, KobyliĔski Michaá Grzegorz, Konarska Magdalena
Anna, KoĔsko Jan Krzysztof, Kowalczyk Joanna Krystyna, àaszczuk Anna, Masny Michaá
Franciszek, Ornoch Joanna Maria, Pastuszak Agnieszka Justyna, Roch Bartáomiej Jakub,
Salawa Grzegorz Artur, Sáok Piotr Marek, SmoliĔska Izabela, Szewczyk Kamila, Szymaniak
Karol Ireneusz, Teleon Lidia, Utecht Damian Piotr, Wargocka Klaudia Izabela, Wichtowska
Aleksandra

Klasa III E ( historyczno-WOS)
Wychowawca: p. Ewa Gaâek
Bogusáawska Ewa Halina, CzerwiĔska Anna GraĪyna, Dąbrowska Daria, Dąbrowski Piotr
Dariusz, Derewicz Marta Agnieszka, Dzwonkowska Diana, Figura Anna, Garbacz Weronika,
Gregorczyk Paweá, Janiszewska ElĪbieta Krystyna, Kachaniak Dorota, Kozáowski Artur
Waldemar, Lenkiewicz Anna, Maliszewski Krystian, Milewska Anna, ObrĊbka Joanna,
Olkowska Joanna Maria, Olszewska Magda Alicja, Piątkowski Paweá Grzegorz, Polak àukasz,
Reiche Joanna Franciszka, Roszkowski Piotr, SmoleĔ Rafaá Grzegorz, Sotkiewicz Karolina,
Turkiewicz Urszula, Wądoáowska Joanna Barbara, Winiecka Monika, Wranicz Julia
Agnieszka, WrzesiĔski Bartáomiej, Wyrzykowska Wioletta.

Klasa III IB matura miċdzynarodowa (pierwsza w naszej Szkole)
Wychowawca: p. Ewa DĆbrowska
Biernacki Karol Cezary, Godlewska Monika Zofia, GórzyĔski Adrian, Jakubowska Ewa
Krystyna, Jedlecki Konrad, Kaleta Joanna Ewa, KopyciĔska Julia Magdalena, KosiĔski Daniel
Tymon, KrzemiĔska Marta Marianna, Kurtiak Grzegorz Tomasz, LesiĔski Wiktor Andrzej,
LeszczyĔska Paulina Maria, Lewandowska Martyna, Magiera Ewa Anna, Mitkowska Anna,
Mitrowski Mikoáaj, Dariusz, Olszewska Maja, Pastewka Mateusz Marek, Piątkowska
Aleksandra Ewa, Pokrowska Magda, Saáyga Paulina Agnieszka, Stachelek Mateusz Jan,
ĝwierczewski Tomasz Franciszek, Turowska Anna Maria, Walczak Agata, Wassermann
Monika Joanna, Witkowska Anna Barbara, Wnukowski Wiktor, Wycech Czcibor, Zając
Sandra.
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Lista laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
w roku szkolnym 2006/07
GIMNAZJUM

Konkurs

Finalista
/ laureat

Klasa

Opiekun
konkursu

CzerwiĔski Adam Michaá

geograficzny

finalista

8A

Michaá Lis

Górny Wojciech

geograficzny

finalista

8A

Michaá Lis

Gula Justyna Natalia

geograficzny

laureat

8A

Kasparek Julia Irena

polonistyczny

finalista

9A

Michaá Lis
Agata
Werkowska

finalista

8B

Piotr Wojan

finalista

8A

Michaá Lis
Joanna
JeziorskaHaáadyj
Marcin Miros
x. Marek
Rymuza

Nazwisko i imiċ ucznia

Mioduszewski-Crawford
àukasz Aleksander
Patejuk Agata

informatyczny LOGIA
07
geograficzny

Socha Grzegorz Artur

polonistyczny

finalista

9B

Zienkiewicz Mateusz

geograficzny

finalista

7A

wiedzy biblijnej

laureat

9B

laureat

9A

laureat

9A

laureat

9A

Jankowski Piotr
Mazurkiewicz Mateusz
Osowiecki Wojciech
Kalinowski Piotr

Dzieje orĊĪa i losy
Īoánierza polskiego
informatyczny LOGIA
07
informatyczny LOGIA
07

Marcin Miros
Marcin
Floryan
Marcin
Floryan
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Lista laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
w roku szkolnym 2006/07
LICEUM

Nazwisko i imiċ
ucznia

Przedmiot

Finalista /
laureat

Klasa

SmoliĔska Izabela

JĊzyk polski

Finalista

3D

Borycki Paweá
Kapusta Marek
Hys àukasz
Skáodowska Natalia
Wyzgaá Katarzyna
DáugoáĊcki Emil
Moskaáa Piotr
Szumski Jakub
GoáĊbiowska
Maágorzata

Chemia
Geografia
Geografia
Geografia
Historia
Historia
Historia
Filozofia
Podstawy
przeds.

Finalista
Laureat
Finalista
Finalista
Finalista
Laureat
Finalista
Laureat

3A
3C
3C
1D
3C
2C
2E
1E

Joanna
Jeziorska-Haáadyj
Krystyna ZapĊdowska
Michaá Lis
Michaá Lis
GraĪyna Baranowska
Marcin Miros
Maágorzata Bart
Krzysztof Fischer
Ewa Gaáek

Finalista

1E

Zofia Dziubak-Komuda

Opiekun konkursu

NAGRODY
Tegorocznym laureatem nagrody im. Ryszarda Pomirowskiego (fundowanej przez
Stowarzyszenie Wychowanków dla najlepszego absolwenta liceum zostaáa kol. Katarzyna
Wyzgaâ (kl. 3c).
NagrodĊ fundowaną przez kol. Juliusza àukasiewicza dla najlepszego maturzysty
matematyka-fizyka otrzymaá kol. Paweâ Borycki (kl. 3a).
NagrodĊ fundowaną przez pp. EwĊ i Waldemara DĊbiĔskich dla najlepszego
maturzysty-biologa przyznano Annie Wasilewskiej (kl. 3b).
Nagrody Dyrektora Szkoáy otrzymali: Marek Kapusta (kl. 3c) i Monika Winiecka (kl. 3e).

18

Z ĩAàOBNEJ KARTY
POĩEGNANIE

PROF. MIECZYSàAWA WARMUSA
(1 czerwca 1918 – 20 wrzeĞnia 2007)

Mieczysáaw Warmus byá wychowankiem PaĔstwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego
w Warszawie. Wychowankiem tej Szkoáy, której co trzeci (z roczników przedwojennych
i wojennych) oddaá Īycie za OjczyznĊ, a co piąty zostaá profesorem w szkoáach wyĪszych.
MaturĊ uzyskaá w 1936 roku. Wychowawcami Jego klasy byli: Stefan Wysocki – pionier
umuzykalnienia i propagator kultury muzycznej, Lech Górski – legendarna postaü 23 WDH
oraz matematyk Marian Jumborski, który zaszczepiá w swoich wychowankach
zainteresowania krajoznawcze, sam bĊdąc jednym z zaáoĪycieli Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego. Mieszkaá na Starym MieĞcie i znaá tam kaĪdą uliczkĊ, kaĪdy dom i potrafiá
w sposób pasjonujący o nich opowiadaü. CzĊsto zapraszaá swoją klasĊ do zwiedzania tego
zakątka starej Warszawy. Postaü prof. Jumborskiego wywaráa wielki wpáyw na ksztaátowanie
osobowoĞci Mieczysáawa Warmusa. PoĞwiĊciá mu piĊkne wspomnienie opublikowane
w „Kurierze Warszawskim” z 13 wrzeĞnia 1936 r.

*
Osiem lat nauki w tej samej szkole, pod kierunkiem wybitnych profesorów:
Szymanowskiego od matematyki, St. Malca od fizyki, G. Wuttke od geografii,
J. Targowskiego od historii, utrwaliáo w umysáach i sercach wychowanków to wszystko, co
w polskiej przedwojennej inteligencji byáo najcenniejsze:
- miáoĞü Ojczyzny, pogáĊbioną znajomoĞcią jej historii, jej zabytków i krajobrazów,
poznawanych w krajoznawczych wĊdrówkach;
- utrwalenie takich cech, jak odkrywczoĞü, nowatorstwo, ambicja, wytrwaáoĞü,
samodzielnoĞü w myĞleniu i dziaáaniu.
Byá Mieczysáaw Warmus Īoánierzem AK, walczyá w Powstaniu Warszawskim, wywieziony
po jego upadku do Niemiec, wróciá do kraju w 1945 r. i ukoĔczyá na Politechnice Wrocáawskiej
przerwane przez wojnĊ studia.
Prof. Warmus wykazaá wybitne zdolnoĞci matematyczne pracując w latach 1949-1961
w Instytucie Matematycznym PAN, a jego nowatorstwo ujawniáo siĊ w pionierskich
inicjatywach organizacyjnych i badawczych jakimi byáo Centrum Obliczeniowe PAN,
a nastĊpnie Instytut Podstaw Informatyki PAN.
Od 1985 r. prof. M. Warmus pracowaá na wyĪszych uczelniach Australii. Przyczyniá siĊ do
wprowadzenia metod matematycznych nie tylko do nauk Ğcisáych i technicznych, lecz takĪe
nauk biologicznych, nauk spoáecznych, m.in. ekonomii i socjologii. WaĪne osiągniĊcia
uzyskaá w matematycznym modelowaniu zagadnieĔ medycznych.
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*
Prof. M. Warmus utrzymywaá przez caáy czas pracy w Australii áącznoĞü z krajem,
z kolegami z áawy szkolnej, szczególnie z Jerzym Kozáowskim (matura 1936).
DziĊki swojej postawie patriotycznej i osiągniĊciom naukowym naleĪy On do
najwybitniejszych wychowanków Szkoáy Batorego. ĩegnamy Go z Īalem. Spoczywaj
Profesorze i Kolego w pokoju na polskiej ziemi.
Mieczysáaw Warmus zostaá pochowany 2 paĨdziernika 2007 r., na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie.
Przemówienie wygáosiá na pogrzebie kol. Edmund Kujawski

ĝ.P. Zbigniew Biskupski
herbu Lis
syn Jadwigi i Kazimierza
urodzony 7 marca 1944 r. w Chylicach, zmará 26 sierpnia 2007 r. w Warszawie
Wychowanek Liceum im. Stefana Batorego, absolwent Liceum Mikoáaja Reya, wychowanek
Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniu. Oficer
Wojska
Polskiego,
artylerzysta.
Specjalista
planowania
przestrzennego
i wymiany miĊdzynarodowej. Nauczyciel akademicki WAT. Nauczyciel i wychowawca
w warszawskich szkoáach wyĪszych i Ğrednich m. in. Liceum Ogólnoksztaácącego im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Mikoáaja Reya. Wieloletni pracownik centralnych urzĊdów
paĔstwowych resortu sprawiedliwoĞci, NIK, NOT. Czáonek Polskiego Towarzystwa
Geograficznego i Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum
i Liceum im. Stefana Batorego. Dziaáacz spoáeczny.
ĩegnamy Przyjaciela Batoraka

ĝ.P. dr inĪ. Olgierd Justyn Staniszkis
brat Jerzego i Witolda (równieĪ wychowanków Batorego)
Zmará dnia 19 listopada 2006 r. w wieku 96 lat
Wychowanek Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, absolwent SGGW i Szkoáy
PodchorąĪych Kawalerii w Grudziądzu, filister Sarmatki i dziaáacz akademicki. Oficer 3. Puáku
SzwoleĪerów Mazowieckich, uczestnik kampanii wrzeĞniowej 1939 r., jeniec obozu
w Woldenbergu. Kawaler KrzyĪa Virtuti Militari, odznaczony dwukrotnie KrzyĪem Walecznych.
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Dáugoletni pracownik Instytutu Zootechniki w Krakowie, czáonek honorowy Izby Weány.
Czáonek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.
ĩegnamy Przyjaciela Batoraka

ZBLIĩA

SIĉ

90-LECIE

NASZEJ SZKOàY

Dnia 1 wrzeĞnia 1918 roku ogáoszony zostaá akt organizacyjny Królewsko-polskiego
Gimnazjum im. Stefana Batorego i jednoczeĞnie rozpoczĊto zajĊcia szkolne. Uroczysta
inauguracja pierwszego roku szkolnego miaáa miejsce 28 wrzeĞnia 1918 r. Za rok minie 90
lat... PamiĊtamy uroczyste obchody 70-lecia Szkoáy. Zmieniáy siĊ warunki Īycia,
funkcjonujemy w nowej, innej rzeczywistoĞci politycznej i ekonomicznej. Pragniemy równie
uroczyĞcie obchodziü ten nadchodzący jubileusz. Przy peánej ĪyczliwoĞci i wsparciu Dyrekcji
Szkoáy prowadzone są juĪ pierwsze prace.
Informacja wstĊpna.
Przewidywany termin uroczystoĞci to 15 i 16 listopada 2008 r. (po remoncie szkoáy).
W zamierzeniach organizatorów przewidziana jest msza ĞwiĊta w Bazylice ĝw. KrzyĪa na
Krakowskim PrzedmieĞciu, a gáówne uroczystoĞci zjazdowe w pobliskim Teatrze Polskim
przy ul. Karasia albo w auli naszej Szkoáy.
Uczestnicy Zjazdu spotkają siĊ przy Grobie Nieznanego ĩoánierza i przy Pomniku
PaĔstwa Podziemnego obok Sejmu. Chwilą ciszy uczczeni zostaną polegli nauczyciele
i uczniowie szkoáy upamiĊtnieni na tablicy w Batorym. BĊdzie teĪ czas na rozmowy
i ĞwiĊtowanie. W sobotĊ wspólna kolacja na terenie szkoáy.
BliĪsze informacje o ZjeĨdzie, przygotowanych pamiątkach, finansowych warunkach
uczestnictwa zostaną przekazane do czerwca 2008 r. Czáonkom Stowarzyszenia
Wychowanków, jak równieĪ Kolegom, których aktualne adresy udaáo nam siĊ zgromadziü.
Do zobaczenia!

*
Uchwaáą Zarządu podjĊtą w dniu 6 listopada 2007 r. za ogromny wkáad pracy na rzecz
Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
ZàOTĄ ODZNAKĉ otrzymują:
x Jadwiga Kawczyĕska-Rosochacka
x Edmund Kujawski
x Zdzisâaw Sadâowski
x Maâgorzata Sobczyk-Makowska
x Czesâaw Uhma
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KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE
Zawiadamiamy, Īe z dniem 1 marca 2007 r. zostaá zmieniony numer konta bankowego
Stowarzyszenia. Obecnie wszelkich wpáat prosimy dokonywaü na konto numer

76 1020 1156 0000 7102 0070 1755
JednoczeĞnie przypominamy, Īe skáadki czáonkowskie wynoszą:
– od osób pracujących – 40 zá rocznie
– od studentów i emerytów – 20 zá rocznie.
Prosimy o uregulowanie skáadek – jest to warunkiem otrzymania Gáosu Batoraków.
DyĪury Czáonków Zarządu peánione są w kaĪdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 1700-1800
w sali 27 (oprócz ferii i wakacji). Adres: ul. MyĞliwiecka 6, 00-459 Warszawa.
Zapraszamy na spotkania koleĪeĔskie w Szkole:
x OPàATEK – 14 grudnia 2007 r. (piątek) godz. 1800
x JAJECZKO – 14 marca 2008 r. (piątek) godz. 1800

UWAGA: INTERNET
KoleĪanki i Koledzy, nasza szkoáa jest w Internecie www.batory.edu.pl
Korzystajcie z tej strony, znajdziecie tam wszystkie ciekawe informacje co siĊ dzieje
w szkole. JeĞli chcecie skontaktowaü siĊ z sekretariatem szkoáy, to teĪ moĪecie:
szkola@batory.edu.pl
OczywiĞcie wszystkie adresy mailowe Czáonków Zarządu są teĪ do Waszej dyspozycji.
Ponadto podajemy adresy do czáonków Samorządu Uczniowskiego:
Aleksander CiĊpka – aciepka@gmail.com
Adam Malczak – amalczak@gmail.com
Zuzanna Kondrat – kondrat@gmail.com
Aleksandra Konstanciak – akonstanciak@gmail.com
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ZDJĉCIA

Z UROCZYSTOĝCI ĝWIĉTA

SZKOàY

Autorem zdjĊü jest kol. M. Malarski

Na pierwszym planie pani dyr. Joanna Cichocka
oraz kol. Antoni Bieniaszewski
Tradycyjny hejnaá szkolny

ĝlubowanie klas pierwszych

WrĊczanie dyplomów z okazji 50-lecia matury
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WrĊczanie dyplomów z okazji 50-lecia matury

CzĊĞü artystyczna uroczystoĞci

Tort-niespodzianka z okazji 474. Urodzin
Króla Stefana Batorego
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Wszystkim Batorakom,
w kraju i za granicĆ, szczċğý Boīe
z okazji ĞwiĆt Boīego Narodzenia
i nadchodzĆcego 2008 roku

īyczy ZarzĆd Stowarzyszenia

Kolċda
JeĞli miáoĞü najwiĊksza w prostocie,
a pragnienie najwiĊksze w tĊsknocie,
wiĊc nie dziw, Īe pragnąá Bóg,
aby najprostsi Go przyjĊli,
ci, którzy duszĊ mają z bieli,
a dla miáoĞci swej nie znają sáów.
Karol Wojtyáa

Opracowanie: GraĪyna i Michaá Matusiak

