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NOWA MATURA 2005

M∏odym ludziom tegoroczna matura z przyleg∏oÊciami zaj´∏a trzy i pó∏ miesiàca, co wyda-
je si´ trwonieniem czasu i energii wszystkich i wyraênym dowodem, ̋ e coÊ z tà nowà maturà
jest nie tak. Mia∏a ona wszak zaoszcz´dziç i czas i energi´, bo kampania egzaminacyjna
mia∏a byç jedna zamiast dawniejszych dwóch. 

Maturalny wyÊcig zaczà∏ si´ ju˝ 18.kwietnia od egzaminów ustnych. Cz´Êç pisemna
rozpocz´∏a si´ 5.maja i trwa∏a do koƒca miesiàca. Potem kolejne cztery tygodnie oczekiwa-
nia na wyniki i Êwiadectwa maturalne ze s∏awnymi procentami. A teraz nowe terminy: rejes-
tracji na studia i wpisywania wyników matur, weryfikacja tych danych przez uczelnie,
sprawdziany predyspozycji i ostateczna weryfikacja list przyj´tych. Emocje sà pot´gowane
przez fakt, ˝e maturalne wyniki sà dla wszystkich wcià˝ wielkà niewiadomà. Bo co z tego,
˝e maturzyst´ uszcz´Êliwiono informacja, ˝e uzyska∏ 70 proc. mo˝liwych punktów, skoro nie
wiadomo, czy to wystarczy, by dostaç si´ na swój wyÊniony kierunek. Mo˝na b´dzie
poprawiç swój wynik w zimowych egzaminach poprawkowych – co przekszta∏ci si´ w egza-
min non stop. A ju˝ sama wiosenna matura stanowi∏a ogromne obcià˝enie dla szkó∏ –
przeprowadzanie egzaminów z niespotykanej dotychczas liczby przedmiotów do wyboru
(np. j´zyk grecki czy kultura antyczna), sprawdzanych na zewnàtrz szko∏y przez
przeszkolonych egzaminatorów to bezdyskusyjne osiàgni´cie. Cena jednak by∏a wysoka –
rano nauczyciele prowadzili normalne zaj´cia, popo∏udniami przeprowadzali egzaminy
ustne. W trakcie egzaminów pisemnych trzeba by∏o zamykaç sale i organizowaç zast´pstwa
dla nauczycieli zasiadajàcych w komisjach. W ka˝dym roku szkolnym organizowanie nowej
matury mo˝e oznaczaç skrócenie czasu kszta∏cenia m∏odszych klas nawet o pó∏tora miesià-
ca. Miejmy nadziej´, ˝e tegoroczne doÊwiadczenia usprawnià egzaminy w roku przysz∏ym.

Uroczyste zakoƒczenie dla maturzystów – z wr´czeniem Êwiadectw ukoƒczenia Szko∏y
– odby∏o si´ w dniu 1. czerwca 2005. Po wys∏uchaniu hejna∏u i wprowadzeniu sztandarów
Absolwenci z∏o˝yli przyrzeczenie. Po przemówieniu Dyrektor Ma∏gorzaty ˚uber-Zielicz g∏os
zabra∏ Prezes Stowarzyszenia Wychowanków kol. Bohdan WiÊniewski:

„54 lata temu w tej Auli ja i 135 moich kolegów prze˝ywaliÊmy uroczystoÊç takà jak
dzisiejsza – udokumentowane wkroczenie do doros∏ego ˝ycia. To by∏ pierwszy powa˝ny
egzamin w ˝yciu, póêniejsze, te na studiach i wynikajàce z wyzwaƒ pracy zawodowej, mimo
˝e trudniejsze, nie nios∏y z sobà takiego stresu.

Matura, Êwiadectwo ukoƒczenia Liceum, nazywa∏o si´ kiedyÊ Âwiadectwem Dojrza∏oÊci
– dojrza∏oÊci fizycznej i intelektualnej. Dojrza∏oÊç fizycznà uzyskaliÊcie i tak z chwilà otrzy-
mania dowodu osobistego – dojrza∏oÊç intelektualnà, podstawowy zasób udokumentowanej
wiedzy ogólnej potrzebnej homo sapiens, wiedzy którà b´dziecie pog∏´biaç tylko
w wybranych dziedzinach osiàgn´liÊcie w∏aÊnie teraz.
Od dziÊ staliÊcie si´ – nolens volens – Wychowankami Batorego, rodzaj szlachectwa przyz-
nawanego przez Króla. To godnoÊç wyró˝niajàca i zobowiàzujàca – wyró˝niajàca, bo
skoƒczyliÊcie t´ w∏aÊnie Szko∏´, bo wiedza wyniesiona z tej Szko∏y umo˝liwi Wam podj´cie
dalszej nauki w dobrych uczelniach krajowych i zagranicznych, bo nobilitacja przez dalsze
studia wprowadzi Was do elity umys∏owej.
Zobowiàzujàca, bo to szlachectwo szczególnego rodzaju wymaga zachowaƒ godnych
tradycji Szko∏y i pokoleƒ Batoraków którzy ukoƒczyli Jà w ciàgu 87. lat Jej istnienia, zgod-
nie z Przyrzeczeniem, jakie przed chwilà z∏o˝yliÊcie. Przez kilka nast´pnych lat nowe
wyzwania zatrà na jakiÊ czas wspomnienia o Szkole – Batorakami zostaje si´ do koƒca
˝ycia – i te wspomnienia wczeÊniej czy póêniej wrócà, znaczek LSB noszony przez tysiàce
dawnych absolwentów przypomni Wam o przynale˝noÊci do tej wielkiej rodziny Batoraków.
Dyrekcji Szko∏y, Nauczycielom i Wychowawcom dzi´kuj´ w imieniu Stowarzyszenia za

prac´ przy formowaniu fermentujàcych m∏odych umys∏ów, wydobywaniu ich zdolnoÊci i tem-
perowaniu nieokie∏znanej m∏odoÊci.
Rodzicom, którzy prze˝ywali ostatnio stres zwiàzany z egzaminami, gratuluj´ wychowania
córek i synów z których Szko∏a i my, dawni Batoracy, mo˝emy byç dumni.“

Po przemówieniach przedstawiciela Rady Rodziców i przedstawiciela wychowawców klas
maturalnych Dyrektor Ma∏gorzata ˚uber-Zielicz i Prezes Stowarzyszenia Wychowanków
wr´czyli nagrody dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2004/ 2005. Nagrody otrzymali:

• Nagroda Prezesa Rady Ministrów – Grzegorz Szparecki
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – Agnieszka Dorn, Artur Malantowicz
• Nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego dla najlepszego maturzysty – w roku 1969 ufun-

dowa∏a jà matka Ryszarda (Ryszard – podchorà˝y AK odznaczony krzy˝em walecznych,
zosta∏ po aresztowaniu 2 II 1944 rozstrzelany w publicznej egzekucji po zamachu na
Kutscher´). Otrzyma∏ jà Marcin Napiórkowski.

• Nagroda im. Juliusza ¸ukasiewicza dla wybitnego maturzysty matematyka/fizyka – ufun-
dowa∏ jà profesor Juliusz ¸ukasiewicz – Piotr Regulski.

• Nagroda dyrektora szko∏y dla najlepszego maturzysty – Joanna Jakubik i Weronika
Machura.

• Nagroda dla najlepszego maturzysty-biologa – ufundowana przez Mari´ i Waldemara
D´biƒskich, naukowców biologów z Pensylwanii. Nagroda wr´czana jest od 2003 roku.
Otrzyma∏ – Maciej Domaƒski.

• Nagroda p. Wandy Olszewskiej, wieloletniego wspania∏ego pedagoga, nauczycielki
j´zyka francuskiego – Marta Wierzbicka, Justyna ˚y∏ka, Agnieszka Tudek.

• Nagroda Rady Rodziców: I stopnia – Jan So∏tys, Izabela Tomaszewska, Natalia Cabaj,
Micha∏ Markiewicz, Grzegorz Ostaszewski, Paulina Szperliƒska, Hubert Âwi´tek,
Aleksandra ZawiÊlak; II stopnia – Joanna W∏odawiec, Marta Wierzbicka, Justyna ˚y∏ka,
Agnieszka Tudek, Karina ¸a˝ewska.

• Nagroda Rady Rodziców dla uczniów klasy III gimnazjum – Ma∏gorzata Krasuska, Micha∏
Kosicki, Emil D∏ugo∏´cki, Grzegorz Banasiak, Maria Molska, Katarzyna Lipowska,
Aleksandra Kuls, Micha∏ Ambor.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali równie˝ monografi´ „Pochodem idziemy“ z odpowiednià
dedykacjà oraz znaczki Batoraków.

Po wr´czeniu Êwiadectw ukoƒczenia Szko∏y 173. maturzystom (nb. wszyscy bez wyjàtku
uzyskali póêniej matury paƒstwowe!) przemówi∏ tegoroczny maturzysta, Przewodniczàcy
Samorzàdu Szkolnego. UroczystoÊç zwieƒczy∏a krótka cz´Êç artystyczna przygotowana
przez Samorzàd Szkolny.
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Bartol Kalina Maria
Ber Szymon Mateusz
Bratkowska Alicja Anna
Byszewska Joanna Urszula
Chrupek Ewelina
Fischer Krzysztof
Frydrych Karol
Hornowski Wojciech
Janas Ewa Paulina
Jedynak Tomasz
Jeziórska Marta
Karbowski ¸ukasz
Kobosko Monika Agnieszka 
Komorowski Adam

Kowalski Micha∏ Pawe∏
Krasowski Adam Tadeusz
Królikowski Marcin Jakub
Matysik Joanna
Napiórkowski Marcin Marek
Nienartowicz Bogumi∏a Dominika
Piecko Micha∏ Stanis∏aw
PodleÊna Agnieszka 
Regulski Piotr Arkadiusz
Rybiƒski Maciej Mateusz
Sepczyƒski Tomasz Piotr
So∏tys Jan Andrzej
Sójka Roch Mateusz
Szymaƒski Robert

MATURZYÂCI ROKU 2005

Klasa IIIA 
Wychowawca: p. Miros∏awa Kurkierewicz

Baraƒski Piotr Zygmunt
Biliƒski Piotr Pawe∏
CieÊlak Pawe∏ Jan
Dudek Natalia Aleksandra
Giera∏towska AgnieszkMagdalena
Grecki Maciej
Grzegórski Piotr Jakub
Grzyma∏a Grzegorz
Kanabrodzki Micha∏
Koperski Micha∏ Kamil
Korczak Agata Wiktoria
Korzeniowska Anna Maria
Koêmiƒska Kinga Katarzyna
¸ukomska Natalia
Miku∏a Izabela
Pachla Daria

Piecuch Micha∏ Józef
Rusinek Aneta Katarzyna
Rybiƒski Jakub
Sawicka Ma∏gorzata Maria
Sobka Ewelina Katarzyna
Stradowski Mateusz Wojciech
Stypa Agnieszka Anna
Suchecka Iwona Anna
Szymko Przemys∏aw
Tomaszkiewicz Marta
Trzeciak Mariusz Andrzej
W∏odawiec Joanna
Zalewska Anna Patrycja 
Zieliƒska Anna Justyna
˚yniewicz Anna

Klasa IIIB 
Wychowawca: p. Maria Narewska

Sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach w roku szkolnym 2004/ 2005

• olimpiada geograficzna – Artur Malantowicz (laureat), Pawe∏ Borycki, Micha∏ Markiewicz
(finaliÊci)

• olimpiada historyczna – Aleksander Woêniak, Dominik K´piƒski, Jan Koƒsko, Hubert
Âwi´tek (laureaci), Paulina Szperliƒska, Izabela Tomaszewska, Agnieszka Dorn,
Szymon Wójcik (finaliÊci)

• olimpiada wiedzy o Polsce i Êwiecie wspó∏czesnym – Grzegorz Ostaszewski (finalista)
• olimpiada wiedzy o prawach cz∏owieka – Natalia Cabaj (laureatka)
• olimpiada j´zyka rosyjskiego – Milena Okuƒ (laureatka)
• olimpiada j´zyka francuskiego – Marta Wierzbicka, Agnieszka Tudek, Justyna ˚y∏ka

(finalistki)
• olimpiada artystyczna – Anna Koêbiel (laureatka)
• olimpiada fizyczna – Piotr Regulski (finalista)
• olimpiada matematyczna – Agnieszka Dorn (finalistka)
• konkurs geograficzny – Katarzyna Kowalska, Ma∏gorzata Kowalska (laureatki)
• konkurs historyczny – Emil D∏ugo∏´cki (laureat)
• konkurs historyczny „Losy ˝o∏nierza...“ – Mateusz Mazurkiewicz (laureat)
• konkurs matematyczny – Grzegorz Banasiak, Emil D∏ugo∏´cki, Karol ˚ebrowski (finaliÊci)
• konkurs matematyczny „Wst´ga Mobiusa“ – Jakub Kuncicki (laureat)
• konkurs ekologiczny „Eko-planeta“ – Anna Wasilewska, Joanna Leszczyƒska, Janina

Mróz, Anna ¸ysik, Pawe∏ Mazurkiewicz, Marta Rustecka, Agata Sawnor, Sandra Zajàc
(laureaci)

• konkurs eseistyczny z okazji Roku W. Gombrowicza – Jerzy Âwirski (laureat)
• konkurs recytatorski – Rafa∏ Smoleƒ (laureat)

Gratulujemy laureatom, finalistom i wszystkim, którzy si´gn´li po olimpijskie laury!
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Antoniak Maciej Krzysztof
Barbulant Agnieszka
Czarnecka Marta Weronika
Deszkiewicz Piotr Tadeusz
Gula Beata
Komosa Agata Aleksandra
Kondrat Aleksandra
Kostrzewa Karolina Joanna
Koêbiel Anna Monika
Kurpaska Zofia Pola
Magdziƒska Julia 
Modzelewska Natalia Irena
Nynkowski Jan
Patejuk Agnieszka Ewa
Perchuç Maria Anna

Pietrucha Natalia Julia
Pilich Joanna
Rzàca Magdalena
S∏owiƒska Dagmara
Âwirski Jerzy
Tomaszewska Izabela Renata
Trochim Anna
Wichtowska Anna Ewa
Wierzbicka Marta Maria
WiÊniewska Paulina Natalia
Wyrmiƒska Milena Joanna
Zaborowska Maria El˝bieta 
Zeƒczewska Julia Zofia
Zientak Beata Aleksandra
˚akowska Beata Bo˝ena

Klasa IIIC
Wychowawca: p. Hanna Florczak

Charytonowicz Joanna
Cichomska Marta Krystyna
Czajkowska Anna
Belniak Barbara Kalina
Burzyƒska Edyta
Cabaj Natalia Patrycja
Fija∏kowska Zofia Natalia
Górska Joanna
Grabowska Anna Maria
Kaczmarczyk Filip
Kaniewska Hanna Katarzyna
K∏oÊ Monika Zofia
Kowalczyk Monika
Ksià˝ek Martyna
Leszczyƒski Krzysztof
¸oniewska Agieszka Ma∏gorzata

Marczak Magdalena
Markiewicz Micha∏ Tomasz
Mendygra∏ Magdalena
Ostaszewski Grzegorz
Pieƒkowska Anna
Pokrowska Marta Justyna
Polowczyk Katarzyna Anna
Rabenda Aleksandra Katarzyna
Rekowski Andrzej
Rokita Anna
Salawa Krzysztof
Stefanowicz Monika
Stradomski Krzysztof
Szperliƒska Paulina Joanna
Âwi´tek Hubert Ryszard
Wujec Katarzyna

Klasa IIID
Wychowawca: p. Marcin Miros

Borowska Jolanta
Burda Katarzyna Izabela
Domaƒski Maciej
Galas Michalina
Godlewska Anna Katarzyna
Hajdukiewicz Katarzyna
Jakubiak Joanna
Jarzàbek Agnieszka Katarzyna
Kaim Anna
Kaniewska Magdalena Olga
Knap Natalia
Kowalczyk Anna Katarzyna
Kowalczyk Ewa
Krawczyk Paulina Izabela
¸adno Wioletta Anna

Machura Weronika Maria
Matusiak Marta Ma∏gorzata
Mitek Maciej
Morawska Agnieszka Paulina
Opiatowska Sylwia Anna 
Prymas Kamila Katarzyna 
Sterna Rados∏aw Jacek
Szmit Magdalena Anna
Szyller Natalia Julia
Tudek Agnieszka Irena
Utratna Agata Joanna
WiÊniewski Marcin Marek
Woêniak Zuzanna Marta
ZawiÊlak Aleksandra Justyna
˚y∏ka Justyna Milena

Klasa IIIE
Wychowawca: p. Hanna ZawiÊlak

Bramnik Anna
Czajkowski Pawe∏
Dymiƒski Pawe∏
G∏owacka Kamila
Kowalczyk Katarzyna
Krawczyk Piotr
Kulma Szczepan
¸a˝ewska Karina
¸uniewski Jerzy
Neumann Marek
Papis Kamila

Pisula Ma∏gorzata
Rafalski Marcin
Sajewski Micha∏ 
Siek Marta
Smoderek Agnieszka
Sochocka ¸ucja
St´pieƒ Urszula
Szeworki Micha∏
Szmit Bronis∏aw
Torbus Adam
Wojdan Przemys∏aw

Klasa IVW
Wychowawca: 
p. Waldemar Stachowiak



Z ˚YCIA SZKO¸Y

Wycieczki w roku szkolnym 2004/2005

Zagraniczne: 106 uczniow

1. Warszawa – Londyn – Warszawa – 57 uczniów, 5 opiekunów. Autokar, prom.
2. Warszawa – Wilno – Kowno – Warszawa – 29 uczniów, 2 opiekunów. Autokar.
3. Warszawa- Helsinki – Kellokoski – Warszawa – 20 uczniów, 2 opiekunów. Samolot,

autokar.

Krajowe: 612 uczniow, 13 wycieczek.

ÂWI¢TO SZKO¸Y

W dniu 3.pa˝dziernika odby∏o si´ doroczne Âwi´to Szko∏y – Gimnazjum i Liceum im.
Stefana Batorego. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà Âwi´tà w KoÊciele Matki Boskiej
Cz´stochowskiej. Po skróconych zaj´ciach lekcyjnych do pierwszych klas gimnazjalnych
i licealnych udali si´ przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. W czasie spotkaƒ
w klasach absolwenci opowiadali nowoprzyj´tej m∏odzie˝y o historii Szko∏y, o ˝yciu szkol-
nym w tamtych czasach, a tak˝e o wybitnych uczniach i profesorach.

O godzinie 12.15 rozpocz´∏a si´ oficjalna cz´Êç Âwi´ta. W obecnoÊci Dyrekcji Szko∏y,
Grona Pedagogicznego, maturzystów lat przedwojennych, maturzystów z roku 1955
i przedstawicieli Zarzàdu Stowarzyszenia Wychowanków, po wys∏uchaniu hejna∏u Szko∏y
i wyst´pie nowo tworzonego chóru szkolnego z hymnem „Gaude Mater Polonia“,
Êlubowanie na Sztandar Szko∏y z∏o˝yli uczennice i uczniowie dwóch pierwszych klas gim-
nazjalnych i szeÊciu pierwszych klas licealnych. M∏odzie˝ dorodna, zwa˝ywszy, ˝e
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci sà to dziewcz´ta, które okaza∏y si´ byç lepszymi od
ch∏opców. Przy du˝ej konkurencji ch´tnych do podj´cia nauki w naszej Szkole decy-
dowa∏y najlepsze wyniki – tak wi´c nowo przyj´ci to cre-me de la cre-me warszawskiej
m∏odzie˝y.
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W tym roku Stowarzyszenie Wychowanków postanowi∏o uhonorowaç dyplomami
uzyskania matury w I Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie absolwen-
tów lat przedwojennych, „Kolumbów rocznik 20“ i starszych, którym pi´çdziesi´ciolecie
dawno ju˝ min´∏o. Na zaproszenie odpowiedzia∏o dwudziestu czterech absolwentów
z kraju i zagranicy.Dyplomy odebrali maturzyÊci lat przedwojennych: kol. kol. Stanis∏aw
Komorowski, Andrzej LeÊniewski, Zbigniew Makowiecki (1935), w imieniu braci Olgierda
(1929) i Witolda (1927) Jerzy Staniszkis (1933), syn w imieniu Bogdana Maciejowskiego
(1939). Wzruszajàce podzi´kowanie w imieniu nie˝yjàcego ojca Stefana Pietraszka
(1935) wyg∏osi∏a córka, p. Anna Pietraszek.

Dyplomami pi´çdziesi´ciolecia matury uhonorowani zostali liczni absolwenci rocznika
matury 1955, uzyskanej wprawdzie poza murami rozwiàzanej Szko∏y, w X TPD, ale zali-
czonych w chwili restytucji Szko∏y do grona jej wychowanków. Z dwudziestu siedmiu
absolwentów, którzy potwierdzili ch´ç uczestniczenia w uroczystoÊci dyplomy odebrali:

ADRES DYREKTOR SZKO¸Y, MA¸GORZATY ˚UBER-ZIELICZ 
NA ROZPOCZ¢CIE ROKU

„Batory“ ma wielu bardzo dobrych i twórczych nauczycieli, wspania∏à m∏odzie˝, Êwietne
i ˝ywe tradycje, przepi´kny budynek i teren wokó∏ szko∏y – to sà niezaprzeczalne nasze
mocne strony.

Przed szko∏à stojà wyzwania przysz∏oÊci. Pragniemy, by „Batory“ w nowych i ciàgle
zmieniajàcych si´ warunkach pozosta∏ kuênià elit. Zadecydujà o tym trzy elementy.

Pierwszym jest stworzenie uczniom naszej szko∏y warunków do rozwoju ich zdolnoÊci
i zainteresowaƒ. Oznacza to otwarcie si´ szko∏y przede wszystkim na uczniów, którzy
w momencie przyjÊcia do szko∏y majà ju˝ jasno sprecyzowane zainteresowania i uzdol-
nienia, a tak˝e rozwijanie ich najmocniejszych stron podczas ca∏ego okresu nauki.

Drugim kluczowym elementem jest rozwój umiej´tnoÊci spo∏ecznych uczniów. Dotyczy
to zarówno umiej´tnoÊci komunikowania si´ i wspó∏pracy w grupie, jak i spo∏ecznej
wra˝liwoÊci. 

Trzecim – jest wykszta∏cenie umiej´tnoÊci otwierania si´ m∏odzie˝y na Êwiat. Mogà
temu sprzyjaç kontakty mi´dzynarodowe uczniów i nauczycieli oraz tworzenie warunków,
by w naszej szkole by∏y klasy dwuj´zyczne, a zainteresowani uczniowie mogli wziàç udzia∏
w programie Matury Mi´dzynarodowej (IB).

Zale˝y nam równie˝ programach autorskich, które pozwolà na nowoczesne kszta∏cenie
m∏odzie˝y i nowatorskie rozwiàzania dydaktyczno – organizacyjne. Powo∏amy Rad´
Programowà Szko∏y oraz Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych.

Dyrektor szko∏y wszystkich celów sam osiàgnàç nie mo˝e, to nasze wspólne zadanie
– nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów.

Chcia∏abym, aby nauczyciele naszej szko∏y odczuwali radoÊç tworzenia i osiàgania
sukcesów w pracy z m∏odzie˝à. By rodzice naszych uczniów i absolwenci „Batorego“ mieli
jak najwi´cej okazji do wspierania nas w naszych dzia∏aniach. Chcia∏abym, aby dla
uczniów nasza szko∏a by∏a drugim domem – domem, w którym jest czas na rozwój, czas
na marzenia i ich realizacj´, czas na przyjaêƒ i przede wszystkim na wspólne rozmowy.

Marek Dagnan
Barbara Dobrowolska
Andrzej Dobrowolski
Mi∏os∏aw Fuszara
Sabina J´druszuk-Wiatrzyk
Marta Jezierska-Ró˝alska 
Jan Witkowski 
Boles∏aw Kornacki 
El˝bieta Patecka 
Miros∏aw Pikulski 

Marian Ró˝alski
W∏odzimierz Skok 
S∏awomir Soko∏owski 
Micha∏ Tarasiewicz
Krystyna Traczyk-Zieliƒska 
Barbara Waltz-Machaj 
Jerzy W∏odarczyk 
Alojzy Wokrój 
Janusz Woliƒski



˚ycz´ sobie i wszystkim, którzy zwiàzali si´ z „Batorym“, aby nam zawsze „chcia∏o si´
chcieç“. Bo sukces zale˝y g∏ównie od tego!

Mam nadziej´, ˝e w trudnych dla oÊwiaty czasach starczy nam si∏ i przyjació∏ do reali-
zacji wszystkich planów i marzeƒ.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci klasy drugie gimnazjalne przygotowa∏y cz´Êç artystycznà
– kostiumowe sceny z ˝ycia Patrona Szko∏y, Króla Stefana Batorego. 

„Niespodzianka“ w postaci ogromnego, tryskajàcego iskrami tortu zakoƒczy∏a
znakomicie przygotowanà i przebiegajàca w serdecznej, nieskr´powanej atmosferze
uroczystoÊç.

MaturzyÊci lat przedwojennych i rocznika matury 1955 spotkali si´ po uroczystoÊci
z Dyrekcjà Szko∏y i Gronem Pedagogicznym na mi∏ym przyj´ciu zorganizowanym przez
Dyrekcj´ Szko∏y.

Szko∏a w liczbach

Liczba uczniów w Gimnazjum: dziewczàt 112 ch∏opców 65
Liczba uczniów w Liceum: dziewczàt 334 ch∏opców 170

Ko∏a zainteresowaƒ i zaj´cia pozalekcyjne

matematyczne, informatyczne, astronomiczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, histo-
ryczne, nauk spo∏ecznych, geograficzne, plastyczne, j´zykowe, sportowe;
harcerstwo, chór szkolny

Kierunki kszta∏cenia z rozszerzonym programem nauczania: 
mat.-fiz.; biol.-chem.-fiz.; mat.-geogr.; mat.-hist.-geog.; wos.-hist.; klasa przygotowujàca
do programu Matury Mi´dzynarodowej

ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Pierwszy Sierpnia – rozpoczyna si´ ostatni miesiàc wakacji szkolnych – nie pora nas-
tolatkom w górach, nad morzem czy na jeziorach myÊleç o rocznicy Powstania, o kole-
gach Batorakach, którzy wÊród tysi´cy m∏odych warszawiaków rozpocz´li nierówny bój
z okupantem o wolnà Warszaw´. I ci starsi, roczniki matur przedwojennych i ci m∏odsi,
którzy w tajnym nauczaniu zdobywali wiedz´, którà chcieli wykorzystaç w Wolnej Polsce
– pragn´li ˝yç a gin´li w s∏usznej Sprawie. Pierwszy wrzeÊnia – poczàtek roku szkolnego
szeÊçdziesiàt jeden lat temu dla nich by∏ drugim miesiàcem walki, wielu z nich odda∏o
m∏ode ˝ycie na Woli, Starówce, w ÂródmieÊciu. Kim byliby gdyby nie Êmierç w przeddzieƒ
doros∏oÊci? 

Dziewi´ciolatek, czternastolatek i m∏odzieniec osiemnastoletni, powstaƒcy warsza-
wscy 1944 r. prze˝yli – kim sà teraz?

Adam Bielawski (matura 1953) – neurochirurg. W Powstaniu Warszawskim „Ma∏y“,
dziewi´ciolatek, jeden z najm∏odszych ∏àczników w batalionie „Jur“ ÂródmieÊcie, przed-
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stawiony Prezydentowi USA B. Clintonowi w czasie wizyty w Polsce jako pierwowzór
pomnika „Ma∏ego Powstaƒca“ na Starówce.

Jerzy Âwiderski (matura 1948) – profesor nauk medycznych w dziedzinach pediatrii
i kardiologii. W Powstaniu Warszawskim „Lubicz“, ∏àcznik w Plutonie ¸àcznoÊci Batalionu
„Gustaw“, kapral, odznaczony Krzy˝em Walecznych za walki na Starym MieÊcie.
Gimnazjalista – czternastolatek prowadzi∏ codzienne zapiski, podstaw´ wydanego w 2004
„Dziennika Harcerza Powstaƒca“. Tak – mo˝e górnolotnie, ale szczerze – pisze w swoim
pami´tniku:

„17.sierpnia 1944 – Stare Miasto: „... ObmyÊlam plany na „Popowstanie“. Jak wróc´
„z wojny“ chcia∏bym pojechaç wypoczàç w Kieleckie albo w Tatry. Z drugiej strony nie
mog´ straciç roku szkolnego. Musz´ si´ uczyç. Je˝eli nie b´dzie mi dane zginàç w tej
Walce, b´d´ si´ musia∏ jeszcze silniej poÊwi´ciç pracy w Harcerstwie – tylu przecie˝
instruktorów zgin´∏o. A pracy b´d´ mia∏ du˝o. I b´d´ szcz´Êliwy, ˝e od najm∏odszych
niemal lat ˝ycia walczy∏em o Polsk´. A je˝eli bym zginà∏ czeka mnie Pami´ç, mo˝e
S∏awa.“ 

Wac∏aw Gluth-Nowowiejski (ur. 1926) – dziennikarz, kapral podchorà˝y, dowódca
dru˝yny plut.238 ˝oliborskiego obwodu AK „˚ywiciel“, pisze na zakoƒczenie
w „Pami´tniku pisanym po latach“ („Rzeczpospolita“, dodatek „Pami´ç Powstania '44“):

„Dla mnie, osiemnastoletniego ch∏opaka, by∏y to prze˝ycia niezwyk∏e. Rozpiera∏a mnie
radoÊç i duma. Walczy∏em o Wielkà Spraw´. T´ samà, o którà wczeÊniej walczy∏ mój
ojciec, oficer 5. Pu∏ku Legionów. Za którà oddali ˝ycie moi trzej bracia.“ 

Dzieƒ Âwi´ta Szko∏y przypadajàcy w kolejne rocznice ostatnich dni dogasajàcego
Powstania – winien byç dla uczniów Szko∏y równie˝ dniem refleksji i zadumy – i pami´ci
o kolegach Batorakach, którym marzenia m∏odoÊci przerwa∏a przedwczesna Êmierç.

AKCJA POD ARSENA¸EM

23.marca 2005 przy Âcianie Pami´ci uczniowie Szko∏y uczcili rocznic´ Akcji pod
Arsena∏em. UroczystoÊç zosta∏a poprzedzona audycjà s∏owno – muzycznà przygotowanà
w formie wywiadu z uczestnikiem Akcji, kol. Witoldem Bartnickim (matura 1944) przez
klasy gimnazjalne 8a, 8b i 9a przy aktywnym udziale inicjatora uroczystoÊci, prof. Marcina
Mirosa. 

Kol.Bartnicki opowiedzia∏ zebranej m∏odzie˝y o przygotowaniach do akcji, o nastrojach
m∏odych ludzi, kolegów szkolnych Janka Bytnara, o samej Akcji – on tam by∏, pami´ç tak
Êwie˝a, wspomnienia niezatarte by∏y bardziej barwne i ˝ywe ni˝ szczegó∏owe opisy. 

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków kol. Bohdan WiÊniewski:
„Odbicie Janka Bytnara – skatowanego, umierajàcego i tak bez szans na prze˝ycie –

to by∏ powód akcji pod Arsena∏em. Nie wyda∏ w m´czarniach kolegów, taki by∏ etos
harcerza i ˝o∏nierza Polski Podziemnej – mo˝na by∏o byç pewnym, ˝e nie zdradzi,
poÊwi´ciç go. A jednak – wyrwanie go z ràk oprawców, bodajby po to, aby móg∏ umrzeç
cz∏owiekiem wolnym, wÊród przyjació∏ – to argument, który przemówi∏ do dowódców,
którzy po wahaniach wyrazili zgod´ na akcj´. Przewa˝y∏o braterstwo – i to braterstwo
broni, i to braterstwo kole˝eƒstwa, wyniesione ze Szko∏y, która wartoÊci takie jak honor,
godnoÊç i przyjaêƒ wpaja∏a ju˝ dzieciom rozpoczynajàcym nauk´ w gimnazjum, a ufor-



urz´dzie sprawa trafi∏a do za∏atwienia do naszej kole˝anki Ma∏gorzaty Chodorowskiej
i zosta∏a za∏atwiona szybko i pozytywnie. Uda∏em si´ wi´c do dyr. Gerbera, przedstawi∏em
nasze zamierzenia i zostawi∏em projekt z proÊbà o nieodp∏atnà realizacj´.

Poniewa˝ tego rodzaju prac nie wykonuje si´ zimà odczeka∏em do kwietnia i uda∏em
si´ ponownie do dyr. Gerbera z zapytaniem kiedy prace zostanà rozpocz´te. Uzyska∏em
zapewnienie, ˝e na pewno wszystko b´dzie zrobione przed rozpocz´ciem roku szkol-
nego. Uspokojony nie ponagla∏em „WARBUDU“ tym bardziej, ˝e w lipcu mia∏ byç
zakoƒczony remont pomnika Króla Batorego. Pomnik zosta∏ ca∏kowicie rozebrany, gdy˝
jego fundament by∏ w bardzo z∏ym stanie i powodowa∏ rozsuwanie si´ pomnika. Prace te
niestety przesun´∏y si´ prawie do po∏owy sierpnia, a dopiero po ich zakoƒczeniu mo˝liwe
by∏o rozpocz´cie prac przy nawierzchni. Z tego powodu zakoƒczenie wszystkich prac
przed rozpocz´ciem roku szkolnego okaza∏o si´ niemo˝liwe. Projekt przewidywa∏
usuni´cie starej nawierzchni i u∏o˝enie nowych p∏yt chodnikowych.Tymczasem okaza∏o
si´, ˝e mo˝liwe jest pozyskanie pochodzàcych z W∏och efektownych p∏yt terazzo, ale
wymaga∏o to uzyskania kolejnej zgody konserwatora zabytków, co uda∏o si´
przeprowadziç.

Niestety pojawi∏a si´ nowa trudnoÊç – opaska betonowa biegnàca przy Êcianach
budynku wokó∏ ca∏ego dziedziƒca by∏a w bardzo z∏ym stanie, a przedstawiciele firmy
„WARBUD“ nie chcieli si´ zgodziç na jej wymian´, motywujàc swojà decyzj´ wysokimi
kosztami, a te mia∏y byç przecie˝ w pe∏ni ponoszone przez „WARBUD“. ˚adne argumen-
ty, ˝e b´dzie to fatalnie wyglàda∏o i przynosi∏o wstyd firmie – nie skutkowa∏y.

Ju˝ w∏aÊciwie zrezygnowa∏em z dalszego przekonywania, kiedy pojawi∏ si´ w∏aÊciwy
wykonawca prac brukowych i jednoczeÊnie producent ró˝nego rodzaju nawierzchni, który
zobowiàza∏ si´ dostarczyç na w∏asny koszt brakujàcà iloÊç p∏yt. Te p∏yty ró˝ni∏y si´ od
zaakceptowanych uprzednio przez konserwatora, wi´c musia∏em ponownie przejÊç
wydeptanà Êcie˝k´ i uzyskaç akceptacj´ kolejnej zmiany. Wyra˝ono zgod´, ale zobo-
wiàzano mnie do dostarczenia odpowiedniego rysunku uwidaczniajàcego sposób
u∏o˝enia poszczególnych rodzajów p∏yt. Zawiadomienie o rozpocz´ciu prac z∏o˝yliÊmy
w Urz´dzie Dzielnicy z odpowiednim wyprzedzeniem i na poczàtku wrzeÊnia prace na
dziedziƒcu zosta∏y rozpocz´te, mimo ˝e Dyrekcja straci∏a wszelkà nadziej´, ˝e kiedykol-
wiek „WARBUD“ rozpocznie remont dziedziƒca. Ja ze swej strony te˝ mia∏em ju˝ chwile
za∏amania, ˝e wplàta∏em siebie i Szko∏´ w sytuacj´ rozgrzebanego dziedziƒca i braku
wykonawcy. Jednak OpatrznoÊç czuwa nad Szko∏à i wszystko wskazuje na to, ˝e prace
dobiegnà szcz´Êliwego koƒca i b´dziemy mieli oÊwietlony dziedziniec z eleganckà, równà
i trwa∏à nawierzchnià.“

CHÓR SZKOLNY

Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, które wychowa∏o takie oso-
bistoÊci Êwiatowej kultury muzycznej jak Witold Lutos∏awski i Barbara Hesse-Bukowska
od poczàtku istnienia k∏ad∏y du˝y nacisk na rozÊpiewanie i umuzykalnienie m∏odzie˝y.
Pierwszy chór i orkiestra szkolna powsta∏y pod kierunkiem prof. Stefana Wysockiego ju˝
w 1922 roku, w latach powojennych chór dzia∏a∏ z przerwami.

Staraniem Stowarzyszenia Wychowanków i Dyrekcji Szko∏y, przy poparciu tej inicjaty-
wy przez Rad´ Rodziców restytuowany zosta∏ w roku szkolnym 2004/05 Chór Szkolny.

mowani m∏odzi ludzie opuszczajàcy liceum cenili jako wartoÊci najwy˝sze. Cena by∏a
wysoka – krótkie ˝ycie kolegi na wolnoÊci Alek Dawidowski okupi∏ ˝yciem w∏asnym. 

Janek i Alek i ci wszyscy, których nazwiska tu sà wyryte na wiecznà pami´ç, mogliby
˝yç, byç in˝ynierami, lekarzami, poetami, aktorami – tak jak tysiàce wychowanków lat
powojennych. Wy na szcz´Êcie nie musicie dokonywaç takich wyborów, kole˝eƒstwo nie
wymaga a˝ takich poÊwi´ceƒ – teraz to wspólna nauka, zabawa, wspólne zainteresowa-
nia, wspó∏zawodnictwo o laury olimpijskie, przygotowanie do wy˝szych studiów i d∏ugiego,
doros∏ego uczciwego ˝ycia wed∏ug zasad, jakie przedwojenna Szko∏a wpaja∏a Jankowi
i Alkowi, tak istotnych i dziÊ.“

MODERNIZACJA DZIEDZI¡CA NASZEJ SZKO¸Y

Pami´tamy z ró˝nych uroczystoÊci rocznicowych odbywajàcych si´ na pi´knym
architektonicznie, renesansowym dziedziƒcu Szko∏y, krzywe, nierówne p∏yty chodnikowe,
pop´kanà opask´ wokó∏ Êcian budynku, poszczerbione p∏yty wokó∏ postumentu popiersia
Króla. To miejsce wymaga∏o pe∏nej rewaloryzacji, oprawy godnej pomnika patrona Szko∏y.

Kolega Zdzis∏aw Sad∏owski (rocznik maturalny 1951), którego szczególna zdolnoÊç
pozyskiwania sponsorów „urokiem i wdzi´kiem osobistym“ jeszcze raz doprowadzi∏a do
realizacji ambitnego projektu modernizacji dziedziƒca, tak wspomina swoistà „drog´ przez
m´k´“ do szcz´Êliwego zakoƒczenia:

„Ubieg∏oroczne Âwi´to Szko∏y zwiàzane by∏o z ods∏oni´ciem dwóch obelisków, na
których Alek Dawidowski wymalowa∏ w 1943 roku tzw. „kotwice“. uroczystoÊç ta zgro-
madzi∏a na dziedziƒcu wewn´trznym Szko∏y wiele osób, wÊród których znalaz∏ si´ z ca∏à
rodzinà Prezes du˝ej firmy „WARBUD“ p. Jaros∏aw Popio∏ek. Firma „WARBUD“
nieodp∏atnie przetransportowa∏a i ustawi∏a te obeliski na dziedziƒcu naszej Szko∏y. Po
zakoƒczeniu uroczystoÊci podszed∏em do Pana Prezesa i podzi´kowa∏em za pi´kny gest
Firmy, który pozwoli∏ na uratowanie cz´Êci naszej historii i zwróci∏em uwag´ na bardzo z∏y
stan nawierzchni dziedziƒca licznie odwiedzanego przez wycieczki z ca∏ego kraju i ˝e
nale˝a∏oby koniecznie t´ nawierzchni´ poprawiç. Pan Prezes ku mojemu zaskoczeniu
wcale mnie nie odprawi∏ z kwitkiem tylko powiedzia∏, abym w tej sprawie skontaktowa∏ si´
z dyr. Wojciechem Gerberem, który ju˝ poprzednio zaanga˝owany by∏ w spraw´ usta-
wienia obelisków.

Do przeprowadzenia jakichkolwiek prac na terenie Szko∏y obj´tej opiekà konserwa-
torskà potrzebna jest dokumentacja i zgoda konserwatora oraz zawiadomienie w∏adz
dzielnicy o rozpocz´ciu prac.

Majàc to wszystko na uwadze zwróci∏em si´ do naszego kolegi z rocznika maturalnego
1951, Wojciecha Mickiewicza o zrobienie projektu zagospodarowania dziedziƒca, bo poza
wymianà nawierzchni na dziedziƒcu mia∏y stanàç cztery lampy oraz dwa podÊwietlacze
oÊwietlajàce pomnik, Wojtek jest specjalistà w dziedzinie in˝ynierii drogowej i projekt
wykona∏ szybko, bezb∏´dnie i bezp∏atnie. Potem poprosi∏em drugiego naszego koleg´
z rocznika maturalnego 1949, W∏odzimierza Breitera o wykonanie projektu elektrycznego
zasilania latarƒ i podÊwietlaczy. I tu projekt zosta∏ opracowany szybko, fachowo i oczy-
wiÊcie bezp∏atnie.
Majàc te projekty mog∏em je z∏o˝yç w Wojewódzkim Urz´dzie Ochrony Zabytków celem
uzyskania zezwolenia na realizacj´. Poniewa˝ „Batoracy“ sà wsz´dzie wi´c te˝ i w tym
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Organizacjà chóru zajà∏ si´ kol. Jerzy Antepowicz, wychowanek Szko∏y (rocznik matury
1949), by∏y solista Operetki Warszawskiej, Filharmonii Narodowej i Teatru Wielkiego
w Warszawie i ¸odzi, organizator chórów i orkiestr m∏odzie˝owych, wieloletni wiceprezes
Zarzàdu G∏ównego Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr co gwarantowa∏o sprawne i pro-
fesjonalne przygotowanie. Szko∏a udost´pni∏a sale do çwiczeƒ oraz instrumenty, Rada
Rodziców mia∏a zapewniç fundusze niezb´dne do profesjonalnego poprowadzenia chóru. 

Zatrudniono chórmistrza, przy którego pomocy dokonano przes∏uchaƒ ch´tnej
m∏odzie˝y, wyselekcjonowano z dziewczàt i ch∏opców z klas gimnazjalnych i m∏odszych
licealnych podstawowy 25-osobowy chór, z którym rozpocz´to prac´. Zatrudniono akom-
paniatora-pianist´. Æwiczenia chóru odbywajà si´ dwa razy w tygodniu w godzinach nie
kolidujàcych z zaj´ciami planowymi Szko∏y. Wyst´py chóru majà wzbogacaç programy
artystyczne wszystkich imprez szkolnych, w dniu Âwi´ta Szko∏y 2005 chór wystàpi∏ po raz
pierwszy. Dalsze ambitne plany przewidujà wyst´py chóru na terenie kraju i za granicà,
na konkursach mi´dzyszkolnych i ogólnokrajowych.

Repertuar pieÊni chóralnych obejmuje pieÊni ze skarbnicy polskiej pieÊni chóralnej od
renesansu do wieku dwudziestego, w tym pieÊni patriotyczne, Hymn, „Warszawiank´,
Hymn Szko∏y „Pochodem idziemy, uczniowska gromado...“ skomponowany przez Witolda
Lutos∏awskiego“ i inne. 

Rada Rodziców decydujàc o podziale skromnych funduszy zebranych na ró˝ne cele,
nie jest w stanie pokryç wszystkich kosztów organizacji i utrzymania chóru, w tym zakupu
przenoÊnego instrumentu elektronicznego, strojenia pianin, zakupu nut, stàd koniecznoÊç
wnioskowania o fundusze zewn´trzne, które umo˝liwià Stowarzyszeniu kontynuacj´
pracy chóru wed∏ug za∏o˝onego programu. Staramy si´ je pozyskaç, b´dziemy jednak
wdzi´czni za wp∏aty na konto Stowarzyszenia ze wskazaniem na dzia∏alnoÊç chóru.

MUZEUM SZKOLNE

Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego od chwili powstania w 1918 roku tworzy∏o
model polskiej szko∏y Êredniej, która kszta∏towa∏a i wychowywa∏a pokolenia wolnych
Polaków zgodnie z nowoczesnymi ideami pedagogicznymi, a zarazem w najlepszych
tradycjach kultury polskiej i europejskiej. Szko∏a sta∏a si´ pomnikiem niepodleg∏ej Polski
i zyska∏a w mi´dzywojennym dwudziestoleciu opini´ szko∏y wzorowej, wzorcowej
i reprezentacyjnej. Wpajane m∏odzie˝y zasady i idea∏y poddane zosta∏y najsurowszej
weryfikacji w latach II wojny Êwiatowej – walczyli m´˝nie na wszystkich frontach,
w Powstaniu Warszawskim, poleg∏o ponad 300 uczniów i wychowanków Szko∏y, nazwiska
których upami´tnione sà na Âcianie Pami´ci. 

Batoracy: Krzysztof Kamil Baczyƒski, bohaterowie „Kamieni na Szaniec“: Tadeusz
Zawadzki „ZoÊka“, Jan Bytnar „Rudy“, Aleksy Dawidowski „Alek“ to postacie ju˝ histo-
ryczne, Szko∏a która Ich wychowa∏a przyciàga dziesiàtki wycieczek szkolnych z ca∏ej
Polski – wycieczki te oprowadzane sà przez uczniów-wolontariuszy. 

W programie zwiedzania Szko∏y znajduje si´ równie˝ skromne Muzeum Szkolne, gdzie
eksponowane sà dokumenty, pamiàtki, ksià˝ki i inne eksponaty z dziejów Szko∏y.
Szczup∏oÊç pomieszczenia nie pozwala na prezentacj´ wszystkich eksponatów, zgro-
madzonych na zapleczu.

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego i Dyrekcja
Szko∏y uzgodni∏y koniecznoÊç powi´kszenia ekspozycji Muzeum z wykorzystaniem
eksponatów przechowywanych na zapleczu i wzbogacenia oferty Muzeum przez:
a. wykorzystania dost´pnej powierzchni sàsiadujàcej z obecnym pomieszczeniem

Muzeum
b. wyposa˝enie powi´kszonego Muzeum w oszklone gabloty i rega∏y biblioteczne dla

sta∏ej ekspozycji pamiàtek i eksponatów zalegajàcych dotychczasowe zaplecze
c. pokrycie cementowej pod∏ogi Muzeum wyk∏adzina dywanowà
d. wyposa˝enie Muzeum w stó∏ i foteliki umo˝liwiajàce prowadzenie pogadanek dla grup

m∏odzie˝y zwiedzajàcych Szko∏´, prowadzenia godzin wychowawczych dla uczniów
Szko∏y, zebraƒ Kó∏ka Historycznego 

e. zatrudnienie na zasadzie umowy o dzie∏o pracownika pe∏niàcego rol´ kustosza i orga-
nizujàcego oraz nadzorujàcego dy˝ury wolontariuszy.
B´dziemy wdzi´czni Kole˝ankom i Kolegom za przekazywanie pamiàtek z okresu

nauki w Szkole, szczególnie z lat przedwojennych i dziesi´ciolecia powojennego.
Dzi´kujemy Kol. Edmundowi Kujawskiemu (matura 1940) za przekazanie Stowarzyszeniu
przebogatego osobistego archiwum pamiàtek szkolnych – zobowiàzujemy si´ do ich
w∏aÊciwego wykorzystania i eksponowania.

NASI KOLEDZY

TABLICE PAMIÑTKOWE

W dniu 4.lutego 2004 r. na domu przy ulicy Âmia∏ej 39, w którym w latach 1968-1994
˝y∏ i tworzy∏ genialny kompozytor Êwiatowej s∏awy, Witold Lutos∏awski (matura 1931),
Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy p. Lech Kaczyƒski uroczyÊcie ods∏oni∏ tablic´
pamiàtkowà ufundowanà przez Towarzystwo im. Witolda Lutos∏awskiego. W uroczystoÊci
bra∏ udzia∏ poczet sztandarowy Szko∏y.

W dniu 17.maja 2004 r. w Bramie Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie prof.
Andrzej Rottermund ods∏oni∏ ufundowanà przez Zarzàd G∏ówny SARP tablic´ upami´tnia-
jàcà postaç prof.arch. Jana Bogus∏awskiego (matura 1927), profesora Politechniki
Warszawskiej wydz. Architektury, jeƒca Woldenbergu, g∏ównego projektanta odbudowy
Zamku Królewskiego w Warszawie.

Obie tablice zosta∏y zaprojektowane i wykonane pod nadzorem naszego nieoce-
nionego kolegi, architekta i artysty plastyka, Zbigniewa Wilmy (matura 1949).

ZJAZD WYCHOWANKÓW SZKÓ¸ ANNY GOLDMAN

W dniach 9-10.kwietnia 2005 w Galerii Porczyƒskich odby∏ si´ Zjazd Wychowanków
Szkó∏ Anny Goldman w Warszawie. „Goldmaniacy“ nale˝à jako Sekcja do Stowarzyszenia
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.

W latach okupacji przedwojenna szko∏a powszechna prowadzona przez Ann´
Goldman rozros∏a si´ w warunkach tajnego nauczania do rangi gimnazjum i liceum,
zlokalizowanego w ró˝nych budynkach przy ulicach Filtrowej, Mianowskiego i Wawelskiej.
Do tej szko∏y, po przej´ciu lokali szkó∏ przez okupanta, przesz∏y niektóre klasy gimnazjów:
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Batorego, S∏owackiego, Emilii Plater, tam nauczali profesorowie z Batorego – Roman
Beranek, Mieczys∏aw Radwaƒski, Mieczys∏aw Rybarski. Dzi´ki wyjàtkowej pomys∏owoÊci
Anny Goldman i zespo∏u pedagogicznego Miejska Szko∏a Krawiecka czy III. Miejska
Obowiàzkowa Szko∏a Zawodowa majàce oficjalnie kszta∏ciç krawców, introligatorów, fry-
zjerów, mechaników i kominiarzy prowadzi∏y nauk´ wed∏ug pe∏nych przedwojennych pro-
gramów gimnazjalnych, niekiedy na dwie zmiany. Prowadzone by∏y równie˝ kursy pod-
chorà˝ówki. W koƒcu roku szkolnego 1942/43 Szko∏a przyznaje pierwsze okupacyjne
ma∏e matury, uczniowie przechodzà do tajnych liceów Batorego i S∏owackiego. W ostat-
nim roku przed Powstaniem uczy∏o si´ w Szkole pani Anny Goldman 1200 dzieci
i m∏odzie˝y. Po wojnie wiele z nich kontynuowa∏o nauk´ w naszej Szkole i sà naszymi
absolwentami.

Dyskusja panelowa w czasie Zjazdu na temat: „Pokolenie uczniów Anny Goldman
wobec wyzwaƒ XXI.wieku“ w podsumowaniu kol. Andrzeja Wirtha: „na w∏asnà trwa∏à
m∏odoÊç trzeba sobie zapracowaç przez sta∏y kontakt z m∏odzie˝à, ró˝nice pokoleniowe
zacierajà si´ wówczas gdy m∏odoÊç pomaga wiekowi dojrza∏emu korzystaç
z dobrodziejstw post´pu technologicznego“.

Zjazd uÊwietni∏ wyst´p Grodziskiego Chóru Dzieci´cego prowadzonego przez syna
dawnej uczennicy Szko∏y z koncertem utworów barokowej muzyki koÊcielnej wykony-
wanej przez chór, trio skrzypcowe z akompaniamentem klawesynu i dwie solistki. 

Zamieszczamy poni˝ej fragmenty wspomnieƒ wojennych Batoraka, kol. Bohdana
Samulskiego (matura 1938) z ma∏o znanych dziejów podchorà˝ych-Batoraków
w obozach jenieckich i ich ucieczkach z niewoli. 

Bohdan Samulski

PODCHORÑ˚OWIE BATORACY W NIEWOLI NIEMIECKIEJ WZI¢CI DO NIEWOLI PO
WRZEÂNIU 1939

Jest tu mowa przede wszystkim o podchorà˝ych rezerwy s∏u˝by czynnej, matura 1938
(„kolumbowski“ rocznik 20). Za wyjàtkiem Jurka Miedziƒskiego, matura 1936, innych (pod-
chorà˝ych) nie spotka∏em.

Wi´kszoÊç starszych kolegów by∏a ju˝ oficerami rezerwy, tak ˝e zamkni´ci byli
w obozach oficerskich – Oflagach. Nas, podchorà˝ych, Niemcy trzymali w obozach
˝o∏nierskich, Stalagach i wbrew konwencji Genewskiej zmuszali si∏à do pracy. Mia∏o to
swoje dobre strony, mi´dzy innymi stwarza∏o to mo˝liwoÊci do ucieczki.

IloÊç podchorà˝ych w niewoli niemieckiej ocenia si´ na 2.500, z tego ok.2.000 zosta∏o
zgrupowanych od roku 1941 niedaleko zachodniej granicy Niemiec, w dwóch obozach
wy∏àcznie dla podchorà˝ych. Jeden by∏ w Hoffnungstahl, le˝àcym mi´dzy Kolonià a Bonn,
po wschodniej stronie Renu a drugi, du˝o mniejszy, w Elsenborn, zaledwie o 30 km od
granicy belgijskiej. BliskoÊç granicy kusi∏a do ucieczki a fakt, ˝e pracowaliÊmy poza
obozem stwarza∏ ku temu mo˝liwoÊci, Tak ˝e m∏odzi i energiczni ludzie zamkni´ci w tych
obozach zacz´li niebawem korzystaç z istniejàcych okazji.

W Hoffnungstahl siedzieli:

pchor. J. Kruszewski matura 38 Klasa A
pchor. L. Lilpop matura 38 Klasa B
pchor. T. ¸aguna matura 38 Klasa B
pchor. J. Miedziƒski matura 38 Klasa B
pchor. B. Samulski matura 38 Klasa B 
pchor. Z. Wyrostek matura 38 Klasa B
(Oko∏owicz by∏ równie˝ w Hoffnungstahl, ale ucieka∏ z Elsenborn, oba te obozy zale˝a∏y
od Stalag VI G).

UCIECZKI

Po wojnie zosta∏a opracowana lista ucieczek polskich podchorà˝ych z niewoli
niemieckiej. Ucieczek, tych sprawdzonych i zweryfikowanych by∏o przesz∏o 520, z tego
skierowanych na zachód ok.400. To znaczy, ˝e na 2.000 podchorà˝ych z tych dwóch
obozów Hoffnungstahl i Elsenbornwypad∏o ok.400 ucieczek, statystyczne wyglàda na to,
˝e co piàty podchorà˝y ucieka∏. Tak jednak w rzeczywistoÊci nie by∏o, znaleêli si´ bowiem
tacy co uciekali po dwa lub nawet kilka razy. Zna∏em takiego, któremu dopiero szósta
ucieczka si´ uda∏a. Tym niemniej 400 ucieczek na 2.000 jeƒców to jest chyba rekord 2-
giej wojny Êwiatowej.

Po pierwszej nieudanej ucieczce, po przejÊciu przez rozmaite karne obozy i po odby-
ciu aresztu w obozie centralnym uciekiniera odsy∏ano do Hoffnungstahl. Poniewa˝ du˝a
liczba ucieczek zacz´∏a sprawiaç Niemcom du˝e k∏opoty i du˝e nieprzyjemnoÊci, zorga-
nizowali oni w tym obozie karnà kompani´ „KREIGSGEFANGENENFLÜCHT-
LINGSTRAFCOMPANIE“, którà nazywano po polsku Niebieskà albo B∏´kitnà Kompanià.
Niebieskà dlatego, ˝e ubrana one by∏a na niebiesko w stare francuskie mundury „bleu
horizon“ jeszcze z Wielkiej Wojny. S∏u˝yç to mia∏o do ∏atwego odró˝nienia uciekinierów od
innych, spokojniejszych jeƒców. Na dodatek z czasem odrutowano jeszcze barak B∏´kit-
nej Kompanii, celem zupe∏nego odseparowania ich od reszty obozu. Ale i na to znalaz∏y
si´ sposoby i kontakt zosta∏ utrzymany.

Niebieska Kompania musia∏a pracowaç tak jak ca∏y obóz, ale chodzili oni na robot´
pod podwójnà eskortà wartowników, a miejsce pracy by∏o tak wybrane aby pilnowanie
jeƒców by∏o u∏atwione, przez ca∏y czas pracy byli oni „na oczach“ wartowników. Mimo tych
wszystkich obostrzeƒ i szykan morale by∏o w kompanii wysokie a humor panowa∏
doskona∏y. Wymiana prze˝yç i doÊwiadczeƒ z nieudanych wycieczek doprowadzi∏a do
tego, ˝e powsta∏a tam jak gdyby wy˝sza uczelnia dla uciekinierów, a korzystaç z niej móg∏
ka˝dy kto tylko chcia∏.

Warunki ucieczki z B∏´kitnej Kompanii by∏y bardzo ci´˝kie, mimo tego ucieczki by∏y, ale
ka˝da musia∏a byç inna od poprzedniej, ka˝da musia∏a zaskoczyç Niemców. Najgorsze
by∏o doczekaç si´ na okazje „odskoku“, co trudno by∏o przewidzieç na d∏u˝szà met´, tak
˝e by∏y momenty, ˝e co najmniej jedna czwarta kompanii przygotowana by∏a permanent-
nie do ucieczki.

Amatorów by∏o zawsze wielu i to nie tylko z Niebieskiej Kompanii, wielu podchorà˝ych
uwa˝a∏o, ˝e uciekajàc kontynuujà jak gdyby prywatnà, swojà w∏asnà wojn´ z Trzecià
Rzeszà i ˝e to jest ich ˝o∏nierskim obowiàzkiem.
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W Elsenborn siedzieli:

pchor. Z. Jankowski matura 38 Klasa B
pchor. Z. Oko∏owicz matura 38 Klasa B



By∏y ucieczki powzi´te z iÊcie kiplingowskà czy londonowskà swadà, fantazjà i deter-
minacjà, niektóre by∏y wr´cz fantastyczne, godne powieÊci czy filmu. A˝ szkoda ˝e o tych
m∏odych ch∏opakach i ich wyczynach nic si´ dzisiaj nie wie. 

W B∏´kitnej Kompanii by∏o trzech Batoraków: J. Miedziƒski, Z. Oko∏owicz i B. Samulski.
Ci, co uciekali: Rok Rezultat ucieczki

Z. Jankowski 1942 udana
Z. Oko∏owicz 1942 nieudana > B∏´kitna Kompania 

1945 udana
J. Miedziƒski 1943 nieudana > B∏´kitna Kompania

1943 nieudana
1943 udana

B. Samulski 1943 nieudana > B∏´kitna Kompania
1943 udana

T. ¸aguna 1945 udana

Z oÊmiu Batoraków podchorà˝ych jeƒców pi´ciu uciek∏o, a to znaczy wi´cej ni˝
po∏owa. Wszystkim pi´ciu ucieczka w koƒcu si´ uda∏a, zupe∏nie wyjàtkowy zbieg
okolicznoÊci, wszystkim uda∏o si´ dostaç na zachód. By∏y mi´dzy nimi tylko dwie uciecz-
ki z B∏´kitnej Kompanii ale tylko jedna si´ uida∏a, Niemcy zlikwidowali B∏ekitnà Kompani´
z koƒcem 1943 roku.

Nikt o tym dziÊ nie wie, ˝e w samodzielnej Brygadzie Spadochronowej by∏ jeden, a w I-
szej Dywizji Pancernej gen.Maczka a˝ 23 podchorà˝ych uciekinierów z wy˝ej
wymienionych obozów niemieckich. Wszyscy z tych 24 ch∏opców dos∏u˝yli si´ szlif ofi-
cerskich a razem zdobyli oni 38 odznaczeƒ! 10 Virtuti Militari, 26 Krzy˝y Walecznych,
jeden Krzy˝ Zas∏ugi z mieczami i jeden Military Cross.

Wspomnia∏em tutaj o kolegach podchorà˝ych, których losy, przez zbieg okolicznoÊci,
by∏y mi dobrze znane. Byç mo˝e by∏o ich wi´cej ni˝ oÊmiu, ale nie wi´cej ni˝ jeden lub
dwóch, inaczej z pewnoÊcià coÊ bym o nich s∏ysza∏.

Natomiast zdecydowanie najwi´ksza liczba Batoraków w niewoli to byli starsi koledzy,
oficerowie, którzy sp´dzili wojn´ w Oflagach, skàd ucieczki by∏y prawie niemo˝liwe. 

ODZNACZENI BATORACY W I-SZEJ DYWIZJI PANCERNEJ GENERA¸A ST. MACZKA*

Matura Odznaczenia
1932 por. J.Handelsman Virtuti Militari, Krzy˝ Walecznych
1939 kpr.podch. Z.Iskrzyƒski Virtuti Militari (poÊmiertnie)
1940 por. J.W. Karcz 2 x Krzy˝ Walecznych
1930 por. W.Poklewski-Kozie∏∏ Krzy˝ Walecznych
1938 ppor. B. Samulski Virtuti Militari, Krzy˝ Walecznych 
1931 por. Z. Skolimowski Croix de Guerre (belgijski)

* Wg. listy dekorowanych ˝o∏nierzy 1-szej Dywizji Pancernej, opracowanej na podsta-
wie Dzienników Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej oraz rozkazów dzien-
nych 1-szej Dywizji.

3 Krzy˝e Virtuti Militari, 5 Krzy˝y Walecznych i 1 Croix de Guerre – to ca∏kiem
nie˝le na 6 osób!

PRZEDWOJENNY ÂWIAT NA LINII OTWOCKIEJ

Parowe lokomotywy, drewniane pensjonaty, ˝ydowskie sklepiki zobaczyç mo˝na na
pocztówkach pokazujàcych histori´ przedwojennej linii otwockiej. Wydanych teraz, gdy
czas nieub∏aganie usuwa z krajobrazu „Êwidermajery“. Tych, którzy odwiedzà sklep
papierniczy Kajet w RadoÊci zaskoczy specjalny stojak z 38 pocztówkami jakby przenie-
sionymi z lat 30. Wydane w sepii widokówki przedstawiajà dawne letniska. Andrzej
Rukowicz, inicjator wydania i projektant widokówek jest pasjonatem drewnianej architek-
tury w stylu nadÊwidrzaƒskim, domów w stylu zwanym Âwidermajerami. Wspólnie
z Jerzym i Marià Kinkami, (Maria Hornowska, matura 1968) w∏aÊcicielami sklepu
i drukarni, jednoczeÊnie wielbicielami tych okolic, postanowi∏ ukazaç choç cz´Êç historii
i tradycji podwarszawskich letnisk. Historia w pewnym sensie zatoczy∏a ko∏o – wszak
dawniej wydawcami pocztówek byli ksi´garze i w∏aÊciciele sklepów z galanterià papier-
niczà. Pocztówki oprócz willi i pensjonatów pokazujà np. jak wyglàda∏ dworzec linii
nadwiÊlaƒskiej w RadoÊci czy dawna handlowa ulica z ˝ydowskimi sklepikami w Falenicy. 

Z ˚A¸OBNEJ KARTY

Zygmunt Je˝ewski, rocznik maturalny 1933, absolwent SGGW, doktor nauk rolniczych,
prekursor upraw wikliny w Polsce, jeden z ostatnich cz∏onków korporacji Jagiellonia.

Eryk Maksymilian Budzyƒski, rocznik maturalny 1935, harcerz 23.WDH, ppor.
„Brankard“ w Armii Krajowej w Wilnie, adiutant Genera∏a „Wilka“, odznaczony Krzy˝em
Walecznych, Krzy˝em AK i in., absolwent Politechniki Gdaƒskiej, asystent Katedr Budowy
Kolei i Kolejnictwa PG, zmuszony do emigracji pracowa∏ w swoim zawodzie w Australii
i USA, cz∏onek Êwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK.

Edward Suchocki, rocznik maturalny 1935, absolwent Politechniki ¸ódzkiej, uczestnik
kampanii wrzeÊniowej, ˝o∏nierz AK batalionu „Jeleƒ“ ps. „Sawicki“ „Starybrat“, wybitny spec-
jalista w zakresie pomiaru czasu, emerytowany docent w Przemys∏owym Instytucie
Automatyki i Pomiarów. Odznaczony orderem Polonia Restituta, medalem za Wojn´
Obronnà 1939, Krzy˝em AK oraz Krzy˝em Powstania Warszawskiego, kapitan rezerwy WP.

Andrzej P∏ocki, rocznik maturalny 1950, harcerz 23.WDH, scenograf, wspó∏twórca
wielu polskich filmów, w tym: „Trzeba zabiç t´ mi∏oÊç“, „Sanatorium pod klepsydrà“,
„Paciorki jednego ró˝aƒca“, „Modrzejewska“, serialu telewizyjnego „Lalka“.

Tadeusz Micha∏ Bakal, rocznik maturalny 1951, magister farmacji, d∏ugoletni pracownik
CIECH-u, wielbiciel Warszawy i dziejów Powstania Warszawskiego.

Krzysztof Fal´cki, rocznik maturalny 1951
Witold W∏adys∏aw Pruss, rocznik maturalny 1961, absolwent Instytutu Historycznego

Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, dr nauk humanistycznych, w latach 1967 -1986
nauczyciel akademicki w Instytucie Historycznym UW, w latach 1962-2004 nauczyciel his-
torii i wychowawca w warszawskich szko∏ach Êrednich, od 1989 wyk∏adowca historii
nowo˝ytnej na Wydziale Nauk Historycznych i Spo∏ecznych Uniwersytetu Stefana
Kardyna∏a Wyszyƒskiego, wspó∏pracownik Centrum Edukacji Artystycznej przy
Ministerstwie Kultury i Sztuki, Kuratorium OÊwiaty oraz Okr´gowej Komisji
Egzaminacyjnej w Warszawie.
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MaturzyÊci
przedwojenni
i rocznika 1955

MaturzyÊci
przedwojenni:

kol. kol. Stanis∏aw
Komorowski, Andrzej

LeÊniewski,
syn Bogdana

Maciejowskiego,
Zbigniew Makowiecki,

Jerzy Staniszkis, córka
Stefana Pietraszka

Wr´czenie dyplomów
odnowienia
przedwojennej matury

Dyplomy
pi´çdziesi´ciolecia
odnowienia matury
dla absolwentów
1955 roku wr´cza
Prezes
Stowarzyszenia
Wychowanków,
kol. Bohdan
WiÊniewski

P. Dyrektor Ma∏gorzata 
˚uber-Zielicz 

gratuluje absolwentom
rocznika 1955

MaturzyÊci 
rocznika 1955



Rozpocz´cie Âwi´ta Szko∏y – hejna∏

Âlubowanie klas pierwszych gimnazjalnych i licealnych

Tablica pamiàtkowa w Bramie Senatorskiej Zamku Królewskiego upami´tniajàca postaç
prof. arch. Jana Bogus∏awskiego, G∏ównego Projektanta odbudowy Zamku

Tablica pamiàtkowa na domu przy ul. Âmia∏ej 39 gdzie w latach 1968-94 ˝y∏ i tworzy∏
Witold Lutos∏awski



KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE

Dy˝ury Zarzàdu Stowarzyszenia pe∏nione sà w ka˝dy wtorek w godz. 17.00 – 18.00
w gmachu Szko∏y przy ulicy MyÊliwieckiej 6, w sali nr 27. W okresie ferii zimowych
i wakacji dy˝ury nie sà pe∏nione.

Przypominamy numer konta bankowego Stowarzyszenia: 
PKO BP XV O/Warszawa
– konto krajowe: 29102011560000740200067298
– konto dewizowe: 68102011 560000770200166553

Sk∏adki cz∏onkowskie prosimy wp∏acaç na ww. konta lub podczas dy˝urów Zarzàdu
Stowarzyszenia w Szkole.

Terminy spotkaƒ kole˝eƒskich w Szkole:

„OP¸ATEK“ – 16. grudnia 2005 (piàtek) godz. 18.00 
„JAJECZKO“ – 7. kwietnia 2006 (piàtek) godz. 18.00

Strony internetowe Szko∏y: http://.batory.edu.pl
Strony internetowe Stowarzyszenia: http://www.batory.edu.pl./stow/.

„G∏os Batoraków“ jest w ca∏oÊci zamieszczany na stronach internetowych. 
Zapraszamy do korespondencji!

20



Do druku przygotowa∏ Bohdan Janusz WiÊniewski




