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             30 lat minęło. Czy rajd nadal taki sam?
      Co roku w okolicach września odbywa się Rajd Batorego. Jednakże tegoroczny był
wyjątkowy- jubileuszowy, trzydziesty. Organizatorką rajdu od wielu lat jest p. Karina
Machura. W tym roku, 13 września w Ustroniu, ponad 600 uczniów różnymi szlakami
pokonywało górskie ścieżki, żeby wreszcie dotrzeć na wyznaczone miejsce, którym była
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2. Podczas rajdu odbył się m.in. konkurs pierwszej
pomocy, w którym uczniowie mogli wykorzystać swoją wiedzę na ten właśnie temat a
także konkurs geograficzny. Nie mogło oczywiście zabraknąć konkursu na najlepszy
totem. Dla Batorowców jest to bardzo radosny dzień. Jest on  także Doskonałą okazją
dla pierwszoklasistów, żeby zintegrować się ze swoją nową klasą. Dlatego na
tegorocznym rajdzie nie zabrakło tańca i dobrej zabawy. Oprócz uczniów i nauczycieli
zawitali również absolwenci, co świadczy o wadze tego przedsięwzięcia dla naszej
społeczności. 
 Poraz kolejny był to cudownie spęczony czas, pełen uśmiechu.
A czy zastanawialiście się kiedyś nad pierwszym Rajdem? Skąd wziął się ten pomysł?
Po wywiadzie z Panią Kariną Machurą - organizatorką - dowiedzieliśmy się, że pomysł
narodził się za czasów dyrektora Bolesława Iwanowskiego, który podczas swojej pracy
w naszej szkole inicjował wiele ciekawych projektów.  Kiedy p. Karina wróciła do szkoły
jako nauczyciel, w rozmowie z Panem Iwanowskim pojawiła się sugestia, że dobre
byłoby ożywić działalność turystyczną szkoły i tak zrodził się pomysł na Rajd Batorego.
    Jak rajd zmienił się na przestrzeni lat? Pani Karina Machura mówi, że podstawową
różnicą między rajdami obecnymi a rajdami kiedyś jest to, że dawniej nie było
prezentacji klas pierwszych. Zdecydowanie więcej było osób śpiewających, grających
na gitarze, więc było więcej wspólnego śpiewania przy ognisku w bajkowej atmosferze.
W późniejszych latach rajdy były traktowane głównie jako imprezy integracyjne, przez
co zaczęły się odbywać na początku roku szkolnego. Niezmienne pozostało to, że w
rajdzie biorą udział niemal wszyscy uczniowie, a to jest najcenniejsze! 
Martyna Duda

             Witajcie

 Jesteśmy nową redakcją. Długo pracowaliśmy nad
naszym pierwszym numerem i mamy nadzieję, że Wam
się spodoba. Chcemy pokazać Wam szkołę wyjątkową,
która ma swoje ciekawe miejsca, wspaniałych ludzi i
kapitalną atmosferę. To nasze liceum i jego Batorowcy.
Do zobaczenia za miesiąc.
Pozdrawiamy - Redakcja 

Nasza redakcja

.

Batorowcy

 
  Jeżeli chcielibyście wiedzieć o nas więcej, zaglądnijcie
na naszego facebooka: 
  https://www.facebook.com/3LoBatoryChorzow/

Bożena Józefiak

.

Dagmara
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Julio Mazziotti, Joanna Dziuba

          Julio i inni. Inauguracja roku kulturalnego w Batorym.
  Julio Mazziotti, argentyński kompozytor, który był dla nas wszystkich
zagadką, wystąpił na koncercie mającym wprowadzić nas w nowy rok
kulturalny 2019/20 w naszej szkole. Wydarzenie to miało miejsce 5
września 2019r. w Chorzowskim Centrum Kultury. Oczywiście nie była
to jedyna gwiazda tego popołudnia. Na chorzowskiej scenie zawitali
bardzo utalentowani Batorowcy, głównie z klas teatralnych. Był śpiew,
taniec, gra na instrumentach oraz zniecierpliwiona publiczność
czekająca na atrakcje tego dnia.              
Julio to argentyński kompozytor z Mendozy, który od najmłodszych lat
interesował się muzyką. Brał lekcje gry na gitarze, a później na pianinie.
Kompozytor zawzięcie pracował, aby stać się rozpoznawalnym. Po
osiągnięciu 30 lat, Julio miał zaszczyt koncertować na arenie
międzynarodowej. Na koncertach, festiwalach oraz na scenach teatrów.
Teraz miał przyjemność wystąpić w rodzinnym mieście jego partnerki,
Joanny Dziuby, absolwentki Batorego.  Powiedział : ” Bardzo cieszę się,
że mogę tu z wami być oraz dzielić się swoją pasją”. Do tej pory Julio
wydał 7 płyt. Joanna Dziuba opowiada, jak to podczas jednego z
koncertów w Madrycie zakochali się w sobie. Tworzą zgraną parę - 
miłość jak z filmu!  Do Polski przyjechali dzięki Panu Profesorowi
Adamowi Lempie oraz emerytowanej polonistce, prof. Celestynie
Koniecznej. Inauguracja została wypełniona również ciepłymi słowami
naszej pani dyrektor Katarzyny Sikory. Z pewnością koncert pozostanie
w pamięci naszych pierwszaków, którzy poraz pierwszy uczestniczyli w
tak dużym przedsięwzięciu, a nasz rok kulturalny w Batorym będzie
obfitował w same ciekawe wydarzenia. 
Klaudia Pankowska

NOWI BATOROWCY
Od września w naszej szkole pojawili się nowi uczniowie -
pierwszoklasiści. Zapytaliśmy, co ich skłoniło do wyboru naszej szkoły.
Najczęściej słyszeliśmy, że wybrali naszą szkołę z powodu wysokiej
zdawalności matur, doskonałych opinii i lokalizacji oraz ciekawych profili
klas. Wśród takich klas jak prawnicza, matematyczna, medialno-
dyplomatyczna, medyczna, największą popularnością od wielu lat cieszy
się klasa o profilu teatralnym. Jesteśmy jedną z niewielu szkół w
województwie śląskim, która posiada taki profil. Uczniowie wybierając go
liczą, że w murach naszej szkoły znajdą bratnie artystyczne dusze oraz
posiądą wiedzę na temat sztuki aktorstwa i nie tylko. 
Nie wszystko było tak oczywiste, jak wybór naszej szkoły. Odpowiedź
na  pytanie: „ Czy czujesz się częścią społeczności Batorowców?”,
wywołała wśród pierwszoklasistów moment refleksji. Spora część
pytanych skomentowała, że czuje się częścią tej szkoły i bez żadnych
wątpliwości wykrzyczałaby na głos, że należą do rodziny Batorowców.
Były również osoby, które wahały się, ze względu na krótki czas
spędzony w murach naszej szkoły. Mimo tego, ich więzi będą się
umacniać coraz mocniej z tygodnia na tydzień.
Pytając pierwszoklasistów o ich pierwsze wrażenia związane z naszą
szkołą zdecydowana większość odpowiadających wyraziła zachwyt
wielkością szkoły, przestrzenią, która w niej panuje oraz dużą ilością sal.
 Większość ankietowanych chwaliła sobie spokój, jaki panuje na
korytarzach w porównaniu do ich poprzednich szkół. Byli również
zaskoczeni jak świetnie przyjęli ich starsi koledzy.
Karolina Mugaj
Dorota Weresa

                                                Nowy Batory
        Ten rok szkolny dla każdego z nas był początkiem czegoś nowego.
Ujmując to w dwóch słowach: duże zmiany. Od 2019/2020 roku w całej
Polsce wygasły gimnazja trzyletnie, a zamiast tego wrócono do
dawniejszego systemu edukacji, czyli do ośmiu klas podstawowych. W
naszej szkole pojawiło się, wraz z początkiem roku szkolnego, 10 klas
pierwszych. Pięć klas pierwszych, to uczniowie ostatniego rocznika
gimnazjum 2003r., którzy zgodnie ze starą reformą będzie uczył się w
trzyletnim liceum. Do pozostałych pięciu klas pierwszych będą
uczęszczali uczniowie, którzy ukończyli ósmą klasę, czyli rocznik 2004.
Wraz z nową reformą będą oni uczyć się w czteroletnim  licem.
Ponieważ nasza szkoła weszła w posiadanie budynku po gimnazjum,
miejsc dla uczniów jest wystarczająco dużo. Wraz z nową reformą
pojawiły się obawy dotyczące planów lekcji, gdyż w szkole jest aż 21
klas, a podczas wakacji w mediach niejednokrotnie można było
usłyszeć, że lekcje mogą trwać aż do godziny 19. Do tego również
doszły obawy o kadrę nauczycielską, gdyż wraz z pojawieniem się
dodatkowych 5 klas, tych nauczycieli mogło zabraknąć. Zmartwienia
dotyczące grona pedagogicznego szybko minęły, ponieważ z  nowym
rokiem szkolnym powitaliśmy dużą liczbę nowych nauczycieli. Kolejna
rzecz, która została zmieniona w Batorym, to godziny przerw. Zmiany te
były potrzebne, ponieważ przez dodatkową liczbę uczniów stanie w
kolejce na obiad zajmowało 15 minut, więc niemożliwością było spożycie
obiadu i punktualne przyjście na lekcję. Postanowiono więc, że dwie
przerwy zostaną skrócone z 10 na 5 minut, a dwie przerwy obiadowe z
15 minut zostaną wydłużone o 5 minut. 
            Nasz Batory przeszedł ogromne zmiany, ale czy te zmiany
wyszły na dobre, czy na złe -  przekonamy się niebawem.
Martyna Olczak

Materiały szkolne



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 10/2019 | Strona 3 

www.juniormedia.pl Dzień dobry Batory

                                                           Czy przerwy w naszej szkole są za krótkie?
   
 Uczniowie skarżą się, że przerwy między lekcjami są tak krótkie, że nie mają nawet czasu, by spokojnie zjeść obiad.
Wyjście z klasy, dojście z sali do stołówki, potem ze stołówki do innej sali – to wszystko trwa. Zaledwie kilka procent szkół w Polsce ma przerwy
trwające 20 lub 30 minut. Dla porównania: w Holandii dzieci na zjedzenie ciepłego posiłku  mają 35 minut, w Danii, Austrii i w Wielkiej Brytanii - 50
minut, w Hiszpanii – półtorej godziny. 
    Jak zaznaczają Banki Żywności, szacuje się, że na świecie co roku wyrzucamy 1,3 mld ton jedzenia, czyli 1/3 produkowanej żywności. W Polsce
marnuje się 9 mln ton jedzenia rocznie, także w stołówkach szkolnych.
    Nasza szkoła wyszłam nam naprzeciw i przerwy obiadowe zostały wydłużone do 20 min. To działanie pomogło nam rozwiązać problem.. Teraz
ponad dwustu uczniów może zjeść spokojnie ciepły posiłek i zdążyć na lekcje.
Aleksandra Kudła

                                                                   Zjedz mięsko zostaw ziemniaczki…

Jak wszystkim wiadomo, w naszej szkole jest możliwość zakupu obiadów. Zwykle w szkołach średnich nie wydaje się posiłków lub uczniowie skazani
są czasami na beznadziejny katering.
Na szczęście u nas z pomocą przychodzi pani Basia, która dzielnie spełnia się w swojej kulinarnej karierze.
Obiady są gotowane na bieżąco ze świeżych produktów. Nawet jeśli stołówkę odwiedzi się na ostatniej przerwie, to danie będzie ciepłe. Czystość i
higiena też jest na wysokim poziomie, więc możliwość spotkania się z włosem w zupie nie istnieje.
Posiłki przypominają mi domowe obiady. Są to proste przepisy, ale geniusz tkwi w prostocie. Są one przede wszystkim zdrowe. Mimo że stołówki
zostały objęte reformą, która ogranicza używanie soli i innych wzmacniaczy smaku, to obiady w naszej szkole nadal cieszą się niepowtarzalnym
smakiem.
Ulubione przez wszystkich uczniów i nauczycieli Batorego danie to oczywiście gyros. Niestety jest on rzadko i generuje długie kolejki do okienka.
Cena obiadów jest równie dobra jak one same, więc warto się zapisać, bo głodnemu się uczy gorzej.
W stołówce pracują bardzo miłe panie, które traktują nas jak własne dzieci. Obiady wydawane są przez nie z uśmiechem na twarzy, a po ich zjedzeniu
zawsze można prosić o dokładkę.
 Agata Słomka 

,,Mistrzyni drugiego planu”- pani Basia.

Miałam okazję porozmawiać z panią, która napełnia głodne brzuchy
większości uczniów. Nazwałam Ją ,,Mistrzynią drugiego planu”. To pani
Basia Orantek – szefowa kuchni. Przeprowadziłam z nią krótki wywiad.
Jak się okazuje, nasza pani Basia jest ciepłą oraz uśmiechniętą osobą.
Joanna Szewczuk: Gdzie Pani nabyła takie genialne umiejętności
kulinarne?
P. Barbara Orantek: (śmiech) Jakby ci to powiedzieć...samouk? W
części samouk, chodziłam także na kurs małego gastronomika.
J. Sz.: Jakie są pani zainteresowania, oprócz gotowania?
B. O.: Gotować nie lubię właściwie, ale muszę (śmiech) no ale tak to
sport, książki, muzyka.
J. Sz.: A jaka dziedzina sportu?
B. O.: Na pewno ciężary  i fitness.
J. Sz.: Jakimi trzema słowami określiłaby się pani?
B. O.: Nie wiem...wolałabym, żeby ktoś mnie określił (śmiech)...może
być wytrwała, szczera i pracowita.
J. Sz.: Jaka jest Pani ulubiona kuchnia?
B. O.: Nasza polska kuchnia, tradycyjnie po prostu.
J. Sz.: Gdzie pani spędziła tegoroczne wakacje?
B. O.: Na Rodos, to znaczy na ogródku w domku (śmiech).
Dziękuję Pani za rozmowę. 
Asia Szewczuk

Pani Basia Materiały szkolne
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         Na naszym fajnym Śląsku

Dnia 26 września 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie Kącika Śląskiego
w
 III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie.
Uroczystość rozpoczęła się od  przemówienia p.Bożeny Józefiak,
współautorki projektu. Drugą autorką projektu jest p. Gabriela
Nowak.Kącik jest zbiorem pamiątkowych przedmiotów, które w
przeszłości służyły ludziom na co dzień. Uczniowie, nauczyciele oraz
rodzice przynosili te przedmioty już od 2000 roku. Początkowo izba
znajdowała się w sali lekcyjnej, ale dopiero w tym roku, dzięki
dofinansowaniu z Muzeum Śląskiego, udało się przenieść ją na korytarz
szkolny oraz zakupić profesjonalne oświetlenie i gabloty.
Piotr Wilk

Uroczyste przecięcie wstęgi

Nasz Kącik Ślaski

Maszyna do szycia, telewizor, ganitury

Byfyj ,czyli kredens kuchenny

Materiały szkolne

Materiały szkolne

Materiały szkolne

Materiały szkolne
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                                                     MKS ZRYW CHORZÓW PRZED I NA POCZĄTKU SEZONU
     

     MKS ZRYW Chorzów, to szkolny klub piłki ręcznej chłopców. Prawie wszyscy zawodnicy to uczniowie III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.
Wystartował sezon 2019/20, do którego nasi gracze zaczęli przygotowania już w sierpniu. Wtedy bowiem, jak co roku, odbył się obóz przygotowawczy
w Rewalu. Uczestnicy obozu pod okiem trenera Ryszarda Hawryluka naprawdę ciężko pracowali - codziennie po 2 treningi, siłownia, bieganie po
tartanie oraz na plaży, do tego kilka sparingów z lokalnymi drużynami. Wszystko po to, aby w nadchodzącym sezonie walczyć o jak najwyższe cele.
Obrotowy Kevin Pałka powiedział mi, że ich celem jest zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Polski. Pewne miejsce na Mistrzostwach Polski gwarantuje
zajęcie 1 lub 2 miejsca w grupie, 3 miejsce pozwala walczyć o udział w barażach. W Śląskiej Lidze Juniorów, czyli tej gdzie nasz Zryw walczy o
miejsca, gra 7 drużyn: MKS Olimpia I Piekary Śląskie, SPR Górnik II Zabrze, MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec, SPR Górnik I Zabrze, KS Viret CMC
Zawiercie, MKS Olimpia II Piekary Śląskie oraz nasz MKS Zryw Chorzów. Do tej pory zostały rozegrane 2 kolejki. Już na samym początku gościliśmy w
Chorzowie SPR Górnik I Zabrze. Goście wygrali 38:30. Mecz odbył się w środę 25 września o godzinie 15.45. Porażka już na samym starcie - to boli.
Jednak, jak mówią sami nasi zawodnicy, wiedzą co muszą poprawić i wyciągną wnioski z tego meczu. 
Następnym rywalem był klub MKS Olimpia I Piekary Śląskie. Niestety, w tym meczu było jeszcze gorzej. Przegraliśmy na wyjeździe 23:35. Obecnie
zajmujemy 6 miejsce w grupie i czym prędzej musimy zacząć wygrywać. Może cieszyć dobra gra naszego rozgrywającego Kamila Dziuby, który po 2
kolejkach, z dorobkiem 17 bramek, zajmuje 4 miejsce na liście najlepszych strzelców. Drugi z naszych zawodników, Jakub Kruk, zajmuje 17 miejsce w
tej klasyfikacji z dziesięcioma trafieniami na koncie. Mimo że nie wygląda to najlepiej, nasi zawodnicy są zmotywowani. W środę 09.10.2019r. o
godzinie 16.45, podejmowaliśmy u siebie drugą drużynę z Piekar Śląskich, która zajmuje obecnie ostatnie miejsce w naszej grupie. Liczymy na dalsze
emocje i zwycięstwa.
Piotr  Kolano

MKS Zryw

          Drużyna Zrywu okiem pana Ryszarda Hawryluka
Kamil Gościaniak:Jakie są plany na nadchodzący sezon dokładnie w jakie trofea celuje
drużyna?
p. Ryszard Hawryluk- Drużyna celuje jak najwyżej. W ubiegłym roku Zryw zajął trzecie miejsce w
lidze juniorów starszych, lecz stać ich na to, by w tym sezonie wskoczyli oczko wyżej.
 K.G:-Czy są zaplanowane jakieś zmiany w drużynie? Jeśli tak, to jakie?
R.H - Zespół został osłabiony, zawodnik który w tym roku uczestniczył w mistrzostwach Europy w
piłce ręcznej plażowej odszedł do Górnika Zabrze. Do zespołu co roku dochodzą uczniowie klas
pierwszych z naszej szkoły, jak i szkół ościennych. Uzupełnieniem składu jest również postać Olka
Gintowta, który po rocznym pobycie w Stanach powrócił do składu.
D.H -Czy poprzedni sezon był dla Pana satysfakcjonujący pod względem zdobytych
nagród?
K.G - Nigdy nie jest satysfakcjonujący, jeżeli nie uczestniczy się w mistrzostwach Polski. W
poprzednim sezonie drużyna miała trochę pecha, przegraliśmy minimalnie a straciliśmy
punkty na wagę awansu z drużyną teoretycznie słabszą, stąd trzecie miejsce a nie drugie,
które jest premiowane udziałem w mistrzostwach Polski
-Dziękuje Panu za rozmowę i życzę wielu sukcesów drużynie.
Kamil Gościniak

        Eliminacje czas zacząć!
  Pewnie jak większość wie, w naszej szkole odbywają się zawody z piłki nożnej, tak zwany Turniej Mikołajkowy. W tym roku eliminacje zaczęły się 30
września . Pierwsze drużyny, które zmierzyły się ze sobą to klasy 2B,2D i 3C. 
Pierwszy mecz zaczął się dynamicznie między 3C vs 2B. Od pierwszych minut przewagę nad piłką miała klasa 2B. Pomimo wielkiego naparcia przez
zawodników z klasy 2B nie umieli oni jednak trafić w światło bramki. Udało się jednak jednemu z zawodników. W 10 min od tego momentu gra stała się
bardzo agresywna. Kolejna bramkę udało się strzelić już w czwartej minucie, dzięki czemu zawodnicy klasy 2B schodzili do szatni z dwubramkową
przewagą. Po pięciu min ruszyła druga połowa. Drużyna klasy 3C wyszła na boisko zdeterminowana i od razu ruszyła do ataku. W siódmej minucie ten
sam zawodnik, który w pierwszej połowie strzelił dwie bramki, teraz strzelił  bramkę samobójczą, co 3C dodało skrzydeł i już minutę później zawodnik
tej klasy zdobył  przepiękną bramkę i wyrównał na 2:2. Wszyscy byli już pewni, że mecz zakończy się remisem, lecz zawodnik 2B w ostatnich
sekundach meczu trafił w bramkę i w rezultacie 2Bwygrała całe spotkanie.
  Następne spotkanie odbyło się  miedzy 2C vs 2B. Mecz był niesamowicie wyrównany , lecz to drużyna 2B w pierwszej połowie trafiła i to ona schodziła
bezpiecznie do szatni. Drużyna klasy 2D wyszła na boisko jak nowo narodzona. W błyskawicznym tempie uzyskali dwie bramki i wszyscy byli pewni że
3 punkty będą należały do klasy 2D ,lecz najlepszy zawodnik klasy 2B trafił w ostatniej sekundzie meczu i doprowadził do remisu. Mecz zakończył się
wynikiem 2:2. Trzeci mecz odbywał się miedzy 3C a 2D. 3C od pierwszych sekund dominowała. Do końca Pierwszej połowy wygrywała 4:0 to był
pogrom. W drugiej połowie padło aż 6 bramek i  dwie zostały strzelone przez  bramkarzy obu zespołów. Mecz zakończył się wygrana 3C aż 8:2.
Dominik Chrobot

materiały szkolne
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Natalia Czarnobaj i Wiktor Nowicki

                                              Nienawidzę ćwiczyć w szkole.. .
      Od wielu lat możemy zauważyć, że lekcje wychowania fizycznego nie cieszą się jakąś wielką popularnością i sympatią ze strony uczniów. Wiele
naprawdę wiele osób jest w stanie przynieść na początku września roczne zwolnienie. Z tego powodu powstało masę kampanii, które miały na celu
zminimalizowanie owego problemu chociaż trochę. Przykładowo słynna kampania „STOP zwolnieniom z wf!”, popierana przez gwiazdy polskiej sfery
sportowej... Niestety nie przynoszą one wielkich skutków, ponieważ problem pozostał i nie jest mniejszy – może trochę. Nasuwa się zatem nurtujące
nas pytanie: Czy polska młodzież w ogóle się rusza?
Spokojnie! Polska młodzież się rusza i to sporo, po prostu nienawidzi ćwiczyć w szkole. Takie słowa usłyszymy od większości społeczności
uczniowskiej. Żyjemy w czasach internetu, wszelkich portali społecznościowych i dążenia do idealnej sylwetki. Dziwne byłoby ,gdyby ludzie młodzi nie
liczyli się ze swoim wyglądem, więc ćwiczą i dbają o siebie. Oczywiście nie tylko wygląd jest wyznacznikiem uprawiania jakiegokolwiek sportu.
Uczniowie robią to również dla hobby, spędzenia ciekawiej oraz przede wszystkim zdrowiej czasu wolnego – tak jak jest od zawsze. 
Dlaczego więc nie lubią tak bardzo lekcji wychowania fizycznego, w końcu sport nie jest dla nich aż tak okropny.. . 
Głównie przez to, że nie potrafią się dogadać z nauczycielami. Muszą trenować dziedziny sportu, których nie potrafią i które najzwyczajniej w świecie
nie przypadły im do gustu. W zajęciach pozalekcyjnych taka sytuacja nie miałaby miejsca. Wolą więc mieć wybór i robić to co chcą po lekcjach, niż
męczyć się wykonując coś na siłę na WF. Wielką role odgrywają tu również oceny. Młodzież boi się skończenia roku szkolnego ze złą ocena z tak
„prostego” przedmiotu.
Zatem warto jest się zastanowić nad zmianą prowadzenia zajęć, dopasować je bardziej pod daną grupę i wysłuchać młodych. Obie strony
tylko na tym zyskają!
   Kaja Szczepanek

Taniec jako wielka życiowa przygoda.

   Natalia Czarnobaj, uczennica klasy II d medialno-dyplomatycznej, poświęciła chwilę
odpowiadając na kilka pytań związanych z jej zainteresowaniem, jakim jest taniec towarzyski.
Od kiedy taniec stał się twoją pasją?
Tańczę od piątego roku życia. Na początku było to dla mnie rozrywką, treningi odbywały się raz w
tygodniu. Z czasem zajęć przybywało. Myślę że za moment przełomowy w mojej karierze mogę
uznać pierwszy turniej. Od tamtego momentu utwierdzam się w przekonaniu, że  to co robię, jest to
moją pasją.
Jak wiele czasu poświęcasz na treningi, zawody?
Obecnie mam treningi cztery razy w tygodniu, do tego często w weekend. Mam również raz w roku
obóz wyjazdowy oraz dwa razy w roku obozy stacjonarne.
Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem?
Z roku na rok taniec był dla mnie coraz ważniejszą częścią życia, choć muszę przyznać, że miałam
chwilę słabości. W tym momencie mogę już z pełną świadomością powiedzieć, że taniec jest moją
pasją i tym, z czym definitywnie chcę wiązać przyszłość. Jest on dla mnie priorytetem, jest on też
powodem przez który niestety często zdarza mi się zawalać szkołę, ale to właśnie w nim pokładam
swoje największe nadzieje.
Dziękuję za wywiad i życzę Ci samych sukcesów w drodze na sam szczyt.
Jakub Trafała

                Wicemistrz Europy nadchodzi
„Wojna i zabijanie to zło, ale złem jest również nie być przygotowanym do bronienia się.” ~Bodhidharma 
Przeprowadziłem wywiad z Dawidem Szymańskim, wicemistrzem Europy w „kata”( walka z cieniem). Dawid trenuje karate Kyokushin
Dawid, jak zaczęła się twoja historia ze sportem, który właśnie uprawiasz?
Uprawiam Karate Kyokushin. Moją przygodę zacząłem w przedszkolu. Pamiętam po dziś dzień, jak na pierwszym treningu podczas rozgrzewki
stanąłem na środku sali i zacząłem płakać, jak to małe dziecko: dużo hałasu, to się przestraszyłem, ale się nie zraziłem i od tamtego momentu
zacząłem chodzić regularnie 2 razy w tygodniu. Na początku potrafiłem kończyć lekcje o 16:45, gdzie trening miałem na 16:30 w tej samej szkole, co
powodowało ze nauczyciele czasem mnie puszczali 15 minut wcześniej, żebym zdążył na trening. 
Jakie są twoje największe osiągnięcia sportowe?
Moim największym osiągnięciem sportowym jest wicemistrzostwo Europy w kata. Kata to jest „walka z cieniem”, czyli układ ruchów, które po wykonaniu
ocenia 5 sędziów.
Jak przygotowujesz się do różnych zawodów i ile takie przygotowanie trwa?
Podczas okresu startowego chodzę na treningi z karate w wszystkie dni oprócz niedzieli. Składają się na nie treningi techniczne, na których robię dużo
kata oraz poprawiam technikę uderzeń oraz kopnięć. Trening kumite, na którym walczę z różnymi zawodnikami, aby być przygotowanym na różnego
rodzaju przeciwników. Oprócz treningów stricte z karate codziennie rano chodzę biegać oraz 3 razy w tygodniu chodzę na siłownię. Oczywiście
wszystko pod okiem specjalistów. Ostatni trening przed startem w zawodach odbywa się przynajmniej tydzień przed startem w celu regeneracji.
Tydzień przed zawodami to są głównie treningi, aby się nie zastać oraz wizyty u fizjoterapeuty
Gratulujemy i życzymy Ci wielu sukcesów.
Igor Rak

Sieraczyński
Photography
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           RAJD BATOREGO - REFLEKSJE ORGANIZATORKI (WYWIAD Z PANIĄ KARINĄ MACHURĄ)

- Jak wygląda mniej więcej organizacja rajdu?
- Wszystko zaczyna się od wspólnego spotkania grona pedagogicznego z samorządem szkolnym, na którym wspólnie ustalamy miejsce naszego rajdu.
Musi być to miejsce, w którym w razie niepogody będziemy mieli zapewniony dach nad głową. Trzeba mieć też z tyłu głowy, że wielu uczniów nie
chodzi po górach, więc musi być to miejsce w miarę nisko położone, aby każdy był w stanie dojść na metę. Więc pierwszym punktem jest ustalenie
miejsca oraz dokładnego terminu naszego rajdu. Następnie jest to już tylko kwestia dopracowania wszystkiego, ustalenia regulaminu, ustalenie tras
oraz zamówienie autokarów. Jest też zawsze kwestia zapewnienia posiłku na mecie dla uczestników. W tym roku mieliśmy dość duży problem ze
względu na podwójny rocznik, ponieważ w rajdzie brało udział ponad 600 osób i dosyć długo zastanawialiśmy się jak zorganizować czas na mecie.
Wiemy, że nie zawsze trasa przebiega zgodnie z planem i mamy świadomość tego, że grupy mogą się spóźnić na metę, więc musieliśmy się
zastanowić nad odpowiednim zorganizowaniem konkursu pierwszej pomocy, konkursu geograficznego, konkursu na totem oraz prezentacji klas
pierwszych i doszliśmy do wniosku, że w sytuacji w której na mecie miałoby się odbyć 10 prezentacji klas pierwszych, byłoby to dla nas nie do
ogarnięcia w tak krótkim, mimo wszystko, odstępie czasu. Wiadomo, że chcemy pochodzić po górach, chcemy się dobrze bawić, a jednocześnie
chcemy słuchać prezentacji, więc nie dało się tego wszystkiego zorganizować w tym samym momencie. Prezentacja klas pierwszych to jedyne czego
nam w tym roku brakowało. Wspólnie z samorządem szkolnym zdecydowaliśmy, że owe prezentacje będą się odbywać na terenie szkoły i w tym
samym czasie odbędzie się przyjęcie uczniów klas pierwszych jako uroczyste zakończenie rajdu, więc nasz tegoroczny rajd tak naprawdę jeszcze się
nie zakończył.

- Jaki jest jego cel i jak długo może przetrwać tradycja organizacji rajdu?
- Celem rajdu jest przede wszystkim integracja społeczności naszej szkoły, wspólne, miłe spędzanie ze sobą wolnego czasu oraz pisanie wspaniałej
historii naszej szkoły. Mam nadzieję, że atmosfera w Batorym będzie sprzyjająca. Wszyscy dyrektorzy naszej szkoły z pokolenia na pokolenie wykazują
duże zrozumienie dla potrzeby organizacji właśnie takich wyjazdów, więc myślę że ta tradycja przetrwa na długie, długie lata. Ja sama już niebawem
udam się na emeryturę i ktoś będzie musiał przejąć po mnie tą organizację rajdu, ale myślę też, że zawsze ktoś w naszej szkole będzie, kto kocha rajd i
na pewno w dalszym ciągu będzie się on odbywał. Brak takich imprez jak festiwal teatralny czy rajd batorowca zwyczajnie spowodowałby takie
zanikanie magii, którą niewątpliwie posiada nasza szkoła.

- Jak wiele ten Rajd dla Pani znaczy?
-Ze względu na fakt, że jestem miłośnikiem chodzenia po górach, to jak tylko mogę, jeśli mam czas wolny, wolną chwilę to uciekam w góry. Myślę, że
góry dają taką przestrzeń, to spotkanie się na szlaku, wspólne smażenie kiełbasek przy ognisku, nawet przy tej grochówce czy żurku, to wspólne bycie
ze sobą jest nieprawdopodobną wartością, którą nie zawsze udaje się uzyskać na samych lekcjach, dlatego dla mnie rajd zawsze ma i będzie miał
ogromną wartość. Tylko przyznam szczerze, że wolałabym być na szlaku niż na mecie. Bardzo lubię organizować rajd i wydaje mi się, że dosyć dobrze
sobie z tym radzę, z całą tą logistyką, natomiast chciałabym, żeby mnie ktoś kiedyś zastąpił na mecie, aby ogarnął te wszystkie sprawy techniczne,
organizacyjne, a ja z przyjemnością pokonywałabym wówczas te kilometry wyznaczoną mi ścieżką i wymęczona, z pełną satysfakcją udała się na metę
rajdu. Jest to moje największe marzenie, może ostatni mój rajd będzie właśnie taki, że ktoś mnie wyręczy w tych sprawach czysto organizacyjnych, a ja
razem z uczniami dopiero dojdę na metę rajdu. Więc obiecuję, że za rok ja będę na trasie rajdu, a sprawy organizacyjne zostawię innym osobom
chętnym do podjęcia się tego zadania.

- Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
- Ja również dziękuję.

Cyprian Radomski

XXX Rajd Batorego Materiały szkolne



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 10/2019 | Strona 8  

www.juniormedia.plDzień dobry Batory

            DZIEŃ OTWARTY ZAJEZDNI ZAWODZIE
Dnia 21 września spółka Tramwaje Śląskie S.A. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zorganizowała  Dzień Otwarty
Zajezdni Tramwajowej.  W tym roku była to zajezdnia Zawodzie w Katowicach. Jak co roku z tej okazji została zorganizowana parada tramwajów.W
 programie znalazły się takie rzeczy jak:

•wystawa taboru oraz części tramwajów i elementów infrastruktury
•wystawa historyczna zorganizowana przez KMTM Chorzów Batory
•symulator kabiny motorniczego
•nauka jazdy tramwajem pod okiem instruktora nauki jazdy
•pokaz podnoszenia wagonu 2012N
•pokaz mycia tramwaju w automatycznej myjni
•pokaz akcji gaśniczej Straży Pożarnej
•bicie rekordu pojemności tramwaju
•wyścigi modeli tramwajów
•finał "Konkursu na najlepszego motorniczego spółki Tramwaje Śląskie S.A."

   Na terenie zajezdni odbywał się także pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego, straży pożarnej i straży miejskiej, była modułowa makieta kolejowa, a
także makieta z tramwajami z klocków Lego tzw. zajezdnia Hugoberg, pokaz i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gry i zabawy dla
dzieci, urządzenia rekreacyjne, symulator dachowanie, rowerowy tor przeszkód i alkogogle, strzelnica pneumatyczna, pokaz sterowania zwrotnic, pokaz
podwozia i aparatury dachowej wagonów tramwajowych, prezentacja Ośrodka Szkolenia Motorniczych, wybijanie pamiątkowego znaczka, a także
stoiska gastronomiczne z przekąskami i napojami. Była także możliwość honorowego oddania krwi. Była także i scena, gdzie o 12:30 odbył się występ
"Orkiestry Dętej Tramwaje Śląskie S.A.", a następnie odbył się program dla dzieci. O godzinie 14:30 odbyło się oficjalne przywitanie gości oraz
wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców turnieju piłki nożnej, laureatom konkursu fotograficznego oraz "Konkursu na najlepszego motorniczego
spółki Tramwaje Ślaskie S.A.". Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa spółki Tramwaje Śląskie S.A. odbywał się w godzinach 8:00-14:00 w Ośrodku
Sportowym "Słowian". Konkurs fotograficzny w tym roku miał tytuł „Tramwaj w stolicy Metropolii”, a w tym roku najlepszym motorniczym spółki
Tramwaje Śląskie S.A został Pan Maciej Gałat. Następnie odbył się występ zespołu akordeonistów "Katowice-Kleofas", zespołu GOOD VIBES oraz
program kabaretowy Grzegorza Poloczka. 
   Poza imprezą na zajezdni kursowały jeszcze linie specjalne, które były darmowe. Kursy te wykonywały wszystkie wagony, które brały udział w
paradzie. Udać się można było nimi na przejażdżkę do dworca PKP w Sosnowcu i w Mysłowicach, a także na Plac Miarki i Wolności w Katowicach.
   Zbigniew Nawrot

Zajezdnia Zawodzie Plakat z reklamujący imprezę


