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Witajcie!

Jesteśmy nową redakcją. Jest to nasz drugi numer,
który uchyli Wam drzwi do świata Batorego.

Batory w ocenie pierwszoklasistów

W związku z tym, że do naszej szkoły przyszli nowi
uczniowie, postanowiliśmy
przeprowadzić ankiety z pierwszoklasistami.
Zadawaliśmy im pytania dotyczące ich samopoczucia w
nowej szkole, po kilku tygodniach uczęszczania do niej.
Odpowiedzi
okazały się w większości przypadków bardzo podobne,
choć znaleźli się tacy, którzy podeszli do sprawy w
bardzo żartobliwy sposób.
Ankietowani musieli odpowiedzieć m.in. na pytanie,
które brzmiało: “Czy chciałbyś
coś zmienić w naszej szkole?”

Duża część odpowiadających stwierdziła, że
zdecydowanie nic nie chciałaby
zmieniać, ponieważ są to ich początki w tej szkole i w
tym momencie wszystko im
odpowiada. Oczywiście byli i tacy, którzy by jednak coś
zmienili. Wśród odpowiedzi padła
propozycja zmodyfikowania długości przerw
obiadowych, ponieważ wpłynęłoby to
pozytywnie na funkcjonowanie naszej szkoły.
Drugie pytanie brzmiało: “ Jaką opinię wystawiłbyś
naszej szkole?”

Od zdecydowanej większości nasza szkoła otrzymała
bardzo pozytywną ocenę. Pierwszoklasistom podoba się
to, że w Batorym panuję niezwykła atmosfera. Uczniowie
są pozytywnie nastawieni do innych ludzi, nikt nikogo nie
ocenia oraz nie rzuca się tzw. „krzywych spojrzeń”
innym. Szerokie korytarze naszej szkoły to
niespodziewany, kolejny jej atut. Nie ma na nich tłumów
i można spokojnie przemieszczać się od klasy do klasy.
P.S. Przerwy obiadowe zostały wydłużone do 20 min.
            
                                                      Roksana Wójcik

3lo.edu.pl

 W szczytnym celu

W ubiegłym roku szkolnym, 4 lutego oraz 13 czerwca, odbyły się koncerty charytatywne
na rzecz naszych chorych koleżanek Kasi i Karoliny. By wziąć udział w koncercie
należało zakupić cegiełkę, za dowolną sumę pieniędzy. Każdemu koncertowi
towarzyszyły kawiarenki organizowane przez obecną klasę 3e oraz 3c. W kawiarenkach
można było zakupić ciasta i napoje. Pierwszy koncert, zwanym „zimowym”, dedykowany
był Kasi i odbył się w Miejskim Domu Kultury Batory. Wystąpili w nim nasi utalentowani
uczniowie i absolwenci. Prezentowali oni swoje wokalne i taneczne talenty. Podczas
koncertu miała miejsce również licytacja, w której można było wylicytować:
„nieprzygotowania” z niektórych przedmiotów, kubek z podpisami nauczycieli oraz inne
przedmioty przekazane przez pracowników szkoły. Na kolejnym koncercie zespół
taneczny SOUL wystąpił ze specjalną dedykacją dla Karoliny. Mogliśmy podziwiać
nowoczesne układy taneczne w ich wydaniu. Wszelkie pieniądze uzyskane podczas
tych imprez zostały przeznaczone na leczenie dziewczyn. Cieszy to, że jesteśmy
ludźmi, na których można liczyć.
Epilog
Niestety, 8 listopada 2019 r. odbył się pogrzeb Karoliny, która od nas odeszła, ale
zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Dziewczyna, której mottem życiowym było
horacjańskie carpe diem.  
               
                                                                                                                   Zuzanna Semik

3lo.edu.pl
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Może czas zacząć czytać coś innego,  niż tylko lektury ?

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to program, który ma na celu
poprawić czytelnictwo w Polsce. Został on uchwalony przez Radę
Ministrów na lata 2016-2019. Program ten składa się z trzech
priorytetów, które realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po pierwsze: zakupienie nowości
wydawniczych do bibliotek. 
Po drugie: zmodernizowanie  funkcji bibliotek  w życiu społeczności
lokalnych, gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach
miejskich do 50 tys. mieszkańców. 
Po trzecie: rozwinięcie zainteresowań uczniów, poprzez wpieranie
rozwoju czytelnictwa u dzieci i młodzieży. Program czytelnictwa
obejmuje szkoły podstawowe publiczne jak i te niepubliczne,
ponadgimnazjalne a także szkoły integracyjne.
Nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa i dostała dofinansowanie w kwocie 15000 zł. Uczniowie
mogli składać swoje propozycje do 18 września. Zainteresowanie było
duże. Na liście znalazło się około 150 tytułów nie tylko w języku polskim,
co daje możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych.
Jeśli jesteś zainteresowany co nowego jest w naszej bibliotece śmiało
możesz tam zajrzeć. Na pewno znajdziesz coś dla siebie .
Za uzyskane pieniądze w NPRC nasza szkoła będzie mogła kupić
dowolne książki (oprócz podręczników), a także lektury i e-booki. W
interesie bibliotek szkolnych jest rozszerzenie oferty o książki spoza
kanonu lektur, cieszących się zainteresowaniem uczniów .
Możemy zakupić wiele egzemplarzy jednego tytułu. Wszystko zależy od
Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Program nie narzuca
postaci książki. Może być ona papierowa lub elektroniczna.

                                                               Kinga Grajdek i Paulina Sewera

„Zmiany, zmiany...”

W nowym roku szkolnym 2019/2020 powitaliśmy nowych nauczycieli w
progach słynnego LO Batory. Minęły dwa miesiące od rozpoczęcia roku i
chciałbym zadać kilku nowym nauczycielom pytania o wrażenia,
oczekiwania. Wybrałem anglistkę, panią Alicje Kiołbasę, matematyka
pana Jarosława Żaka oraz doktora kulturoznawstwa, pana Marcina
Wądołowskiego:
Od września zaczęła/zaczął Pani/Pan współpracę z III LO Batory jako
nauczyciel języka angielskiego/ matematyki/ wiedzy o społeczeństwie.
Jak wrażenia po dwóch miesiacach pracy?

Muszę przyznać, że jestem bardzo mile zaskoczona, dużo słyszałam o
liceum już wcześniej. Po pierwsze bardzo sympatyczna młodzież chodzi
do III LO, a po drugie bardzo dobrze mi się współpracuje z
nauczycielami, z którymi mam codziennie jakiś kontakt w mniejszym lub
większym stopniu...
mgr A. Kiołbasa

Na razie jestem zadowolony, a to jest dopiero początek, wdrażam się,
zobaczymy jak to dalej pójdzie. Jestem dobrej myśli, to też można
podkreślić...
Dr M. Wądołowski

Czy spełniły się Pani/Pana oczekiwania względem uczniów?

Jeszcze nie wiem. Myślę, że moje oczekiwania spełnią się dopiero, jak
będzie jakiś etap zamknięty, przynajmniej pierwszy semestr...
mgr A. Kiołbasa
Jest to za krótki okres, żeby autorytatywnie wypowiadać się na ten
temat, jednak po tych kilkunastu razem spędzonych lekcjach wydaje mi
się, że spełniają się moje oczekiwania. Marzyło mi się, żeby pracować z
uczniami, którzy chcą się uczyć i po stosunku uczniów do ocen z
pierwszych kartkówek widzę, że oni rzeczywiście chcą się uczyć, a to
daje mi dużą satysfakcje...
mgr J. Żak

* Pytania specjalne do dr. Wądołowskiego*
Czym się Pan zajmuje i czy wiedza o społeczeństwie jest Pana
przedmiotem wykładowym?
Uczę też historii i wiedzy o kulturze oprócz wos-u. Na co dzień staram
się bardziej funkcjonować w świecie nauki, zrobiłem doktorat z zakresu
kulturoznawstwa, czyli nauk o kulturze i religii. Doświadczenia w
Batorym pozwalają mi dopełniać pewne obszary, które były zaniedbane.
Wcześniej nie miałem okazji uczyć na poziomie licealnym, miałem tylko
kontakt ze studentami.
A na czym dokładnie polega Pana praca na przykład na uczelni?
W tej chwili pracuję nad książką dotyczącą Michałkowic, pracuje również
nad drugą książką dotyczącą Przełajki i głównie skupiam się teraz na
tym.

                                                           Dziękuję. Maciej Wawrzynek

3 LO Batory Chorzów-Samorząd Uczniowski Facebook szkoły
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Osobistość Batorego - Pani Jola Waluga

Pani Jolanta Waluga jest z nami od zawsze. Pracuje w szkolnej dyżurce
i jest osobą wielozadaniową. Nie ma dla Niej rzeczy niemożliwych.
Anna Holecko - Jak czuje się Pani wśród społeczności Batorowców? Jak
odnajduje się Pani w tej atmosferze?

p.Jolanta Waluga - Przecudownie! Uwielbiam młodzież, kontakt z nią,
zresztą sami na pewno to odczuwacie. W ogóle lubię służyć pomocą,
lubię dzieci małe, duże. Atmosfera jest naprawdę przecudowna.

A.H - Najdziwniejsza historia w Pani długotrwałej pracy w szkole?

J.W - Są matury, przychodzimy o 5 rano z panią wicedyrektor, żeby je
odebrać. Ja otwieram szkołę, pani wicedyrektor idzie po matury.
Pewnego razu wchodziłam sama do szkoły i usłyszałam taki jakby huk,
łomot. Pomyślałam, że może ktoś włamuje się do szkoły. Wyszłam na
zewnątrz, bo się bałam. Za chwilę przyszły panie wicedyrektor, ale nie
chciały mi w to uwierzyć. Weszły więc do szkoły i też usłyszały ten
łomot. Nie dawało nam to spokoju, więc wzięłyśmy drabinkę i przez
okienko z toalety nauczycieli chciałyśmy zobaczyć co się dzieje. Okazało
się, że jakiś pan, który zbiera puszki gniótł je o 5 rano.
A.H. - Co lubi Pani najbardziej w swojej pracy?

J.W. - Najbardziej lubię właśnie ten kontakt z dziećmi i młodzieżą.
Kserowanie czy pomoc, czy ktoś przyjdzie guzik przyszyć, czy coś
pożyczyć. To jest właśnie moja praca i akurat to wszystko, co tu robię
bardzo lubię.
A.H. - Czy myślała Pani kiedyś o zmianie pracy? Jeżeli tak, to jaka jest
ta wymarzona?
J.W. - Moim marzeniem kiedyś było, żeby otworzyć swój sklep czy
restaurację, taki mały lokalik. Niestety, nie miałam na to odwagi i
odpuściłam, ale do dzisiaj gdzieś to we mnie jest. Chociaż tu pracuje mi
się naprawdę dobrze, z młodzieżą, z ludźmi, ale od zawsze chciałam
mieć coś swojego. Takie moje skryte marzenie.
Dziękuję za rozmowę
                                                                                            Ania Holecko 2d

Wycieczki integracyjne: dobry czy zły pomysł?

Zapytałam o to uczniów naszej szkoły. Oto ich opinie.
Uczennica Batorego z klasy II:

Wycieczka integracyjna dobry czy zły pomysł?
Uważam, że jest to trafiony pomysł i powinien on być realizowany w
każdej klasie licealnej zaczynającą swoją przygodę w nowej szkole.
Moim zdaniem jest to bardzo ważne, ponieważ mamy możliwość
nawiązania pierwszych przyjaźni. Tak naprawdę najlepiej poznajemy
drugą osobę podczas wspólnego pobytu. Mamy okazje zobaczyć, jak
inni współpracują w grupie, czyja strona jest mocniejsza w sporcie, a
czyja w nauce. Nawet poprzez mieszkanie przez parę dni z drugą osobą
możemy bardzo dużo rzeczy wywnioskować. Moją wycieczkę
integracyjną wspominam bardzo pozytywnie, wręcz z uśmiechem na
twarzy. Na początku listopada zeszłego roku całą klasą udało się nam
wyjechać do Kiczyc. Jest to mała polska wioska odcięta od
wielkomiejskiego pośpiechu. Zakwaterowaliśmy się w ośrodku H2o,
który był zaopatrzony w świetne sale konferencyjne, gdzie były
prowadzone zajęcia. Każdego dnia czekały nas nowe zadania, a gdy
pogoda dopisywała, były one realizowane na łonie natury. Był to
naprawdę udany wyjazd, ponieważ codziennie byliśmy przydzielani do
nowej grupy, by dzięki temu spróbować poznać każdego. Wycieczka
integracyjna przyczyniła się do tego, że odnalazłam się w swojej klasie i
nawiązałam znajomości, które trwają aż po dziś dzień. Uważam, iż tego
typu wyjazdy powinny być organizowane co roku, by móc poznawać się
na nowo, w końcu każdy z nas w tym właśnie okresie życia najbardziej
pracuje nad swoją osobowością i kontaktem z innymi.
Benedykt Janikowski klasa 2b medialno-teatralna

Osobiście uważam, że wycieczki integracyjne są bardzo dobrym
pomysłem. Na takich wyjazdach ludzie otwierają się przed sobą,
znajdują w innych osobach przyjaciół i wsparcie. Uważam, że każda taka
wycieczka powinna mieć swój określony profil.
Dobrym przykładem jest na przykład moja klasa medialno-teatralna.
Jeździmy głównie na wycieczki związane z teatrem lub kinem. W
zeszłym roku byliśmy na festiwalu filmowym we Wrocławiu, natomiast w
tym roku byliśmy na „Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Wyjazdy te polegały na tym, że chodziliśmy na trzy, cztery, a czasem
nawet pięć filmów dziennie do kin.
Oglądaliśmy je i dzieliliśmy się wrażeniami po każdym filmie. A wieczory
spędzaliśmy na wspólnej integracji.
Uważam, że rok w rok powinno się wyjeżdżać na takie wycieczki. Jest to
bardzo potrzebne chociażby dlatego, że ludzie się poznają na nowo.
Magda Klarenbach 2a klasa prawniczo-językowa

Moją wycieczkę integracyjną z tamtego roku wspominam bardzo dobrze.
Uważam, że tego typu wyjazdy są dobrym pomysłem. W moim
przypadku nie było to aż tak istotne, ponieważ nie nawiązałam dzięki
wycieczce jakiś mocnych znajomości, aczkolwiek bardzo miło spędziłam
czas z sympatycznymi ludźmi, którzy okazali się ciekawsi niż
podejrzewałam. Dzięki tej wycieczce w mojej klasie utworzyła się paczka
przyjaciół, którzy wcześniej byli sobie kompletnie obcy, a do dnia
dzisiejszego trzymają się razem.
                                                        
                                                                             Zuzanna Hanzel
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Michael Jackson

Kolorowe lata 80

Lata osiemdziesiąte, to czas dorastania naszych rodziców. Są to również
czasy pełne barw i neonów, siateczkowych ubrań, tlenionego blondu,
włosów stawianych na wodzie z cukrem zamiast na żelu oraz przede
wszystkim czasy kiczu i połysku. Niezbędnym elementem tych lat była
również muzyka. Królowały: disco, pop i rock.
W tej dekadzie powstało wiele przebojów, których słucha się do dziś,
bowiem poprzez swoją melodyjność i rytmiczność zapisują się w naszej
pamięci. Któż z nas nie kojarzy niekwestionowanego króla popu
Michaela Jacksona i jego hitów, m.in.: ,, Billie Jean’’, ,,Smooth Criminal’’
albo kultowego ,,Thrillera’’?

Nie ulega wątpliwości, że królową popu w latach 80- tych była Madonna,
której piosenki zarówno starsze, jak i te nowsze można usłyszeć w radiu
do dzisiaj. 

Innymi przedstawicielami muzyki lat 80-tych były zespoły takie jak:
Queen, Guns N’ Roses, KISS, Aphallaville, ABBA, Black Sabath, AC/DC
oraz osoby takie jak: Bob Morley, Cher, Stevie Wonder, David Bowie,
Cyndi Lauper. W Polsce natomiast królowały przeboje Lady Pank, Maryli
Rodowicz, Bajmu, Kultu, Perfektu, Chłopców z Palcu Broni i wielu
innych.
Wtedy powstał też nurt muzyczny o nazwie New Wave, czyli Nowa Fala.
Jest to gatunek muzyczny wywodzący się z punk rocka, ale w swej
ostatecznej formie przybrał charakter bardzo popowy, charakteryzujący
się łagodnym brzmieniem opartym na wykorzystaniu elektronicznych
instrumentów klawiszowych i perkusyjnych oraz czystym technicznie
śpiewem. Random House Dictionary podaje, że New Wave oznacza
„ruch, trend i modę w sztuce, polityce, które zrywają z tradycjonalnymi
technikami, wartościami itp”. Do przedstawicieli tego nurtu należą
między innymi: Blondie, Joy Division, The Stranglers, The Police, Gary
Numan, U2, Man Go Fish i wielu innych.

Madonna

Amazon.com

Radio ESKA

Polityka.pl

Queen
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Kiedy słyszymy lata 80 myślimy: kolory, neony, cekiny, nadmiar
sztucznej biżuterii . Tak właściwie to jakie ubrania noszone były w tym
okresie? Świetnym przykładem byli uczniowie naszej szkoły w dniu „Lat
80” (27.09.2019). Na topie był wtedy między innymi sportowy styl. W
latach 80-tych elastyczne getry, zwane w Polsce potocznie lajkrami,
nosili wszyscy - od zwykłych miłośników wygody, przez fanów
gimnastyki i siłowni, aż po rockmenów, którzy upodobali sobie zwłaszcza
te w panterkę i wężową skórkę.
Innym bardzo popularnym elementem stroju były skórzane kurtki czyli
ramoneski. Nazwa pochodzi od prekursorów grunge’owego looku czyli
grupy Ramones. Jest to jeden z tych elementów, który przetrwał do dziś.
Ważny był także makijaż; musiał być kolorowy i widoczny, wtedy liczyły
się mocno podkreślone usta i kolorowe powieki. Fajnie wrócić do lat
naszych rodziców…
                                    Katarzyna Literska, Agnieszka Jurczok
                                                  

Agnieszka Jurczok, Katarzyna


