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Drodzy wyborcy! 

  

Większość z was pewnie mnie nie zna, część kojarzy ze szkolnego 

korytarza, tych znających jest zaledwie garstka. Postaram się 

przybliżyć wam moją osobę na tyle na ile to możliwe w tak krótkiej 

pracy, oraz przedstawić mój pomysł na działanie rządu. 

Jestem uczniem klasy 2a. Matex… Ale postarajmy się nie myśleć 

stereotypowo. W naszej szkole uczę się od 5 lat (wcześniej w 

gimnazjum) zatem znam niemalże każdy jej kąt. Wielokrotnie miałem 

okazję współpracować z samorządem, choć nigdy oficjalnie nie byłem 

jego członkiem. W zamierzchłych czasach byłem przewodniczącym 

samorządu w szkole podstawowej, ale to z pracą w samorządzie liceum 

niewiele ma wspólnego. Należę do harcerstwa (Harcerska Grupa 

Ratowniczo-Medyczna „Piaseczno”) co pozwoliło mi na bycie liderem w 

wielu projektach.  

Tym co skłoniło mnie do kandydowania jest (jak pewnie w 

większości przypadków) negatywna ocena działań poprzedniego rządu. 

Rok temu Marysia przedstawiła bardzo dobry program i liczyłem na to 

że uda jej się dokonać wielu pozytywnych rzeczy w szkole. Czemu nie 

wszystko wyszło? 

Analizując tą kwestię pojawił się pierwszy punkt mojego 

programu. Bo czy ktokolwiek wie o tym że rząd próbował ale coś 

stanęło na przeszkodzie? Czy może ktoś mógł pomóc? Zabrakło 

komunikacji między rządem a uczniami. 

 

Staszic TV 

Odnowienie kanału YouTube naszej szkoły moim zdaniem poprawi 

pracę rządu i będzie ciekawym dodatkiem do życia szkoły. Ponadto 

uważam że dzięki temu możliwe będzie większe zaangażowanie 

wszystkich nas w tworzenie samorządu. Rozmawiałem już z osobami 

które chętnie się tym zajmą i jestem przekonany że jest to grupa 

kompetentna i skuteczna. 

 

Senat, statut i wybory 

Ostatnią wpadką rządu była nieprzegłosowana w adekwatny sposób 

ordynacja wyborcza. Co takiego w pracy senatu przeszkadza w jego 

pracy? Obiecane dyskutowanie wszelkich propozycji na poziomie klas, 

a następnie w senacie nie wyszło. Ponadto w statucie szkoły moim 

zdaniem jest wiele braków związanych z unormowaniem instytucji jaką 

jest samorząd. Chciałbym to poprawić, a ponadto zmienić formę 

wyborów na elektroniczną. Jest to kontrowersyjne bo przecież w 



świecie głosuje się inaczej. Czy jednak ma to nas trzymać w miejscu? 

Żyjemy w XXI wieku i moim zdaniem nadszedł czas na krok naprzód.  

 

Medycyna 

Wykłady z medycyny co miesiąc – pomysł ustępującej Pani 

Prezydent. W zeszłej kadencji odbyły się 2. Dzięki kontaktom z 

różnymi instytucjami (Falck Medycyna, WUM) myślę że uda mi się 

zrealizować to co nie wyszło, zwłaszcza że dla klas „d” może to być 

dużą pomocą w przygotowaniu na studia. 

 

Uśmiech  

Moim zdaniem warto w codzienność szkolną wprowadzić nutkę 

humorystyczną. Czy nie uważacie że „Dzień pluszowego misia”, kiedy 

każdy w zamian za możliwość nieprzygotowania wyciąga z szafy swojego 

przyjaciela z dzieciństwa (dla niektórych może jeszcze obecnego) i 

przyprowadza go do szkoły, wprowadzi trochę uśmiechu na zapracowane 

matematyką, biologią czy fizyką twarze? Mam pomysł na wiele tego 

rodzaju akcji i jestem otwarty na wasze propozycje. 

 

Kultura 

W 2 klasie wszyscy pracujemy nad spektaklem. Czy nie warto się 

do tego przygotować już wcześniej? Od 13 lat mam styczność z 

teatrem. Początkowo bardziej jako zabawą, obecnie regularnym 

graniem. Kolejną moją propozycją jest koło teatralne, które gotów 

jestem poprowadzić. Czy jestem kompetentny? Pytajcie 2a, lub osoby 

będące na naszym spektaklu. 

 

Sport i nie do końca sport 

Planuję rozszerzyć oficjalne ligi szkolne o koszykówkę 

(triobasket) oraz brydż, który jako inicjatywa oddolna działa od 

początku tego roku. Poza tym jestem otwarty na turnieje gier 

karcianych, komputerowych itp. Nie jestem w tym specjalistą ale wiem 

że wśród was są osoby mogące takie rzeczy zorganizować z pomocą 

mojego rządu. 

 

Jestem otwarty na wszelkie wasze propozycje. Jeśli wygram 

zamierzam współpracować z innymi kandydatami, bo przecież to również 

są osoby, które chcą coś zmienić w tej szkole. Pokażmy że razem 

możemy sprawić by ta szkoła była lepszym miejscem dla nas 

wszystkich. 
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