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O mnie 
 
Właściwie, to warto by się przedstawić. Jestem w klasie o profilu matematyczno 
przyrodniczym, obecnie zasiadam w licealnym senacie. Brałem udział w kilku 
przedsięwzięciach wymagających znacznych nakładów pracy fizycznej i organizacyjnej. 
Jednym z nich były np. Mistrzostwa Polski 2017 w Kitesurfingu w Pucku (tzw. “Ford”). 
Mimo dużej presji udało się przeprowadzić całe zawody zgodnie z planem oraz 
oczekiwaniami zarówno uczestników, jak i organizatorów. Uzyskałem również pozytywne 
opinie ze strony osób odpowiedzialnych za całe wydarzenie. Pracowałem także w ramach 
wolontariatu jako bosman w szkółce windsurfingu, ta praca wymagała ode mnie umiejętności 
gospodarowania czasem oraz odpowiedniego planowania zajęć i ich priorytetyzacji. Dzięki 
rzetelności i szybkiej nauce fachu,  znów uzyskałem pozytywną opinię szefa szkółki. 
 
Dlaczego startuję? 
 
Przede wszystkim z pewnego rodzaju powołania. Czuję, że nadszedł czas aby coś zmienić w 
naszej szkole. Wiecie pewnie, że nasza szkoła jest postrzegana przeważnie jako ośrodek 
wyłącznie naukowy, bez nastawienia na rozrywkę uczniów oraz życie towarzyskie - stąd mój 
pomysł,  aby nieco zmienić taki stereotyp. Chcę, aby za mojej kadencji nie było potrzeby 
uciekania się do chodzenia na wydarzenia innych szkół. Uważam, że mamy duży potencjał, 
jeśli chodzi o możliwość organizacji zajęć pozaszkolnych, eventów oraz festiwali dla nas. Jak 
innym się udało to dlaczego TYM najlepszym ma się nie udać? 
Oprócz mojej wewnętrznej misji startuję również w przekonaniu, iż nadaję się na rolę, na 
którą aplikuję.  
 
Co chcę zmienić/wprowadzić? 
 
Moim głównym celem byłoby zorganizowanie naszego, oryginalnego festiwalu. Jestem 
szczerze zaskoczony tym, że takie wydarzenie nie ma u nas jeszcze miejsca. Dzięki 
rozmowie z opiekunem samorządu (profesorem Banasikiem) wiem, że podobne wydarzenie 
było przez długi czas realizowane w szkole - festiwal filmowy “SKUFKA”, więc nie jest to 
niemożliwe. Myślałem też aby poszerzyć zakres kulturowy jaki obejmowałoby takie 
wydarzenie o  elementy teatralno-muzyczne.  Wiem, że mamy wiele obiecujących artystów i 
artystek, którzy chętnie zaprezentowaliby swoje umiejętności przed innymi uczniami. Jak 
wiadomo, w naszej szkole obowiązkiem jest przygotowanie przedstawienia wileńskiego 
przez każdą  klasę drugą. Uważam, że wybór najlepszego i zaprezentowanie go na takim 
festiwalu byłoby bardzo dobre zarówno dla wszystkich zaangażowanych w stworzenie takiej 
sztuki jak i dla wszystkich zainteresowanych, jak wygląda u nas rozwój kulturowy w szkole. 
 
 



 
Kolejnym ważnym elementem, byłaby organizacja tzw. nocek filmowych i tematycznych 
(np. naukowych, hackatonów, planszówek, dyskotek, rpgów itd.), temat takiej nocki 
zależałby od zainteresowania jakim cieszyłoby się dane wydarzenie. Ponownie mogę 
powiedzieć, że takie spotkania już odbywały się w naszej szkole. Uważam, że nie powinna 
być to impreza zamknięta, lecz każda osoba spoza szkoły powinna mieć możliwość 
zgłoszenia się. 
 
Myślałem o zakupie większej ilości siedzeń i stolików do szkoły, gdyż nie zawsze uczniowie 
mają miejsce aby w spokoju porozmawiać ze znajomymi, bez konieczności stania lub po 
prostu odrobić pracę domową.  
 
Zastanawia mnie również “równoległe” ułożenie łazienek na piętrach. Chciałbym wnieść 
propozycję, aby zamienić jedną z damskich toalet miejscami z męską (strona licealna), oraz o 
ile to możliwe, znaleźć inne miejsce niż męska toaleta na składzik dla pań woźnych. Wiem, 
że dla niektórych nie jest problemem przechodząca tuż za naszymi plecami osoba gdy 
dokonujemy aktu mikcji (potocznie określanego sikaniem), ale w wielu przypadkach jest to 
przynajmniej dyskomfortowe. 
 
Warto zauważyć, że mamy w naszej szkole wielu uczniów uzdolnionych sportowo, a 
postępujący brak zainteresowania w kierunku rozwoju wydarzeń sportowych byłby 
niewłaściwy w pracy samorządu. Chciałbym zadbać o możliwość organizacji turniejów 
sportowych w dziedzinach innych niż piłka nożna (warto też zainteresować się organizacją 
SLiPów). Dzięki zawodom w takie sporty jak siatkówka, koszykówka czy nawet szachy (no 
ewentualnie w brydża), udałoby się zmobilizować większą ilość uczniów do rozwoju 
fizycznego, który nie jest w naszej szkole aż tak promowany. 
 
Myślę, że do pracy samorządu wymagana jest współpraca z uczniami jak i z osobami 
ustawionymi od prezydenta wyżej w hierarchii szkolnej. Dla realizacji takiego modelu pracy 
samorządu, chciałbym zorganizować spotkania, na których uczniowie mogliby wnosić swoje 
pomysły, które samorząd miałby zrealizować. Oczywiście, później przechodziłyby fazę 
weryfikacji - czy są realne do spełnienia. 
 
Chcę zadbać o współpracę z gimnazjalnym samorządem, gdyż jak wiadomo w związku z 
reformą edukacji, nasze szkoły zostają połączone. Niewątpliwie wprowadzę kogoś z 
gimnazjum do rządu, lecz przy wyborze kogokolwiek do tej instytucji kładę nacisk na chęć 
działania i kompetencje jakie taka osoba posiada. 
Liczę na  Wasze zaangażowanie, nie tylko w trakcie głosowania, ale również podczas naszej 
współpracy.  
 
Podsumowując… 
 



Moich postulatów nie jest zbyt dużo, ale są one realne do spełnienia. Wiem, że dzięki dobrej 
współpracy z dyrekcją, opiekunem samorządu oraz uczniami, będę w stanie prawidłowo 
zadbać o nasze interesy. Chciałbym, żeby każdy po mojej prezydenturze mógł powiedzieć, że 
jednak udało nam się coś zmienić na plus w naszej szkole. 
 
 


