
Witam nazywam się Kevin Błaszczyk i uczęszczam do 1 
klasy gastronmicznej. Interesuję się sportem 
oraz muzyką. Kandyduje do szkolnego samorządu na 
pewno z wieloma inicjatywami. Co chciałbym 
dodać jako przewodniczący : 
Na pewno jeśli udało by mi się wygrać ubiegał bym się o 
dodatki w szkole takie jak: 
- noc w szkole ( jeśli tylko sytuacja pozwoli),  
- różnego rodzaju konkursy czy to mam talent czy 
konkyrsy typu komputerowego itp, 
- dzień sportu to na pewno dla wielu był by dodatkowy 
smaczek, 
- tematyczne dni ( chodzi tu o to, że razem z resztą 
samorządu wybierzemy dzień i raz w miesiącu w ten 
dzień będą dni tematyczne np: dzień w okularach, 
dresach itp oczywiście uwzględniając zwycięzcę były by 
przewidziane nagrody) 
- oraz dzień muzyki będziemy wybierać muzykę, którą 
będą wybierać wy czyli uczniowie. 

Mam nadzieję, że plany wam się spodobają i razem będziemy mogli zmienić szkołe na lepsze!!! Teraz 
my pokażmy, że też mamy swoje prawa i głos w tym co dzieję się w naszym otoczeniu. 
Pozdrawiam i powodzenia dla każdego.  

 
 
Cześć.  
Jestem Wiktor Ruciński. Uczęszczam do pierwszej klasy naszej 
szkoły na kierunek Technik  
Hotelarz. Jestem chłopakiem uśmiechniętym, pogodnym z chęcią 
pomocy innym. W dużym stopniu interesuje się prawami 
politycznymi i młodzieżowymi. Jestem w Młodej Lewicy. 
Chciałbym aby nasza szkoła stała się jeszcze lepsza. WIĘC 
JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY MOJĄ  KANDYDATURĄ. 
ODDAJ GŁOS  
 

 

 

Nazywam się Jakub Kujawa i uczeszczam do 2 klasy GTŻ. 

Startuje z kandydatura do samorządu uczniowskiego naszej 

szkoły. Chciałbym znaleźć się w samorządzie i będę starał się jak 

najlepiej wykonywać powierzone mi obowiazki. Ze swojej strony 

mogę Wam obiecać, że wszystkie dręczące i nurtujące Was 

problemy będziecie mogli zgłaszać mi i nie przejdę koło nich 

obojętnie. Obiecuje Wam lojalność, rzetelność  i kolezenstwo z 

mojej strony. Jak wiecie jestem sportowcem i jak zakończy się 

pandemia,  zorganizuje dla chętnych jedną godz treningów rugby i 



pokaże Wam na czym ten sport polega. Zapraszam do 

głosowania   

Mam na imię Ruslana Harbar jestem uczennicą klasy 1PTE, kandyduje w tym 

roku na przewodniczącą Samorządu uczniowskiego. Jestem towarzyska, 

kreatywna, pomocna i szczera. 

Jestem otwarta na wprowadzenie waszych kreatywnych pomysłów dla naszej 

szkoły.  

 

 

 

 
Witam! 
Nazywam się Wiktoria Rościszewska i jestem 
uczennicą klasy 2GRS.  
W wolnym czasie uwielbiam czytać i tworzyć 
opowiadania. Jestem osobą otwartą, szczerą oraz 
odpowiedzialną.  
Bardzo bym chciała podtrzymać dotychczasowe 
nawyki oraz zasady panujące w naszej szkole. Zależy 
mi na tym aby wszyscy w naszej szkole czuł się 
dobrze i aby mógł bez przeszkód dalej rozwijać.  
Oto kilka moich pomysłów: 
- organizacja akcji charytatywnych  
- mniejsza ilość prac domowych zadawanych w piątek 
- dni tematyczne 
Jestem otwarta na wasze pomysły, chętnie ich 
wysłucham. Możecie zgłaszać swoje pomysły 
oraz skargi czy problemy. Chętnie wysłucham 
każdego z was.   
Uważam że szkoła powinna być miejscem w którym 
każdy może odkryć siebie i swoje powołanie 

 
 

 

 
 
 
 
Ania Polishchuk  
Dzień dobry, jestem uczennicą i przewodniczącą  klasy 
1PTE. Nie lubię słowa niemożliwe ponieważ wszystko 
jest możliwe.  Jestem bardzo kreatywną i 
odpowiedzialną osobą. Nie boję się czegoś nowego i 
chcę pomóc naszej szkole być najlepszą. Jeśli 
zagłosujecie na moją korzyść to nasza szkoła będzie 
już kreatywna ponieważ w żadnej z szkół nie ma 
przewodniczącej ukrainki. 



                                               

Witam, nazywam sie Justyna  Michalczuk, chodze do 2 klasy 

technikum na kierunku technik spedytor. Interesuje sie transportem oraz 

kosmetologią. Jeśli zostałabym przewodniczącą szkoły chciałabym 

postarać sie o skrócenie trwania lekcji oraz sprawic aby lekcje zdalne 

były przyjemniejsze w tak trudnym czasie.  

 

 

 

 

 

Jetem Marcin Sołowski, pochodzę z Gromadki. Jestem uczniem klasy 1 

PTH, moimi zainteresowaniami są muzyka oraz  sport. Kandyduję na 

Przewodniczącego Szkolnego Samorzadu Uczniowskiego ponieważ zależy 

mi na rozwoju naszej szkoły. Jestem osobą odpowiedzialną, mam wiele 

pomysłów, których realizacja pozwoli na poprawę relacji społeczności 

szkolnej.  

 

Witam!  
 
Nazywam się Adam Rosiński. Uczęszczam do klasy 1 na 
kierunku spedytor. Interesuję się sportem, e-sportem jak i 
organizacją wielu projektów. Od ponad roku prowadzę 
organizację e-sportową i świetnie sobie z nią radzę. Nie bez 
powodu wystartowałem ze swoją kandydaturą na 
przewodniczącego szkoły, chciałbym aby szkoła stała się 
miejscem wyjątkowym. Chciałbym między innymi wprowadzić 
więcej zabaw w szkole, aby uczniowie mogli się odstresować od 
nauki. Planowałbym nocki filmowe w szkole za pozwoleniem 
dyrektora, taneczne przerwy, konkursy między-klasowe czy tym 
podobne. Zdobywamy tu wiedzę, doświadczenie ale 
najważniejsze, co z niej wynosimy to RELACJE, dlatego będę 
walczyć o możliwość zrzeszania się uczniów w koła 
zainteresowań lub kluby dyskusyjne. 
Jestem pomocnym, zaradnym, charyzmatycznym, odważnym jak i 
pracowitym młodym chłopakiem, jeżeli się za coś wezmę, to robię 
to jak najlepiej potrafię. Wielu moich przyjaciół twierdzi, że potrafię 

pomagać w trudnych dla nich chwilach, dlatego zawsze możecie na mnie liczyć! Od 9 lat 
trenuję karate, dlatego chciałbym spróbować w wolnych chwilach po lekcjach zorganizować 
dodatkowe zajęcia, żeby pokazać wam “z czym to się je”. Na pewno głosu nie stracicie 
głosując na mnie, nie pozwolę na to, abyście się na mnie zawiedli. Serdecznie zapraszam do 
głosowania. :) 
 

 


