
Hej hej! 
Mam na imię Leonard i chodzę do klasy 2A Liceum. Mam mały plan, jak możemy sprawić, 

aby nasza szkoła była nie tylko miejscem nauki, ale też  pasji i rozrywki. 

Chciałbym w naszej szkole wprowadzić trochę świeżości i nowości przede wszystkim w 

kwestiach muzycznych, dlatego kandyduje też do „sekcji artystycznej” Katolika. Jak wszyscy 

wiemy, muzyka umila czas i jednoczy ludzi – trzeba tylko mieć porządny zespół i wierną 

publikę. Dlatego też proponuje, aby od teraz repertuar wszelkich koncertów mógł być też 

wybierany przez Was – wtedy będziecie tam przychodzili, żeby posłuchać ulubionych 

utworów, a nie tylko uciec od lekcji 😉. A jeśli chodzi o zespół, to młodych adeptów na 

pewno nie zabraknie - zawsze będzie to profesjonalna obstawa. Myślałem też, żeby zrobić 

koncerty tematyczne, grać muzykę filmową i znane covery.  

Ponadto mam pomysł, aby stworzyć w jednym miejscu (najlepiej jakimś widocznym) „drzewo 

marzeń”. Będzie to makieta stworzona dla Was, abyście mogli tam zapisywać swoje cele i 

marzenia. Będzie na to specjalne miejsce na „gałęziach”. Jeżeli wasze cele się spełnią, a tak 

się stanie na pewno, to nakleicie w dane miejsce na drzewie mały liść. Z biegiem czasu to 

drzewo będzie się rozrastać, liści będzie coraz więcej, a każdy z Was będzie miał w tym swój 

wkład. Na koniec roku wspólnie policzymy liście i zobaczymy, ile marzeń (tych większych i 

mniejszych) spełniło się dla Was. 😊 

Chciałbym też zorganizować spotkania, takie minikonferencje, dotyczące studiów na które 

planujecie iść, żeby spotkać się ze starszymi uczniami (a kto wie, może nawet profesorami) i 

porozmawiać o Waszej przyszłości, specyfice danych kierunków i sytuacji na rynku pracy. 

Uważam, że Samorząd nie jest w stanie funkcjonować bez dialogu, dlatego zapowiadam, że 

nie tylko będziemy wspólnie z zarządem tworzyć tę szkołę dla Was, ale będziemy też tworzyć 

ją z Wami, aby każdy czuł, że jest w Samorządzie i uczestniczy w życiu naszej szkoły. 😊 

Trzymajcie się  

 

 


