
Expose na rozpoczęcie kadencji 2022/2023 

Chciałabym wszystkich serdecznie powitać, Dyrekcję, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów. 
Jest nam dziś niezwykle miło spotkać się z Panią Dyrektor Małgorzatą Dembską, Panią Dyrektor 
Renatą Wanicką-Ćwiek, Panią Dyrektor Edytą Sobczak oraz Panią Profesor Olgą Wyspiańską jak i 
ze wszystkimi, którzy bacznie czuwają i od wielu lat wspierają nasze samorządowe inicjatywy, za 
co niezwykle jeszcze raz dziękujemy! 
  
Przed nami kolejny rok funkcjonowania szkoły, kolejny rok wyzwań przed uczniami, 
nauczycielami oraz przed ZSU! 

Działalność w samorządzie szkolnym jest drogą pełną niespodzianek. Czekają na nas momenty 
radości i podekscytowania, stresu i niepewności, jak i pełnego szaleństwa- zwłaszcza na 5 minut 
przed rozpoczęciem ważnej uroczystości. Ale jestem pewna, że samorządowcy kadencji 2022/2023 
będą ZAWSZE gotowi do działania, ZAWSZE chętni aby stanąć na wysokości zadania i zrobić 
wszystko co w ich mocy, aby każdy z nas wchodząc do szkoły czuł, że odnalazł swoje miejsce na 
Ziemi. 

Dzisiaj zebrały się tutaj 4 roczniki Dwójkowiczów. Każdy z nas przyszedł do szkoły w innym 
momencie, ale każdego zainspirował duch szkolnego samorządu, każdy jest gotowy aby oddać się 
społeczności uczniowskiej i sprawić, aby lata spędzone w naszej szkole były magiczne. 

W tym miejscu chciałabym podziękować ubiegłorocznej kadencji ZSU, wszystkim którzy aktywnie 
działali na rzecz naszego samopoczucia. Dziękuję Wam za inspirowanie nas każdego dnia, za 
pokazywanie że działając razem możemy tak wiele osiągnąć. Dziękuję bardzo przewodniczącej, 
Julii, która nas zawsze motywowała do pracy i tak dzielnie pomogła nam pokonywać wszelkie 
trudności. Mam nadzieję, że będziemy z sukcesem kontynuować Waszą ciężką pracę! 

Tegoroczny samorząd to grupa niesamowitych charakterów, różnorodnych osobowości. 
Wiceprzewodnicząca Natalia Siwek na pewno wykorzysta swoje umiejętności debatanckie, aby 
wspierać wszystkie nasze pomysły. Skarbnik- Jędrzej Wiza zadba o nasze finanse, a ja po cichu 
liczę, że jak wskazuje nazwisko, załatwi dla wszystkich Dwójkowiczów karty kredytowe (śmiech). 
Sekretarz- Ignacy Forysiewicz, wykorzysta precyzję zdobytą na chemii doświadczalnej, aby 
rzetelnie sporządzać protokoły ze wszystkich spotkań. Wiktoria Gierlik zadba aby codziennie każdy 
bawił się tak dobrze jak w trakcie połowinek, Mieszko Kapłon będzie tak dzielnie walczył o nasze 
interesy jak dzielnie dekorował pierniki w grudniu, a Natalia Didina na pewno będzie dalej tworzyć 
ścianki i dekoracje rodem z Hollywood. Antoni Lenicki będzie gwarantem wzajemnego 
poszanowania, Ola Adamczak źródłem empatii i orężem walki ze stresem, Natalia Świder 
konsultantem do spraw MUNowych i nie tylko, a Jakub Sawicki samorządowym ekspertem do 
spraw technicznych. Mamy również człowieka z zasadami, Marcina Szudrowicza, który zawalczy o 
wszystkie nasze prawa. Maciej Matuszczak i Maja Grzeszczyk wyborem roślin uzielenią szkolne 
korytarze jeszcze bardziej, Adam Gucki, Zofia Janik i Wiktoria Lenicka wprowadzą ich 
innowacyjną perspektywę, a wszystko zostanie należycie udokumentowane przez medialnych guru 
Anię Stachowiak i Kostka Surkova.  

Wspólnie zadbamy o realizację wszystkich obowiązków szkolnego ZSU, tych związanych z 
organizacją codziennego życia uczniów jak i tych, które wymagają bardziej wizjonerskich planów. 



Chciałabym, aby w nadchodzącym roku przyświecała nam jedna fundamentalna myśl: pielęgnujmy 
relacje, próbujmy nieść wsparcie każdemu, który takowego będzie potrzebował, nauczmy się 
pracować razem i wspólnie realizować nasze pomysły! Zapewniam Was, że jako ZSU będziemy 
wspierać inicjatywy każdego z was! 
  
Postaramy się emanować przykładem w zakresie zaangażowania, współpracy, porozumienia i 
aktywnego działania na rzecz każdego! 

Będziemy działać, aktywnie, dynamicznie, nie będziemy bali się stawiać czoła najtrudniejszym, 
nawet na pozór niewykonalnym zadaniom, INSPIRUJĄC SIĘ SŁOWAMI Hermana Hessego „aby 
zrodziło się to co możliwe, należy stale próbować tego co niemożliwe! 
  
Dwójka jest miejscem wyjątkowym. Tu zawsze ktoś bierze udział w olimpiadzie, projekcie 
społecznym, MUNie czy turnieju debatanckim, w szkolnych lub poza szkolnych akcjach 
charytatywnych. Największym skarbem naszej szkoły są właśnie pełni energii do działania 
Dwójkowicze!  

Praca na rzecz Dwójki, na rzecz Dwójkowiczów będzie dla mnie OSOBIŚCIE, będzie dla nas 
WSZYSTKICH– całego ZSU największym zaszczytem. Dziękujemy Wam za Wasze zaufanie i 
oficjalnie jesteśmy gotowi aby wprowadzić Dwójkę w 2022 rok! 

  

  


