
Exposé Pawła Guzika 

 Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Wspaniałe Koleżanki i Koledzy! 

 

 21 stycznia 2015 roku jest datą, którą na pewno będę pamiętać jeszcze wiele lat po 

ukończeniu II Liceum. Dzisiaj bowiem rozpoczyna się nowy etap w historii tej Szkoły – etap, 

którego jestem częścią – dzięki Wam, Koleżanki i Koledzy.  

Wybierając mnie na stanowisko Przewodniczącego Szkoły, obdarzyliście mnie ogromnym 

zaufaniem, za co jestem bardzo wdzięczny. Sprawowanie tej funkcji niesie za sobą wiele 

obowiązków, którym sprostam najlepiej jak potrafię. Wykorzystam do tego doświadczenie 

zdobyte przeze mnie podczas poprzedniej kadencji Samorządu. 

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować moim Koleżankom i Kolegom,  

z którymi miałem ogromny zaszczyt współpracować podczas całego minionego roku. Efekty 

działalności ustępującego Samorządu dały stabilne podstawy do podejmowania dalszych działań  

w naszej Dwójkowej rzeczywistości. 

Samorząd jest głosem całej szkoły, dlatego uważam, że funkcja wiceprzewodniczącego 

należy się osobie, która uzyskała drugi wynik podczas tegorocznych wyborów. Dlatego też, bardzo 

mi miło ogłosić, że na mojego zastępcę mianuję Piotra Ćwieka. Swoim rzeczowym planem 

wyborczym oraz zawsze serdeczną postawą wobec innych udowodnił On, że doskonale nadaje się 

na to stanowisko.  

 Swoje słowa pragnę również skierować do członków nowego Samorządu Uczniowskiego 

Dwójki. Nauka to ciężka sprawa, lecz to jest sztuka, by nauka była jak zabawa. Dlatego też jestem 

przekonany, że podczas pracy w Samorządzie nauczymy się wytrwałości w dążeniu do celu, 

współpracy w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach oraz kreatywnego myślenia, a przy 

okazji będzie ona dla nas wspaniałą odskocznią od innych obowiązków i rozrywką. 

Jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry „Człowiek odkrywa siebie, kiedy zmierzy się  

z przeszkodami.”. Praca w nowym Samorządzie na pewno nie będzie łatwa, jednakże jestem 

pewien, że w znaczący sposób ukształtuje nasze osobowości i skieruje nasze myśli na właściwe 

tory. 

 Jako przewodniczący dołożę wszelkich starań, żeby samorządowe realia tak właśnie 

wyglądały, a Wam, drodzy Koledzy i Koleżanki, w imieniu całego Samorządu Uczniowskiego, 

obiecuję, że wspólnymi siłami postaramy się sprawić, by rok 2015 był dla Was rokiem pełnym 

wrażeń, a uczucie nudy pozostało tylko w sferze marzeń. Dziękuję! 

 


