
Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Uczniowskim XIV Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie? 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

nazywam się Konstancja Porzycka i chodzę do matematyczno-przyrodniczej klasy 2D. Tak           
jak wiele z was, interesuje mnie w dużej mierze nauka, która można powiedzieć jest wręcz               
spoiwem społeczności Staszica Zdrowie, ekologia, współpraca są wartościami, które cenię          
równie wysoko, stanowią one dla mnie podstawę do działania.. W gimnazjum zdobyłam            
doświadczenie jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, a teraz bardzo chętnie         
angażuję się u nas w szkole jako Komisarz do spraw Edukacji Ekologicznej.  

Jak mówi znane powiedzenie: “Szkoła naszym drugim domem”. A dom jest ciepły i             
przyjazny; to miejsce, gdzie czujemy się dobrze i komfortowo. Taki powinien też być nasz              
Staszic. Z tego powodu jednym z moich postulatów jest stworzenie specjalnego miejsca do             
odpoczynku i relaksu - kącika wypoczynkowego. Równie chętnie zajmę się estetyzacją           
korytarzy, aby były bardziej przyjazne dla oka. Pozostałe pomysły dotyczące zmian wyglądu            
przestrzeni naszej szkoły przedstawię wkrótce na mediach społecznościowych mojej         
kampanii.  

Zauważyłam, że w naszej szkole często wiele osób jest niedoinformowanych, tzn. często            
nie wiedzą lub zapominają o organizowanych wydarzeniach, akcjach, konkursach etc. Jest           
to spowodowane między innymi natłokiem plakatów, które z czasem zaczęliśmy ignorować           
oraz nieregularnym wchodzeniem na grupę Staszica czy fanpage Samorządu na          
Facebooku, gdzie te informacje się znajdują. Utrudnia to w dużym stopniu komunikację. Aby             
temu zaradzić i sprawić, że wszyscy uczniowie będą zawsze dobrze poinformowani,           
wprowadzę biuletyn ze wszystkimi niezbędnymi informacjami i terminami w jednym miejscu!  

Wielu z nas, szczególnie osoby mieszkające w internacie, korzysta ze stołówki szkolnej.            
Niestety w ostatnim czasie słyszałam wiele krytyki na temat panujących w niej warunków             
żywieniowych. W związku z tym chciałabym polepszyć posiłki na zdrowsze i smaczniejsze.  

Pod kątem towarzyskim bardzo chętnie rozpocznę serię wieczorów kulturowych. Mam na           
myśli spotkania, podczas których rozmawialibyśmy na temat sztuki m.in. poezji, filmów czy            
muzyki, a także spotykali się z zaproszonymi przez nas gośćmi, być może chwalili się nawet               
własnymi dziełami. Rozwinęłabym również ligę gier komputerowych, takich jak: “League of           
Legends”, “Counter Strike: Global Offensive" czy “Fifa”.  

Jednakże największym moim przedsięwzięciem byłby międzyszkolny festiwal       
ekologiczny. W ostatnim czasie dużo słyszymy o ekologii. Sami mieliśmy okazję trochę o niej              
się dowiedzieć w trakcie dnia "Staszic dla klimatu" . Ale to był zaledwie początek. Pokażmy               
ludziom jak ważne jest środowisko, w którym żyjemy i jak duży wpływ ma na naszą               
przyszłość!  

Zapewne wielu z was słyszało o konferencjach TED - spotkaniach naukowych           
organizowanych przez fundację Sapling Foundation. Celem ich jest, tak jak głosi ich hasło -              
“idei wartych propagowania”. Osobiście uważam to za świetny sposób na poszerzanie           
własnych horyzontów. Dlaczego by nie zrobić wydarzenia na ich wzór? A kto wie, może uda               
się zrobić TEDxStaszic? 

Planuję także kontynuować oraz rozwinąć akcje poprzednich Rządów, takie jak Bal           
Staszica, dni tematyczne, potańcówki czy radiowęzeł. 



Na koniec chciałabym podkreślić, że jestem otwarta na wszystkich chętnych do pomocy ii             
wszelakie pomysły, więc z wielką radością pomogę każdemu. Zależy mi na dobrym            
samopoczuciu w Staszicu. Mam dużo energii do działania, dlatego będę konsekwentna w            
danych obietnicach i jestem gotowa być dla Was!  

 
Konstancja Porzycka, kl. 2D 

 
 


