
Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Uczniowskim XIV Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie 
 
 Szanowna Komisjo, Szanowni Wyborcy, 
Nazywam się Anita Śledź i uczęszczam do klasy II C w Naszym Liceum. 
Postanowiłam w tym roku kandydować na urząd Prezydenta, ponieważ moja 
przynależność do szkolnej społeczności oraz dotychczasowa działalność pokazują, 
że pomimo bycia świetnym liceum, „Staszic” potrzebuje pewnych zmian i uważam, 
że jestem najlepszą osobą, by poprowadzić działalność Samorządu Uczniowskiego 
przez najbliższy rok. 
 
O mnie: 
 
Część z Was już mnie zna, ale sądzę, że przed wyborami powinniśmy poznać się 
jak najlepiej. Jako kandydat na urząd Prezydenta mogę pochwalić się prawie 
rocznym doświadczeniem w Rządzie Marii Hetmańskiej, naszej obecnej Prezydent. 
Dzięki temu poznałam pracę Rządu najlepiej jak to możliwe – “od kuchni” i wiem, że 
wbrew pozorom jest to zupełnie co innego niż stałe przesiadywanie w 
samorządówce. Przez ten rok poznałam od wewnątrz przebieg organizacji tak 
dużych wydarzeń jak coroczny Bal Staszica, Dzień Sportu, Dzień Nauki, kiermasz 
podręczników, czy też corocznej akcji Bluzy. Znam również przebieg innych działań 
Samorządu, jak dni tematyczne, zarządzanie finansami Samorządu i praca nad 
dokumentacją działań. Ponadto jako przewodnicząca klasy mam doświadczenie jeśli 
chodzi o koordynowanie zadań, czy organizowanie pomniejszych wydarzeń. Sądzę, 
że pod względem kwalifikacji wpisuję się w profil dobrego Prezydenta. 
 
 Moje działania i mój Rząd 
 
Przed przejściem do prezentacji programu moich działań nie mogę nie wspomnieć o 
najważniejszym aspekcie prezydentury – ludziach. Prezydentura, która z pozoru 
wydaje się być zadaniem indywidualnym, nie może obyć się bez wsparcia Rządu. 
Chcę, by jego trzonem były osoby doświadczone – współpracuję z obecną 
Prezydent Marią Hetmańską, a w finalnym Rządzie znajdą się między innymi takie 
osoby, jak Stanisław Szcześniak – Marszałek Senatu, Alicja Kwiecińska – 
doświadczona Senator, czy też Bartłomiej Janowski – Senator i członek dwóch 
ostatnich Rządów. Wierzę, że ta grupa (oczywiście nie ograniczona do trzech osób) 
pozwoli Rządowi działać sprawnie na wszystkich płaszczyznach. Dodatkowo pragnę, 
by w ramach prac Rządu działała pewna grupa skupiona na bieżących działaniach 
na rzecz całego Samorządu, a więc uczniów szkoły – działań co do których mam 
wrażenie, że w ostatnim czasie było za mało. Dla każdej osoby chętnej do działania 
znajdzie się miejsce. Ponadto chciałabym, by udało się wzmocnić dialog 
międzyklasowy, którego w Staszicu brakuje i mam nadzieję, że w życie szkoły poza 



drugoklasistami zaangażują się także osoby zarówno z klas pierwszych, jak i 
maturzyści. Chciałabym również współpracować z Senatem, co sprawdza się już w 
kadencji Marii Hetmańskiej. 
 
Co należy zmienić albo wprowadzić w naszym liceum? 
 
Staszic to niewątpliwie świetna szkoła. Jeśli chodzi o poziom nauczania należymy do 
ścisłej czołówki w Polsce, a atmosfera w szkole jest w ogólnym rozrachunku co 
najmniej dobra. Nie oznacza to jednak, że nie ma tu czego zmieniać. W tej części 
tekstu przedstawię kilka z pomysłów i działań, które pragnę zrealizować. 

1. Miejsca do spędzania czasu 
Bardzo chciałabym rozwiązać pewien problem, który nie tylko mnie dotyka osobiście 
– brak miejsc do spędzania czasu. Uczniowie często skarżą się, że w czasie przerw, 
czy też czekając na koła nie mają gdzie wygodnie odpocząć czy porozmawiać, bo 
liczba miejsc na fotelach w narożnikach szkoły jest bardzo ograniczona, a spędzanie 
czasu w salach lub siedzenie na ławkach na korytarzu są o tyle słabą alternatywą, 
że są one zwyczajnie niewygodne. Wierzę, że zwiększenie liczby miejsc do 
wygodnego spędzania czasu nie tylko zaspokoi popyt na nie, ale też pozytywnie 
wpłynie na ogólną atmosferę w szkole i pozwoli na większą integrację. 

2. Integracja 
Przechodząc do integracji – uważam, że my, uczniowie, spędzamy wspólnie za mało 
czasu w szerszym gronie. Jest faktem, że Staszic to szkoła głównie indywidualistów, 
ale nie oznacza to, że musimy robić wszystko oddzielnie lub w mikroskopijnych 
grupach. Uważam, że „duch” szkolnej wspólnoty powinien istnieć częściej niż raz do 
roku przy dekorowaniu auli na Bal Staszica. Będę dążyła, by pchnąć w Staszica 
trochę życia. Poza kontynuowaniem idei dni tematycznych chciałabym zorganizować 
polekcyjne spotkania, jak na przykład wieczory filmowe czy gier, w których 
moglibyśmy zintegrować się jako szkolna społeczność i jestem przekonana, że 
dzięki uporowi i zaangażowaniu uda się pokonać problemy związane z tego typu 
działaniami, które występowały wcześniej. 

3. Zniżki dla uczniów Staszica 
Jako że nasza Szkoła znajduje się praktycznie w centrum Warszawy, to w okolicy 
można znaleźć wiele piekarni, kawiarni czy miejsc, w których można po prostu zjeść. 
Uważam, że świetnym pomysłem byłoby zorganizowanie zniżek w tego typu 
lokalach dla uczniów Staszica, co przy odpowiednim zaangażowaniem na pewno 
uda się zrealizować. Tego typu zniżki działają w przypadku innych szkół, a w 
przypadku Staszica byłyby one o tyle dobre, że wielu uczniów czeka długo często na 
zajęcia pozalekcyjne, których w naszej szkole nie brakuje. 

4. Model United Nations 
Wiem, że wielu z Was zainteresowanych jest ideą MUNów – symulacji obrad ONZ 
podczas których poza rozwinięciem umiejętności językowych można nauczyć się też 
współpracy i nawiązać nowe znajomości. W tym roku niestety nie został 



zorganizowany żaden wyjazd na tego typu konferencję, ale wraz z Rządem 
postaram się, by doszedł on do skutku w jak najbliższej przyszłości. Ponadto, jako 
że uważam MUNy za świetną ideę sądzę, że moglibyśmy spróbować nawiązać 
współpracę z innymi szkołami, które je organizują – na przykład Batorym 
organizującym WawMUN. To świetna okazja by pokazać, że Staszic to nie tylko 
matematyka i inne przedmioty ścisłe.  

5. Prezentacja talentów 
Jeśli już mowa o sprawach innych niż przedmioty ścisłe, to uważam, że w Staszicu 
w ogólnym rozrachunku brakuje możliwości prezentowania swojego talentu. Pragnę 
zorganizować swego rodzaju „Festiwal Talentów” podczas Dni Kultury, podczas 
którego każdy będzie mógł podzielić się swoimi zainteresowaniami. Chciałabym też 
wrócić do idei organizacji festiwalu muzycznego, która niestety w roku ubiegłym 
upadła i nie doszedł on do skutku. 

6. Zawody i wydarzenia charytatywne 
W naszej szkole jest organizowanych bardzo mało akcji, które mają na celu pomoc 
innym, lub są one zbyt słabo nagłaśnianie. Uważam za dobrą ideę organizowanie 
kiermaszy ciast, zawodów sportowych lub koncertów, które miałyby na celu pomoc 
innym przy dobrej zabawie i współpracy. Wspólnie jesteśmy w stanie pomóc innym. 

7. Codzienne problemy 
Kolejnym tematem, który warto poruszyć, są bardziej codzienne problemy. 
Przykładem tego jest brak strojów do niektórych dyscyplin - między innymi 
koszykówki, której reprezentacja Staszica niedługo będzie mieć zawody. Również 
inne problemy, takie jak naprawa niektórych urządzeń w toaletach, czy szersze 
udostępnianie dostępu do patia rowerowego uczniom. 
 
 
Naszej szkole potrzebny jest samorząd, który będzie działał. Który sprawi, że szkoła 
zacznie żyć, rozpatrzy każde pytania, będzie otwarty na dialog z uczniami. Który 
zajmie się i dużymi, i małymi sprawami. Który będzie głosem każdego z nas. 
Moim celem jest stworzenie takiego samorządu. Liczę na Waszą pomoc w wygraniu 
wyborów i późniejszym tworzeniu Staszica, aby stał się lepszym “domem” dla nas 
wszystkich. Bo to, że razem możemy zrobić naprawdę wiele już pokazaliśmy - na 
przykład przygotowując Bal Staszica, czy podczas czerwcowych Dni Kultury. 
Pragnę, abyśmy zbudowali wspólnotę, w której będziemy mogli osiągnąć jeszcze 
więcej. 


