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Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie szkolnym 

XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie

Jeśli miałbym określić, co jest moją największą siłą, powiedziałbym, że moja pokora.

Największą słabością, prawdopodobnie to, że jestem może trochę za bardzo doskonały.

Barack Obama, parafrazując słowa Karola Sajnoka

Drogie Uczennice i Uczniowie Staszica!

Z dniem 7.  grudnia oficjalnie  rozpoczynam kampanię prezydencką.  Tym samym

życzę  powodzenia  wszystkim  moim  kontrkandydatom  na  drodze  do  styczniowych

wyborów - Zuzannie Skoczylas, Anicie Śledź, Szymonowi Ławrukiewiczowi.

Pragnę  sformalizowania  staszicowej  areny  politycznej,  co  dokładnie  opiszę

w  dalszej  części  eseju.  Funkcjonowanie  szkoły  niesamowicie  skorzysta  na  powstaniu

ugrupowań politycznych, tym samym zapowiadam powołanie partii Delta Staszic, z której

to ramienia będę kandydował na przewodniczącego samorządu szkolnego.

Rząd

By prace samorządu mogły przebiegać bez zarzutu zebrałem potencjalny przyszły

rząd,  złożony ze specjalistów w swoich dziedzinach oraz osób posiadających szerokie

doświadczenie.  W skład partii  Delta  Staszic  wchodzić będą:  Natalia  Wagner,  Zuzanna

Słapa, Paulina Kaczyńska, Michał Jachimiak, Michał Rokita, Paweł Morgen,  Piotr Kram,

Tomasz  Nowak,  Patryk  Księżuk,  Paweł  Sołtys,  Franciszek  Bieleń.  Te  właśnie  osoby

są potencjalnymi kandydatami na stanowisko członka mojego rządu. Jestem także otwarty

na  współpracę  z  innymi  kandydatami  oraz  członkami  ich  rządów,  w  szczególności

Zuzanną Skoczylas i Katarzyną Giemzą, Anitą Śledź i Alicją Kwiecińską oraz Szymonem

Ławrukiewiczem, o ile  wyrażą oni  chęci  wspierania funkcjonowania szkoły,  niezależnie

od wyniku wyborów. 

Moją kandydaturę wspierają ponadto członkowie obecnego rządu: wiceprezydent –

Barłomiej Granat, oficjalny trener i selekcjoner koszykarskiej reprezentacji Staszica (!) –

Marcin Pruszczyk, doświadczeni debatanci – Jerzy Teisseyre i Filip Tokarski oraz kandydat

na wiceprezydenta w ubiegłorocznych wyborach – Jakub Pazio.

Program wyborczy

Oczywiście  inicjatywy  zapoczątkowane  przez  poprzednie  rządy  oraz  będące

tradycją Staszica, zostaną w trakcie mojej prezydentury kontynuowane. Najbardziej istotne



są  jednak  zmiany,  jakie  pragnę  wprowadzić.  Z  wielką  przyjemnością  przedstawiam

Wam mój program wyborczy!

Praktyczne zmiany

1)  Sala  gimnastyczna  liceum  otwarta  w  czasie  przerw. Szczególnie  w  okresie

zimowym, gdy uprawianie sportu na boisku posiada niewielu pasjonatów, jest to niezwykle

istotne. Chwila dotlenienia organizmu, przerwa w nauce spowoduje jednocześnie poprawę

samopoczucia  uczniów  i  efektywność  ich  pracy.  Ponadto  żaden  pasjonat  siatkówki

nie będzie cierpiał, z powodu braku możliwości uprawiania tego sportu.

2)  Kubki  plastikowe  przy  dystrybutorach  wody. Jest  to  jedna  z  największych

uciążliwości  życia  codziennego  uczniów  naszej  szkoły.  Woda  jest  niezbędna

do prawidłowego funkcjonowania mózgu.  Jej  spożywanie zwiększa efektywność nauki,

myślenia,  a  przede  wszystkim  utrzymuje  nas  przy  życiu.  Problem odwodnienia  wśród

uczniów jest bardzo częsty, dlatego należy z nim walczyć.

3)  Toalety. Wielokrotnie  słyszałem narzekania dotyczące wyposażenia szkolnych

toalet. Czas wszystkim zrobić dobrze! Między prysznicami pojawią się przegrody, a przede

wszystkim mydło. Panie! Zadbam o mydło w szatni damskiej. Panowie! Między pisuarami

także pojawią się przegrody.

4)  Kanapy. Te,  na  których  można  obecnie  usiąść,  nie  są  w najlepszym stanie.

W  trakcie  mojej  kadencji  zadbam  o  to,  by  zostały  one  zastąpione  nowymi,  czystym,

wygodnymi siedziskami.

4)  Plan  dnia  nauczycieli  upubliczniony. Ilokrotnie  mieliście  Państwo  okazję

poszukiwać  nauczyciela,  z  którym  musieliście  załatwić  sprawę  mniejszej  lub  większej

wagi?  Za  każdym  razem pojawia  się  ten  sam  problem  –  gdzie  mogę  znaleźć  Panią

Profesor,  gdzie  właśnie  skończył  lekcje  Pan  Profesor?  Jako  prezydent  dopilnuję,

by  zarówno  w  gablocie  przy  sekretariacie,  jak  i  na  stronie  internetowej  szkoły  został

upubliczniony plan dnia nauczycieli.

5)  „Immunitet  nieprzygotowań”. Byłby  to  dokument,  który  można  by  wygrać

na loterii, opisanej w dalszej części programu wyborczego. Pozwalałby on na jednorazowe

zgłoszenie dodatkowego nieprzygotowania z dowolnego przedmiotu.

Zmiany dotyczące polityki

1)  Powołanie  partii  politycznych. Taki  zabieg  sformalizuje  przebieg  kampanii

politycznych.  Będą  one  zrzeszały  uczniów  aktywnych  politycznie  i  w  jawny  sposób

określały, którzy uczniowie są powiązani na arenie politycznej.



2)  Wybory  do  Senatu. Na  chwilę  obecną  senatorowie  są  wybierani  po  jednym

z  każdej  klasy.  W  efekcie  część  z  nich  absolutnie  nie  jest  zainteresowana  polityką

i  nie  pojawia  się  na  obradach.  Jeśli  zostaną  zapoczątkowane  wyboru  do  Senatu,

na zasadzie wyborów parlamentarnych RP, polityką zajmować się będą uczniowie jedynie

zainteresowani  tematem.  Wybory  miałyby  się  odbywać  na  przełomie  września

i października, mandat uzyskaliby członkowie ugrupowań politycznych, wybrani w drodze

demokratycznych wyborów.

3) Ankiety poglądowe. Dotyczyłyby one tematów poruszanych w danej chwili przez

opinię  publiczną,  przykładowo  kwestia  aborcji  lub  zniesienia  gimnazjów.  Zwiększyłyby

one świadomość polityczną uczniów naszej szkoły i pozwoliłyby na porównanie własnych

poglądów z poglądami uczniów jako całości.

4)  Usprawnienie przeprowadzenia głosowań. Frekwencja na wyborach w naszym

liceum  nie  jest  wysoka.  Ma  na  to  wpływ  czynnik  psychologiczny.  Wielu  uczniów

nie  ma  ochoty  na  wykonanie  wysiłku,  jakim  jest  dowiedzenie  się  w  jakiej  sali

przeprowadzane jest głosowanie oraz przejścia w szukane miejsce. Znacząco zwiększy

frekwencje inny model przeprowadzania głosowań. Jedną z możliwości jest poświęcenie

piętnastu minut lekcji na ten cel. Drugą – przeniesienie punktu wyborczego na korytarz,

na przykład umiejscowienie go w holu na pierwszym piętrze.

Zmiany dotyczące życia szkoły

1)  Dni  tematyczne. Jest  to  podstawa życia  szkolnego w każdym liceum i  będę

tę tradycję w naszej szkole kontynuował.

2)  Wspólne bieganie. Nic  tak  nie  poprawia  humoru,  jak  bieg  po ulicy w czasie

deszczu,  śniegu,  słonecznej  pogody.  Szybki  sprint  wokół  szkoły w stuosobowej  grupie

to będzie z pewnością niesamowite doświadczenie dla każdego z nas.

3)  Uruchomienie  szkolnego  radiowęzła. W  Staszicu  często  dzieją  się  różnego

rodzaju akcje, inicjatywy uczniowskie, ale nie każdy o nich wie. Krótki komunikat wydany

przez szkolny radiowęzeł o na przykład wspólnym odtańczeniu belgijki na długiej przerwie

z pewnością zbierze tam jeszcze większe grono zainteresowanych uczniów.

4)  Długopis „Staszic”. Każdy z uczniów naszej szkoły nieustannie używa narzędzi

do pisania.  Niech wspiera jednocześnie patriotyzm lokalny,  budzi  postrach i  szacunek.

Obok  Bluz  uczniowie  Liceum  będą  mieli  możliwość  zakupu  długopisu  z  logiem

XIV LO im. S. Staszica w Warszawie.



Zmiany dotyczące rywalizacji sportowej

1)  Mistrz Brzuszków i Mistrz Pompek. Mężczyźni uwielbiają rywalizować, dlatego

dajmy im taką możliwość. Uczniowie, prawdopodobnie raz na trzy miesiące, będą mogli

dowieść swojej  męskości  i  zdobyć tytuł  Mistrza,  wykonując w ciągu minuty największą

liczbę  pompek  lub  brzuszków.  Uczennice  naszej  szkoły  także  są  mile  widziane

w tej konkurencji, ponadto jeśli wyrażą one taką chęć zostanie zapoczątkowany Szpagat

Staszica – rywalizacja na arenie gimnastycznej.

2)  Nagrywanie finałów SLIPów. SLIPy to piękna tradycja naszej szkoły, usprawni

ją nagrywanie najważniejszych meczów tego turnieju, by uwiecznić epickie bramki, które

padają w ich trakcie, tak by przyszli kandydaci na tytuł staszicowego mistrza Piłki Nożnej

posiadali źródło inspiracji. 

3) Staszicowy turniej siatkarski. Jest to atrakcyjna oferta dla naszych staszicowych

siatkarzy. Turniej takowy mógłby być atrakcyjną alternatywą SLIPów oraz kolejną okazją

do ujawniania się sportowych talentów naszej szkoły.

4)  I Ogólnopolski Staszicowy Turniej Debat Oksfordzkich. XIV LO im. S. Staszica

to najlepsze liceum w Polsce. Jest to tytuł, który należy godnie utrzymać, jednak przede

wszystkim dbać o dobry wizerunek naszej  szkoły na arenie kraju.  Tak jak Uniwersytet

Warszawski  prowadzi  swój  Klub  Debat,  który  to  ogłasza  ogólnopolskie  konkursy

debiutancki tak i Liceum powinno rozpocząć takowy turniej, który poprzez promocje naszej

szkoły, pomoże w zwalczaniu różnych negatywnych stereotypów dotyczących uczniów.

5)  Siatkarski pojedynek nauczyciele-uczniowie. Wśród nauczycieli w Liceum wielu

jest pasjonatami sportu, jakim jest siatkówka. Co semestr nauczyciele lub uczniowie  będą

mieli możliwość obrony tytułu Mistrza Siatkówki, który uzyskali w poprzednim półroczu.

Finanse

1) Targi i loterie z ramienia Samorządu. Zmiany, które planuję wprowadzić niekiedy

wymagają nakładu pieniężnego. Targi, takie jak te obecnie przeprowadzane przez szkolne

koło  Caritas,  mogłyby  być  przeprowadzane  na  potrzebę  finansowania  zmian

zaproponowanych przez Samorząd. Byłyby tam na przykład sprzedawane ciasta. Ponadto

można  by  przeprowadzić  loterię,  w  której  każdy  fant  by  wygrywał,  część  uczniów

wygrałoby właśnie wspomniany „Immunitet Nieobecności”, pozostali na przykład długopis

z logiem naszego liceum.

2)  Zniżki. Wokół Liceum znajduje się wiele kawiarni, cukierni, których to dochody

są masowo zasilane przez uczniów naszej szkoły. Zadbam o to, by zapewniły one zniżki

dla uczniów naszej szkoły. W pierwszej kolejności z pytaniem zwrócę się do Green Caffe



Nero, Nowakowski Gorąco Polecam, sklepów po drugiej stronie ulicy Nowowiejskiej oraz

Subway przy Politechnice Warszawskiej.

Na chwilę obecną

Zaraz  po  ogłoszeniu  wyników  styczniowych  wyborów  wybrany  przewodniczący

będzie miał za zadanie zorganizować Bal Staszica. Jest to wydarzenie ważne dla naszej

szkoły  i  warte  promowania  wśród  innych  liceów.  W  związku  z  powyższym  pragnę

zaproponować  kontrkandydatom  koalicję,  pracującą  z  ramienia  obecnego  Samorządu

i  z  nim  współpracującą,  która  to  zajęłaby  się  organizacją  tego  wydarzenia  do  czasu

ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów.

Jako przewodniczący będę wspierał wszelkie inicjatywy wszystkich uczniów naszej

szkoły,  zadbam  o  dialog  między  organizatorami  a  władzami.  Dopilnuję  wspólnie

z Rządem tego, by szkoła w czasie mojej kadencji funkcjonowała bez zarzutu. 

Dziękuję!


