
Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Uczniowskim XIV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 

 Nazywam się Adam Jasiński i jestem uczniem klasy 3i4. Kandyduję w tym roku szkolnym na 

stanowisko Prezydenta Samorządu Uczniowskiego. 

 Szkoła jest jednym z najważniejszych miejsc naszego życia. Spędzamy w niej większość czasu, 

tutaj rozwijamy swoje zainteresowania i pasje, poznajemy znajomych i przyjaciół, kształtujemy swój 

charakter i światopogląd oraz podkładamy grunt pod swoją przyszłość – a bardzo trudno znaleźć byłoby 

lepszą szkołę niż nasze liceum. Szkoła to przede wszystkim ludzie, a Staszic pełen jest inteligentnych i 

ambitnych osób, które pomagają sobie nawzajem i przezwyciężają trudności. Dlatego jako Prezydent 

ponad wszystko chcę, aby pomimo ciężkiego okresu pandemii, nasze liceum jak zawsze rozwijało się, a 

wraz z nim i my! 

 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 bardzo ograniczyły możliwości poznawania kolegów 

i koleżanek spoza własnych klas – część kółek zawiesiła działalność, w okresach kwarantanny nie 

mogliśmy się zobaczyć na żywo, rzadkością są międzyklasowe warsztaty. Dlatego jako Prezydent 

zamierzam kontynuować wprowadzone w ostatnim roku szkolnym speed-meetingi, czyli internetowe 

spotkania integracyjne, dające okazję do poznania nowych osób spoza swojego środowiska. Będą one 

organizowane jeszcze częściej! Dodatkowo, oprócz rozmów będzie możliwość zagrania z innymi w 

imprezowe gry, na przykład Jackbox. W ramach integracji nie może zabraknąć też małej, zdrowej 

rywalizacji, dlatego jako Prezydent zamierzam stworzyć międzyklasową ligę szachów i brydża, w której 

wziąć udział będzie mógł każdy chętny. 

 Problemy z nauką miał prawdopodobnie każdy z nas. Nie ma w tym nic złego – nikt nie wymaga 

od nas, abyśmy wszystko rozumieli od razu. Pomoc uczniowska jest jedną z najwspanialszych rzeczy, jaką 

Staszic ma do zaoferowania – często wystarczy chwila rozmowy z kolegą lub koleżanką, aby opanować 

jakiś materiał. Mimo wszystko, część uczniów może nie chcieć z takiej pomocy korzystać, bo boją się 

przyznać do swojej „słabości”. Dlatego podczas mojej prezydentury zamierzam stworzyć stronę, 

umożliwiającą anonimowe poproszenie o pomoc. Na stronie znajdzie się również wiele informacji, 

między innymi szkolny terminarz czy wyniki rozgrywek wcześniej wspomnianych lig. 

 Zamierzam oczywiście kontynuować zeszłoroczne projekty, takie jak warsztaty edukacyjne z 

zakresu zdrowia psychicznego we współpracy ze szkolnymi psychologami czy spotkania z absolwentami, 

które z pewnością będą pomocne dla osób myślących o wyborze studiów. 

 Jako Prezydent chcę służyć pomocą każdemu, kto jej potrzebuje. Szkoła powinna być dla każdego 

miejscem przyjaznym i bezpiecznym, niezależnie od tego kim jest. Każdy powinien mieć wpływ na życie 

szkoły, dlatego wszelkich sugestii, pomysłów czy głosów krytyki będę z uwagą słuchać. Pamiętajcie, że 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie, nie tylko przedstawiciele. 



 Ja wraz z moim sztabem mamy mnóstwo innych pomysłów, takich jak reaktywacja radiowęzła 

czy kiermasze na cele charytatywne, i mamy nadzieję, że dacie nam szansę na ich realizację, wybierając 

mnie na Przewodniczącego. Na naszym Instagramie wkrótce pojawią się wszystkie nasze postulaty, więc 

koniecznie tam zerknijcie! 

 Trzymajcie się i do zobaczenia w szkole jak najszybciej! 

 

Adam Jasiński 

  

 


