
Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Uczniowskim XIV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie? 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 

Czuję się zaszczycona, że mogę przez ten tekst skierować do Was kilka słów. Prawdopodobnie, nie raz 

spotkaliśmy się na szkolnym korytarzu, ale z dużą dozą pewności mogę założyć, że jeszcze się nie znamy. 

Czas to zmienić! 

Nazywam się Anna Wysocka, jestem uczennicą klasy matematyczno-biologiczno-chemicznej - 3e4, 

a w tegorocznych wyborach, ubiegam się o stanowisko Prezydenta Szkoły. Moją największą pasją, a zarazem 

miłością mojego życia, jest muzyka, konkretnie śpiew. Rozwój w tym kierunku zapewnił mi działający 

w Naszej Szkole SZTOS, którego członkinią jestem od kilku miesięcy. Interesuję się wieloma dziedzinami, 

m.in. antropologią sądową, medycyną i psychologią. Mój typ osobowości to Działacz (ENFP), co od wielu lat 

determinuje ścieżkę, którą podążam. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, podejmować we współpracy z nimi 

innowacyjne, wizjonerskie inicjatywy i tworzyć przy tym absolutnie fantastyczne projekty. W dalekosiężnych 

planach, chcę zmieniać świat na lepsze, ale najpierw, zanim zdobędę środki i możliwości do tak wielkich 

przedsięwzięć, chcę zacząć od Naszej Szkoły.  

Od pierwszej klasy, jestem członkinią Trójki Klasowej, a w tym roku, po raz drugi, zostałam przewodniczącą 

klasy. Doświadczenie, które zyskałam i cały czas zyskuję, dzięki tej funkcji jest niezwykle cenne. Poprzez 

zaangażowanie w życie klasy, zdobyłam zaufanie moich Koleżanek i Kolegów, ale również Nauczycieli, 

z którymi udaje mi się pozostawać w bardzo dobrych relacjach. W tym roku, objęłam funkcję koordynatorki 

zespołu, ds. social mediów w Klinice Matmy, która powstała przy współpracy uczniów Naszej Szkoły 

z Akademią Ivy Poland. Inicjatywa ta oferuje nieodpłatne korepetycje online dla dzieci pracowników opieki 

zdrowotnej.  

Po ponad dwóch latach nauki w Staszicu, sama zauważam pewne kwestie, które wymagają poprawy/ drobnej 

korekty. Nie jestem jednak w stanie spojrzeć na Naszą Szkołę z perspektywy każdego ucznia, gdyż każdy 

z nas ma inne oczekiwania i założenia wobec szkoły, która będzie dla niego drugim domem. Chciałabym jako 

Prezydent, być przede wszystkim osobą, która odpowiada na Wasze potrzeby. Bardzo ważne dla mnie jest to, 

aby inicjatywy, których się podejmuję mogły realnie przysłużyć się ludziom wokół. Nie chcę kreować 

postulatów, które Wy uznacie za nieistotne, mało ważne. Chcę swoimi działaniami odpowiadać na to, czego 

aktualnie oczekujecie. Chcę być inicjatorką projektów, których z chęcią się podejmiecie. Chcę rozwiązywać 

Wasze problemy, w sposób, który będzie dla Was najbardziej satysfakcjonujący. 

W celu zapewnienia jak najlepszej organizacji pracy i niegasnącej kreatywności, zaprosiłam do mojego 

Sztabu wspaniałych, barwnych, zaangażowanych ludzi, którzy są gotowi i zdeterminowani do tego, by podjąć 

się nawet najtrudniejszej do realizacji inicjatywy. Wspólnie chcemy uczynić Naszą Szkołę jeszcze bardziej 

oddaną Uczniom. Każdego z Was, kto chciałby działać z nami, ma nowe, kreatywne pomysły – bardzo 

serdecznie zapraszamy do kontaktu! Chcemy utworzyć ogólnodostępną ankietę, gdzie każdy anonimowo 

będzie mógł zgłaszać propozycje i uwagi. Ponadto, po każdym przedsięwzięciu, jakiego się podejmiemy, 

z całą pewnością zaoferujemy Wam krótką ankietę, w której będziemy mogli wyrazić opinię i zgłosić kolejne 

propozycje inicjatyw. Postaramy się pomóc, jak tylko możemy! 

Staszic to nietuzinkowe miejsce. Musicie przyznać, że ma swój klimat i niepodrabialną atmosferę. To szkoła 

z tradycjami i ogromną paletą możliwości. Od lat słynie z niesamowitych więzi międzyludzkich, które w tych 

murach, tworzą się i dojrzewają, a trwają wiele lat. Na ten stan rzeczy, dość mocno wpłynęła trwająca od 



marca 2020 roku pandemia COVID-19. Dziś, nasze życie w jej towarzystwie, wygląda nieco inaczej niż kilka 

miesięcy temu. Powoli odzyskujemy dawną rzeczywistość, choć wciąż dzieje się to w sposób bardzo 

ograniczony. Mój Sztab jako priorytet przyjmuje integrację Naszej Szkolnej Społeczności, miejmy nadzieję, 

że w warunkach jak najbardziej stacjonarnych. Musimy jednak mieć na uwadze, że pandemia wciąż jest 

z nami i w zależności od jej natężenia, sytuacja w kraju może być różna. Na to, również, jesteśmy 

przygotowani. W przypadku, kiedy dane byłoby nam uczyć się zdalnie, postaramy się przenieść nasze 

inicjatywy do świata wirtualnego. Wówczas, chcemy organizować rozgrywki e-sportowe na Discordzie 

i spotkania tematyczne na platformach, takich jak Zoom, czy Microsoft Teams. Chcemy, aby ludzie 

w Staszicu znów stali się jednością. 

Jako, że duża część mojego Teamu to miłośnicy i miłośniczki sportu, bardzo zależy nam, aby w szkole 

odbywały się, różnego rodzaju rozgrywki. Chcemy, przede wszystkim, postawić na siatkówkę, koszykówkę 

oraz rozwój SLIP-ów, które, jak wynika z naszych obserwacji, cieszą się największym zainteresowaniem. 

Wedle naszych planów, zawody z koszykówki 3x3 odbywałyby się od w systemie grupowo-pucharowym, 

a mecze rozgrywane byłyby na hali sportowej. Jeżeli chodzi o siatkówkę, drużyny liczyłyby 6 osób, a turniej 

był przeprowadzony w takim samym systemie. Wielkie finały byłyby sportowym zwieńczeniem roku, 

podczas Dnia Sportu.  

Szkoła to nie tylko nauka. W Staszicu „po godzinach” dużo się dzieje, ale może dziać się jeszcze więcej. 

Chcielibyśmy wprowadzić dni tematyczne, w które będą mogły organizowane być wykłady, prelekcje, dot. 

konkretnego zagadnienia. Jako, że do mojego Sztabu należy wiele artystycznych dusz (ja sama też jestem 

jedną z nich), zależy nam, aby w Naszej Szkole, odbywały się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. 

Największym przedsięwzięciem, którego bardzo chcielibyśmy się podjąć, jest festiwal muzyczny, połączony 

ze szkolnym konkursem talentów. W naszej wizji byłby to cały dzień niezwykłych atrakcji, pomiędzy którymi 

odbywałyby się przesłuchania, a wieczorem finałowy koncert laureatów i zaproszonych gości. Letni czas, 

kiedy wiele imprez będzie mogło zostać przeniesionych na świeże powietrze, wydaje nam się najlepszym 

momentem na realizację takiego projektu. Ponadto, planujemy również organizować wieczory poetyckie 

(wiem, że wielu z Was tworzy absolutnie wspaniałe utwory – koniecznie musicie się nimi podzielić!) oraz 

wernisaże (pośród nas jest wielu artystów, którzy malują, szkicują, tworzą grafikę komputerową, czy 

fotografie – nie możemy się już doczekać, kiedy je zobaczymy!). Planujemy także, nawiązać kontakt 

ze szkolnym kołem fotograficznym i przyozdobić szkolne korytarze pracami naszych utalentowanych 

Uczniów. 

Do naszej integracji, bardzo chcemy zaprosić Kadrę Pedagogiczną. Wiemy, że wielu Nauczycieli jest w pełni 

gotowych zaangażować się w inicjatywy, takie jak wspomniane wyżej rozgrywki, czy spotkania tematyczne. 

Dużo prościej będzie nam współpracować i rozumieć siebie nawzajem, kiedy lepiej się poznamy. Ciekawym 

pomysłem wydaje nam się organizacja plebiscytów, w których będziemy mogli wyłonić nauczycieli, którzy 

mają najlepsze poczucie humoru, są najbardziej pomocni, czy też robią najtrudniejsze sprawdziany. Chcemy 

też, abyście mieli szanse dowiedzieć się czegoś o Naszej Kadrze. Postaramy się przeprowadzać dla Was  

mini-wywiady z Nauczycielami, w których będziecie mogli lepiej ich poznać.  

Razem możemy więcej. Z całą pewnością, będziemy chcieli zaangażować się w działania Kliniki Matmy. 

To cenna inicjatywa, którą warto promować. Mamy też ogromną nadzieję, że wraz ze szkolnym kołem 

wolontariatu KWIAT, będziemy mogli podjąć się jeszcze większej liczby wspaniałych, siejących dobro akcji. 

Pomaganie tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej, daje niesamowitą satysfakcję, jednoczy i jest dla 

nas bardzo istotne. 

Po wielomiesięcznym nauczaniu zdalnym, zdrowie psychiczne wielu z Nas ucierpiało. Chcemy kontynuować 

projekty rozpoczęte przez tegoroczny Rząd, który wyszedł z inicjatywą rozszerzenia pomocy psychologicznej 



w Naszej Szkole. Ponadto, rozpoczęliśmy już pracę w kierunku jeszcze intensywniejszej profilaktyki 

psychologicznej. Aby dobrze funkcjonować, realizować pasje, zainteresowania, chłonąć wiedzę czy 

zdobywać osiągnięcia naukowe, musimy czuć się dobrze. Nie jest to możliwe, jeżeli nasz umysł i emocje są  

w nienajlepszej kondycji.  

Mam nadzieję, że ten tekst, pozwolił Wam nieco poznać mnie i moją wizję Naszej Szkoły. Zarówno ja, jak 

i mój Sztab jesteśmy absolutnie otwarci na Wasze propozycje, pomysły. Piszcie do nas, dawajcie nam znać. 

Czekamy na Wasz feedback! 

Trzymajcie się ciepło, zdrowo, bezpiecznie! Śledźcie na bieżąco kampanie wszystkich kandydatów  

i już 14 STYCZNIA zagłosujcie na osobę, która według Was, będzie najlepiej reprezentować interesy 

uczniowskie w Naszej Szkole.  

Ściskamy Was mocno! 

Anna Wysocka i jej Wspaniały Sztab 


