
Kim jestem?

Jestem Zosia Marciniak i jestem uczennicą klasy 2B. Od zawsze lubiłam działalność 
społeczną i samorządową angażując  się w wiele projektów (byłam skarbnikiem szkoły w 
gimnazjum czy  współorganizowałam ogólnopolski konkurs filmów amatorskich 
KLAPS) i akcji (wolontariat na TedX, stały w Muzeum Żydów Polskich czy 
organizowanie imprez okolicznościowych)

Jestem bardzo zaangażowana w działalność i poświęcam się w stu procentach temu, co 
robię, dlatego w liceum nie chcę być tylko biernym uczniem, stąd pomysł, aby startować 
na Prezydenta Szkoły. 
Uważam, że jestem odpowiednią osobą do tego stanowiska i zamierzam Was do tego 
przekonać.

Mój zespół - ludzie, którzy tworzą sukcesy

Startuję na Prezydenta Staszica, ale nie byłoby tej kampanii, bez osób, które mnie w tym 
wspierają i pomagają od samego początku.

Karolina Korgul - ktoś już zapewne znany Wam z pracy w samorządzie, moja prawa 
ręka. To ją wybrałam na swojego viceprezydenta. Doświadczona w pracy samorządowej, 
wiecznie uśmiechnięta, zaangażowana i potrafiąca współpracować. Dawna 
przewodnicząca MRDO i sekretarz z ramienia senatu.
Syuzi Avetisyan - odpowiedzialność za eventy i imprezy spocznie na jej barkach. Syuzi 
jest zorganizowana i pracowita, skupia się na potrzebach innych.

Dodatkowo, możemy liczyć na pomoc takich osób jak Michał Kasperek, Szymon 
Ławrukiewicz, Tymon Radzik, Jakub Wornbard czy Krzysiek Cichy. 

Moje pomysły 

Prezydent Staszica to osoba, która ma być Waszym reprezentantem i odpowiadać na 
Wasze potrzeby. Nie jest w stanie zapytać każdego, czego mu potrzeba, dlatego jednym z 
udogodnień, które chcę wprowadzić to skrzynka pomysłów, do której każdy będzie 
mógł wrzucić pomysł, jaki chciałby wprowadzić. Dzięki temu pozostawalibyśmy w 
ciągłym kontakcie i na bieżąco moglibyśmy odpowiadać na Wasze potrzeby.

Były bluzy, dresy, torby - przyszedł czas na fartuchy chemiczne z logo szkoły. W końcu 
każdy z nas jest dumny, że należy do społeczności Staszica.

Wiem też, że choć w szkole mamy miłą, ciepłą atmosferę to nie zawsze odzwierciedla 
się to w temperaturze pomieszczeń, dlatego chciałabym zakupić koce, które każdy z Was 
mógłby wypożyczyć od samorządu. 



Poza tym zamierzam wspierać czytelnictwo i wprowadzić bookcrossing, popularny w 
niemalże każdej przestrzeni publicznej i społecznej oraz zorganizować zniżki dla naszych 
uczniów w kawiarniach - w myśl zasady, że najpierw kawa, potem kawa. 

Chcę też urozmaicić szkolne życie o spotkania z ludźmi, którzy każdego dnia inspirują do 
osiągania sukcesów i edukują w najróżniejszych dziedzinach. Będą imprezy 
okolicznościowe: poczta kwiatowa na walentynki czy noce planszówek i gier. 
Będzie praca, ale i zabawa połączona z edukacją, w bynajmniej nie na nudne sposoby. 

Nie zapomniałam też o naszych sportowcach, nie tylko koszykarzach i siatkarzach, ale 
także szachistach i brydżystach. Okres swojej kadencji zamierzam poświęcić na 
wspieraniu ich rozwojowi i osiągnięciom, a to oznacza więcej zajęć i przedsięwzięć, ale 
także stworzenie strojów sportowych dla naszych reprezentantów.


