
ESEJ NA TEMAT: 
 

„Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie 

Uczniowskim XIV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stanisława Staszica w Warszawie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Szyszko vel Chorąży 
 

Warszawa, 15.12.2020r. 



Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,  

 nazywam się Mateusz Szyszko vel Chorąży i jestem uczniem klasy 2g4. 

W nadchodzących wyborach zamierzam ubiegać się o stanowisko Prezydenta Samorządu 

Uczniowskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.  

 Z powodu zamkniętych szkół w czasie pandemii, wiele z Was może mnie jeszcze nie 

kojarzyć, dlatego chciałbym krótko przedstawić swoją osobę. Wybierając nasze liceum, 

kierowałem się przede wszystkim jedną z moich największych pasji – zamiłowania do nauk 

ścisłych. Wiedziałem, że taka szkoła, jak Staszic będzie dla mnie miejscem idealnym, gdyż 

wiele osób podziela tutaj moje zainteresowania i daje mi nieograniczoną możliwość 

rozwijania ich. W tym krótkim wstępie chciałbym wspomnieć jeszcze o mojej drugiej 

największej pasji – kolarstwie. To właśnie sport wychował mnie w duchu najważniejszych i 

najpotrzebniejszych w życiu wartości. Cierpliwość, determinacja, pokora czy dobra 

organizacja i kierowanie zespołem to tylko jedne z wielu cech, które przydają się zarówno w 

sporcie, jak i w sprawnym zarządzaniu danym środowiskiem społecznym. Jestem także osobą 

otwartą na różne inicjatywy i chętną do organizowania szkolnych oraz międzyszkolnych 

wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Już w Szkole Podstawowej znany byłem z kreowania i 

przygotowywania takich eventów, jak: festiwal naukowy, święto sportu, noc filmowa czy 

impreza z okazji Dnia Dziecka. Myślę, że w ciągu kilku lat mojej działalności udało mi się także 

przekształcić nudną i dołującą szkołę w radosne miejsce spotkań, zabawy i wypoczynku, gdzie 

nauka była przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Stworzenie miejsc do relaksu wraz z 

grami zręcznościowymi, organizacja cotygodniowych potańcówek czy rozszerzenie listy kółek 

zainteresowań to moje najbardziej udane i zrealizowane postulaty. Jako ciekawostkę warto 

dodać, że zgodnie z moim nazwiskiem byłem przez kilka lat chorążym sztandaru mojej szkoły. 

 Chciałbym zyskać Wasze głosy i zostać Waszym prezydentem, aby Nasze liceum nie 

było jedynie świetnym miejscem do nauki, ale także dawało szerokie możliwości rozwijania 

swoich zainteresowań oraz oferowało wiele możliwości wypoczynku między kolejnymi 

lekcjami. Razem z moim sztabem wyborczym przygotowaliśmy i nadal przygotowujemy 

ciekawe pomysły i reformy, które przede wszystkim ubogacą życie kulturalne Naszej 

społeczności szkolnej. Oficjalna prezentacja mojego programu wyborczego będzie miała 

miejsce 1 stycznia 2021r. na moim fanpage’u na facebook’u, jednakże już teraz mogę zdradzić 

kilka moich projektów i postulatów. 

 Przede wszystkim kontynuowałbym wszystkie dotychczasowe wydarzenia szkolne, 

takie jak choćby festiwal „Fizyka wokół nas”, „Dzień sportu” czy „Dzień dla klimatu”. 

Chciałbym poszerzyć także listę inicjatyw kulturalnych o nowe, okolicznościowe wydarzenia, 

które nawiązywałyby do tradycji i historii szkoły. 

 Jednym z moich postulatów byłoby także stworzenie miejsca do wypoczynku, które 

obfitowałoby w leżaki, pufy, a także gry zręcznościowe. Tak jak wszystkie moje pomysły i 

projekty chciałbym, aby taka inicjatywa została w całości stworzona przez uczniów dla 

uczniów. Wszyscy wiemy, jak trudne jest zrealizowanie większości postulatów ze względu na 



konieczność uzbierania dosyć sporego budżetu. Można jednak rozwiązać ten problem i 

samemu tworzyć ciekawe projekty. Połączenie wiedzy technicznej, elektroniki i informatyki, 

które przecież są wizytówką uczniów naszej szkoły, pozwoli stworzyć wspaniałe miejsce do 

złapania chwili oddechu między lekcjami.  

 Każdy z nas wie, jak ważne w życiu jest rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Szkoła 

powinna więc być miejscem, gdzie każdy mógłby kształcić swoje hobby i doskonalić się w 

ulubionej dziedzinie naukowej, kulturalnej czy sportowej. Wraz z moim sztabem 

przygotowaliśmy szereg propozycji organizacji różnych wykładów i warsztatów naukowych, 

spotkań i konkursów kulturalnych czy specjalnościowych treningów sportowych. 

Chcielibyśmy, aby każdy mógł rozwinąć skrzydła w naszym liceum i pokazać swoją pasję innym 

uczniom naszej szkoły. 

 Na koniec pamiętajcie, że samorząd jest przede wszystkim wspólnotą wszystkich 

uczniów naszego liceum. Jako osoba otwarta i kreatywna chciałbym być Waszym 

reprezentantem, aby dbać o Wasze potrzeby zarówno na arenie szkolnej, jak i międzyszkolnej. 

Wraz z całym sztabem wyborczym jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i opinie z Waszej 

strony, a także chętnie odpowiemy na każde zadane pytanie. Będę konsekwentny w 

wypowiedzianych przeze mnie obietnicach i mam nadzieję, że zostanę „Waszym 

prezydentem”. 

 

Z wyrazami szacunku 

Mateusz Szyszko kl. 2g4 

#MSVC2021 

 

 

 


