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Ponad pół roku minęło, od kiedy ukazał się ostatni numer naszej ulubionej 

gazetki szkolnej. W międzyczasie wiele się działo – powitaliśmy (niektórzy 

ze smutkiem) podwójny rocznik w naszej szkole, wzięliśmy udział w nie-

zwykle udanych festiwalach o dźwięcznych nazwach „Staszic dla Klimatu” 

oraz „Fizyka wokół nas”, świętowaliśmy Boże Narodzenie, byliśmy świad-

kami epidemii nowego wirusa, a także kolejnej edycji Unikatowego Festi-

walu Offowego. I zanim się obejrzeliśmy, nadszedł czas Wyborów w Sta-

szicu.  

Po zakończeniu kadencji Mateusza Lisiewskiego o Samorządówkę zaczęło 

rywalizować trzech kandydatów: Konstancja Porzycka, uczennica 2D, 

członkini rządu dotychczasowego prezydenta, Arkadiusz (co można zapi-

sać w skróconej formie „Arek”) Uhlig, wolontariusz KWIAT-u z 2B oraz 

Maciej Sudoł, który pełni funkcję przewodniczącego swojej klasy 2C. 

Batalia polityczna była bardzo intensywna – kandydaci są bardzo pomy-

słowi, dlatego publikowali na swoich mediach społecznościowych wiele 

postulatów, ale także treści o charakterze humorystycznym (tzw. „memy”). 

Numer wyborczy powstał dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej 

o kandydatach i ich planach na uczynienie szkoły miejscem jeszcze bar-

dziej przyjaznym uczniom.  

Nie mieliście czasu przyjść na debatę? Nie ma problemu. Staszic Kurier 

zadbał o wszystko – mamy dla Was specjalną relację. Instagram usunął Ci 

konto? Spokojnie – w numerze wyborczym znajdziesz wywiady ze wszyst-

kimi kandydatami. Czego chcieć więcej (oprócz zwykłego numeru, który 

nie ukazał się od września)? Ale stay tuned, już wkrótce. 

 

Miłej lektury, 

Redakcja 

 

PS: Samorząd w teorii „tworzony jest przez wszystkich uczniów”. Jednak 

często w potocznym użyciu słowo to odnosi się tylko do Rządu Samorzą-

du Uczniowskiego, i w takim też znaczeniu jest używane w tym numerze. 
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Relacja z debaty 
T radycyjnie, zwycięzca wyborów na prezyden-

ta samorządu uczniowskiego zabierze ze sobą 

na pozycje władzy swój sztab i przez kolejne kilka-

naście miesięcy będzie jedną z najważniejszych 

osób w szkole, mającą unikalny wpływ na jej dzia-

łanie. 

Jak co roku pojawia się pytanie: czy ma znaczenie, 

który kandydat zostanie wybrany? Większości 

osób potencjalna międzyszkolność festiwalu ekolo-

gicznego jest obojętna, nie jest dla niej problemem 

przynieść do szkoły własnego powerbanka lub ła-

dowarkę, umie sama znaleźć w internecie obrazki 

kotków. 

W postulatach ważna jest również szansa na ich 

zrealizowanie: coś, co trudno ocenić patrząc tylko 

na oficjalne eseje kandydatów i ich konta w me-

diach społecznościowych. Z pomocą przychodzi 

debata. 

Kandydaci zaczęli siebie nawzajem atakować sta-

rannie dobranymi pytaniami, jednak wyraźnie po-

wstrzymywali się przed pójściem za daleko, by nie 

wyjść na osobę niemiłą lub obrazić przypadkiem 

przy okazji swoich wyborców czy postulatów. 

Maciek został zmuszony do przyznania, że nie jest 

w stanie stworzyć ogólnodostępnej mikrofalówki, 

a jego obroną okazał się przewidująco użyty w ese-

ju zwrot „dołożymy wszelkich starań”. Okazało się 

też, że wypożyczalnia powerbanków będzie miała 

ich ledwie około dwudziestu. Sprawił wrażenie, 

jakby już na początku debaty musiał przyjąć pozy-

cję obronną i jedyne co mu zostało to tłumaczenie 

się z kumulujących się drobnych niedociągnięć 

w obietnicach. 

Konstancja w podobnym tonie ogłosiła, że jej kon-

ferencja to nie ma być TEDx tylko coś „na wzór” 

TEDx-a. Członek jej sztabu się załamał gdy, po 

sugestii Arka, że książki i gry planszowe obiecy-

wane przez nią do jej kącika wypoczynkowego 

znajdują się już w bibliotece, stwierdziła, że w jej 

kąciku „wypoczynkowym” nie trzeba będzie być 

cicho. Zapewniła nas za to, że jeżeli odpowiednio 

się wybierze dywany, nie będzie on stwarzał za-

grożenia pożarowego. 

Obietnice Arka Uhliga okazały się najtrudniejsze 

do zaatakowania: ponieważ są z kategorii mniej 

ambitnych, nie wymagają znacznych kosztów fi-

nansowych czy liberalnej interpretacji przepisów 

bezpieczeństwa. Sprawił przez to najlepsze wra-

żenie, wykazując się dodatkowo poczuciem hu-

moru zarezerwowanym wydawałoby się tylko 

dla osoby nie biorącej wyborów na poważnie. 

Kandydaci jednomyślnie zgodzili się, że nie należy 

jednorazowych żartów jednej osoby ze sztabu 

brać na poważnie i traktować jako element kam-

panii. 

Nie padły pytania o bardziej filozoficzno-

polityczne zagadnienia: w jaki sposób Maciek ma 

zamiar pogodzić „stanie na straży” wolności sło-

wa i tolerancji jednocześnie? Dlaczego Konstancja 

promuje festiwal ekologiczny, ale odrzuca tęczo-

wy piątek jako „dzielący społeczność”? Dlaczego 

Arek użył dwóch spacji koło siebie w swoim ese-

ju i czy „pozytywna energia zebrana w szkolnych 

murach”, którą chce „wykorzystać i podzielić się 

nią z innymi” jest atakiem na którąś religię? 

Tzw. Jawne Dziennikarstwo Staszic debatę pod-

sumowało: „Dawno nie widziałem, żeby ktoś kto 

sprawia wrażenie tak bardzo przygotowanego, tak 

bardzo przegrał debatę. Okazało się też, że można 

wygrać debatę obiecując najmniej.” 
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Staszic Kurier: Dlaczego zdecydowałaś się kan-

dydować w tych wyborach? 

Konstancja Porzycka: Bycie w samorządzie jest 

dla mnie czymś bardzo ważnym. Angażuję się 

w akcje społeczne od bardzo dawna i jest to coś, 

co mnie napędza do działania. To jest jakby sa-

monapędzające się koło, to jest coś co bardzo lu-

bię robić szczególnie jak widzę, że daje to ludziom 

radość, że pomaga to w ułatwieniu życia etc.  

Samorząd to jest też forma wolontariatu, a aktyw-

ność społeczną, wolontariaty cenię sobie bardzo 

wysoko. Dodatkowo, przez to, że to bardzo lubię 

w sumie od zawsze, mam bardzo duże doświad-

czenie. Byłam teraz komisarzem w rządzie Mateu-

sza Lisiewskiego, i to wszystko mnie mocno za-

chęciło do tego. 

Jakie jest twoje motto w tej kampanii? Jak inter-

pretujesz je w kontekście swojej kampanii? 

Takiego stricte hasła wyborczego, jak rozumiem, 

nie mamy. Podkreślamy bardzo mocno, że jeste-

śmy dla was, że mój sztab i ja chcemy was słu-

chać, że działamy dla was, że chcemy pracować 

dla was. Chcielibyśmy reprezentować uczniów, 

bo to jest między innymi funkcja samorządu ucz-

niowskiego. Mamy też wiele pomysłów i jesteśmy 

po prostu gotowi działać. Po prostu: jesteśmy dla 

was, uczniowie, wiecie, że możecie na nas pole-

gać, że jesteśmy gotowi do działania etc. 

Jaka jest twoja wizja Rządu w kwestiach perso-

nalnych (kto będzie kim itp.)? Ile przewidujesz 

stanowisk? Jakie one będą? Czy masz zamiar za-

prosić do współpracy kontrkandydatów? 

Ogólnie mam już taki prowizoryczny sztab i już 

wiem, mniej-więcej kto jakie zadanie wykonuje. 

Konstancją Porzycką 
Wywiad z 

Wywiad przeprowadził Jonasz Aleszkiewicz 
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Mój sztab składa się z osób o różnych zaintereso-

waniach, o różnych umiejętnościach, dzięki cze-

mu każdy mniej więcej pełni swoją funkcję. 

Oczywiście, wszyscy pomagamy sobie nawzajem. 

Jesteśmy sztabem, który bardzo mocno współpra-

cuje i bardzo się z tego powodu cieszę. Oczywi-

ście będzie podział na funkcje, ale zdaję sobie 

sprawę, że to i tak będzie troszeczkę płynne.  

Z kontrkandydatami, jeśli oni byliby chętni, 

współpraca bardzo fajnie, gdyż uważam, że skoro 

ktoś jest gotowy startować jako kandydat na pre-

zydenta, oznacza to, że jest gotowy działać dla lu-

dzi i jest to bardzo dobry pomysł. 

Ile będzie stanowisk? 

W ciągu roku będzie się to zmieniało, tak jak 

w poprzednich rządach, w zależności od potrzeb. 

Wydaje mi się, że w bardzo podobnej liczbie tak 

jak jest w tej chwili, jak było w rządzie u Mateu-

sza. 

Jaki jest twój pomysł na współpracę ze Staszic 

Kurierem? 

Przede wszystkim, mam taki postulat jak biuletyn, 

który ma być formą dzięki której wszystkie infor-

macje będą zgromadzone, ale liczę właśnie na to, 

że Staszic Kurier bardzo chętnie by podjął 

współpracę z nami, ponieważ jednak samorząd 

ma bardzo dużo informacji na temat tego, co się 

dzieje w szkole oraz poza nią. 

Staszic Kurier jest, że tak powiem akcją, która 

mogłaby nam bardzo dużo pomóc w gromadze-

niu informacji, informowaniu uczniów. Uważam, 

że razem dzięki współpracy można by Staszic 

Kuriera bardzo mocno wypromować, co uważam 

za pozytywne, gdyż są ludzie, którzy wkładają 

pracę w Staszic Kuriera, więc dlaczego by nie. 

Czy uważasz, że Samorząd powinien angażować 

się w przedsięwzięcia o charakterze światopoglą-

dowym? Jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakim 

kierunku? 

Jest to dosyć specyficzne pytanie, bo można je 

interpretować na wiele sposobów. Jeśli chodzi 

o rzeczy światopoglądowe, to należy wiedzieć coś 

na temat tych rzeczy. Czy mogłabym zapytać 

o przykład, co masz na myśli, żebym lepiej zrozu-

miała pytanie? 

Na przykład Tęczowy Piątek, jaka byłaby pozycja 

samorządu? 

Przede wszystkim, Tęczowy Piątek działa na swo-

ich zasadach, że tak powiem. Samorząd z założe-

nia powinien być apolityczny, więc jako osoba, 

która chciałaby być w rządzie, raczej będę postę-

pować apolitycznie, tak jak wymaga tego owe sta-

nowisko. Jeśli chodzi o akcje, które mogłyby po-

dzielić  społeczność Staszica, to raczej bym ich nie 

popierała, gdyż uważam, że jesteśmy społeczno-

ścią, która powinna współpracować – natomiast 

edukacja jak najbardziej.  

Jak widzisz rolę Samorządu jako integratora spo-

łeczności szkolnej? 

Uważam, że pełni on bardzo dużą rolę, bo samo-

rząd organizuje właśnie wydarzenia dla uczniów 

ze społeczności. To my ich słuchamy: między in-

nymi wspólne imprezy, wydarzenia, akcje, takie 

dni sportu, potańcówki, turnieje to są wszystko 

rzeczy, które integrują i wymagają współpracy 

uczniów. Jest to możliwość lepszego zapoznania 

się i lepszych warunków dla społeczności. 

Wiele kontrowersji wywołała kwestia osób towa-

rzyszących spoza Szkoły na Balu Staszica. Jakie 

jest twoje rozwiązanie tego problemu? 

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to najwygodniejsza 

opcja w tym roku, ponieważ wiem, że na Bal Sta-

szica wiele osób z innych szkół lubi też przycho-

dzić, że tak to powiem potocznie. Jednakże jest to 

spowodowane bardzo dużą liczbą chętnych 

w tym roku, która przekracza właściwie prawie 

że możliwości jakie możemy mieć i gdyby każdy 

jeszcze przyniósł- przyszedł z osobą towarzyszącą, 

stanowiłoby to bardzo duży problem dla bezpie-

czeństwa, wygody i komfortu odbywającego się 

balu. Jest to niestety taki wymóg, który jest zro-

biony tylko i wyłącznie dla naszego dobra. Nieste-

ty, w tym roku tak wyszło. 
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Czy dobrze rozumiem, że w tej chwili organizacją 

balu zajmują się wszyscy kandydaci? 

Tak, w tej chwili kandydaci, czyli Arek, Maciek 

i ja współpracujemy ze sobą i pomagamy przy 

kwestii organizacji balu.  

Opowiedz nam krótko o najważniejszych punk-

tach swojego programu. Dlaczego akurat takie 

postulaty? 

Moje postulaty tak naprawdę dotyczą wielu róż-

nych tematów. Między innymi międzyszkolne fe-

stiwale ekologiczne: uważam, że po prostu jest to 

temat, który jest bardzo często poruszany. Tak jak 

był dzień Staszic dla Klimatu, takie przedsięwzię-

cia możemy rozszerzyć dzięki współpracy z inny-

mi szkołami.  

Również ten biuletyn, który ma spowodować ła-

twiejszy dostęp do informacji; czy właśnie konfe-

rencja TEDx, promowanie pomysłów, edukacja; 

czy potańcówki, trochę zabawy i rozrywki. Pa-

trzyłam na różne strony, co można zrobić, żeby 

była i edukacja, i zabawa, i wygoda. Oczywiście 

mam o wiele więcej tych postulatów, które są do-

stępne i są o nich informacje na bieżąco. 

Czy zdarzyła się sytuacja, że nie mogłaś zaprezen-

tować jakiegoś postulatu, ponieważ jakiś kandydat 

już wcześniej go zaprezentował? 

Tak, zdarzyła się taka sytuacja. To był postulat, 

który nie był opisany w eseju... Mamy bardzo 

wiele innych pomysłów, więc nie było to faktycz-

nie żadnym problemem. 

Dlaczego uważasz, że właśnie twoje postulaty 

przemówią do wyborców bardziej niż te kontr-

kandydatów? 

Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie postulaty 

kontrkandydatów są możliwe do wykonania. 

A wszystkie moje postulaty zostały uzgodnione 

z panią dyrektor, żeby po prostu były możliwe do 

realizacji. Są to postulaty, tak jak już powiedzia-

łam, dotyczące różnych dziedzin i staram się, żeby 

każdy był zadowolony, żeby każdy coś miał. 

Tak samo chcę słuchać głosu ludzi, zobaczyć co 

im jest potrzebne, być na to gotowa. Dlatego mię-

dzy innymi wieczorki kulturowe, które nie doty-

czą tylko jednego tematu i odbędą się raz, tylko 

będzie to cykl spotkań, które będą dotyczyły róż-

nych tematów, różnych zainteresowań. 

Zwróć się proszę do wyborców z krótką puentą. 

 

Pamiętajcie, żeby żyć. Bo wydaje mi 

się, że w Staszicu bardzo często 

zapominamy o tym, żeby żyć. 

Po prostu. 
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Staszic Kurier: Dlaczego zdecydowałeś się kandydo-

wać w tych wyborach? 

Maciek Sudoł: Po pierwsze chciałbym pomóc szkolnej 

społeczności, żeby w tej szkole było lepiej, żeby się 

wszyscy dobrze czuli. No i myślę, że będę potrafił za-

rządzać ludźmi w taki sposób, żeby wszyscy czuli się 

dobrze. 

Jakie jest twoje motto w tej kampanii, jeśli je w ogóle 

takie masz? Jak je interpretujesz w jej kontekście? 

Jakiegoś szczególnego motta nie mam. Mam takie ha-

sło na plakatach – „Żyjemy w Staszicu”, ale to jest 

takie raczej żartobliwe, jak „żyjemy w społeczeń-

stwie”,  jakiegoś wielkiego motta nie mam. 

Teraz rząd. Jaka jest twoja wizja Rządu w kwestiach 

personalnych? Czy wiesz kto będzie kim itp.? Czy 

masz zamiar dodawać nowe instytucje, funkcje, jakie 

one będą? I przede wszystkim – czy chcesz zaprosić 

do współpracy kontrkandydatów?  

To tak.. Jeśli chodzi o stanowiska to będą raczej po-

dobne jak ostatnio, możliwe, że niektóre ulegną zmia-

nie, nie będę mówił, bo to jest jeszcze do dopracowa-

nia. Ludzie, którzy będą w rządzie, no to będą 

w większości członkowie mojego sztabu, oczywiście 

nie tyle osób ile jest w sztabie, bo tych jest dużo wię-

cej, ale w samorządzie będą te osoby, które robią naj-

więcej i są najbardziej zaangażowane. I jeśli chodzi 

o kontrkandydatów – to tak: mam dla obydwu przy-

gotowane miejsca w tych dziedzinach, którymi oni 

zajmują się tak na co dzień. Bo Arek zajmuje się wo-

lontariatem i takimi rzeczami, Konstancja się zajmuje 

ekologią i kulturą, także myślę, że tam będzie dla niej 

miejsce. 

Czy masz jakiś pomysł na współpracę z naszą gazet-

ką, tzn.: Kurierem? Czy masz jakiś plan na to? Bo 

Wywiad z Maćkiem Sudołem 
 

Wywiad przeprowadził Jan Brzezowski 
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wiesz, na razie jest z tym słabo. 

Jeśli chodzi o tę gazetkę, no to wydaje mi się, że mo-

żemy współpracować na takiej zasadzie jak Konstan-

cja proponuje swój Biuletyn, tzn. możemy zrobić coś 

takiego, że ta gazetka będzie czymś tego rodzaju i tam 

będą wydarzenia, i to będzie publikowane elektro-

nicznie gdzieś na FB.  

Czy uważasz, że Samorząd powinien angażować się 

w przedsięwzięcia o charakterze światopoglądowym? 

Jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakim kierunku? 

Jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, no to zupeł-

nie nie. Mam wrażenie, że Samorząd powinien być 

neutralny światopoglądowo, no ale wiadomo, z posza-

nowaniem wartości, aby każdy był równy, aby inter-

weniował w sprawach jakiś nadużyć, dyskryminacji 

w szkole. Ale nie żeby forsował swoje idee. My też 

mamy różnych ludzi w sztabie, czy tam w później-

szym możliwym rządzie; nie chcę swoich poglądów 

nikomu narzucać. 

Jak widzisz rolę Samorządu jako integratora społecz-

ności szkolnej? Do tej pory mieliśmy całkiem sporo 

takich integracji. Czy masz zamiar to kontynuować? 

Jasne, że chciałbym integrować społeczność szkolną, 

poprzez jakieś wydarzenia takie dla całej szkoły czy 

po prostu przez współpracę z koordynatorami róż-

nych wydarzeń. Raczej na takiej zasadzie jak teraz 

było. Trzeba współpracować z ludźmi, bo na tym 

polega samorząd, że  tworzą go wszyscy uczniowie, 

a my jesteśmy po prostu przedstawicielami i staramy 

się pomóc i stać na straży tego, żeby były dobre rela-

cje między ludźmi. 

Wiele kontrowersji wywołała kwestia osób towarzy-

szących spoza Szkoły na Balu Staszica. Jakie jest two-

je rozwiązanie tego problemu? 

Tu niestety jest taki problem, że ciężko to będzie roz-

wiązać z tego powodu, że jest dużo więcej uczniów, 

niż było w poprzednich latach. Jeszcze postaram się 

przedyskutować sprawę z Panią Dyrektor, będę z nią 

rozmawiał, ale myślę, że ciężko będzie to przeforso-

wać. Ja też nie mam takie mocy, aby to zmienić. Ja 

postaram się porozmawiać, może coś się zmieni, ale 

myślę, że będzie problem. 

Po prostu ludzie trochę na to narzekają. 

Opowiedz nam krótko o najważniejszych punktach 

swojego programu. Dlaczego akurat takie postulaty? 

Jeśli chodzi o postulaty, to mamy ich dosyć dużo. Mi-

mo tego, co tam niektórzy uważają, bo jest generalna 

opinia, że głównie robimy memy, a nie postulaty, 

a tak naprawdę wszystko jest publikowane. No, jesz-

cze nie wszystko jest opublikowane, ale będzie w naj-

bliższym czasie. Mogę teraz trochę więcej powiedzieć, 

to też wyjdzie później. 

Mamy tak: Maraton Filmowy całonocny przedyskuto-

wany z Panią Lewkowicz. 

Z tych ogłoszonych – jeśli chodzi o Kiermasz Podręcz-

ników – to był taki problem – był straszny zamęt po-

tem z wydawaniem pieniędzy ludziom, którzy odda-

wali te książki, no i to teraz będzie zrobione cyfrowo, 

będzie baza danych stworzona przez mojego kolegę 

i wszystko elektronicznie będzie załatwione. Pieniądze 

będą wydawane tak jak teraz w gotówce, ale wszyscy 

będą mogli zobaczyć, ile jest książek na stanie i jakie 

są książki na stanie, to będzie zrobione bardzo ładnie. 

Jest taka mniejsza inicjatywa tego booksharingu – 

będzie półka, na którą będzie można kłaść swoje 

książki przeczytane i będzie sobie można brać inne. 

I tytuły też będziemy publikować na stronie, wydaje 

mi się, że na stronie samorządu, to nie jest jeszcze do 

końca ustalone. Każdy będzie mógł wejść na FB 

i sprawdzić, że takie książki weszły. 

Mam postulat powerbanków w bibliotece, jeszcze nie 

wiadomo ile ich będzie, ale co najmniej parę sztuk, 

żeby każdy mógł sobie podładować telefon, bo cza-

sem jest potrzebny, i do nauki, i do kontaktu? Jeśli 

powerbank będzie rozładowany poniżej 50%, tak mi 

się wydaje, że jest ustalone, to trzeba będzie go nała-

dować. 

Administracją tego będzie zajmował się Pan z bibliote-

ki. Mamy jeszcze postulaty takie: 

Będzie zorganizowany kolejny wodopój, co najmniej 

jeden, ponieważ są obecnie kolejki do tego przy 120, 

prawdopodobnie będzie piętro wyżej. 

Będzie też taka rzecz dla klas trzecich. Otóż w trakcie 
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matur będą dostawali darmowe kanapki i picie – wo-

dę, żeby zredukować ich stres, po prostu szkoła to dla 

nich zorganizuje. Jeśli chodzi o kwestie finansowe to 

jest to do dogadania, czy będzie to z Samorządu czy 

z Rady Rodziców. 

Jeszcze mamy takie rzeczy. W łazienkach dla dziew-

czyn pojawią się pudełka z materiałami higieniczny-

mi, z produktami higienicznymi, bo słyszałem głosy, 

że jest tego za mało i dziewczyny chciałaby, żeby coś 

było na wszelki wypadek i my to zrealizujemy. 

Jeśli chodzi o sportowe rzeczy to będzie Liga Siatkar-

ska, nie będę opowiadał teraz o szczegółach, czy będą 

drużyny mieszane, bo to jest jeszcze w praniu, zależy 

ile będzie chętnych.  

Jeśli chodzi o e-sportowe rzeczy – będzie kontynuo-

wana liga League of Legends, będzie też zrobiony tur-

niej FIFA, ale to zależy od liczby chętnych. I jeszcze 

koledzy zadeklarowali możliwość turnieju Counter 

Strike. 

I jeszcze jedno – kiedy będziecie to publikować? 

Przed samymi wyborami? 

Tak. 

Jeśli okaże, się, że to nie przejdzie to ci powiem, to jest 

jeszcze do dogadania, duża sprawa. Będzie zorganizo-

wany przez naszą szkołę hackathon z jakimś sponso-

rem głównym, dosyć dużym, nie wiadomo jakim, nie 

będę opowiadał, bo nie jest to do końca dogadane, ale 

Pani Lewkowicz i Pani Śmigielska są za tym i jest plan 

zrobienia czegoś takiego. Nie wiemy jeszcze dokład-

nie kiedy, ale będzie to dosyć duże przedsięwzięcie 

dla dosyć wielu uczniów, szczególnie dla tych infor-

matycznych i z matexów, ogólnie zainteresowanych 

matematyką. Ale tego nie możemy publikować, dopó-

ki nie będzie ostateczniej zgody. 

Dobrze. To ja ci wyślę ten wywiad jak będzie gotowy. 

Jak to dopniemy to dam ci znać. Czy jest coś jeszcze… 

Tak jak mamy wejścia do szkoły, to jedno wejście ma 

pomalowaną jedną ścianę, to w drugim też będzie 

pomalowana ściana. Będzie konkurs dla artystów. 

Jedna osoba zostanie wybrana i będzie mogła poma-

lować ścianę pewnie w wakacje, pod koniec wakacji, 

tak jak było w zeszłym roku. 

I co jeszcze? Jeszcze będziemy staramy się wprowa-

dzić więcej wykładów w szkole, nie tylko 

z przedmiotów ścisłych, ale takich różnych. 

Aha, i z inicjatywy Dyrekcji, ale mogę obiecać, że bę-

dą w szkole kosze do segregacji, w całej szkole, nie 

w dwóch miejscach, mają się pojawić tak ogólnie. To 

chyba tyle. 

Dlaczego uważasz, że właśnie twoje postulaty bardziej 

przemówią do wyborców bardziej niż te kontrkandy-

datów? 

Ja mam swoją koncepcję, moje postulaty, uważam, że 

to są rzeczy, które dobrze będzie wprowadzić. Jeśli 

chodzi o postulaty innych, to niektóre uważam za do-

bre, niektóre za ciężkie do zrealizowania i część z nich 

przyjmę, część postulatów zrealizuję, zwłaszcza jeśli 

będą ze mną współpracować kontrkandydaci. 

Zwróć się proszę do wyborców z krótką puentą. 

 

Bardzo zachęcam do głosowania wszystkich. 

Obiecujemy, że zrobimy tyle ile w naszej mocy, żeby 

było wam w szkole dobrze. I żebyście nie uważali, że 

jesteśmy tylko od robienia sobie żartów, ale 

obiecujemy, że będziemy sztabem, który będzie 

i merytoryczny, i z dystansem z innymi sztabami. 
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Staszic Kurier: Dlaczego zdecydowałeś się kan-

dydować w tych wyborach? 

Arek Uhlig: Jak był okres, kiedy uchwalaliśmy 

ordynację w Senacie, czyli tuż po uchwaleniu Re-

gulaminu Samorządu, tak sobie pomyślałem, że 

w sumie fajnie by było KWIAT jakoś mocniej po-

łączyć z organami Samorządu, żeby sprawniej 

działał i z takich wstępnych informacji, kto planu-

je kandydować, to nie słyszałem, żeby  były tam 

osoby, z którymi zawiązywałbym wcześniej jakąś 

współpracę, więc po prostu stwierdziłem, że jest 

to jedyna opcja taka na rozwinięcie tej kooperacji. 

Jakie jest twoje motto, motyw przewodni w tej 

kampanii? Dlaczego właśnie ono? Jak interpretu-

jesz je w kontekście całego programu, całej kam-

panii? Czy w ogóle masz coś takiego? 

W sumie to chyba nie mam. 

Po prostu w poprzednich latach kandydaci mieli. 

No ja raczej kampanię wizualnie prowadzę. 

W sensie głównie, zresztą pewnie widziałeś koty 

itd., głównie wizualne rzeczy, hasła przewodniego 

nie mam. 

No ok. Jeśli nie masz, to nie ma problemu. 

Teraz rząd. Jaka jest twoja wizja Rządu? Czy 

wiesz kto będzie kim itp.? Ile stanowisk będzie? 

Czy możemy dokładać coś nowego? I to jest dość 

ważne – kontrkandydaci – czy masz zamiar z ni-

mi też współpracować? 

Na pewno będę zapraszał i Maćka, i Konstancję 

do tworzenia rządu i też pewnie będę rozmawiał 

z Polą Życką, bo ona z jakiś powodów tymczaso-

wych nie kandydowała, ale w Samorządzie dzia-

ła, więc myślę, że bardzo chętnie by się w to włą-

czyła. Na pewno chciałbym stworzyć kilka urzę-

Wywiad z Arkiem Uhligiem 

Wywiad przeprowadził Jan Brzezowski 
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dów, ale też utrzymać te, które są. Pewnie połą-

czyłbym je z różnymi osobami. Myślę, że jakiegoś 

Komisarza ds. Wolontariatu bym pewnie wyzna-

czył, bo to rzecz, która jest ważna dla mnie. 

I teraz takie bardziej pytanie o nas – o Staszic Ku-

riera. Czy macie zamiar zaangażować się w fina-

sowanie? Masz jakieś konkrety? Czy masz jakikol-

wiek pomysł?  

Samorząd ma mocne siły w administracji, więc 

może dofinansowania załatwiać, przynajmniej 

dopóki się tego Kuriera nie popchnie tak mocno 

do przodu. Samorząd ma póki co większe zasięgi 

i łatwiej dotrzeć z zaproszeniami, żeby dołączyć, 

czy jakieś wsparcie dać; ewentualnie jak by było 

trzeba, podejrzewam, że Pani Dyrektor nie miała-

by problemu z jakiś wsparciem finansowym ze 

strony Samorządu. 

Czy uważasz, że Samorząd powinien angażować 

się w przedsięwzięcia o charakterze światopoglą-

dowym? Jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakim 

kierunku? 

Pewnie wszystko zależy jakie  należy uznać za 

światopoglądowe, pewnie tutaj taka sztandarowa 

rzecz to Tęczowy Piątek. 

Albo jakieś rzeczy „odwrotne” do Tęczowego Piąt-

ku?  

Słyszałem o tym jak parę osób się przebierało 

w białe koszule w Tęczowy Piątek i taką akcje 

prowadzili. Ja uważam, że nie ma jakichś prze-

ciwskazań, żeby Samorząd w sposób, który nie 

narzuca nikomu niczego; Tęczowy Piątek da się 

na spokojnie przeprowadzić w taki sposób, żeby 

ci, którzy chcą brać w tym udział, wzięli w tym 

udział i poczuli się akceptowani i kochani w na-

szej społeczności i przy okazji dobrze się bawili, 

ale jednocześnie nie mieli, powiedzmy, rzeczy ty-

pu jakiś darmowe nieprzygotowania za kolorowy 

ubiór, bo to jest już specjalne uprzywilejowanie 

i to nie byłoby okej, ale myślę, że przeciwwskazań 

jak najbardziej nie ma. Samorząd uczniowski jest 

głosem uczniów i jeśli uczniowie mają jakieś 

sprawy światopoglądowe, które chcą przekazać, 

zamanifestować, to po prostu Samorząd od tego 

jest, żeby działać w interesie wszystkich. 

Jak widzisz rolę Samorządu jako integratora spo-

łeczności szkolnej? Co macie zamiar w tej sprawie 

zrobić? 

No Bal Staszica jak zwykle jest. 

Do Balu zaraz wrócimy. 

No Konstancja więcej o tym mówi u siebie. Ale te 

potańcówki są spoko sprawą, ludziom się podoba-

ło i też ligi sportowe powiedzmy jakoś integrują, 

myślę, że to jest całkiem spoko sprawa. Na pewno 

wydarzenia kulturalne, to jest ogólnie rzecz, która 

wymaga integracji, i byłoby spoko zrobić jakiś 

koncert, może na Dniach Kultury pod koniec roku 

dopiero czy jakoś w ciągu roku by się udało. 

Wiele kontrowersji wywołała kwestia osób towa-

rzyszących spoza Szkoły na wspomnianym Balu 

Staszica. Jakie jest twoje rozwiązanie tego proble-

mu? Możesz od razu odpowiedzieć, bo pisałeś 

o tym w swoim eseju. Jaka jest twoja wizja? 

Ja jeszcze przy pisaniu eseju nie wiedziałem jaka 

jest skala tego, bo po prostu jednak siedemset 

osób w naszej Auli to jest sporo i przy pisaniu nie 

wiedziałem, że we trójkę, wszyscy kandydaci, bę-

dziemy się organizacją tego Balu zajmować w tym 

roku. Więc na pewno we trójkę usiądziemy, po-

myślimy i zrobimy coś takiego, ale z kwestią osób 

towarzyszących może być problem, bo rzeczywi-

ście jest bardzo dużo chętnych na Bal i może być 

ciężko, ale postaramy się wszyscy, żeby było przy-

jemnie.  

Po prostu ludzie narzekają na to trochę i dlatego 

wspomniałem. 

No wiadomo, ale to jest ciężka sprawa, bo jest 

wiele osób. 

I jeszcze na koniec pytanie o twój program. Opo-

wiedz nam krótko o najważniejszych punktach 

swojego programu. Dlaczego akurat takie postula-

ty? 

Tak jak na początku mówiłem, głównym powo-

dem, dla którego kandyduję, jest rozwijanie dzia-



 

13 

łalności KWIAT-u i rozszerzanie tego, więc moje 

główne postulaty to prowadzenie dalej tych akcji 

które już prowadziliśmy i dołączanie się do ja-

kichś kolejnych. Na pewno ligi takich rzeczy typu 

ping-pong, piłkarzyki to jest fajna sprawa. Jeszcze 

postaramy się zorganizować Dzień Klimatyczny, 

kolejną edycję, może  w zmienionej formie po-

wiedzmy. Ale też z Dniem Klimatycznym jest 

związana ta wymiana, na której zwłaszcza dobrze 

szły ubrania, mimo że często były za małe na 

przeciętnego licealistę, ale książki bardzo ładnie 

szły. Te, które się nie rozeszły, trafiły do bibliote-

ki. I myślę, że organizowanie takiej wymiany raz 

na miesiąc czy raz na dwa miesiące to byłaby faj-

na sprawa. Booksharing to jest rzecz, o której też 

myślałem, ale przy tym jak nasza biblioteka dzia-

ła, to takie wymiany raz na dwa miesiące są zu-

pełnie wystarczające, a takie będą bardziej anga-

żujące. 

Dlaczego uważasz, że właśnie twoje postulaty 

i pomysły bardziej przemówią do wyborców bar-

dziej niż te kontrkandydatów? Przekonaj wybor-

ców by głosowali na ciebie. 

Na pewno jestem zdeterminowany zawsze, żeby 

doprowadzać rzeczy do końca, jeśli je zacznę. I też 

zawsze dobrze mi idzie słuchanie pomysłów od 

ludzi. Więc nawet jeżeli moje postulaty się komuś 

nie podobają, to jestem pewien, że na spokojnie 

mogę zadziałać z postulatami innych kontrkandy-

datów, zwłaszcza skoro będą ze mną współtwo-

rzyli rząd. I myślę, że po prostu jestem odpowie-

dzialną i odpowiednią osobą do przewodniczenia 

społeczności szkolnej.  

Zwróć się proszę do wyborców z krótką puentą. 

 

Z puentą? Bądźcie mili – i nie róbcie niemiłych memów 

w kampanii i nie mówcie niemiłych rzeczy ogólnie, bo to 

nie jest fajna sprawa, jak się obraża ludzi, więc bądźcie 

miłymi członkami społeczeństwa, i starajcie się być tak 

mili jakbyście byli kotkami albo psami. 


