Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie szkolnym XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie?
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!
Nazywam się Mateusz Lisiewski i jestem uczniem klasy 2F. Kandyduję na
stanowisko Prezydenta Szkoły i w tym eseju przedstawię Wam siebie oraz moje plany
na rozwój Szkoły.
Odkąd pamiętam udzielam się na rzecz szkolnej społeczności. W gimnazjum
pełniłem funkcję przewodniczącego samorządu, a wyniesione stamtąd doświadczenie
planuję wykorzystać w naszej szkole. Samorząd Uczniowski Staszica działa bardzo
prężnie, widzę jednak obszary, które wciąż wymagają pracy, mającej na celu przede
wszystkim 
skoncentrowanie uwagi nie na spory ideologiczne dzielące szkolną
społeczność, lecz na uczniowską codzienność oraz integrację.
Potrzeba odpoczynku od nauki łączy nas wszystkich niezależnie od celów czy
ambicji. Dlatego jeden z moich postulatów wyborczych zakłada zakup leżaków,
abyście mogli wypoczywać w naszym ogrodzie w sezonie letnim. Wierzę, że jest to
połączenie przyjemnego z pożytecznym, gdyż przebywanie na świeżym powietrzu
pozytywnie wpływa na wyniki w nauce. Dodatkowo planuję przeprowadzenie
konkursu na projekt ich wyglądu, aby Uczniowie mogli pokazać swoją osobowość,
zmysł artystyczny, a także wzięli czynny udział w życiu szkoły.
Istotne jest także, aby 
nasza społeczność, kreatywna i ambitna, miała możliwość
poznania osobiście oraz wysłuchania ciekawych osobistości
. Dlatego podczas mojej
kadencji zamierzam organizować spotkania z ludźmi nauki, sztuki czy biznesu, a
także przedstawicielami interesujących instytucji. Nawiązaliśmy już kontakt z
ciekawą fundacją, a szczegóły zdradzimy podczas kampanii.
W tramwaju, w domu, na ulicy. Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez
muzyki, dlatego wraz z moim komitetem planuję reaktywować regularne działanie
szkolnego radiowęzła. Pełniłby on funkcję rozrywkową, informacyjną, a także byłby
doskonałym narzędziem do inspiracji i inicjatywy ze strony uczniów.

Zamierzam rozwiązywać problemy istniejące w szkole. Dlatego już teraz
rozpocząłem działania, przy wsparciu Pani Dyrektor i mojego sztabu, na rzecz
likwidacji pięty achillesowej naszego Liceum, czyli temperatury wewnątrz szkoły w
okresie zimowym. Zajęliśmy się na początku klasami językowymi, a z biegiem czasu
nasze działania obejmą także resztę szkoły. Dokładny opis naszych dotychczasowych
pomiarów, jak i 
działania na rzecz rozwiązania tego palącego problemu już wkrótce
opublikuję na oficjalnym profilu wyborczym.
Mam zamiar kontynuować zwyczaje zapoczątkowane przez poprzednie Rządy,
takie jak dni tematyczne, akcje charytatywne czy Bal Staszica. Część jednodniowych
wydarzeń wymaga świeżego podejścia, dlatego przygotowaliśmy wstępny plan ich
przeprowadzenia. Warto także rozszerzać oraz promować działalność już istniejących
inicjatyw uczniowskich, takich jak, przykładowo, festiwal “Fizyka Wokół Nas” czy
“Pomoc Koleżeńska”.
W planach mam jeszcze inne interesujące pomysły. Jednak najpierw muszę mieć
pewność, że będę mógł je wprowadzić w życie. Nie chcę od razu obiecywać
przysłowiowych gruszek na wierzbie, ale mogę zapewnić, że podczas mojej
prezydentury samorząd będzie aktywnie odpowiadał na Wasze potrzeby.
Kończąc mój esej, chciałbym zaprosić kontrkandydatów do współpracy, a
wszystkim gotowym pracować na rzecz szkoły oferuję swoją pomoc. Zależy mi
przede wszystkim na naszej społeczności, dlatego jestem zdeterminowany, aby
wypełnić złożone obietnice.
Staszic zasługuje na jeszcze więcej!
Mateusz Lisiewski

