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Wywiad z kandydatami na przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego 

W tym roku mamy cztery kandydatury na przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 
Zadaliśmy im kilka pytań, żebyście mogli lepiej ich poznać. 
 

Gabriela Sobków, 2ANp  
CzNews: Dlaczego kandydujesz? 
Gabriela: Uczniowie naszej szkoły powinni mieć przewodniczącego, 

który będzie ich godnie reprezentował. Przewodniczący nie 
powinien szybko odpuszczać lub bać się podejmować 
ryzykownych pomysłów, jeśli byłyby one dobre dla uczniów. 
Kandyduję, ponieważ chciałabym pokazać moim koleżankom i 
kolegom, że samorząd uczniowskim nie jest tylko mitem. Zależy 
mi, żeby uczniowie po ukończeniu tej szkoły mieli dobre 
wspomnienia, nie tylko związane z nauką. 

 
C:  Jaki jest twój główny cel? 
G:  Działanie. Nawet gdy trafimy na edukację zdalną, nie będę się 

tym zasłaniać. Działania samorządu będą widoczne. Oczywiście 
nie będziemy robić tego sami, samorząd uczniowski to też 
uczniowie, dlatego będą oni mogli zaangażować się we wszystkie działania razem z nami. 

 
C:  Czy masz jakieś doświadczenie? Czy robiłeś/aś kiedyś coś podobnego? 
G:  Jestem radną Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek, działam w organizacjach młodzieżowych, 

uczestniczyłam w wielu akcjach, jak i organizuje je sama. Pracowałam z różnymi ludźmi i 
uwielbiam to robić. Mimo to wiem, że jeszcze wiele powinnam się nauczyć, dlatego często 
uczestniczę w szkoleniach, seminariach i warsztatach. 

 
C:  Czy masz jeszcze jakieś pomysły, których nie zawarłeś/aś w plakacie? 
G:  Chciałabym zorganizować zbiórkę ubrań dla osób z ośrodków uchodźczych.  Jest to sprawa ważna, 

ale trudna, dlatego niewiele osób o tym mówi. Zaraz zima, dlatego pilnie musimy zebrać ciepłe 
ubrania.  Zależy mi też na warsztatach i spotkaniach dla uczniów. Szkoła powinna uczyć nas nie 
tylko liczenia i szybkiego zapamiętywania, ale również umiejętności, które faktycznie mogą nam się 
przydać. Uczniowie będą mieli wpływ na tematy spotkań. To ważne, żeby uczniowie decydowali o 
tym, co ich interesuje. Tematem spotkania mogłaby być samoorganizacja lub, dla dziewczyn, jak 
dana faza cyklu wpływa na nas i co warto robić w tym czasie. 
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C:  Czy mógłbyś/mogłabyś rozwinąć główne punkty swojego programu wyborczego? 
G:  Uważam, że dużym problemem naszej szkoły jest stołówka, a w zasadzie jej brak. Skorzystać można 

z trzech stołów, które stoją w szatni, przy schodach, a przy nich często siedzą osoby, które nie jedzą. 
Najdłuższa przerwa trwa tylko 15 minut, do tego trzeba doliczyć dojście, kupno obiadu i przejście do 
następnej sali. W najlepszym wypadku zostaje 10 minut na jedzenie. Zaproponowana przeze mnie 
mikrofala nie rozwiąże wszystkich tych problemów, jednak jest ona początkiem rozmów, które mam 
nadzieje, będziemy prowadzić jako samorząd. Problem ciepłych posiłków jest szczególnie ważny dla 
klas językowych, które spędzają czasami w szkole dziesięć godzin. Mikrofala oczywiście musiałaby 
być pod opieką nauczyciela, jednak nie jest to niemożliwe, w innych szkołach mikrofale dla uczniów 
są ogólnodostępne. 

 
Maja Maciejewska, 3Bp 
 

CzNews: Dlaczego kandydujesz? 
Maja:  Kandyduję, ponieważ sądzę, że nasz samorząd potrzebuje 

przewodnictwa kogoś aktywnego, otwartego i zaangażowanego 
w jego działanie.  

 
C:  Jaki jest twój główny cel? 
M:  Moim głównym celem jest wprowadzenie większej ilości akcji 

tematycznych, obchody różnego rodzaju świąt, które nie tylko 
umiliłyby nam czas, ale również byłyby okazją do zarobienia 
nieprzygotowania! 

 
C:  Czy masz jakieś doświadczenie? Czy robiłeś/aś kiedyś coś podobnego? 
M:  Tak, mam doświadczenie. Od 2 lat jestem członkiem samorządu uczniowskiego, dobrze znam jego 

działanie i sądzę, że jestem gotowa na zostanie przewodnicząca. Uczestniczyłam i organizowałam 
między innymi dzień chłopaka, dzień języków, dzień nauczyciela, film dla maturzystów, zbiórka dla 
powstańców oraz wiele innych akcji. 

 
C:  Czy masz jeszcze jakieś pomysły, których nie zawarłeś/aś w plakacie? 
M: Chciałabym przeprowadzić w naszej szkole akcję informacyjną dotycząca zdrowia psychicznego, 

święto związane z japońską - legenda Senbazuru - w intencji maturzystów, „listowny przyjaciel” - 
program wymiany anonimowych listów między uczniami naszej szkoły, a może i innych placówek. 

 
C:  Czy mógłbyś/mogłabyś rozwinąć główne punkty swojego programu wyborczego? 
M:  Bardzo ważna jest dla mnie dobra atmosfera, tym bardziej w miejscu, w którym spędzamy, chcąc 

czy nie chcąc większość swojego czasu. Uważam, że jeśli będziecie czuć się w naszej szkole chociaż 
troszkę lepiej, będzie to mój największy sukces! Wiem, że niektórym takie obchody mogą wydawać 
się dziecinne, ale mam nadzieję, że chociaż części z was umili to dzień. 
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Aleksandra Szczypkowska, 3F 
CzNews: Dlaczego kandydujesz?  
Aleksandra: Wydaje mi się, że głównym czynnikiem jest 

chęć pomocy innym ludziom. Nieważne czy jest to 
sfera życiowa, czy właśnie jako przewodniczący 
samorządu uczniowskiego, niesienie pomocy 
wewnętrznej, ale też i zewnętrznej, by dobrze żyło 
nam się w szkole. Chcąc nie chcąc ja widzę niektóre 
rzeczy inaczej niż uczniowie i też jestem od tego, 
żeby czasami po prostu ich zbudować, żeby zwołać 
troszkę na ziemię oraz powiedzieć, co się dzieje i 
dlaczego. Kandyduję, bo chcę. To jest dość krótkie, 
ale wydaje mi się, treściwe zdanie. Wydaje mi się, 
że rola przewodniczącego opiera się na niesieniu 
pomocy innym i ja tego właśnie chcę. Jest to też forma bycia głosem tłumu. Jest dużo osób, które 
chcą coś powiedzieć, ale boją się lub wstydzą. Przewodniczący powinien być osobą, do której 
można przyjść. Jeżeli on również jest za tym, to idzie jako ten głos przewodniczący. To znajduje się 
na moich plakatach wyborczych – „Chcę być dla Was (uczniów) i Wam pomagać”. 

C:  Jaki jest twój główny cel? 
A:  Główny cel to zintegrowanie klas i szkoły, wspieranie siebie nawzajem. To bardzo potrzebne po 

całej tej pandemicznej przerwie. Działając razem i spotykając się można więcej. Właśnie te 
konkursy międzyklasowe, dyskoteki, zbiórki charytatywne, obchodzenie nietypowych świąt i dni 
języków obcych to momenty, kiedy razem można coś stworzyć i spędzić czas. Wszystko razem. 
Raźniej i o niebo lepiej. 

C:  Czy masz jakieś doświadczenie? Czy robiłeś/aś kiedyś coś podobnego? 
A:  Nie wiem, czy to wszystko można zaliczyć do zakładki z doświadczeniem, ale przez całe gimnazjum 

czynnie brałam udział w pracach samorządu. Byłam również wiceprzewodniczącą mojego 
gimnazjum przez ostatni rok mojej nauki tam. Ciekawiło mnie, co się dzieje w szkole i zawsze 
byłam chętna do pomocy. Tak też mi zostało – od pierwsze klasy liceum staram się działać w 
samorządzie, jak i również w wolontariacie. Pierwsza klasa liceum było delikatnym 
wprowadzeniem.  W drugiej klasie wystartowałam w wyborach przewodniczącego SU i pełniłam 
funkcję wiceprzewodniczącej naszego liceum. Niestety pandemia pokrzyżowała plany i nie udało się 
za dużo zrobić. Myślę, że odczuli to wszyscy. 

C:  Czy masz jeszcze jakieś pomysły, których nie zawarłeś/aś w plakacie? 
A:  Wszystkie pomysły uczniów, które do mnie dotrą po skończonych wyborach, będą tymi 

nienapisanymi. Czy wygram, czy nie, chce działać i pomagać, głos ma każdy. Chociażby lustro w 
męskich toaletach jest takim pomysłem. 

C:  Czy mógłbyś/mogłabyś rozwinąć główne punkty swojego programu wyborczego? 
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A:  Moim głównym i pierwszym w kolejce celem, punktem na moich plakatach przy moim planie 

wyborczym jest wniesienie prośby o wypełnienie braków w toaletach w postaci nowych desek czy 
też zamków w drzwiach. Niestety wiem i sama odczuwam duży ubytek w toaletach w postaci 
właśnie desek i zamków. Kiedy jesteś sam i chcesz pójść do toalety, często jest to problem, bo nie 
ma deski albo drzwi się nie zamykają. A ty nie masz zamiaru wejść do toalety i czuwać przy tej 
klamce trzymać ją cały czas, często jest to też po prostu wykonalne. Myślę, że małymi kroczkami i 
wspólną siłą moglibyśmy to zrealizować. Jeszcze takim bardzo ważnym punktem dla mnie są 
wreszcie realizowane otwarte zebrania samorządu, dla wnoszenia spraw przez uczniów, żeby ktoś 
był głosem tłumu, trzeba dać mu słowa. Oczywiście, bym zapomniała, ankiety wśród uczniów 
dotyczące warunków na lekcjach czy w szkole, wszystko anonimowe, więc zupełnie inne 
środowisko wiadomo, że każdy tak woli. 

 

Maciej Bombik, 2CFp 
CzNews: Dlaczego kandydujesz?  
Maciej: Chcę zmienić nasza szkole na lepsze. 

C:  Jaki jest twój główny cel? 
M:  Aby uczniowie mieli większy wpływ na decyzję w naszej 

szkole. 

C:  Czy masz jakieś doświadczenie? Czy robiłeś/aś kiedyś coś 
podobnego? 

M:  Byłem przewodniczącym w podstawówce 4 lata z rzędu. 

C:  Czy masz jeszcze jakieś pomysły, których nie zawarłeś/aś w 
plakacie? 

M:  Chciałbym usunąć nieprzygotowania i zamienić je na tak zwane gumki. Oraz pozwolić uczniom 
wychodzić do sklepu „Wiśniewski” na przerwach, jednak tego nie obiecuję. 

C:  Czy mógłbyś/mogłabyś rozwinąć główne punkty swojego programu wyborczego? 
M:  Tak. Chcąc, aby uczniowie mieli większy wpływ na decyzję w naszej szkole, chciałbym, aby 

samorząd przechodził raz na miesiąc po każdej klasie i zbierał jeden uzgodniony przez nią pomysł. 
 
 
 

Opracowanie – Oliwia Przybysz 2 ANp 
 
Wywiady zostały przeprowadzone w kolejności listy podanej w dzienniku elektronicznym. 

Teksty kandydatów zostały zachowane w oryginalnym brzmieniu - Redakcja nie ingerowała w treść wypowiedzi.  
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