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Magdalena Zasłona - uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka 

w Zgierzu. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 2011 roku. 

Zaangażowana w pomoc dzieciom i młodzieży w parafialnym Oddziale 

Akcji Katolickiej przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady. Uczestniczy 

w spotkaniach z młodzieżą trudną, wspierając jej wysiłki w kierunku 

prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Organizuje spotkania 

wigilijne i imprezy integracyjne dla uczestników świetlicy parafialnej. 

Chętnie pracuje na rzecz Zgierskiego Hospicjum oraz WOŚP. Wiele 

czasu i energii poświęca pracy w Samorządzie Uczniowskim. 

 

 

 

Katarzyna Matusiak - Uczennica Gimnazjum nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego w Zgierzu. Od 2012 roku pracuje jako wolontariuszka 

w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej przy parafii Matki Boskiej 

Dobrej Rady. Trzy razy w tygodniu pomaga w nauce dzieciom, 

organizuje im zajęcia w czasie wolnym, imprezy okolicznościowe, 

zabawy choinkowe. Z łatwością nawiązuje kontakty zarówno z uczniami, 

jak i nauczycielami. Prawidłowo rozpoznaje problemy dzieci i stara się je 

rozwiązywać. W swych działaniach wyróżnia się systematycznością, 

odpowiedzialnością i kreatywnością. 

 

 

 

Aleksandra Adamczyk - uczennica Gimnazjum nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego w Zgierzu. Od siedmiu lat uczestniczy w finałach 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest wolontariuszką pracującą 

regularnie (kilka razy w tygodniu) na rzecz dzieci ze świetlicy przy parafii 

Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Bierze udział w zbiórkach funduszy 

na renowację grobów zasłużonych zgierzan. Pracuje też społecznie 

w zgierskim kole Polskiego Związku Niewidomych. Zaangażowana 

w akcje charytatywne organizowane przez ZHP, w którym działa od I-ej 

klasy szkoły podstawowej. 

 

 

 



 

Natalia Stępniak – uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego 

Centrum Szkół Mundurowych w Łodzi. Od 2010 roku aktywnie działa 

w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracuje także w Harcerskim Klubie 

Ratowniczym „Adrenalina”  i bierze udział w finałach WOŚP.  

Współpracuje z Domem Dziecka, Domem Dziennego Pobytu MOPS 

w Łodzi, schroniskiem dla zwierząt. Zaangażowana w pracę z dziećmi, 

m.in.  w gromadzie zuchowej. Chętnie udziela korepetycji uczniom szkół 

podstawowych oraz uczy gry na gitarze. 

 

 

 

 

Olga Telążka -  uczennica III klasy Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zgierzu. Praca w Szkolnym Kole 

Wolontariuszy jest kontynuacją działań  zapoczątkowanych jeszcze 

w szkole podstawowej. Uczestniczy w licznych akcjach społecznych 

organizowanych na terenie szkoły i miasta ( m.in. w finałach WOŚP),  

wspiera działania na rzecz zgierskiego hospicjum, Domu Małego 

Dziecka, renowacji grobów, organizuje też zbiórki funduszy na rzecz 

dzieci z Ukrainy. Od 2011roku jest harcerką, przyboczną Zgierskiej 

Gromady Zuchowej „Czarne Wilczki”. 

 

 

 

Dominik Wilk – uczeń Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza 

w Zgierzu. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, aktywny 

członek Szkolnego Koła Wolontariusza. Koordynator akcji „Przywróćmy 

dzieciom uśmiech” (zbiórka funduszy dla Rodzinnych Domów Dziecka), 

organizator pikników szkolnych, imprez okolicznościowych, dni 

otwartych szkoły. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

zbiera środki na rzecz zgierskiego hospicjum, dzieci z Ukrainy, Domu 

Małego Dziecka. Współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Zgierza przy 

zbiórce funduszy na renowację grobów. Chętnie pomaga w nauce 

słabszym uczniom. 



Bartosz Frontczak – uczeń Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego 

w Zgierzu. Aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim, pełniąc 

funkcję przewodniczącego. Inicjator i organizator działań na terenie 

szkoły ( „Góra Grosza”, zbiórki zabawek dla dzieci). Radny Młodzieżowej 

Rady Miasta Zgierza kadencji 2012-2014. Wolontariusz 

w Stowarzyszeniu „Tkalnia”, gdzie pisze artykuły do wydawanej tam 

gazety „Zgrzyt” oraz zajmuje się jej kolportażem. Pracuje społecznie 

w zgierskiej nieformalnej grupie Amnesty International. Chętnie włącza 

się w inicjatywy realizowane w ramach programu „Młodzież w działaniu”. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   


