
1. Michał Mielczarek  

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku 

 

• Zdobywca I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii 

• Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii organizowanych przez 

kuratora Oświaty.  

• Laureat Ogólnopolskiego konkursu fotograficzno- fizycznego „Zjawiska fizyczne wokół nas”,  

• Zdobywca I miejsca w V Powiatowym Konkursie „Energia odnawialna- szansą przyszłości”, 

oraz II miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym.  

• W Wojewódzkim XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz w Mistrzostwach 

Powiatu w lidze Lekkoatletycznej  z drużynami uzyskał I miejsce.  

Michał jest społecznikiem, który chętnie angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności i osób 

potrzebujących. Współorganizował kiermasz bożonarodzeniowy z którego dochód przekazano na 

organizację UNICEF, czy akcję sprzedaży ciast, z której pieniądze z kolej trafiły do Domu Dziecka  

w Mocarzewie.  Jako dumny mieszkaniec Woli Puczniewskiej założył stronę internetową wsi, którą 

systematycznie aktualizuje, wyszukuje informacje i ciekawostki z przeszłości. Był inicjatorem akcji 

sadzenia Dębu Niepodległości w Woli Puczniewskiej z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. 

2. Dobrosława Pawlak 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie 

 

• Wielokrotna finalistka w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego w Łodzi. 

• Laureatka III miejsca  w Ogólnopolskim Turnieju Literackim „Chodź opowiem Ci 

bajeczkę”. 

• Wyróżniona w XX Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. K.K. Baczyńskiego 

Dobrusia chętnie angażuje się w wolontariat na rzecz szkoły, potrzebujących angażując się  

w organizację Mikołajkowej Akcji Charytatywnej dla Antosia czy Charytatywnego Pikniku sportowego 

„Serca dla Oliwki”, oraz zbiórki żywności i wyposażenia dla podopiecznych schroniska dla zwierząt  

w Łęczycy brała udział w tworzeniu gazetkę o wydarzeniach szkolnych w języku angielskim „Schoolish”. 

3. Michał Gajewski  

Szkoła Podstawowa im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w 

Rąbieniu 

 

• II miejsce w pchnięciu kulą w Halowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego U16 

• III miejsce w pchnięciu kulą w Halowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego 

Młodzików U16 

• III miejsce w rzucie dyskiem w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików U16 

Michał jest niezwykle aktywnym wolontariuszem: pod patronatem burmistrza Aleksandrowa 

Łódzkiego „Naszym Kolegom-Rodakom-Polakom” koordynował zbiórkę polskich książek i 

podręczników dla uczniów polskiej szkoły na Ukrainie. Prowadził warsztaty dla młodszych kolegów 

uczestnicząc w realizacji projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Świat bez głodu”. Udzielał się akcji 

wspierania pacjentów oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 

przewodnicząc zbiórce starych kluczy, a dochód ze sprzedaży trafił na konto fundacji „Akogo”. Od 5 lat 



członek Związku Harcerzy Rzeczypospolitej, pełni funkcję zastępowego w 8 Aleksandrowskiej Drużynie 

Harcerzy aktywnie biorąc udział w obozach, zbiórkach organizowanych przez ZHP. 

4. Jakub Kawecki 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach 

 

• Zdobywca II miejsca na szczeblu wojewódzkim XXIV Edycji Konkursu Historycznego „Losy 

Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939- 1948. W walce o wolną Polskę”, oraz 

tytuł laureata na etapie ogólnopolskim.  

• Zdobywca I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Łódź na morzu 

wyobraźni” 

• I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” i w XIX Edycji Konkursu Poetyckiego im. Marii 

Konopnickiej pt. „Z łąk i pól”  

•  II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Literatury Europejskiej „Polska 

Literatura Patriotyczna”. 

Jakub udziela się społecznie głównie w sferze kultury biorąc udział w projekcie „Splątani miłością  

do muzyki” organizowanym przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni występując na okolicznych 

scenach wraz z grupą integracyjną z takimi zespołami jak Raz Dwa Trzy, Arka Noego. Uczęszczał na 

zajęcia teatralne i wokalne w Klubie Garnizonowym w Leźnicy Wielkiej- Osiedle i w Poddębickim Domu 

Kultury. 

5. Zuzanna Michałowska 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie 

 

• Mistrzostwa Skierniewic w Sportowym Ratownictwie Wodnym: 

- I miejsce na dystansie 100 m w kategorii holowanie manekina na płetwach 

- I miejsce na dystansie 50 m w kategorii holowanie manekina 

- III miejsce na dystansie 100 m w kategorii ratownik 

• 53. Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin: 

- III miejsce w kategorii sztafeta dziewczyn Zgiersko-Łęczyckie WOPR 

- II miejsce w klasyfikacji generalnej Zgiersko- Łęczyckie WOPR 

Chętnie angażuje się w działalność charytatywną na rzecz lokalnej społeczności: angażowała się w 

organizacje zbiórek pieniędzy dla dwojga chorych dzieci podczas „Mikołajkowej Akcji Charytatywnej 

dla Antosia” oraz „Charytatywnego Pikniku Sportowego „Serca dla Oliwki” , zbiórki dla WOŚP oraz 

przygotowywanie paczek i kiermaszów dla osób potrzebujących. Zuzanna zdobyła stopień młodszego 

ratownika ze względu na przynależność do zgierskiego- łęczyckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. 

6. Jan Nowak 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim 

Jan osiągał wysokie wyniki w nauce, był również laureatem wielu konkursów i olimpiad 

przedmiotowych 

• Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii organizowany przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty 



• Reprezentował szkołę w Konkursie Przedmiotowym z Wiedzy o Społeczeństwie na szczeblu 

rejonowym, w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego „Olimpus. Sesja Zimowa”  

oraz w ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiadzie Przedsiębiorczości 

Jan angażuje się w prace na rzecz lokalnej społeczności jako członek 8 Aleksandrowskiej Drużyny 

Harcerzy. Aktywnie działał w komitecie uczniowskim angażując się w życie szkoły, angażując się w różne 

projekty związane z historią. Na przełomie czterech lat prowadził prelekcje historyczne połączone  

z prezentacjami multimedialnymi „Przyczyny II wojny światowej”, „Przebieg II wojny światowej”, 

„Skutki II wojny światowej”, „IV rozbiór Polski 1939”, „Ludobójstwa i zbrodnie wojenne II wojny 

światowej”, „Żołnierze Wyklęci”. 

7. Oliwier Szymański  

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim 

 

• Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół 

podstawowych  

• Zdobył pierwsze miejsce wraz z drużyną w Finale Wojewódzkim Ligi Lekkoatletycznej 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

• III miejsce w Finale Powiatowym w piłce siatkowej 

Oliwier aktywnie uczestniczył w Szkolnym Szkole Wolontariatu. Był odpowiedzialny za organizację 

Festynu Rodzinnego, z którego dochód przeznaczony był na rehabilitację chorej dziewczynki. 

Uczestniczył w organizacji Biegu w Obronie Praw Dziecka oraz „Tygodniu Zdrowia”. 

8. Justyna Pawlak 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie 

 

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w unihokeju dziewcząt 

• III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w unihokeju dziewcząt 

• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt  

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w badmintonie dziewcząt  

• IV miejsce w Finale Wojewódzkim w badmintonie drużynowym dziewcząt 

Justyna angażowała się w organizacje zbiórek pieniędzy dla dwojga chorych dzieci podczas 

„Mikołajkowej Akcji Charytatywnej dla Antosia” oraz „Charytatywnego Pikniku Sportowego „Serca dla 

Oliwki”, współuczestniczyła w organizowaniu Wigilii dla osób starszych. 

9. Bartosz Mazurkiewicz 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie 

 

• Finalista W Wojewódzkim Konkursie przedmiotowym z języka angielskiego 

• Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady z języka angielskiego „Olimpus” 

• Wielokrotnie wyróżniany w konkursach organizowanych przez radę pedagogiczną  

• Dwukrotnie zakwalifikował się do etapy rejonowego konkursu przedmiotowego z 

informatyki 

Bartosz interesuję się informatyką, robotyką i nauką języków obcych. Sam skonstruował zdalnie 

sterowanego robota i napisał do niego oprogramowanie. Pasja ta przewija się w jego działaniach na 

rzecz szkoły. Z własnej inicjatywy zaprojektował Wirtualny Spacer po Szkole w Parzęczewie (spacer.sp-

parzeczew.com) umożliwiający zwiedzanie szkoły z zewnątrz i wewnątrz. Stworzył grę komputerową 

LibreAnswer wielokrotnie wykorzystywaną na lekcjach historii. Z kolei dla nauczyciela matematyki 



stworzył aplikację minutnik, która pomaga w sprawniejszym przeprowadzaniu kartkówek. 

Współtworzył szkolną gazetkę „Schoolish” wydawaną w języku angielskim oraz stworzył stronę 

internetową umożliwiającą czytanie on-line tej gazetki. 

10. Stanisław Nowak 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w 

Rąbieniu 

• Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego 

• Uczestnik wielu konkursów: 

- etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego 

- Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowym z Historii 

- Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik humanistyczny” 

- etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu „Trzymaj Formę” 

Stanisław aktywnie uczestniczy w wielu akcjach organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu. Brał 

udział w przygotowaniu przesyłki pozycji bibliotecznych dla Mniejszości Polskiej w Ukrainie, a także 

zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska Medor w Zgierzu w ramach akcji „SOS Zwierz”. Jako wieloletni 

członek VIII Aleksandrowskiej Drużyny Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej bierze udział we 

wszystkich akcjach organizowanych przez Związek. 

11. Klaudyna Walczak 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim 

• Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie 

organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 

• Zdobywczyni wielu wyróżnień na konkursach ogólnopolskich: 

- Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta” 

- Ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z geografii „Olimpus” 

- Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z biologii „Panda 2019” 

- Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2019” 

Klaudyna aktywnie działa na rzecz środowiska szkolnego i społeczności lokalnej. Była wolontariuszką 

podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wykonywała prace na rzecz 

schroniska zwierząt w Głownie, czyszcząc teren schroniska i kociarni, wyprowadzając psy na spacer. 

Włączała się w zbiórkę na rzecz potrzebujących Stasia A. i Jakuba J. w ramach Aleksandrowskiego 

Forum Społecznego. Brała udział w wielu projektach organizowanych przez Radę Uczniowską. 

12. Klaudia Dąbek 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie 

• II miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej 

dziewcząt 

• I miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mistrzostwach Powiatu w unihokej 

dziewcząt 

• I miejsce w Półfinale Wojewódzkim w plażowej piłce siatkowej 

• III miejsce w Mistrzostwach Rejonu Zgierskiego w półfinałach wojewódzkich w unihokeja 

dziewcząt 

• III miejsce w Finale Wojewódzkim w Unihokeju dziewcząt 



Angażowała się w organizacje zbiórek pieniędzy dla dwojga chorych dzieci podczas „Mikołajkowej Akcji 

Charytatywnej dla Antosia” oraz „Charytatywnego Pikniku Sportowego „Serca dla Oliwki”. Jako 

członkini Polskiego Czerwonego Krzyża działa na rzecz dzieci z najuboższych rodzin z okolicy. 

13. Andrzej Ślązak 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku 

• Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego 

przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 

• Wyróżniony za udział w konkursie „Kangur Matematyczny” 

• III miejsce w Biegu Grotnickim o Puchar wójta Gminy Zgierz 

• II miejsce drużynowo podczas Memoriału WŁ. Lisieckiego w Zgierzu 

Andrzej aktywnie działał na rzecz społeczności szkolnej, angażując się w ramach koła przedsiębiorczości 

w pracę w sklepiku szkolnym, pomagał słabszym uczniom w nauce i angażował się w działalność 

proekologiczną. Ponadto bierze udział w akcjach organizowanych przez Zgierski Klub Karate oraz 

Łuczniczego Klubu Sportowego „Boruta”. 

14. Magdalena Jakubowska 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim 

 

• III miejsce w Finale Wojewódzkim Drużynowych Biegów Przełajowych 

• I miejsce w Finale Wojewódzkim w Czwórboju LA 

• I miejsce w Ogólnopolskim Biegu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 

• I miejsce w Ogólnopolskim Biegu Dbam o Zdrowie 

• I miejsce Ogólnopolskim Mini Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run 

Magdalena jest zaangażowana  w wolontariat na rzecz Fundacji Swim For A Dream, która we wrześniu 

organizuje Dzień Marzyciela na Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej i promowanie wydarzenia  

w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie oraz 7 września podczas samego 

wydarzenia. 

15. Katarzyna Sokolnicka 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie 

 

• Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowanego 

przez Łódzkie Kuratorium Oświaty 

• 14 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Galileo” organizowanym przez 

Centrum Edukacji Szkolnej 

Katarzyna angażowała się w organizacje zbiórek pieniędzy dla dwojga chorych dzieci podczas 

„Mikołajkowej Akcji Charytatywnej dla Antosia” oraz „Charytatywnego Pikniku Sportowego „Serca dla 

Oliwki”. Wieloletnia wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywnie działała podczas 

kiermaszów, z których dochód trafił na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Grotnikach. 


