
Opisy dokonań laureatów  

Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych Toruń 2021       

Kategoria JUNIOR (uczniowie VII i VIII kl. szkół podstawowych):  

1. Alicja Dynaburska  ma  14  lat i jest uczennicą VIII kl. SP 8  w Toruniu. Jest  wzorową 

uczennicą i dwukrotnie zdobyła „Złote Jabłko” - szkolną statuetkę dla uczniów ze 

średnią 6,0. Jest  również stypendystką „Prymus Pomorza i Kujaw”!  Od 8 lat rozwija 

swoje zdolności akrobatyczne w cyrku „Cool-Kids” w WOAK i  wykorzystuje je, aby 

wywołać radość u dzieci i seniorów.  W szkole bierze udział w wielu akcjach 

charytatywnych, m.in. Szlachetna Paczka, WOŚP, akcja  na rzecz chorego 

wolontariusza Hospicjum Światło. W 2019 roku weszła w skład grupy, która  

systematycznie przez cały rok dostarczała obiady emerytowanej nauczycielce tzw. 

„Obiady dla Pani Janki”. W tym roku  przekazali p. Janinie paczkę świąteczną i 

życzenia. Alicja, wykorzystując swoje zdolności manualne szyje na maszynie różne 

maskotki, które potem wystawia na licytacjach charytatywnych. Od kilku lat, gdy jej 

włosy uzyskają odpowiednią długość,  przekazuje je dla Fundacji Rock’n’roll Wygraj 

Życie. Powstają z nich peruki dla osób chorych na raka. Ala propaguje postawę 

proekologiczną i zdrowy styl życia. Bierze udział w różnych akcjach i dyskusjach 

międzynarodowych. Propagując rower, jako ekologiczny środek transportu brała udział 

w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej ECC (2017) oraz corocznych rajdach PTTK. 

Alicja kocha zwierzaki  i uczestniczy w akcjach wspierających Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. W przyszłości  chce zostać weterynarzem.  

 

2. Miłosz Zieliński ma 14 lat i jest uczniem VIII  kl. SP 8 w Toruniu Należy do szkolnego 

Koła Caritas, biorąc aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych, m.in. zbiórka 

makulatury i nakrętek, paczki dla najuboższych uczniów, akcja „pomoc dla 

niepełnosprawnego Łukasza”. Pomagał w przygotowaniu i przekazaniu paczek 

seniorom z Parafii Matki Boskiej Królowej Polski. Miłosz został koordynatorem  akcji 

„Obiady dla Pani Janki”. Do jego zadań należało sporządzenie grafiku i nadzór nad jego 

realizacją. Sprawdził się też jako redaktor gazetki szkolnej. Działalność proekologiczna 

i prozdrowotna to dla Miłosza sposób na życie. W Szkolnym Kole PCK realizuje cele i 

bieżące działania tej organizacji. Bierze udział w  Ogólnopolskich Olimpiadach o 

Promocji Zdrowego Stylu Życia. W ramach Erazmusa przygotowywał różne zadania 

prozdrowotne. Miłosz uwielbia sport i reprezentuje szkołę w każdej dyscyplinie 

sportowej.  Od 6 roku życia  uprawia judo i   hokej na lodzie. Jego pasją jest nauka 

języków obcych.  

 

3. Piotr Schulz ma 14 lat i jest uczniem VIII kl. SP nr 8 w Toruniu.  Miłość do ludzi i 

wolontariatu zaszczepiła w nim starsza siostra Michalina. Oboje bardzo zaangażowali 

się w pomaganie na rzecz podopiecznych Fundacji Mam Marzenie. To właśnie Piotrek 

wymyślił sposób pozyskiwania środków „zarabianie za oceny”,  który zaakceptowali 

rodzice. Dzięki zebranym pieniądzom za szóstki i piątki udało się spełnić marzenia 

kilkorga dzieci , m.in.  Dawida, który marzył o  Play Station, dziewczynki, której kupili 

https://www.facebook.com/FundacjaRaknRoll/?__cft__%5b0%5d=AZV92N4hkzyItypDEclaYgK-kqNBks_VojugeirmJIxKqFSEAK51ZF9BbYvDitVBvyu9PzhzV7vBXdWzqbihzp6klaXsDRLUiE6u3Mwpg-iSCPExWxjol6f8qEb0Y8-yqmVQF_gz1uycywP0xWRxTDK5&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaRaknRoll/?__cft__%5b0%5d=AZV92N4hkzyItypDEclaYgK-kqNBks_VojugeirmJIxKqFSEAK51ZF9BbYvDitVBvyu9PzhzV7vBXdWzqbihzp6klaXsDRLUiE6u3Mwpg-iSCPExWxjol6f8qEb0Y8-yqmVQF_gz1uycywP0xWRxTDK5&__tn__=kK-R


trampolinę,  Julii - laptopa, chłopcu - meble do pokoju.  Piotr zrozumiał jakie znaczenie 

mają wszelkie akcje charytatywne i chętnie w nich uczestniczy, przynosząc grosze na 

Grę Grosza, nakrętki dla Mateusza na rehabilitację., drobne datki dla schroniska dla 

zwierząt. Piotr zaangażował się w akcję „Obiady dla Pani Janki” i przynosił jej obiady 

ze szkolnej stołówki. Na Dzień Dziecka wraz ze szkolną grupą wolontariuszy 

przygotowali program  dla dzieci  z Domu Samotnej  Matki. Kilkakrotnie uczestniczył 

też w akcji Szlachetna Paczka: segregował i pakował  przyniesione dary a potem wraz 

z rodzicami zawoził rodzinom.  W ramach akcji Pluszowy Miś zbierał maskotki i 

artykuły piśmiennicze dla szpitali dziecięcych i świetlic przyszpitalnych. Piotr 

interesuje się  ekologią i zdrowym stylem życia.  W ramach programu Erazmus, 

reprezentując szkołę, uczestniczył w dyskusjach z rówieśnikami w Bułgarii i Danii. 

Mając duże oparcie w rodzicach i siostrze realizuje wiele działań na rzecz 

potrzebujących ludzi i zwierząt.  

 

Kategoria SENIOR (uczniowie szkół ponadpodstawowych)  

 

4. Weronika Stanik ma 16 lat i jest uczennicą VII LO.  Jest bardzo zaangażowana w 

terapię swoich dwóch niepełnosprawnych braci. W liceum pełni funkcję 

przewodniczącej klasy i jest członkiem szkolnego koła Caritas. Swoje talenty 

artystyczne wykorzystuje przy niesieniu pomocy (występy artystyczne, tworzenie 

plakatów, fantów, ozdób świątecznych). Brała aktywny udział w pracach na rzecz 

szkolnej biblioteki oraz organizowanych przez nią imprezach. Poprowadziła szkolny 

koncert charytatywny „Dla Pawła”, w którym wzięło udział wielu młodych toruńskich 

artystów. Od trzech lat współpracuje z  Pracownią  Wczesnego Wspierania Rozwoju 

AIM w Toruniu, gdzie pomaga przy hipoterapii niepełnosprawnych dzieci w 

Różankowie. Najbardziej dumna jest z realizacji swojego projektu społecznego na 

platformie Zwolnieni z Teorii - Balu  Karnawałowego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z Fundacji Ducha w Toruniu (2020), z którą współpracuje do dzisiaj    

Od 2019 r. jest wolontariuszką  Klubu „Ośmiu” w MDK. Brała udział we wszystkich 

inicjatywach klubu m.in. „Wieczorze dla seniorów”, akcji charytatywnej „Dla Pauliny”, 

Toruńskim Balu Integracyjnym „Gwiezdne Wojny”, akcji „Serce dla Seniora” – szycie 

poduszek. Na co dzień, w ramach pracy woluntarystycznej w tym klubie opiekuje się 

chorą, starszą panią. W czasie pandemii dołączyła do akcji “WSPIERAJ SENIORA”, 

gdzie jest zarejestrowana jako wolontariuszka. Zgłosiła się również do zespołu w 

kolejnej edycji Zwolnionych z Teorii i  realizuje  swój pomysł, jakim jest zwiększanie 

świadomości na temat praw człowieka w mediach społecznościowych. Uwielbia sport, 

gra rekreacyjnie w siatkówkę, koszykówkę oraz biega terenowo. W przyszłości 

chciałaby spełniać się w zawodzie pedagoga specjalnego. 

 

5. Jasmina Abu Nahia ma 16 lat i jest uczennicą II kl. integracyjnej o profilu 

pedagogicznym VII LO w Toruniu, gdzie od I kl. pełni funkcję wiceprzewodniczącej 

Samorządu Klasowego.  Jej sposób na życie to harcerstwo, w którym działa od 2013 

roku, a od 3 lat prowadzi swój zastęp i jest harcerką 27 Toruńskiej Drużyny 

Starszoharcerskiej „Invicta”, gdzie obecnie jest drużynową.   Wraz ze swoim zastępem 



a później drużyną organizowała wiele zbiórek i akcji, m.in.: „Szlachetna Paczka” 

(2019); porządkowanie Zamku Krzyżackiego, pokaz pierwszej pomocy podczas 

Pikniku Historycznego, przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju do komendy 

Policji i Straży Pożarnej w Toruniu. W czasie wakacji 2020 r. organizowała obozy w  

Warszawie i  polskiej Wenecji.  Obecnie pracuje z drużyną online, organizując m.in. 

obchody świąt państwowych.  W liceum angażuje się w szkolne imprezy oraz koncerty 

charytatywne , np.  poprowadziła koncert z okazji święta patronki szkoły pn. „Szuman 

Show”. W ramach koła Caritas brała udział w wielu akcjach charytatywnych, np. Balu 

Karnawałowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Fundacji Ducha (2020). 

Angażowała się w działalność Klubu Asystentów Bibliotecznych, gdzie pomagała m.in. 

przy opracowywaniu nowego księgozbioru. Zajmowała się też  radiowęzłem szkolnym.  

W 2021 była wolontariuszką WOŚP. Została wybrana jako reprezentantka szkoły do 

Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.    Przez dwa kolejne lata reprezentowała swoje 

liceum w Mistrzostwach Torunia Debat Oksfordzkich. Była koordynatorką zdalnie 

organizowanego quizu z ok. Międzynarodowego Dnia Tolerancji w szkole.  

 

6. Zuzanna Bartkowiak ma 17 lat i  jest uczennicą II kl.  o profilu psycholgiczno-

pedagogicznym II LO w Toruniu. Jest bardzo aktywna w szkole i poza nią. Bierze udział 

w wielu szkolnych projektach, np. Narodowy Rozwój Czytelnictwa, obchody Dnia 

Niepodległości Polski, obchody 100 lecia powrotu Torunia do Wolnej Polski. 

Systematyczną działalność woluntarystyczną rozpoczęła w 2016 roku, wstępując do 5. 

Toruńskiej Drużyny Harcerek „Połoniny”. W styczniu  2018 r. została zastępową i m.in. 

wpadła na pomysł wysyłania listów i upominków do osób samotnych, np. do Domu 

Samotnej Matki. Jest też w szeregach Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, z którym zabezpieczała toruńskie  imprezy plenerowe. Wchodzi w skład 

kadry kursów zastępowych, gdzie prowadziła zajęcia. W ZHP  szybko  awansowała i w 

2019 r. została przyboczną w drużynie. W tym samym roku zaczęła także działać w 5. 

Toruńskiej Gromadzie Zuchenek „Dobre Melodie”. Z okazji świąt narodowych, 

regionalnych i kościelnych brała udział w organizacji różnych  imprez miejskich. Mimo 

pandemii zmobilizowała swoją drużynę do wysłania kartek urodzinowych ciężko chorej 

dziewczynie.  Drugą pasją Zuzanny  jest działalność od 2016 r. w Fundacji Muzeum 

Historyczno – Wojskowe w Toruniu. Bierze aktywny udział w różnych akcjach, np. 

sprzątanie grobów, opieka nad zapomnianymi pomnikami, przeprowadzała wywiady z 

żyjącymi świadkami historii, bierze udział w inscenizacjach historycznych. Ponadto 

pomaga w organizacji „żywych lekcji historii”, „Wigilii Pokoleń”.  

 

7. Marika Witkowska – ma 18 lat i jest uczennicą III kl. w Zespole Szkół Inżynierii 

Środowiska na kierunku technik weterynarii. Od najmłodszych lat podejmowała 

działania na rzecz ludzi  i zwierząt.  Od 8 lat jest harcerką i obecnie pełni funkcję 

przybocznej w 18 Toruńskiej Drużynie Harcerskiej „Las”.  Organizuje zbiórki, biwaki 

i obozy letnie. Marika kocha zwierzaki i zawsze znajdzie czas na wyjścia z grupą swoich 

zuchów do schroniska dla bezdomnych zwierząt.  W liceum od dwóch lat pełni funkcję 

Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Koordynuje wiele imprez i akcji 

charytatywnych, np.  zbiórka makulatury, nakrętek, baterii, Góra grosza, żywności dla 



zwierząt ze schroniska. Marika,  wpadła na pomysł utworzenia grupy cheerleaderek, 

która uświetniła szkolny Turniej Piłki Siatkowej.  Szczególną aktywnością wykazała 

się przy organizacji targów "Wszystko dla psa i kota". Angażuje się również w wiele 

działań społecznych na terenie Torunia. Wraz  z koleżankami z klasy zajęła III miejsce 

w grze miejskiej "Herbert w Toruniu"   Pomimo ograniczeń pandemicznych Marika jest 

aktywna jako Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. W roku szkolnym 

2020/2021 zorganizowała m.in. Dzień Kundelka, konkurs „Ignasie” z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Jest też  wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej im. dra 

Leona Szumana w Toruniu. Wspiera jego mieszkańców w różnych dziedzinach życia: 

chodząc z nimi na zakupy, spacery, prowadząc rozmowy i spędzając z nimi czas wolny. 

  

 


