
 

„Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej" 

ALEKSANDRA BRZOZOWSKA 

Pani Aleksandra Brzozowska jest wolontariuszką Płockiego Wolontariatu Urzędu Miasta 

Płocka od czerwca 2013 roku. W tym czasie brała udział w licznych projektach i działaniach 

pomocowych. Wśród nich należy wymienić między innymi udzielanie korepetycji dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych w ramach akcji „Korek" w roku szkolnym 2013/2014, indywidualne lekcje dla 

podopiecznego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku w drugim semestrze roku 

szkolnego 2014/2015 i bożonarodzeniowe zbiórki żywności dla podopiecznych Fundacji 

„Panaceum" w listopadzie 2013 i grudniu 2014 roku. Dwukrotnie, w 2014 i 2015 roku, uczestniczyła 

także w „Akcji Walentynkowej" Płockiego Wolontariatu. Od października 2015 wolontariuszką 

włączyła się w nowy projekt prowadzony przez Płocki Wolontariat. W każdy piątek w biurze 

Wolontariatu spotyka się z innymi wolontariuszami i szyje pomocowe maskotki. 

Wśród akcyjnych działań Wolontariatu znalazły się obsługa II Półmaratonu Dwóch Mostów w 

2013 roku, imprezy dla osób niepełnosprawnych takie jak festyn „Wspólnie możemy więcej" 

organizowany przez parafię św. Jakuba w Płocku i płockie obchody Światowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych w Galerii Wisła w listopadzie 2014 roku. Sprzedawała kalendarze Płockiego 

Wolontariatu wydane jako element projektu „Matki" w 2014 roku. W maju 2015 roku wystąpiła w 

krótkometrażowym filmie promującym ideę wolontariatu. 

 

Pani Aleksandra uczestniczyła także w zbiórkach pieniędzy organizowanych podczas wydarzeń 

kulturalnych i sportowych mających miejsce w Płocku takich jak: „Spełniamy Marzenia" w Galerii 

Wisła w listopadzie 2013 roku, VI Jarmark Tumski w maju 2014 roku i turniej plażowej piłki 

ręcznej w lipcu 2014 roku. Dwukrotnie pracowała również podczas corocznej, przedświątecznej, 

charytatywnej loterii fantowej organizowanej przez Płocki Wolontariat w Galerii Wisła. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wolontariuszka zrealizowała trzy autorskie projekty. Pierwszy z nich to „Siedmiomilowe buty", 

czyli wakacyjne, odbywające się w lipcu i sierpniu 2014 roku, spotkania dla dzieci ze świetlic 

środowiskowych, w czasie których mogły one poznać historię, kulturę, obyczaje i kuchnię różnych 

egzotycznych krajów. W grudniu 2014 roku w ramach akcji „Odmroźmy serce na Święta" 

rozdawała zabieganym mieszkańcom Płocka niezwykłe kartki bożonarodzeniowe, które mogli 

następnie wręczyć swoim znajomym czy sąsiadom. Od stycznia do czerwca 2015 roku prowadziła 

autorski projekt „Zajęcia praktyczne", w ramach którego seniorzy i wolontariusze nawzajem 

wymieniali się doświadczeniami życiowymi: lepili pierogi, uczyli się szycia i dyskutowali o 

filmach. 

Pani Aleksandra Brzozowska jest bardzo pracowitą i odpowiedzialną osobą. Wyróżnia się w grupie 

wrażliwością i dojrzałością. Włącza się w większość akcji Płockiego Wolontariatu i nigdy nie 

zawodzi. 

Pani Aleksandra deklaruje chęć dalszej współpracy z Płockim Wolontariatem Urzędu Miasta 

Płocka. 

Z dużą przyjemnością udzielam rekomendacji Aleksandrze Brzozowskiej, która jako 

wolontariuszka jest zaangażowana w działania Płockiego Wolontariatu od blisko 3 lat. Ola jest 

wyjątkowym człowiekiem. Niezwykle pracowitym, wrażliwym, kreatywnym. W wolontariacie 

oprócz włączania się w większość naszych akcji, realizuje swoje pomysły, żeby promować ideę 

wolontariatu, która jest dla niej bardzo ważna. Ta wyjątkowo dojrzała dziewczyna jest 

zaangażowana bardzo w życie szkolne (w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w 

Płocku). Jest nie tylko najlepszą uczennicą (średnia 5.0 - stypendium od Prezesa Rady Ministrów) 

ale też działa jako wolontariusz. Udziela korepetycji, organizuje akcje promujące szkołę i 

wolontariat. 

Bardzo życzę Oli wygranej w konkursie „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności 

społecznej" ponieważ jej praca wolontarystyczna jest szczera i wypływa z jej dobra. 

 

Beata Olszewska

 


