
 

 

 

Lp. 
Mam na imię…  

Kilka słów na DZIEŃ DOBRY  Oto ja! Kontakt do mnie  
Mieszkam w… 

1. 

Emil 

Emil 8 lat. Emil jest bardzo pogodnym i wesołym chłopcem. Uwielbia bawić się 
na placach zabaw, grać w piłkę nożną. Uwielbia wszystko co jest związane ze 
strażą pożarną. Lubi rysować, malować, wycinać i bawić się różnymi masami 
plastycznymi. Jest chłopcem otwartym na nowe znajomości i bardzo łatwo je 
nawiązuje. Cieszymy się, że możemy ponownie wziąć udział w tak ważnym i 
potrzebnym projekcie. Dzięki poprzedniej edycji dowiedzieliśmy się jak ważne 
jest uświadamianie dzieci, jak ważna jest wrażliwość na drugiego człowieka. 
Cieszyło nas jak bardzo dzieci są ciekawe i zainteresowane tematem zespołu 
Downa. Mamy nadzieję, że w tej edycji również poznamy mnóstwo nowych 
osób, że nawiążemy nowe znajomości i przede wszystkim pomożemy 
zrozumieć dlaczego tak ważne jest uświadamianie młodych ludzi na 

niepełnosprawność.  
 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/pachanapaulina 
 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/21przygodemila  
Krzemienica 

(powiat łańcucki, 
woj. podkarpackie) 

https://www.facebook.com/pachanapaulina
https://www.facebook.com/pachanapaulina
https://www.facebook.com/21przygodemila
https://www.facebook.com/21przygodemila


2. 

Fabian 

Fabianek ma 4,5 roku, jest energicznym i wesołym chłopcem, bardzo lubi 
słuchać muzyki, bawić się samochodami, lubi zabawy z innymi dziećmi oraz 
uwielbia spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/katarzyna.tyszer1 
 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/profile.php?id=1000631
20195092  

 

Markowa 
(powiat łańcucki,  

woj. podkarpackie) 

3. 

Franek 

Franek urodził się 29 stycznia 2020 roku. Gdy skończył rok, poszedł do żłobka 
a od sierpnia tego roku poszedł do przedszkola Freblowskiego. Jest w grupie 
specjalnej. Franuś jeszcze nie mówi, choć wszystko rozumie. Za to bardzo 
ładnie naśladuje zwierzątka. W ogóle zwierzęta bardzo lubi, zwłaszcza pieski. 
Ma farmę ze zwierzętami. Bardzo lubi słuchać piosenek z YouTube, śpiewające 
brzdące i inne. Dużo śpiewa po swojemu, pokazuje.  
Za nami prawie 3 lata walki o jego sprawność. Dopiero wiosną zaczął chodzić, 
ponieważ miał bardzo osłabione napięcie mięśniowe centralne. Często 
niestety choruje i często kończy się to szpitalem. Jest jednak bardzo dzielny. 
Robi ogromne postępy, które opisujemy na naszej stronie.  

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/profile.php?id=1000575
48327186  Łukanowice  

gmina Wojnicz 
powiat tarnowski 
woj. małopolskie 

4.  

Gabrysia 

Gabrysia bardzo lubi chodzić na place zabaw, bawić się z innymi dziećmi, 
układać puzzle i tańczyć.  

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/swiatgabrysi  

Swarzędz  

https://www.facebook.com/katarzyna.tyszer1
https://www.facebook.com/katarzyna.tyszer1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063120195092
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063120195092
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063120195092
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057548327186
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057548327186
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057548327186
https://www.facebook.com/swiatgabrysi
https://www.facebook.com/swiatgabrysi


5. 

Gabryś 

Gabryś jest 3,5 letnim chłopcem. 

Lubi bajki, książki i auta w każdym wydaniu  

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/profile.php?id=1000838
83141478 

Sławno 
woj. 

zachodniopomorskie 

6. 

Gaja 
Gaja to wesoła 5-latka, po wielu medycznych przejściach, ale jak każde dziecko 
lubi się bawić i łobuzować. Uwielbia oglądać bajki ze strażakiem Samem, Bluey 
i słuchać piosenek dla dzieci. Chętnie odtwarza sceny z bajek, kiedy bawi się 
zabawkami. Ma fantastyczną wyobraźnię i lubi kolorowanki z naklejkami.                      
Na dobranoc koniecznie musi przeczytać z mamą kilka książek. 

Gaja to wierna fanka Psiego Patrolu, prawie honorowa członkini  

 

Strona: 
https://www.facebook.co
m/search/top?q=taka%20j

a%20gaja 

Sanok 
(woj. podkarpackie) 

7. 

Iga 

Iga lubi kolorowanki. Chętnie czyta książki. Jak prawdziwa nastolatka kocha 

kosmetyki  Obecnie jej ulubionym przedmiotem w szkole jest biologia. 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co
m/agnieszka.piotrowska.9

63434 

Krośnice 
(woj. dolnośląskie) 

https://www.facebook.com/search/top?q=taka%20ja%20gaja
https://www.facebook.com/search/top?q=taka%20ja%20gaja
https://www.facebook.com/search/top?q=taka%20ja%20gaja
https://www.facebook.com/agnieszka.piotrowska.963434
https://www.facebook.com/agnieszka.piotrowska.963434
https://www.facebook.com/agnieszka.piotrowska.963434


8. 

Ignaś 
Ignaś to wesoły sześciolatek.  
Bardzo chętnie "pomaga" w kuchni i tacie przy majsterkowaniu. 
 

Najbardziej lubi wygłupy  A tak poważnie – ostatnio bardzo lubi układać 
puzzle, generalnie lubi ukladanki. Jest wielkim fanem ToyStory w szczególności 
Buzza Astrala. Kocha zwierzęta. Jesteśmy właśnie w trakcie podejmowania 
decyzji o własnym piesku, ale póki co jeszcze dajemy sobie czas przynajmniej 
do wiosny. 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/patrycja.kazmierczak.10
42  

Grab 
powiat pleszewski 
woj. wielkopolskie 

9. 

Jasiu_1 
Jano to 8-letni chłopiec, który uśmiechem zarazi nawet największego ponuraka 

Uwielbia autka i wszystko co z Nimi związane. Jest fanem niezmiennie 

Psiego Patrolu, kinder czekoladek lub jajek niespodzianek Jano lubi też 
kolorować i malować farbami. Już teraz chcemy Wam podziękować                                     

za dołączenie do projektu... Wielka piona dla Was  

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/Zespolak 

Luboń 
(woj. wielkopolskie) 

10. 

Jaś_Staś_2 

Jaś uwielbia piosenki, tańce, rymowanki. Sfiksowany na punkcie dodaj liter, 
zna wszystkie spółgłoski i kilka samogłosek. Lubi auta, układa drogi, korki. Jest 
radosnym chłopcem, odważny, kontaktowy. Ulubiona bajki to: „Psi patrol”                      
i „Strażak Sam”. Pozdrawiamy serdecznie z Jasiem Stasiem 4 lata 

 

Konto: 
https://www.facebook.co

m/jas.stas.1481 

Nowy Dwór Gdański 
(woj. pomorskie) 

https://www.facebook.com/patrycja.kazmierczak.1042
https://www.facebook.com/patrycja.kazmierczak.1042
https://www.facebook.com/patrycja.kazmierczak.1042
https://www.facebook.com/Zespolak
https://www.facebook.com/Zespolak
https://www.facebook.com/jas.stas.1481
https://www.facebook.com/jas.stas.1481


11. 

Kasia 

Kasia jest 5,5 letnia dziewczynka. Chodzi do przedszkola publicznego. Bardzo 
chętnie uczęszcza na zajęcia które pomagają jej być bardziej samodzielną. Lubi 
oglądać bajki i słuchać piosenek. Jej ulubiony deser to lody, a zabawki to bańki 
mydlane i traktory. Ostatnio także polubiła gry planszowe. 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/honorata.gauza.1 

Żerniki 
(woj. wielkopolskie) 

12. 

Kornelia 

Cześć, mam na imię Kornelka. Urodziłam się 2.06.2015r. w Środzie Wlkp. Mam 
wadę genetyczną – zespół Downa, która czasami komplikuje mi życie, 
zaburzając moje funkcjonowanie. Wszystkie umiejętności nabywam                                   
z opóźnieniem. Już od narodzin uczęszczam z mamą na różne zajęcia 
wspomagające mój rozwój. Często też choruję, mam wrodzoną obniżoną 
odporność. Najgorsze jest to, że nie mogę jeść m.in czekolady przez alergię 
pokarmową. Pomimo wszystko jestem radosną, zawszę uśmiechniętą 
dziewczynką. Lubię malować, rysować , słuchać muzyki, a najbardziej 
fotografować tabletem cały otaczający mnie świat. Moją ulubioną bajeczką 
jest Kraina Lodu, Mia i ja oraz Heidi. Uwielbiam wszystkie zwierzątka, ale 
najbliżej jest mi do kotków i koni. Jak widzicie niewiele różnie się od Was. Dla 

mojej mamy i siostry jestem całym światem , bo to przecież TYLKO jeden 
chromosom więcej.  

Strona: 
https://www.facebook.co

m/SwiatNelki 

Środa Wielkopolska 
(woj. wielkopolskie) 

13.  

Krzyś 

Krzyś-profesor miłości (Fb) Krzyś- profesor miłości to 8 letni chłopiec                                   
z zespołem Downa. Obecnie chodzi do 1 klasy szkoły specjalnej w Policach. 
Krzyś jest bardzo pogodnym, sympatycznym blondynem o niebieskich oczach. 
Lubi bardzo bajkę Zygzak McQueen. Uwielbia bajki czytane na dobranoc. 
Potrafi już sam czytać i pisać na komputerze. Uwielbia muzykę i taniec. Amator 
słodkich lodów i ciast. Pasjonat podróży dalekich i bliskich, spacerów. Lubi 
pływać, jeździć na koniu, grać w piłkę. Chciałby mieć w domu kotka. Z chęcią 
opiekuje się swoim psem. Lubi się przytulać, dawać buziaki. Lubi zajęcia 
plastyczne – szczególnie wycinanie nożyczkami i malowanie farbami. Bardzo 
chętnie pomaga w pracach domowych i na ogrodzie. Chętnie piecze ciasta                         
z mamą lub tatą. Lubi być chwalony i podziwiany. Kocha ludzi i zwierzęta. Jest 
bardzo szczery i wrażliwy. Obdarza na co dzień miłością wszystkich bliskich. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/profile.php?id=1000407
48540022  

Police 
zachodniopomorskie 

https://www.facebook.com/honorata.gauza.1
https://www.facebook.com/honorata.gauza.1
https://www.facebook.com/SwiatNelki
https://www.facebook.com/SwiatNelki
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040748540022
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040748540022
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040748540022


14. 

Lenka_1 Lenka to radosna i wesoła dziewczynka o niebieskich oczach. Ma cztery i pół 
roku i uwielbia bawić się samochodami oraz lalkami. Lenusia lubi pomagać                          
w kuchni i gotować z rodzicami. Kocha zwierzęta, zwłaszcza konie i psy. Od pół 
roku uczęszcza na zajęcia z koniem – na hipoterapię. Lenka lubi muzykę, 
uwielbia tańczyć, a także chodzić na długie spacery i jeździć na hulajnodze. 
Poza tym Lenusia kocha ludzi. Chętnie się z nimi wita, przytula, macha im                             
i mówi : „dzień doby”.  
Ta dziewczynka to prawdziwy skarb. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/Lenka3d 

Sanok 
(woj. podkarpackie) 

15.  

Lenka_2 

Lenka ma 8 lat. Mieszka w małej miejscowości na Podlasiu. Uczęszcza do 
pobliskiej szkoły podstawowej do 1 klasy, to pilny, ale uparty uczeń. Lubi 
tańczyć i śpiewać, malować się oraz przebierać. Uwielbia odrywać różne role, 
dzień bez przedstawienia jest dniem straconym. Ma dobre zadatki na gwiazdę 

estrady. Wiele osób mówi, że ta dziewczynka uzależnia  

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/lena.hurhena/  
Błonie Małe 

powiat sokołowski 
woj. mazowieckie 

16.  

Lenka_3 
Lenka w grudniu skończy 5 lat. Na co dzień jest pogodna i uśmiechnięta,                            
na ogół nieufna i w towarzystwie skryta. Jeżeli jednak komuś zaufa, obdarza         
go uśmiechami i przytulaskami :) 
 
Powoli robi kroczek za kroczkiem do przodu. Pojawiają się jej pierwsze słowa 

 Lenka bardzo lubi układać figurki. Największą sympatią obdarza postaci                        
z jej ulubionych bajek tj. Peppa i Bing. Lubi spędzać czas przeglądając książeczki 
ze zwierzętami. Bardzo lubi układać drewniane układanki.  

 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/profile.php?id=1000310
55662510 

 
Konto prywatne: 

https://www.facebook.co
m/profile.php?id=1000084

73239936 
 

Łubna koło Piaseczna  
(woj. mazowieckie) 

https://www.facebook.com/Lenka3d
https://www.facebook.com/Lenka3d
https://www.facebook.com/lena.hurhena/
https://www.facebook.com/lena.hurhena/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055662510
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055662510
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055662510
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008473239936
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008473239936
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008473239936


17. 

Maja 

 
Maja – ur. 06.05.2018 r. – Maja nas oswaja lubi muzykę i wszystko co z nią 
związane, taniec, różne bajki i ogólnie niespodzianki : ) 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/Maja-nas-oswaja-
104633994732691 

 
Konto prywatne: 

https://www.facebook.co
m/alicja.maciag.1  

Majdan Królewski 
(powiat 

kolbuszowski,  
woj. podkarpackie) 

18.  

Marysia 

"...nie wszyscy mieliśmy w życiu tak samo łatwy start, ale każdy z nas otrzymuje 
od Boga tę samą szansę".  
 
Marysia urodziła się 23 sierpnia 2016 r. Wielką niespodzianką była wiadomość 
o zespole Downa. Zdiagnozowano u niej także ciężką wadę serca. Na swoje 

pierwsze urodziny zamiast tortu dostała naprawione serduszko . W kwietniu 
2022 roku okazało się, że Marysia ma obustronny niedosłuch. Od maja tego 
roku jest zaaparatowana. Mania jest rezolutną, wesołą, ciekawą świata                                                
6 - latką. Od września poszła do ogólnodostępnej zerówki. Mimo że nie mówi, 
świetnie sobie radzi. Grupa uczy się akceptacji, a Marysia czepie prawidłowe 
wzorce od rówieśników. Marysia uwielbia tańczyć, śpiewać, jeździć na 
rowerze. Lubi gotować, bawić się z rodzeństwem i ukochaną babcią, uwielbia 
świnkę Peppę i Psi Patrol.   

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/profile.php?id=1000045
60181739  Stadła 

gmina Podegrodzie 
powiat nowosądecki 

województwo 
małopolskie 

19. 

Michał 

Michałek ma 16 lat, uwielbia konie i psy. 
Lubi też basen, śpiew i taniec.  

 

Strona: 
https://www.facebook.co
m/OtworzsercedlaMichalk

a 
 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/grazyna.gral  

Jarosław 
(woj. podkarpackie) 

https://www.facebook.com/Maja-nas-oswaja-104633994732691
https://www.facebook.com/Maja-nas-oswaja-104633994732691
https://www.facebook.com/Maja-nas-oswaja-104633994732691
https://www.facebook.com/alicja.maciag.1
https://www.facebook.com/alicja.maciag.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004560181739
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004560181739
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004560181739
https://www.facebook.com/OtworzsercedlaMichalka
https://www.facebook.com/OtworzsercedlaMichalka
https://www.facebook.com/OtworzsercedlaMichalka
https://www.facebook.com/grazyna.gral
https://www.facebook.com/grazyna.gral


20. 

Mikołaj Mikołaj to bardzo wesoły chłopiec. 
Jest bardzo aktywny, lubi spędzać czas na świeżym powietrzu i basenie.  
Lubi, gdy mu się czyta książeczki.  
Kocha zwierzęta. Lubi tańczyć.  
 
Teraz z niecierpliwością czeka na listopad. Wówczas obchodzi swoje urodziny. 
Będzie wiele radości, życzeń i wyczekiwany przez Mikołaja tort.  

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/wiola.pliszczynska  

Włocławek 

21. 

Nadia 

Nadia to 2,5- letnia miłośniczka wszelkich zwierzątek. 
Lubi też piłeczki, książeczki i klocki Duplo. 
Jest to dziewczynka, którą tak naprawdę wszystko cieszy, a najbardziej 
towarzystwo i przytulasy.  

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co
m/katarzyna.anszczak.7  

Środa Wielkopolska 
(woj. wielkopolskie) 

22. 

Nelka 
Nel to 5-cio letnia dziewczynka, która chętnie chodzi do przedszkola                                         

i uczestniczy w każdych zajęciach. Ostatnio bardzo dużo tańczy i śpiewa  

Jej największym towarzyszem jest uśmiech każdego dnia  
Jak każda dziewczynka kocha swoje Lale, gotuje, kąpie i wyprawia im 
urodziny...Bardzo lubi prace plastyczne, puzzle, gry i układanki... a my 

uwielbiamy patrzeć, jak się bawi  Zachwyca nas każdym dniem, którego 
miało nie być. 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co
m/izabela.wojciechowska.

5680 
Borzęcice  

(gmina Koźmin 
Wielkopolski) 

https://www.facebook.com/wiola.pliszczynska
https://www.facebook.com/wiola.pliszczynska
https://www.facebook.com/katarzyna.anszczak.7
https://www.facebook.com/katarzyna.anszczak.7
https://www.facebook.com/izabela.wojciechowska.5680
https://www.facebook.com/izabela.wojciechowska.5680
https://www.facebook.com/izabela.wojciechowska.5680


23. 

Nikodem_1 

Siedmiolatek 
Miłośnik prac plastycznych. Uwielbia zabawy na świeżym powietrzu, książki 
(nie zaśnie, jak nie ma przeczytanej) oraz fan Strażaka Sama. 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/anna.dymna.71 

Włocławek 

24.  

Nikodem_2 

Nikos urodził się 14 stycznia 2017 roku. 
Jest pogodnym chłopcem. 
Towarzyski, lubi zwierzęta 
Bawi się klockami lubi i potrafi układać puzzle 
Lubi wszelkiego rodzaju gadżety strażaka Sama, 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co
m/profile.php?id=100015

562966599  

Trębaczów 

25. 

Ola 

Siedmiolatka, lubi muzykę i zabawę lalkami. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/Olunia-Malunia-
439181449606350 

 
Prywatne: 

https://www.facebook.co
m/joanna.wasiak.568 Włocławek 

https://www.facebook.com/anna.dymna.71
https://www.facebook.com/anna.dymna.71
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015562966599
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015562966599
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015562966599
https://www.facebook.com/Olunia-Malunia-439181449606350
https://www.facebook.com/Olunia-Malunia-439181449606350
https://www.facebook.com/Olunia-Malunia-439181449606350
https://www.facebook.com/joanna.wasiak.568
https://www.facebook.com/joanna.wasiak.568


26. 

Oliwia  Oliwka ma 7 lat, chodzi już czwarty rok do przedszkola w szkole masowej 
(obecnie drugi rok zerówka) Najbardziej lubi bawić się w gotowanie i sklep, 
klockami. Niezbyt chętnie bawi się lalkami, choć ostatnio nie odstępuje misia 
Maję, z którą nawet jedzie do szkoły.  
Jest dzieckiem bardzo energicznym; zatem wszędzie jej pełno. 
Oliwka lubi zabawy z piłką i balonem. Interesuje się przeróżnymi książkami, 
uwielbia kolorować rysunki.  
Jest bardzo radosną, wesołą i towarzyską dziewczynką.  

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/Oliwianaszadziwia  

Rypin 
(woj. kujawsko-

pomorskie) 

27. 

Pola_1 

Cześć, mam na imię Pola. Mam sześć lat i dodatkowy chromosom, rodzice 
nazwali go chromosomem szczęście. Mówią też, że dzięki niemu jestem 
wyjątkową dziewczynką. Niestety czasami sprawia, że trudniej mi się czegoś 
nauczyć, ale jestem dzielną wojowniczką i nigdy się nie poddaję. Każdego dnia 
chodzę na dodatkowe zajęcia, żeby zdobywać nowe umiejętności. Bardzo 
chciałabym nauczyć się jeździć na rowerze i mam nadzieję, ze kiedyś mi się to 
uda. Lubię śpiewać, tańczyć, grać w piłkę, układać puzzle i jestem wielką fanką 
książek o Kici Koci oraz Jadzi Pętelce. Kocham wszystkie zwierzęta, ale moje 
serce skradły psiaki i kucyki. Moja mama twierdzi, że mój uśmiech ma magiczną 
moc i jest zaraźliwy. Dlatego posyłam Wam mój uśmiech i mam nadzieję, że go 

odwzajemnicie  

 

Strona: 
https://www.facebook.co
m/chromosomszczescia 

Poznań 

28. 

Pola_2 

Pola to wulkan energii, który zaraża wszystkich swoim uśmiechem. Miłośniczka 
książek, baniek mydlanych i psów. Uwielbia skakać na trampolinie, pływać                          

w basenie i do wszystkich się przytulać  Nie ma opcji, aby wyruszyła                                  

w podróż autem bez włączonej muzyki  

Mój prywatny cud, największy motywator  

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/alicja.manikowska.9  

Poznań 

https://www.facebook.com/Oliwianaszadziwia
https://www.facebook.com/Oliwianaszadziwia
https://www.facebook.com/chromosomszczescia
https://www.facebook.com/chromosomszczescia
https://www.facebook.com/alicja.manikowska.9
https://www.facebook.com/alicja.manikowska.9


29.  

Sara 

Sara niezmiennie jest fanką Świnki Peppy i Myszki Minnie oraz wszystkiego, co 
z nimi związane. Uwielbia bawić się w gotowanie, lubi też zabawy lalkami                              
i proste gry planszowe. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co
m/saranaszaksiezniczka  

 
Mama Sary prosi                            

o kontakt przez swoje 
konto prywatne: 

https://www.facebook.co
m/kama.kierzkowska  

Warszawa 

30. 

Szymon_1 
Szymek to nasza iskierka, która rozpromienia nam każdy dzień swoim 
uśmiechem. Uwielbia swoje zwierzęta i chyba też dlatego bardzo lubi bajkę Psi 

patrol oraz Masza i niedźwiedź  Kocha muzykę, ciągle słucha jej i śpiewa po 
swojemu. Bardzo lubi wszystkie zabawy, podczas których może się pochlapać 
i wybrudzić. Jest wtedy w swoim żywiole!  
Największą frajdę sprawia mu ostatnio pisanie i zmazywanie tego, co napisał 

lub narysował i od nowa, tak w kółko  :)  

Dzięki niemu nasz dom jest cały czas radosny  

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/patrycja.hopek 
 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/SzymusioweLoVe 

Dzikowiec 
(powiat 

kolbuszowski, woj. 
podkarpackie) 

31.  

Szymon_2 Szymek to 5-letni chłopiec z zespołem Downa. Jest pogodnym i uśmiechniętym 
przedszkolakiem, ale bywa też małym uparciuchem. Wie, czego chce i lubi 
stawiać na swoim. Szymek uwielbia strażaka Sama i pieski z Psiego Patrolu. 
Chętnie bawi się figurkami tych bajkowych postaci. Lubi też samochodziki,                        
a z pomocą mamy układa budowle z klocków. Bardzo lubi słuchać, kiedy ktoś 
czyta mu książeczki. Szymek do wszystkich jest nastawiony pozytywnie, cieszy 
się kiedy może bawić się z innymi dziećmi. 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co
m/profile.php?id=100011

834680877  

Jarocin 
(woj. wielkopolskie) 

https://www.facebook.com/saranaszaksiezniczka
https://www.facebook.com/saranaszaksiezniczka
https://www.facebook.com/kama.kierzkowska
https://www.facebook.com/kama.kierzkowska
https://www.facebook.com/patrycja.hopek
https://www.facebook.com/patrycja.hopek
https://www.facebook.com/SzymusioweLoVe
https://www.facebook.com/SzymusioweLoVe


32. 

Tymon Nazywam się Tymon Smolarek i mam 7 lat. Urodziłem się z zespołem Downa. 
Aby dorównać swoim rówieśnikom, muszę ciężko pracować nad swoim 
rozwojem oraz sprawnością ruchową. Jak każde dziecko mam swoje 
zainteresowania. Bardzo lubię pływać, jeździć na rowerze biegowym, grać                      
w piłkę oraz bawić autami. Lubię bajki " Psi patrol" oraz " Bing". Bardzo lubię 
spacery po lesie oraz wycieczki rowerowe z rodzicami. Pomimo mojej 
niepełnosprawności jestem wesołym, uśmiechniętym 7-latkiem bardzo 
ciekawym świata. 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co
m/profile.php?id=100005

584245134  

Lednogóra  

33. 

Zosia_1 

Cześć  Mam na imię Zosia.  
Jestem prawie siedmioletnią dziewczynką. Tak jak moi rówieśnicy, chodzę do 
szkoły podstawowej, do zerówki. Uczę się w grupie integracyjnej. Tak jak inne 
dzieci w moim wieku, lubię bawić się. Uwielbiam oglądać bajki. Kocham 
zabawę w Berka oraz muzykę i taniec, lubię skakać, wspinać się i śmiać. 
Uwielbiam zabawy w sklep i fryzjera, pod warunkiem że to ja mogę czesać 

innym włosy .Bardzo uważnie słucham, jak ktoś mi czyta bajki i często tak na 
niby ja też czytam moim lalom. Chętnie pomagam mamie w pracach 
domowych. Poza tym jestem uparciuchem i wrażliwcem. Nie pozostaję 
obojętna na płacz innego człowieka, zawsze chętnie przytulę i pocieszę. Dla 
rodziców jestem wyjątkowa, jak każde dziecko. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/zosiagawlowicz 

Bochnia 

34. 

Zosia_2 

Zosia 7 lat, uwielbia rysować, malować farbami. Bardzo lubi układać puzzle, 
klocki. Kocha wszystkie zwierzęta. 
 
Ostatnio bardzo polubiła małpkę Ciekawskiego Georga i Binga. 

 

Profil prywatny: 
https://www.facebook.co

m/lidia.kurlapska.9 

Chodecz 
powiat włocławski 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005584245134
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005584245134
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005584245134
https://www.facebook.com/zosiagawlowicz
https://www.facebook.com/zosiagawlowicz
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35. 

Zuzia 

Zuzia, lat 8  
Jest ciekawa świata, kocha ludzi. Uwielbia banki mydlane, piłki różnego 
rodzaju, balony.  
Fanka bajki Bing.  
Uśmiechnięta, pogodna dziewczynka 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co

m/wielgosz.ilona 

Środa Wielkopolska 
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