
 

Lp. 
Mam na imię…  

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

1.  Agnieszka 

Ambasadorka projektu 
 

Agnieszka Kociołek to jedna z bohaterek "Down the road. Zespół w trasie". To 
niezwykle radosna i pełna energii dziewczyna. Ma 26 lat. Lubi pływać, jeździć 
na nartach i brać udział w zawodach sportowych. Czerpie z życia dużo 
pozytywnej energii. 

 

Konto Agnieszki: 
https://www.facebook.co
m/agnieszka.kociolek.52  



2. 

Emil 

Emil jest siedmioletnim chłopcem, który lubi bajki, najbardziej Pidżamersów                        
i Myszkę Miki. Uwielbia bawić się na placu zabaw, im więcej trudnych atrakcji, 
tym plac jest dla niego ciekawszy  

 

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

m/pachanapaulina 
Krzemienica 

(powiat łańcucki, 
woj. podkarpackie) 

3. 

Fabian Fabianek jest wesołym chłopcem, zaraża swoim uśmiechem  uwielbia bawić 
się piaskiem kinetycznym i glutomasami, samochodami, lubi przeglądać bajki 
sensoryczne, bazgrolić kredkami i farbkami, uwielbia słuchać muzyki ze 
swojego króliczka :) Od niedawna zaczął chodzić do przedszkola i okazuje się, 
że świetnie się odnajduje w grupie wśród zdrowych rówieśników, jestem z 
niego bardzo dumna jako mama:) 
Jest małym psotnikiem, lecz gdy coś zbroi wystarczy że się uśmiechnie,                                
a wszystkie złości i smutki uciekają w cień i niepamięć. 

 

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

m/katarzyna.tyszer1 
Markowa 

(powiat łańcucki, 
woj. podkarpackie) 

4. 

Gabryś 

Gabryś jest 2,5 letnim chłopcem. 
Lubi bajki, książki i auta w każdym wydaniu  

 

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

m/ania.kaniuka 

Sławno 



5. 

Gaja 
 

Gaja lubi Cocomelon 'szaleje za tymi piosenkami, zna wszystkie!) i ostatnio 
zaczęła oglądać Bluey (to bajka o dwóch siostrach ). Lubi koty (mamy już 
swoje 2) i zabawy w lekarza i dentystę. Operacji na sercu na szczęście nie robi

 dmuchanie baniek uwielbia jak każde dziecko, które ich się nie boi.                                
I rysowanie/malowanie. No i naklejki  

 

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

a%20gaja 

Sanok 

6. 

Iga 
 

Iga – jak przystało na nastolatkę – uwielbia się malować i oczywiście ubóstwia 
książki. Lubi też kolorować. 

 

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

63434 
Krośnice 

(woj. dolnośląskie) 

7. 

Jasiu_1 
 

Jaś to 7 letni uśmiechnięty, wesoły chłopiec. Uwielbia Psi Patrol i Pidżamersów. 
Kiedy jest na dworze, uwielbia biegać za piłka i bawić się w gonito. Lubi słuchać 
muzyki, ale i też doskonale wychodzi mu tańczenie - oczywiście tak, jak go 
poniosą jego nogi  

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/Zespolak 

Luboń 



8. 

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 

9. 

Kasia 
 

To ja Kasia, Katarzyna, Kasieńka, ale czasami Kacha. Mam 4,5 roku. Mieszkam                     
w woj. wielkopolskim w gm. Żerkow, w małej miejscowości Żerniki. Jak 
skończyłam 1,5 roku zaczęłam chodzić do żłobka, teraz chodzę do Publicznego 
Przedszkola w Żerkowie. Uczęszczam również na różne dodatkowe zajęcia: 
logopedyczne, ruchowe, hipoterapii i sensoryczne. Bardzo lubię słuchać muzyki       
(szczególnie disco polo, zespół Massive) ,tańczyć, bawić się samochodami, 
lalkami ,klockami. Bajki też chętnie oglądam. Lubię również układanki, 
aczkolwiek za puzzlami nie przepadam (ale potrafię układać). Ponieważ mamy 
gospodarstwo, mam styczność z różnymi zwierzętami (krowa, pies, koty, kury                             
i chomik) i uwielbiam jeździć traktorem z tatą albo bratem ,ale również chętnie 
pomagam mamie i babci w pracach domowych. W nowym otoczeniu jestem 
wstydliwa i nieśmiała, ale gdy już się oswoję, jestem pogodną i wesołą 
dziewczynką. Niestety mało mówię, ale bardzo dużo rozumiem. Ze 
smakołyków uwielbiam lody, a z zabaw bańki mydlane.  

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

m/honorata.gauza.1 

Żerniki 

10. 

Kornelia 

Kornelia jest 6-letnia wesołą dziewczynką. Ulubieńcy: Masza i Niedźwiedź, 
wszelkiego rodzaju książeczki, lalki, w ostatnim czasie również bańki mydlane. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/SwiatNelki 

Środa 
Wielkopolska 



11. 

Lenka_1 
 

Lenka najbardziej lubi książki i wszelkie układanki edukacyjne. 

 

Konto prywatne: 
https://www.facebook.co
m/joanna.kwolek.9  

Przemyśl 

12. 

Lenka_2 
 

Lenka jest 3,5 letnia radosną dziewczynką. Lubi zwierzęta, muzykę i taniec. 
Od niedawna jest przedszkolakiem.  

Strona: 
https://www.facebook.co
m/Lenka3d  

Sanok 

13. 

Maja_1 

Maja lubi książeczki (bajeczki) pluszaki, Maszę i Niedźwiedzia 

 

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) 



14. 

Maja_2 

Majka uwielbia wszystko z krainy lodu, ciastolinę, klocki i ostatnio również 
stroić się w różne kreacje.  

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/profile.php?id=1000310
13485444 

Poznań 

15. 

Michał 

Michałek ma 15 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) 

16. 

Miłosz 
Od 1 września Miłosz jest uczniem klasy 1c 
 
 
Wciąż kocha bańki mydlane, kulki i piłeczki wszelkich rozmiarów, PSI PATROL. 
Ostatnio doszły jeszcze MINIONKI  
 
Miłosz 31 października skończy 8 lat  

 

Strona: 
https://www.facebook.co
m/MIMI-Mi%C5%82osz-

1792405504309718 

Gdańsk  



17. 

Nadia 

Nadia ma 16 miesięcy bardzo bardzo lubi klocki wszystkie zabawki, które 
wydają dźwięki zwierzątek piłki z różnymi teksturami. 

 

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

Środa 
Wielkopolska 

18. 

Nelka 
 Nelka w styczniu będzie obchodzić swoje 5. urodziny Urodziła się jako 

wcześniak 0/0 Apgar, miała 5% na  przeżycie. Lekarze nie dawali jej prawie 
żadnych szans na to, że kiedykolwiek usiądzie i zacznie chodzić. Dziś nasz CUD 
biega i ma się świetnie.  
Jest dzielnym przedszkolakiem.  
Jak każda dziewczynka uwielbia bawić się lalkami, bardzo lubi tańczyć, układać 
różne układanki zręcznościowe. 

 

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

5680 
 
 

Borzęcice  
(gmina Kożmin 
Wielkopolski) 

19. 

Nikodem 
 

Sześciolatek 
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 



20. 

Ola 
 

Sześciolatka, lubi muzykę i zabawę lalkami. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/Olunia-Malunia-
439181449606350 

 
Prywatne: 

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

21. 

Pola 

 
Cześć, mam na imię Pola. Mam pięć 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 

22. 

Sara 
 

Sara jest fanką Świnki Peppy, Myszki Minnie, od jakiegoś czasu też laleczek 
L.O.L. i wszystkiego co z nimi związane. Bardzo lubi bawić się ciastoliną, czy 
zabawkowymi kosmetykami - jak na księżniczkę przystało Uwielbia też bawić 
się w gotowanie i wszystko co związane z jedzeniem  

 

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

Warszawa 



23. 

Szymon 

Szymon uwielbia bańki mydlane pod każdą postacią mógł by się nimi bawić 
godzinami i zwierzaki. Jest bardzo aktywny uwielbia piłkę nożną a kolejna jego 
zajawka to piasek i gotowanie z niego różnych potraw dla mamy                                           
i rodzeństwa 

 

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

m/patrycja.hopek 
 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/SzymusioweLoVe 
Dzikowiec 

(powiat 
kolbuszowski, woj. 

podkarpackie) 

24. 

Tomek 

Tomek uwielbia grę w piłkę, taniec, klocki Duplo i rodzinne wycieczki. 

 

https://www.facebook.co
m/tomeks.mum  

Gliwice  

25. 

Wandzia 

Wandzia ma 6 lat. Lubi psy, jeździć na rowerze, rysować. Jej ulubione bajki to: 
Psi patrol, Blaze i maszyny, Świnka Pepa, Kubuś Puchatek i Myszka Miki. Lubi 
motory, chodzi z rodzicami na mecze żużlowe i kibicuje zawodnikom klubu z 
Zielonej Góry-Falubaz. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/wandziaibandzia 

Gubin 



26. 

Wanessa 
 

Wanessa to radosna 12-latka, która otrzymała od życia w prezencie bonus 
jakim jest zespół Downa. To czyni ją wyjątkową i w niczym jej nie ogranicza. W 
słowniku Wanessy nie ma słów: „Nie umiem”, „Nie dam rady”. Lubi zdobywać 
szczyty – i te realne jak Nosal czy Turbacz, ale również szczyty swoich osiągnięć! 
Jest uczennicą szóstej klasy Szkoły Podstawowej. Uwielbia tańczyć, śpiewać, 
jeździć konno. Od ponad dwóch lat maluje obrazy. Stało się to jej ogromną 
pasją i – nieoczekiwanie – wielkim sukcesem. 
Wykonuje je różnymi technikami, są przepełnione emocjami, co widać w ich 
barwach i tematyce. Młoda artystka ma za sobą wernisaże w Złotowie, 
Przeźmierowie, Pile, Łodzi, Łobżenicy, Okonku.  W tym roku Wanessa spełniła 
swoje wielkie marzenie, goszcząc niejako na dworze królewskim w Wielkiej 
Brytanii. Napisała list do Królowej Elżbiety II. Wysyłając go, dołączyła obraz 
„Ziemia”, namalowany specjalnie na tę okazję. Otrzymała z dworu 
królewskiego list z podziękowania, który sprawił jej ogromną radość. Każdego 
dnia Wanessa pokazuje, że dzięki talentowi, ale i ciężkiej pracy można osiągać 
szczyty, można sięgnąć do gwiazd - dzieje się to zwłaszcza wtedy, kiedy maluje 
na płótnie. 

Strona: 
https://www.facebook.co
m/Wanesska2502  
 

Lipka (powiat 
złotowski) 

27. 

Zosia_1 
Cześć  Mam na imię Zosia. Jestem prawie sześcioletnią 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 - zwłaszcza Peppę. Kocham zabawę w Berka oraz muzykę i taniec, 
lubię skakać, wspinać się i śmiać. 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 



28. 

Zosia_2 

Zosia lubi plac zabaw i trampolinę, uwielbia tańczyć i się wygłupiać. Lubi jeść 
lody i suchone mango. Lubi żartować i wchodzić w różne role! Uwielbia bawić 
się z innymi dziećmi. Lubi być traktowana tak jak inne dzieci. 

 

Strona: 
https://www.facebook.co

m/NaszaZosia 

Kobylniki 

29. 

Zosia_3 

Zosia 6 lat, uwielbia rysować, malować farbami. Bardzo lubi układać puzzle, 
klocki. Kocha wszystkie zwierzęta. 

 

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

m/lidia.kurlapska.9 

Chodecz 
powiat włocławski 

 

30. 

Zuzia 
 

Zuzia jest bardzo przyjaźnie nastawiona do ludzi, jest kontaktowa i żywiołowa 
 

Bardzo lubi banki mydlane, książeczki różnego rodzaju, Masza i Niedźwiedź. 
Od niedawna jest fanką bajki Binga. 

 

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

m/wielgosz.ilona 
Środa 

Wielkopolska 

 


