
„Lista Marzeń Domu Dziecka”  

PRACE DO WYKONANIA W DOMU: 

• przeróbka 2 pomieszczeń na sypialnie – potrzebni 

wolontariusze do pracy przy remoncie – hydraulik oraz 

fachowcy z branży ogólnobudowlanej  

• prace dekarskie  

LISTA MEBLI I WYPOSAŻENIA POTRZEBNYCH DZIECIOM: 

• wersalki z funkcją spania i skrzynią na pościel  

• szafy  

• biurka i krzesła 

• lampki na biurka 

• kołdry, prześcieradła, pościele i koce 

LISTA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI / DETERGENTÓW / ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH: 

• proszki do prania, płyny do płukania, środki do sprzątania itp. 

• żele do mycia, mydła, dezodoranty damskie i męskie – UWAGA! – NIE w 

SPRAYU, szampony, odżywki do włosów, szczotki, grzebienie, pasty do zębów, 

szczoteczki do zębów 

• podpaski, wkładki higieniczne, pieluchy dla 2,5 rocznej dziewczynki oraz dla 

dzieci w wieku 8-15 lat  

LISTA RZECZY DLA DZIECI – ZOSTAŃ MIKOŁAJEM DLA JEDNEGO Z NICH: 

• ubrania, bielizna, skarpetki (krótkie), piżamy, buty, plecaki, zabawki dla 

młodszych, dla starszych słuchawki, głośniki Bluetooth, powerbanki itp. 

LISTA WYCHOWANKÓW – dziecko zaznaczone kolorem czerwonym ma już 

swojego Mikołaja:  

• ZOSIA wiek 2,5 lat, nr buta 22, wzrost 100 cm, rozmiar 104 

• GABRYSIA wiek 6 lat, nr buta 31, wzrost 130 cm, rozmiar 134 

• SZYMON wiek 9 lat, nr buta 36, wzrost 140 cm, rozmiar M  

• WERONIKA (zainteresowania plastyczne) wiek 10 lat, nr buta 36, wzrost 140 

cm, rozmiar S 



• KUBA (mały sportowiec) wiek 10 lat, nr buta 36, wzrost 140 cm, rozmiar S 

• KRZYSZTOF (sportowiec – piłka nożna) wiek 12 lat, nr buta 41, wzrost 150 cm, 

rozmiar M 

• OSKAR wiek 12 lat, nr buta 41, wzrost 160 cm, rozmiar M 

• MACIEJ wiek 13 lat, nr buta 43, wzrost 185 cm, rozmiar XL 

• DAREK wiek 13 lat, nr buta 43, wzrost 176 cm, rozmiar XL 

• MAGDALENA wiek 13 lat, nr buta 42, wzrost 170 cm, rozmiar L 

• JOLANTA wiek 14 lat, nr buta 40, wzrost 160 cm, rozmiar M 

• KAMILA wiek 14 lat, nr buta 37, wzrost 160 cm, rozmiar S 

• WIKTORIA wiek 14 lat, nr buta 38, wzrost 160 cm, rozmiar M 

• KATARZYNA wiek 15 lat, nr buta 42, wzrost 170 cm, rozmiar XL 

• ZUZANNA (modnisia, lubi ciuszki) wiek 15 lat, nr buta 38, wzrost 164 cm, 

rozmiar S 

• JAKUB wiek 16 lat, nr buta 43, wzrost 180 cm, rozmiar M 

• NATALIA wiek 16 lat, nr buta 39, wzrost 160 cm, rozmiar S 

• ALAN wiek 16 lat, nr buta 43, wzrost 173 cm, rozmiar M 

• ALEKSANDRA wiek 17 lat, nr buta 40, wzrost 170 cm, rozmiar L 

• MATEUSZ wiek 17 lat, nr buta 45, wzrost 190 cm, rozmiar XXL 

• ŻANETA wiek 18 lat, nr buta 40, wzrost 165 cm, rozmiar M 

• ANITA wiek 18 lat, nr buta 37, wzrost 160 cm, rozmiar M 

• SEBASTIAN wiek 18 lat, nr buta 44, wzrost 190 cm, rozmiar L 

• JULIA wiek 18 lat, nr buta 40, wzrost 167 cm, rozmiar M 

• EWELINA wiek 19 lat, nr buta 40, wzrost 170 cm, rozmiar L 

• DOMINIK wiek 19 lat, nr buta 45, wzrost 190 cm, rozmiar XL 

• MATEUSZ wiek 19 lat, nr buta 44, wzrost 190 cm, rozmiar XXL 

• BARTOSZ wiek 20 lat, nr buta 44, wzrost 190 cm, rozmiar XL 


