
"Mikołaj dla Chorych Dzieci” 

 
Przyjacielu! 

Podziel się, choć okruszek daj,  
dla Ciebie nic, dla kogoś raj.  

Bądź tym, który uśmiech daje,  
pomóż komuś i sam zostań Najlepszym Mikołajem! 

 

 
 

 

 

Jak co roku, przygotowujemy si ę do wielkiego,  
hospicyjnego spotkania z tym u śmiechni ętym Świętym,  

podczas którego b ędzie on rozdawał prezenty  
naszym Pacjentom i ich rodze ństwu 

 

Wizyta Świętego Mikołaja to wyczekiwany moment przez dzieci . 
Wymarzone prezenty, upominki, wspólne zdj ęcia i zabawa z 

Mikołajem to chwile długo wspominane przez nasze ma luchy. 

 



 

Społeczność naszej szkoły nigdy nie jest obojętna na ciężki los 

chorych ludzi, a szczególnie dzieci, dlatego jak co roku zostaniemy 

Pomocnikami Świętego Mikołaja i przygotujemy prezenty dla chorych 

dzieci podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w 

Rzeszowie. W naszej szkole dary będą zbierane do 28 listopada 2017 

roku. Przynoście je  do wychowawców klas.  

TYLKO NOWE RZECZY 

Najbardziej przydatnymi rzeczami do zrobienia paczek dla dzieci 

hospicyjnych byłyby:  

1. Pieluchy firmy  Seni 1,2,3 (S,M,L)  - dostępne w aptekach lub na hurtowni – Ines lub 
Specjał 

2. Podkłady Seni 60x90 cm 
3. Pianki do mycia Seni 
4. Kosmetyki dla dzieci np: 
5. kremy ochronne-pielęgnacyjne i na odparzenia, balsamy do ciała, szampony, żele, 

płyny do kąpieli, mydło w płynie, 
6. Krem Sudocrem, Tormentiol, Linomag, Bepanthen, Neodex itp 
7. Kosmetyki Emolium, Oliatum, Oillan 
8. Octanisept, Skinsept, Skinmann, Silonda – dostępne tylko w aptekach 
9. Kosmetyki dla młodzieży, perfumy, 
10. Bielizna nocna dziecięca – rozmiar 80 – 164  
11. Bielizna nocna młodzieżowa dziewczęca i chłopięca – rozmiar S,M,L,XL 
12. T-shirty(najlepiej dekolt V) chłopięce i młodzieżowe  rozm 116-164, S,M,L,XL 
13. Spodnie dresowe rozm 104-164, młodzieżowe S,M,L,XL 
14. Rajstopy i skarpetki dziecięce 
15. Bielizna pościelowa bawełniana – rozmiar 160x200, 
16. Prześcieradła frote z gumką rozm. 90x200 cm i 140x200cm, koce, ręczniki, 
17. Soki BOBO FRIUT, BoboVita, Gerber, 
18. Jogurty Monte, Danonki, Jogurcik Nestle, Nutridrinki- prosimy z długa datą ważności 
19. Słodycze, chrupki, czekolady, wafelki, cukierki, biszkopty, herbatniki itp 
20. Zabawki interaktywne – grające, świecące, zabawki manualne, zabawki edukacyjne– 

typu Fisher-Price 
21. Radia, laptopy, pendrive 
22. Pojemniki plastikowe na żywność  

Więcej informacji na http://www.hospicjum-

podkarpackie.pl/aktualnosci/mikolaj-2017.html  

 Dziękujemy za Waszą pomoc! 

Szkolny Klub Wolontariatu 


