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WIELKA KSIĘGA ŻYCZEŃ
DOBRE SŁOWA DLA MAŁYCH WOJOWNIKÓW

Czego można życzyć maluchom walczącym z rakiem z okazji Dnia Dziecka? 
Zbroi błyszczącej dla dzielnego wojownika, bólu brzucha tylko ze śmiechu 

i umiejętności przesuwania gór – pomysłowość Przyjaciół Fundacji „Na ratunek 
dzieciom z chorobą nowotworową” nie miała granic! Do naszej wielkiej akcji 

- „Złóż życzenia od serca” włączyło się blisko 1000 osób!

Akcję składania życzeń prowadziliśmy razem z naszą 
ambasadorką Martyną Wojciechowską. Elektroniczną pocztówkę z życzeniami 
mógł wysłać każdy, kto wszedł na naszą stronę internetową. Wszystkie dobre 

słowa od Przyjaciół znalazły się w tej Wielkiej Księdze Życzeń.   

Zobaczcie, jak pomysłowi i serdeczni są ludzie, 
którzy postanowili przyłączyć się do naszej akcji!
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karolinahagaj
Karolina Hagaj
Życzę duzo zdrówka, uśmiechu na Waszych 
kochanych twarzyczkach, buziaczki dzieciaczki :)

kochamwasmaliwoj
Aleksandra Kapitan
Witam mali wojownicy!

Jesteście dla mnie sensem ,życia i odwagi. Dzięki 
wam ludzie tacy wrażliwi i z pozoru słabi, zmagają 
się ze wszystkim!
Jesteście wielcy. Bardzo was kocham i podziwiam. 
Wszystkiego dobrego i z Bogiem! 

Buziaczki
Aleksandra Kapitan
danka_80
Regina Bruska
Kochani,
by każdego dnia działy się cuda,
by każdy dzień był radością Waszą i waszych 
najbliższych,
by spełniały się Wasze marzenia,
by każdego dnia uśmiech gościł na waszych  
buźkach,
NIECH SIĘ DZIEJĄ CUDA..........

Tigra1812
Magdalena Sarnecka-Wyżga
Kochane dzieciaczki

Madzia
Madzia Rekus
Z okazji Dnia Dziecka Kochane Dzieci
życzę Wam zawsze uśmiechniętej buzi, 
wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów. 
Ciekawych bajek czytanych na dobranoc 
i zawsze kolorowych snów...

Kalicia
Agnieszka Kalita-Rybka
Życzę wam żeby każdy dorosły brał z was przykład 
ile może być odwagi i woli walki . Buziaczki 
z Londynu xxxxxx

keskese79
Patrycja Grabczak
Kochani Mali Wojownicy, życzę Wam dużo  
uśmiechu i radości, nawet w te pochmurne dni, 
dużo siły w sobie, żeby te chmury rozpędzić, jak 
najwięcej słonecznych dni wypełnionych tak  
trudno dostępną beztroską.
Trzymajcie się, tacy Mali a tacy Wielcy,
jesteście Najlepsi :) :) ;)

monis
monika mielniczuk
Nie życzę Wam tego, czego ludzie nie mają,
Życzę Wam tylko tego, czego nie znają.

Życzę Wam czasu na śmiech i na radość,
Życzę też czasu na drobną słabość.
Życzę Wam czasu, tak tylko dla siebie.
Byście nocą mogli szukać gwiazd gdzieś na niebie.
Życzę Wam czasu byście nie czuli się winni,
Byście mogli też czasem podarować go innym.
Nie tylko po to by, Wasz czas Wam przemijał,
Lecz byście urastali i mogli się rozwijać.
Byście mogli mieć czas na zdziwienie, na nowość,
Czas na uczucia, na miłość i na młodość.
Życzę Wam czasu byście, mogli odnaleźć siebie,
Byście mogli się poczuć raz po prostu jak w niebie.
Życzę Wam czasu byście, mogli winę wybaczyć,
Nowe życie znów zacząć, nową drogę wyznaczyć.
Życzę Wam czasu byście nauczyli się fruwać,
Każdy dzień i godzinę jako szczęście odczuwać.
Życzę Wam czasu, bez pośpiechu, powoli,
Czasem po prostu sobie na coś pozwolić.
Życzę Wam czasu byście, mogli w przyszłość 
spoglądać,
A nie wciąż w pośpiechu na zegarek spoglądać.
Życzę

Maybee
Maja Biernat
Duuuużo radości, zdrowia, szczęścia i spełnienia 
marzeń !
Aby każdy dzień był lepszy od poprzedniego,
prezentów każdego dnia, 
i słodyczy pod dostatkiem!
Mnóstwa przyjaciół, długich godzin zabawy 
i zero problemów, trudności i niedogodności.
10000 najpiękniejszych lat!
P.S. Trzymajcie się ciepło!

Robek87
Robert Sanewski
Dużo zdrówka Maluchy :*

1asia9932
Joanna Jachacy
Kochane Skarbeczki! 
W waszym dniu życzę Wam zdrówka bo ono jest 
najważniejsze! Siły która jest Wam ogromnie 
potrzebna do walki! I uśmiechu na twarzy mimo 
przeciwności losu! Jestem z Wami!Trzymajcie się 
cieplutko i nigdy nie traćcie nadzieji wierze że 
będziecie zdrowi! :*

Lena
Magdalena Sternik
Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka!!!
Miejcie siłę i wielkie serce!! Dążcie do spełnienia 
marzeń, bo to da Wam nawiększe szczęście!
Najważniejsze w życiu jest to, aby nigdy się nie 
poddawać :)

Życzę Wam, aby wszystkie wasze życzenia, te duże 
i małe, spełniały się!
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Hope
Ewelina Staniszewska
Chciała bym Wam życzyć dużo uśmiechu i pogody 
ducha, abyście nigdy się nie poddawali i nie tracili 
wiary w lepsze jutro, w to że pokonacie w końcu 
tego stwora a on odejdzie i nigdy już nie 
powróci :) Wierzę w Was i w Waszą siłę, która 
mam nadzieję nigdy Was nie opuści 
i pozostaniecie silni tak by udowodnić wszystkim 
dookoła i przede wszystkim sobie, że jesteście nie 
pokonani :) 
Życzę Wam powrotu do zdrowia i przede 
wszystkim uśmiechu na twarzy :*

melange
Ela Lange
Najdzielniejsi Wojownicy! Życzymy Wam, aby 
każdego dnia słońce opromieniało Wasze śliczne 
buzie, by ludzie wokół Was byli życzliwi 
i naprawde nieśli pomoc. Życzymy Wam dużo 
zdrowia, miłości oraz wiary, że wszystko będzie 
dobrze. Niech Was Pan Bóg błogosławi,a Wasi 
Aniołowie Stróżowie niech zawsze Wam 
pomagają, szczegolnie w trudnych chwilach 
i bolesnych chwilach.
Przesyłamy Was gorące uściski i miliony 
uśmiechów! Ela i Mariusz wraz z Mati m, Maksiem 
i Tomaszkiem

malutka1268
Karolina
walczcie z całych sił ! 
trzymajcie się 
przytulam mocno :)

Gabi
Gabrysia C.
Kiedy czegoś bardzo pragniesz, wówczas cały 
świat stara się, byś mogła spełnić marzenia. 
Dlatego nie bój się marzyć!

justyna
Justyna Szyma
Moi mili, jestem dla Was pelna podziwu 
i szacunku, peka mi serce gdy mysle ze walczycie 
tak dzielnie z tak trudnym przeciwnikiem! 
Życzę wygrania walki, ściskam mocno wszystkie 
dzieciaczki.

Nika
Monika Koza
Wszystkiego Najlepszego Słoneczka! :*
Dziś każda mamusia i tatuś dziękują za takie 
Skarby jak Wy! 
Jesteście największym szczęściem jakie 
ich spotkało! Jesteście najlepsi! Życzę wam 
mnóstwa radości i wiecznego uśmiechu! 
Żebyście codziennie byli silnymi, odważnymi 
MAŁYMI WOJOWNIKAMI! 
Bo kto jak nie Wy!? Tylko Wy to potrafi cie, 

bo jesteście mega wyjątkowi! 
Czerpcie radość z każdej chwili i zarażajcie innych 
pozytywną energią jaka z Was bije! :) 
Uwielbiam Was! :* 

Buziaki i pozdrowienia prosto od Kózki 
z Bieszczad! :*

julia773
Jolanta Mysiakowska
Kochane Dzieciaki :)w Dniu Waszego ŚWIĘTA życzę 
Wam byście nigdy się nie poddawali nawet gdy 
jest bardzo żle słonca każdego dnia pogody ducha 
i samych serdeczności dla Was :)

zula
Urszula Rydzewska
Dużo siły do walki, dużo dni słonecznych,
wesołych i beztroskich. Normalnego, zdrowego 
i szczęśliwego dzieciństwa

Emilia
Emilia Majewska
Samych wspaniałych chwil, odwagi, mnóstwo 
zdrowia i uśmiechu – najlepszego lekarstwa. 
Jesteście wspaniali!

Karola323
Karolina Drygas
Cześć! 
Nie wiem czy wiesz, ale chociaż Cię nie znam to 
jestem z Ciebie dumn a i w myślach Cię teraz 
ściskam! Czujesz?
Życzę Ci by słońce świeciło nad Twoją głową 
nawet w najbardziej pochmurne dni. 
I żeby wszystkie słodkości tego świata były na 
wyciągniecie Twojej ręki, a każde drzewo do 
zdobycia. 
Życzę Ci byś dzisiaj w snach, a w przyszłości 
na prawdę wyruszył w niesamowite podróże, 
godne bohaterów Twoich ulubionych bajek. 

Buziaki, przesyłam uśmiechów jeden i sto! :)

izus317
Izabela Filapek
Kochane dzieciaczki !!!!!!!!! 
Spełnienia najskrytszych marzeń ,duzo zdrówka 
i sił!!!!!!!!!!!!! dużo miłości od bliskich, niech Wam 
zawsze słonko swieci. Rośnijcie duże i zdrowe!!!!!

Ewa M
Ewa Mirkowska
Dzielnym wojownikom życzę z całego serca dużo 
siły, dużo uśmiechu na buźkach, przyjaciół którzy 
rozweselą gdy smutno, i oczywiście trzech ton 
zdrowia by przegnać wszelkie choroby

Dan
Cześć Dzieciaczki! :*
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W Dniu Dziecka życzę Wam ogrooomu 
SUPERMOCY :)
Pamiętajcie, że jesteście małymi Bohaterami 
i możecie absolutnie wszystko:) Wystarczy o tym 
marzyć:) 
Przesyłam buziaki i uściski !!
Niech moc będzie z Wami :* 
Dan

parolcia
Justyna Parol-Nowaczyk
Kochani Mali Wojownicy,
Z całego serca życzę Wam zdrowia oraz wygranej 
walki z chorobą. Wierzę że tak będzie i mocno 
trzymam kciuki :). Życzę Wam Kochani 
szerokiego uśmiechu na buzi każdego dnia 
i beztroskiej zabawy w domu i na podwórku 
z koleżankami i kolegami :)
Buziaki
Justyna

misiek1
kinga sobczak
Samych cudownosci i zdrowia Kochani!!

Krzys
Krzys
Szybkości, lekkości i niezawodności! :)

Edyta
Edyta Ptak
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.
gabi
gabriela fortuna
Dzieckiem Być to cos co najlepsze w naszym życiu.
Wszystkiego najlepszego RobacZki.

Bea
Beata Moch
Serdeczne życzenia zdrowia, siły, miłości, ciepła, 
spokojnych dni i chwil, jak najmniej bólu, 
jak najwięcej uśmiechu, radości...
„dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”.
Beata i Jakub

gosia
malgosia
Życzę Wam moi milusińscy dużo samozaparcia, 
samych radosnych dni oraz uśmiechu na waszych 
ślicznych buziach.

Kasia
Katarzyna Antosz
Serce jest centrum wielkiej mocy! 

Kochane Dzieci,
aby Wasze Serduszka dały Wam wielką Moc 
do spełnienia Waszych potrzeb, pragnień 
i najpiękniejszych marzeń!!!Wiele Radości i Ducha 
Zwycięzców! 
Kasia

aasiek
Joanna Madeksza
Cześć!
Z okazji Waszego święta życzę Wam dużo 
wytrwałości i super wakacji :)

Mam nadzieję, że spełnią Wam się najskrytsze 
marzenia 
i pamiętajcie, jesteście niezależnie gdzie 
mieszkacie i ile macie lat, dla mnie zawsze 
będziecie WIELCY :)

Udanej zabawy!
Asia :-)

gocha
Małgorzata Kierzek
Kochani.
Życzę Wam dużo zdrówka i miłości. Niech zawsze 
świeci Wam słonko i nadzieja nie opuszcza Was 
nigdy. Dużo sił dla Was i Waszych kochanych 
Rodziców.

alinap20
Alicja Wieczorek
KOCHANE SKARBECZKI ŻYCZE WAM Z CALEGO 
SERDUSZKA A NAWET Z DWÓCH BO NOSZE W 
BRZUSZKU MOJEGO MALEGO SYNKA TEGO CO W 
ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZE CZYLI ZDRÓWKA MIŁOŚCI 
I BARDZO SZEROKICH USMIECHÓW NA WASZYCH 
CUDNYCH BUŹKACH MAM NADZIEJE ŻE 
WSPANIALE SPEDZILYŚCIE TEN CUDOWNY DZIEŃ :)
TRZYMAM ZA WAS MOCNO KCIUKI WIEM ZE DA-
CIE RADE I ZNISZCZYCIE TEGO „GŁUPIEGO” RAKA 
NO PRZECIEŻ JESTEŚCIE WOJOWNIKAMI :)))
CALUJĘ STRASZNIE MOCNO <3 <3 <3 PRZESYŁAM 
MILION BUZIAKÓW :**********

Jojo
Rodzina Rokickich
Wszystkiego najcudowniejszego,spelnienia 
najskrytszych marzen,duzo zdrowka, sily oraz 
wiary.
Jesteście wszyscy cudowni, kochani i bardzo ale to 
bardzo dzielni.
NIE DAMY SIĘ!!!!!!!! 

Madzix
Magdalena Bąk
Cześć Dzielni Mali Wojownicy!
Moje dwa króliczki – Borys i Iwan – i ja składamy 
Wam serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka: 
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mnóstwo radooości, uśmiechu i zabawy :-)  
Oby ten dzień był pełen dobrych chwil :-)
Jesteśmy przy Was myślami! Życzymy Wam też 
mnóstwa sił, abyście dalej walczyli tak, dzielnie 
jak dotychczas i się nie poddawali! Jestem pełna 
podziwu dla Was – chciałabym mieć choć cząstkę 
Waszej odwagi i siły, by mierzyć się z przeciwno-
ściami.
Moje króliczki kicają sobie po pokoju i przesyłają 
królicze buziaki – gdy dają komuś buziaka, to tak 
delikatnie języczkiem dotykają np. czyjegoś nosa, 
ręki lub czoła :-)
Pozdrawiamy serdecznie!!!

kate_rod
katarzyna rodziewicz
Kiedyś też byłam takim małym wojownikiem  
i wygrałam. Jesteście najwspanialszymi  
dzieciakami na świecie! Z całego serca życzę  
Wam spełnienia wszystkich marzeń i mocno  
trzymam za Was kciuki! Zawsze.

fikka
Edyta
W dniu dziecka życzę wszystkim tego co  
najprostrze się wydaje, a jest tak w życiu  
najtrudniejsze i cenione radości z każdej chwili 
dnia.

Emiś
Emilia Woźniak
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!!! 
:) Spełnienia marzeń i czerpania radości z każdej 
wspaniałej chwili :)

Meg
Cierpliwosci, wytrwalosci, milości!

generalciemek
agnieszka piechaczek
Wszyszystkim dzieciaczkom życze powrotu do 
zdrowia, dużo radości i usmiechu, trzymam kciuki 
za wszystkie dzieci by szybko wyzdrowiały i cieszy-
ły sie życiem bo im się to należy.

gonia
Małgorzata Jakubowska
Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka. 
Uśmiechu i spełnienia marzeń.

sylwia
sylwia chechelska
Kochani!!! Dużo dużo zdrówka i uśmiechu  
na ślicznych bużkach :-*

Asiula
Asia Ślusarska
Aby serduszko Twoje gorące było zawsze jak  
słońce… A uśmiech Twój radosny przypominał 
zapach wiosny… Buziaki :) :)

Joanna Asia
Joanna Matuszak
A gdy w życiu piękne chwile, 
są ulotne jak motyle. 
Spróbuj schwytać je palcami,
album stwórz ze wspomnieniami.
Dzielne serca ich ozdobą,
Smutne losy już za Tobą.
Błękit nieba, promień słońca,
Niech nadzieja trwa do końca.
Radość w duszy niech wybrzmiewa,
W kropli rosy, w zieleni drzewa. 
Miłość jak iskierka w sercu się pali,
Ona Waszą siłą Wojownicy Mali !!!
Zdrowia , Zdrowia , Zdrowia !!!!!
Życzy Asia :)

patrycja
Mali wojownicy!
Chciałabym wam życzyć dużo cierpliwości i siły  
w walce z przeciwnościami. Jesteście wzorem 
do naśladowania, ponieważ pomimo tego, że 
już w tak młodym wieku dotknął was tak wielki 
problem, na waszych twarzach zawsze widnieje 
uśmiech. Życzę wam żebyście zawsze byli  
uśmiechnięci i pełni determinacji do walki  
z chorobą. Życzę wam powrotu do zdrowia oraz 
samych sukcesów. Jesteście naprawdę wielcy.  
Dziś wasze święto więc nie zapomnijcie o tym  
i celebrujcie je z radością :)

mari42
Maria Nieradka
Uśmiechem i wiarą przegońcie ból,który Was  
dręczy. Dziś modlitwę za Wasze wyzdrowienie 
zaniosę do Jana Pawła II.Pogody Ducha!

Martynka&Jaś
Martyna Rudniak
W Dniu Dziecka życzymy Wam pogody ducha, 
kolorowych marzeń i radości każdego dnia!

Angela
Angelika Rutkowska
Wszystkie najlepszego „pokonujcie szczyty  
swoich możliwości !”

blondyneczka
nikol kubiak
Dużo, dużo zdrówka, wiele chwil radosnych,  
fajnych prezentów oraz dziewczyn/chłopaków 

Patrycja
Patrycja
Wszystkim dzielnym pacjentom życze dużo  
uśmiechu, pogody ducha i wytrwalosci każdego 
dnia w szpitalu. Pamietajcie ze ten czas szybko 
minie i bedziecie mogli zdrowi wrocić do rodziny  
i znajomych. W Dniu Dziecka życze Wam  
wszystkim spelnienia marzen, samych slonecznych 
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dni i wiary w to , że wszystko bedzie szło w jak 
najlepszym kierunku. Pozdrawiam serdecznie  
i przesyłam moc buziaków;) :* :* :*  
Ps. Trzymam za Was kciuki;)

lucyna1946
lucja hilpoltsteiner
Dzieciaczki Kochane te małe i duże
życzę Was z calego serca dużo radośći, miłości
i wszystkiego czego pragniecie :)

Lucja

ireneusz.wrobel3
ireneusz wróbel
Wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzę 
dużo radości uśmiechu na buzi powrotu  
do zdrówka i spełnienia marzeń

kammmmi
Kamila Lewandowska
Aby uśmiech nigdy nie znikał z Twojej twarzy 
Aby szczęście nigdy Cię nie opuszczało
Pamiętaj że marzenia są najważniejsze i nie bój się 
je spełniać
I nigdy nie zapominaj jednego: niemożliwe nie 
istnieje...
Ja w Ciebie wierzę...

Dorota94Sosnowie
Dorota Bakiera
Wszystkiego najlepszego kochane maluchy, dużo 
miłości, radości, pomyślności, wspaniałych zabaw, 
a co najważniejsze codziennego uśmiechu na buzi 
!:) Spełnienia wszelkich marzeń. Zarówno tych 
większych jak i mniejszych :)

Karlikowa
Karolina Załęgowska
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Wam sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.
Kochani Mali Wojownicy życzę Wam dużo  
zdrówka oraz spełnienia najskrytszych marzeń :*

becia
beata modzelewska
Kochane dzieciaczki zycze wam duzo zdrowka aby 
usmiech nie znikal wam nigdy z twarzy spelnienia 
marzen jestem z wami.

aggchr
Agnieszka Chrapek
Wszystkiego co najlepsze w Waszym dniu Aniołki. 
Duzo usmiehu na twarzy, siły do walki ale przede 

wszystkim dużo zdrowia ;] Buziaki

latota
monika nowak
Żeby wasz uśmiech był. Zawsze jak banan

Gosiaczek
Małgorzata Dawidowicz
Drogie Dzieciaczki! Z okazji Dnia Dziecka,  
ale nie tylko, zyczymy Wam, aby na Waszych  
buziach zawsze gościł beztroski uśmiech ,  
abyście nie musiały bać się kolejnego szpitala, 
abyście miały normalne, radosne dzieciństwo. 
Dużo zdrowia, radości, uśmiechu. Patrzcie  
z nadzieją w przyszłość! Bardzo mocno Was  
przytulamy! Ewa i Piotr z mamą Małgosią :-)

ewak15
ewa kozioł -piorkowska
Wiele radości z drobnych przyjemności! Dużo 
uśmiechu na codzień i baaaardzo dużo siły Misiaki! 
Trzymam za Was kciuki i modlę się co dnia!

eliza693
Elzbieta
Mali Wojownicy ,życzę Wam zdrowia, zdrowia, 
zdrowia spełnienia marzeń i radości z każdej  
chwili życia

Kasia
Katarzyna Roth-Kłudka
Mnóstwa wspaniałych dni w gronie najbliższych, 
spełnienia marzeń najskrytszych  
i najdziwniejszych, dużo pogody ducha  
i wytrwałości w codzienności!

Maja
Maja Konkol
Kochani! Życzę Wam aby teraz było już tylko  
z górki, nigdy pod. Jesteście małymi bohaterami!!!

Olcia
Dominiak Ola
Wszystkiego najwspanialszego!  
Samych uśmiechniętych, słonecznych dni,  
bez smutków i zmartwień i dużo kochających  
osób w pobliżu ! :))

Klaudia
Klaudia Laskowska
Bądźcie dzielni tak jak do tej pory - bo jesteście 
dzielniejsi niż nie jeden dorosły. Pokazujecie  
bardzo wiele- siłę serca, życia, wolę walki.
Życzę Wam jak najlepiej - każdemu z osobna  
i przesyłam MOC ENERGII I TULĘ BARDZO,  
BARDZO MOCNO.
K.
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Pysia
Patrycja Rurik
Kochani Mali Wojownicy! 
Z okazji Waszego święta, życzę Wam dużo zdrówka 
i odwagi, choć i tak myślę, że jesteście  
najodważniejszymi dziećmi na świecie!  
Życzę Wam Kochani również mnóstwo radości, aby 
co dnia na waszych twarzach pojawiał się uśmiech 
i nigdy nie znikał. Oczywiście, życzę Wam  
spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych 
marzeń, bo są one podstawą życia, więc trzeba 
dążyć do ich spełnienia. Życzę Wam jak  
najszybszego powrotu do zdrowia! Będzie dobrze! 
Uśmiechajcie się, pamiętajcie o tym Kochani!  
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!  
Pozdrawiam cieplutko! :)

Ola
Aleksandra Suwała
Kochani, jesteście Wspaniali. Życzę Wam  
Zdrowia, wieeeelu przyjaciół, wiele kochających 
serc, aby wasze największe marzenia się spełniły. 
Aby Wasze serca były radosne, żeby zawsze był 
ktoś do kogo można się przytulić, z kim można się 
śmiać i można milczeć.I śpiewać. Siły nie muszę 
Wam życzyć.Jesteście najsilniejszymi duchem 
Istotami pod słońcem.  
Buziaczki! Pozdrawiam Was. Ola.

bogna
Bożena Wolerman
Samych ;) szczęśliwych dni w życiu,
uśmiechu na twarzy,
słonecznych promyków w pochmurne dni,
lata zimą i wiosny jesienią,
to, o czym marzcie by się spełniło,
a czego pragniecie, by Wasze było.

aldona
Aldona Fornalska
Życzę Małym Wojownikom dużo siły, pogody  
ducha i radości z każdego dnia. Byście wygrali 
wielkie i małe bitwy.

Dorota
Dorota Zdziech
Kochani jesteście prawdziwymi bohaterami dla 
mnie. Macie najpiękniejsze szczere uśmiechy  
i piękne oczy pełne nadziei, której nigdy nie warto 
tracić nawet gdy pada deszcz . To on wraz  
z waszym głośnym śmiechem może rozpędzić 
chmury :) gorące buziaki dla Was .

mikoleum
Monika Aniszewska
Dzień Dziecka to święto czadowe,
A ja cały dzień łapię się za głowę, 
Co mam wam napisać w życzeniach,
Żeby nie wyszły jak od jelenia. ;)

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,
Co dzień samych wspaniałości!
Wielu przyjaciół, świetnej zabawy,
I od czasu do czasu jakiejś pysznej szamy! 

Co by spełniły się wasze marzenia,
Życzę Wam wszelkiego powodzenia! 
I chyba kończę te słabe rymy,
Co by nie było ze mnie kpiny!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka 
Kochani! :) 

:)
Izabela
Kochani, życzę Wam przede wszystkim siły  
w walce. Niech każdego dnia słoneczko gości  
w Waszych serduszkach :) 
I niech spełnią się Wasze wszystkie marzenia 
Moc buziaków :*

Ana
Aneta Benedykczak
Kochani, życzę Wam aby wiara, miłość i siła  
wzrastały w Was każdego dnia. Aby uśmiech 
towarzyszył Wam od rana do wieczora i aby moc 
supermena przepędziła chorobę na koniec świata.
Ściskam i całuję
Aneta

migotka1802
Ania Janczewska
Nieustającej siły i wiary w to,że jesteście w stanie 
pokonać chorobę,bo macie mocne serce  
Wojownika, które nigdy się nie poddaje!

Agatapio
AGATA PIOTROWSKA
Kochani, życzę Wam wszystkiego co  
najpiękniejsze:), zdrowia i spełnienia marzeń.
Ściskam i pozdrawiam:)
Agata

Judka
Judyta Szumska
Kochane dzieci życzę Wam dużo siły i wytrwałości 
w walce z chorobą. Bez walki nie ma zwycięzców, 
musicie o tym pamiętać. Życzę Wam wielu  
powodów do uśmiechu każdego dnia i wiary  
w lepsze jutro.Każde z Was jest kochane  
i cudowne, wyjątkowe i śliczne. Trzymam za Was 
kciuki słoneczka!

xanthippe
Kamila B.
Kochani! Życzę Wam tego, co najważniejsze - 
pokonania tej okropnej choroby! Dużo siły, wiary 
i determinacji do walki! A oprócz tego, abyście 
cieszyli się każdym dniem,każdą chwilą, a z życia 
czerpali pełnymi garściami. Byście mimo  
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choroby, byli radośni i aby uśmiech towarzyszył 
Wam każdego dnia. Spełniajcie swoje marzenia, 
dążcie do wyznaczonych celów:) 
Jesteście wyjątkowi! Trzymajcie się cieplutko! 
Powodzenia!!

Madi
Magdalena Okoniewska
Wszystkiego najjjjjjlepszego, wymarzonych 
prezentów, uśmiechu od ucha do ucha każdego 
dnia, zapomnienia o troskach, Miłości Wielkiej 
zewsząd i Zdrowia, Zdrówka, Zdróweczka!!! :*

Tedi
Tadeusz Pyszka
Miejcie słodkie sny i marzenia, niech one wam 
się spełniają, a Wasze najskrytsze dążenia niech 
realnymi się stają!

patrishia86
patrycja Nowak
Maluszki kochane życzę Wam dużo radości 
i zdrowka. Siły do walki z chorobą i aby w Waszym 
życiu nie zabrakło życzliwych ludzi obok Was. 
Buziaczki kochane Robaczki :*

natalia0101
Natalia Durska
Życzę rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach,
drzew, na które dobrze się wspinać.

Mnóstwo zdrowia i siły dla wszystkich małych 
wojowników!

Ola
Aleksandra Rutowicz
Kochani !
W tym dniu, pragnę Wam życzyć dużo uśmiechu, 
radości i siły.
Dużo odwagi. Spełnienia marzeń i czerpania 
przyjemności z przyszłych, wspaniałych chwil, 
które nadejdą w Waszym życiu!
Życzy :
Ola :)

natalq86
natalia braciszewska
Kochani!!! Dużo siły do zabawy i psotów. 
Głośnego śmiechu Waszego I Waszych 
najbliższych. Zawsze kolorowych snów i fajnych 
zabawek. A przede wszystkim dużo ZDROWIA!!! 
Kto jak kto, ale Wy możecie wszystko. 
Ściskam mocno!!!

Agga
Agnieszka Klepacka
Uśmiechu, siły i zdrowia :) Wokół jest pełno 
kochających Cię ludzi!

Justi 
Justyna Zidar
Do wszystkich Słodziaków, dużych i małych... 
Zdrówka zdrówka i zdrówka!!!
Niech spełnią się wasze wszystkie marzenia!!! 
Całuję wszystkich dzielnych wojowników.

patka
Patrycja Pająk
Mali Wojownicy! Nigdy się nie poddawajcie - 
walczcie! To Wy wyznaczacie cele w swoim życiu, 
realizujcie je. Choroba to nie przeszkoda. 
Życzę jak największej wiary w siebie i w to co 
robicie każdego dnia. Pamiętajcie, że są osoby dla 
których jesteście całym światem, osoby które Was 
kochają, które chcą byście walczyli, a co 
najważniejsze- WYGRALI! To nieszczęście - 
(choroba) spadło na Was, nie załamujcie się, 
Pan Bóg chce Was przez to umocnić, chce byście 
byli silniejsi. Nie traćcie wiary i nadziei. 
Pamiętajcie- „Nadzieja umiera ostatnia.” 
Będę się za Was modlić. 
Przesyłam gorące pozdrowienia oraz uściski! 
Patrycja :)

Cekinia
Ania W.
Spełnienia marzeń, tych wielkich i tych malutkich;
duuużo uśmiechu i, jak przystało na Małych 
Wojowników, wytrwałości w walce o lepsze jutro :)

Ciocia Dorotka
Dorota Zaorska
Kochane dzieciaczki,

Walczcie jak Wasi ulubieni bohaterowie z bajek,
nigdy się nie poddawajcie, marzcie, kochajcie, 
przytulajcie, śpiewajcie, nie poddawajcie się, 
bo dla mnie zawsze będziecie największymi 
Supermenami tego świata!
Jesteście cudowni! Wierzę w waszą siłę i moc!

Całuję ciocia Dorotka ;*

Manu Ela
Wszystkiego najlepszego Wojownicy! Jesteście 
najdzielniejsu na świecie! :* 
Świat należy do Wojowników :))

anti dotum
zofi a fi edorowicz
wszystkie chwile w życciu niecch malują się 
kolorami tęczy a uśmieh niech nie znika z waszych 
pieknych twarzy i niech leje sie strumieniami 
zdrowie we wszystkie dni roku 
zosia :) :*

Samburanka
Anna Samburska
Spełnienia marzeń, uśmiechu i radosnych chwil!
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Dobre Duszki
Dobre Duszki z psem
Kochane Misie, zyczymy Wam byscie wierzyły  
najbardziej na świecie w swoje zdrowie. Niech 
słońce zawsze bedzie w Waszych serduszkach! 
Badzcie dla siebie dobrymi ludźmi pełnymi ciepła  
i Nadziei. Przesyłamy Wam moc buziaków  
z okazji Waszego świeta!

Kasia
Kasia Grabowska
Moi Drodzy Mali Gladiatorzy,

nie tylko dziś, ale również codziennie, życzę Wam 
wszystkiego co najlepsze - czego potrzebujecie, 
pragniecie i o czym marzycie.
Pamiętajcie, że wszystko, co przytrafia się  
w naszym życiu, nie dzieje się bez przyczyny,  
a rzeczy, które wydają się nam niezwykle trudne 
są po prostu przeznaczone dla niezwykle  
Wielkich i Wytrzymałych Ludzi.
Wy jesteście Wielcy, już wtedy, gdy inni są tylko 
dorośli :)

Jestem z Wami myślami i wiem, że wszystko  
będzie dobrze :)

Jola
Jolanta Opiłka
Z okazji tak pięknego święta jakim jest Dzień 
Dziecka życzę wszystkim podopiecznym Fundacji: 
zdrowia, wiary, spokoju, nadziei, spełnienia ma-
rzeń, słodyczy oraz samych miłych niespodzianek 
aby każdy dzień przynosił uśmiech i szczęście :)
Życzę Wam również kolorowych snów, pięknych 
bajek i dużo dużo miłości!

jahoo23
Jakub Jaśkiewicz
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam uśmiechu i 
optymizmu na co dzień, żeby pozytywne myślenie 
nigdy nie opuszczały Waszych głów, a ogień w 
sercu nigdy nie wygasł.
Dla mnie zawsze jesteście ZWYCIĘZCAMI !!!

monikagadek
Monika Gądek
Kochani,
Wszystkiego co najlepsze w tym szczególnym dniu. 
Dużo radości, poczucia humoru, beztroski i miłości.

Z gorącymi pozdrowieniami z Krakowa,
Monika

iska
Izabela Goły
Samych radosnych dni,żeby każdy następny dzień 
był dla WAS „Dniem Dziecka”

aga
Agnieszka Chudzik
W dniu Waszego Święta życzę Wam słodyczy, 
zabawek :) oraz milości i wytrwałości :*

Natimiki21
Natalia Sobolewska
Wszystkiego najlepszego w dniu dziecka, dużo 
zdrowia i samych pogodnych dni dla wszystkich 
kochanych dzieci, ślemy buziaki i pozdrawiamy!

Aleksandra
Aleksandra Sz
Bądź dzieckiem jak najdłużej 
Jak dziecko baw się, śmiej 
I kochaj tak jak dziecko 
I serce dziecka zawsze miej! 

Angela
Angelika G.
Kochani Mali Wojownicy
każdemu z osobna życzę wytrwałości, zachowania 
pogodny ducha i mnóstwo uśmiechu na twarzy! 
Spełnienia wszystkich skrytych marzeń.  
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! :) 

Acanthis
Aleksandra Bawiec
Kochane dzieci!
Z okazji tego pięknego dnia jakim jest Dzień  
Dziecka życzę Wam dużo siły i niezliczonych  
powodów do radości. Niech Wasze serduszka biją 
pełne nadziei, a na twarzyczkach gości piękny 
uśmiech, który jak żaden lek potrafi ukoić ból.
Kilkanaście lat temu jak Wy próbowałam znaleźć 
powody do uśmiechu w klinice Dr Chybickiej -  
udało mi się i dzisiaj śmieję się od ucha do ucha!
Jesteście wspaniałe! 

klaudia
klaudia mer
Gorące buziaki.

Angela
Angelika Wojtanowska
Kochani!
Życzę Wam uważnych oczu, które dostrzegą  
piękno dnia codziennego, takich uszu,  
które wyłowią każdą melodię duszy, takich rąk, 
które będą zawsze chętne do pomocy, mądrych 
słów wypowiedzianych we właściwym momencie, 
kochającego serca, które pozwoli poprowadzić 
Was przez życie, aby tam, gdzie Wy, była miłość.
Z okazji Waszego święta życzę Wam  
niewyobrażalnie duuuuuużo zdrówka!  
Samych pogodnych dni aby słoneczko nie znikało 
dla Was :) Ściskam Was mocno. 
Angela
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Sylvi95
Sylwia Tatarek
Maluchy!
Życzę Wam dużo siły, zdrowia, wytrwałości 
w walce z codziennoscią. Dążenia do realizacji 
swoich marzeń, nie podawania się w zmaganiach 
z chorobą, bo przecież nie ważne ile razy upadasz, 
ważne ile razy się podnosisz :-) Jestem z Wami 
całym serduchem, bo też walczę z tym 
paskuctwem i trzymam za Was kciuki. 
Pamiętajcie nie ma rzeczy niemożliwych, a los 
wkrótce się do Was odwróci i ujrzycie piękne 
słońce na horyzoncie ;-)
Trzymajcie się!
Buziaki! ;**

Hania
Hanna Węgrzyn
Dzieciaczki, nigdy się nie poddawajcie w walce 
o zdrowie! Życzę Wam abyście każdy kolejny 
,,Dzień Dziecka” spędzały już w domku ze swoimi 
bliskimi! Ściskam Was najmocniej jak potrafi e :* 

Buziaczki
ciocia Hania

ginger82
Agnieszka Mańka
Wszystkim dzieciaczko, tym mniejszym i tym 
wiekszym życzę aby uśmiech zawsze gościł 
na Waszych buziach!

judka
Judyta Pawlowska
Wszytskiego najlepszego dzieciaczki Kochane 
oby każde Wasze marzenia sie spełniły.. 
i te małe i te duże.

sikorka
Justyna Milewicz
Nasi Mali Wielcy Wojownicy,
w dniu Waszego Święta pragniemy Wam 
podziękować, za to że jesteście dzielnymi 
i uśmiechniętymi Rycerzami i Księżniczkami :) 
Życzymy Wam olbrzymiej dawki radości na każdy 
dzień :) Samych wspaniałych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych :) Dużoo przytulańców od 
Waszych Aniołów Stróżów :))) I Bożej Opieki :))) 
Walczcie kochane żuczki i się nie poddawajcie 
choróbskom! Niech uśmiech każdego z Was, 
tak wyjątkowy i piękny, opromienia nasze twarze 
i serca :) Niech znikną troski i smutki a nastanie 
pokój i radość.
Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia, 
te malutkie i te duże :)))

Jesteśmy z Wami i trzymamy za Was kciuki!!!
Wszystkiego najlepszego!!

życzy rodzinka:
tata Piotrek, mama Justyna, Błażek lat 5, Ignaś lat 
3 i Jędruś 5 miesięcy :))))

antonina0126
Paulina Antkowiak
Hej! Z okazji naszego święta, bo też jestem jeszcze 
dzieckiem :)(co prawda 19- letnim) chciałabym 
Wam życzyc mnóstwo siły i pogody ducha. Speł-
nienia marzeń i samych słonecznych dni <3
Dacie radę, bo jak nie Wy to kto? :D
Całusy dla Wszystkich :*

ania
Anna Bendykowska
Kochani,
życzę Wam jak najwięcej radości i uśmiechu :) 
Spełniajce małe i większe marzenia każdego dnia.

Kama
Z okazji dnia dziecka życzę wszystkiego 
najlepszego, spełnienia wszystkich najskrytszych 
marzeń, dużo zdrówka, radości, wytrwałości, 
miłości i uśmiechu na słodkiej buzi każdego dnia. 
Aby wszystkie dni upływały spokojnie, wesoło 
i kolorowo :)

Patrycja
Patrycja Niedźwiedzka
Małym Wojownikom 
życzę tego by nigdy nie tracili fascynacji światem 
i mieli tyle energii oraz pogody ducha jak Tygrysek. 
Mieli wokół siebie ludzi niosących pomoc 
w chwilach trudnych, ale też będących obok Was 
zawsze i wszędzie tak jak to jest u Smerfów.
Mieli serce do walki o siebie jak Merida Waleczna.
I żebyście w Waszej walce mieli siły na uśmiech 
tak jak Minionki.
A przede wszystkim życzę Wam abyście wrócili 
do pełni zdrowia i mogli spełniać swoje marzenia.

Pozdrawiam i ściskam 
Patrycja

kasiakopp
Katarzyna Kopp-Ostrowska
Maluchy kochane! Dzisiaj dzień dziecka, życzę 
Wam wszystkiego dobrego, spełnienia Waszych 
najskrytszych marzeń, dużo radości z życia, 
uśmiechu! Siły do walki i dużo zdrówka,a przede 
wszystkim wiary, samych przyjemnych oraz miłych 
chwil spędzonych z najblizszymi. Ściskam Was 
gorąco :*

kuba123
Ewa Augustyniak
Hej. Z okazji dnia dziecka moc radości wiele 
czułych chwil wytrwałości i spełnienia marzeń.
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M.P.
Małgorzata Postrach
Kochane Słoneczka,
Wraz z całą rodziną życzymy dużo miłości,  
uśmiechu, zabaw a przede wszystkim sił  
w trudnych chwilach. 

Rodzina Postrach
(Małgorzata, Michał, Martynka)

Gosia
Małgorzata Parduła
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje.
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składa 
Gosia i Zbyszek

Nina
Marika Nowakowska
Kochani Wojownicy !! :)
Mnóstwo uśmiechu i radości na waszych dzielnych 
twarzach :)
Jesteście niesamowici, zupełnie jak  
superbohaterzy!! 
Buziaki :*

Viki
Anna Jakuszewska
Życzę Wam Mali Wojownicy aby spełniło się  
największe marzenie Waszego życia - POWRÓT  
DO PEŁNI ZDROWIA. Życze tez spełnienia  
wszystkich małych życzeń bo Wam nalezy się  
to jak nikomu innemu na świecie.
Jesteście tacy dorośli sercem i rozumem, mądrzejsi 
od wielu dorosłych. Mądrzejsi bo życie tej  
mądrości bardzo szybko Was nauczyło.  
Życzę więc powrotu do zwykłych dziecinnych  
beztroskich chwil szczęscia.

Anna Jakuszewska
z Wrocławia

edziia90
Edyta Kostka
Życzę Wam kochane dzieciaki dużo zdrówka,  
spełnienia najskrytszych marzeń i samych pogod-
nych dni, oraz siły i wytrwałości na każdy dzień.

Anaela
Lidia Michałek
Dla dzielnych (dużych) dzieci!!
Z okazji Dnia Dziecka chciałabym złożyć WAM 
życzenia. Nikt inny jak Wy zasługujecie na moc 
życzeń i uścisków. Jesteście Darem od Boga, który 
kocha Was jak nikogo innego. Życzę Wam przede 
wszystkim uśmiechów na twarzy i dużo  
prezentów(bo kto ich nie lubi?). To jest Wasze 
święto tylko Wasze!! Dużo zdrowia, uśmiechów 
na twarzy oraz spełnienia najskrytszych marzeń!! 
Buziaki dla Was!!!

mieszko27
Mieszko Oleksy
Szybkiego powrotu do zdrowia, dacię radę! :)
Trzymam kciuki!

eve
Ewa Korbel
Wszystkiego Najlepszego Mali Wojownicy :* :* :* 
:* :D

Witch220
Aneta Burkowska
Kochane Robaczki!!!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam z całego serca,  
z całej duszy, ze wszystkich sił aby wiara  
i optymizm w lepsze jutro nigdy Was  
nie opuszczały!!!!
Jak najwięcej uśmiechów na Waszych ślicznych 
buźkach!
Ściskam mocno wszystkich i każdego z osobna!!!

claudyna
Claudia Pogorzelska
Kochane dzieciaczki !!
Aby wam słoneczko zawsze świeciło, 
Aby wam uśmieszek zawsze gościł  
na twarzyczkach, 
Aby wam marzenia sie pospełniały,
Aby wam lekarze i pielegniarki potańcowały,
Aby wam rodzice mocne usciśki dawali,
Aby wam wakacje radośnie mineły,
oraz aby wam choroba ustapiła abyście mogli 
latać, biegać, smiać się i wariować bez myślenia 
ze coś się może stać !! 

Trzymajcie się kochani wojownicy!!
Wygracie te walkę, a poźniej wojnę. 

Buziaki oraz uściski.
rodzinka Pogorzelskich z Londynu

Ania B
Ania B
Wszystkiego najlepszego! Dużo zdrowia  
(to przede wszystkim), dużo fajnych bajek,  
słodyczy, Słońca (ogólnie ładnej pogody), fajnych 
przyjaciół, dużo siły, motywacji, aby humor zawsze 
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dopisywał, 100 lat i aby spełniły się wszystkie, 
nawet te najskrytsze marzenia :) Buziaki! :)

Aga
Agnieszka Gotkiewicz
Drogie dzieci z okazji Waszego święta życzę Wam 
dużo zdrowia , uśmiechu na co dzień ... 
spełnienia marzeń i szczęścia .... 
i gorąco pozdrawiam z zimniej Szkocji

Agnieszka z Glasgow :)

Oli
Aleksandra Starzyńska
wszystkiego co najlepsze z okazji dnia dziecka! 
Szczęścia,ZDROWIA,radości żebyście nigdy nie 
przestali wierzyć w lepsze jutro,uśmiechu na 
Waszych pięknych buziach. BUZIACZKI W WASZE 
PIĘKNE PYSIACZKI! :)

lila
Karolina Kosmala
Kochane dzieciaczki życzymy Wam mnóstwa 
zdrówka, pięknych dni, uśmiechniętych buzi, dużo 
siły i zawziętości. Pozdrawiamy Was i ściskamy  
z małej miejscowości koło Bielska, z małej  
siłowni... całuje Was mnóstwo fajnych bab,  
które mocno trzymają kciuki za Was, za Wasze 
szczęście!!!

dobrazonka
Agnieszka Jędrzejczak
Zdrowia,sił do walki i spełnienia wszystkich  
marzeń!

Dana
Danuta Jędrasiak
Kochani,życzę Wam powrotu do zdrowia wiary  
że wszystko będzie dobrze.Wiem jest Wam smutno 
i marzycie o powrocie do domu.Ja też się bałam 
,byłam smutna chociaż nie byłam już dzieckiem.
Mnie się udało pokonać chorobę i wierzę że Wam 
się też uda.Życzę Wam tego z całego serca.

Edyta
Edyta
Kochani,
Abyście każdego dnia budzili się z uśmiechem  
na waszych buziach.
Abyście na swojej drodze zawsze spotykali  
pomocnch i dobrych ludzi.
Abyście umieli walczyć ze wszytkimi przeciwno-
ściami losu i szybko wrócili do zdrówka !!!
życzy 
Edyta

Mara93
W naszym dniu robaczki (bo przecież każdy jest 
dzieckiem :)), chciałam Wam życzyć dużo siły, 
uśmiechu,radości z życia,abyście nigdy nie stracili 

nadziei oraz wiary bo one są najważniejsze!!
Jeśli się mocno wierzy i dąży do celu to się on 
urzeczywistnia!
Jesteście małymi a zarazem tak wielkimi i silnymi 
człowieczkami! Nigdy nie dajcie za wygraną! 
Ja w was wierze, a Wy? :))

Meggan
Małgorzata Wiśniewska
Kochane Dzieci, z okazji Waszego Święta życzę 
Wam wszystkiego, co Najlepsze. Kolorowych 
snów, uśmiechu od ucha do ucha,
pięknych bajek na dobranoc, własnego pieska  
i kotka,
co dzień nowych przygód, butów siedmiomilowych, 
gwiazdki z nieba i wspaniałych przyjaciół. 
Życzę Wam również rzeki i piasku przy rzece na 
wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach, drzew na które 
dobrze się wspinać i spełnienia tego wszystkiego, 
o czym marzycie... Moc uścisków i pozdrowień :)

aiwlys
sylwia muzyk
Spełniajcie marzenia Kochani :) By nie było dla 
was rzeczy niemożliwych. Wszystkiego najlepszego.

Justyna K.
Justyna K.
Kiedyś mama powiedziała mi „nie rezygnuj  
z marzeń, one naprawdę się spełniają!”  
Uwierzcie w to! Naprawdę działa. :*

monika
Monika Stachula
Z okazji dnia dziecka, z całego serca chciała bym 
wam życzyć przede wszystkim zdrowia i siły, którą 
macie w sobie. Żebyście cieszyli się każdym kolej-
nym dniem i wszystkim co was otacza. Żebyście 
zawsze byli sobą bo jesteście wspaniali tacy jacy 
jesteście. 
Całusy Monika

Kisiel
Justyna Ciesielska
Cześć :)! Z okazji tak wspaniałego święta jak  
dziś - Dnia Dziecka - życzę Ci przede wszystkim 
uśmiechu :) Uśmiech ma ogromną moc, potrafi 
zdziałać cuda! Moja nauczycielka od języka  
polskiego powtarzała mi, że nawet jeśli się do 
niego zmusimy, dzień stanie się lepszy! Mimo 
przeciwności losu walcz każdego dnia o lepsze 
jutro :) Nie zawsze jest tak, jak tego oczekujemy 
ale z uśmiechem na ustach i z zapałem do pracy 
możemy tak wiele zrobić!!! :) Trzymam za Ciebie 
kciuki :) 
Ps: Kiedy mam zły dzień, zawsze robię głupie miny 
przed lustrem lub idę na spacer i patrzę na Słońc-
Pozdrawiam :) :) :)
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Ps 2: To Cię na pewno rozbawi. Przyjaciele  
nazywają mnie Kisiel, bo mylą moje nazwisko  
i zamiast Ciesielska słyszą Kisielewska :D :D :D

mm
Magda Krawczyk
Moje kochane serduszka. Życzę Wam spełnienia 
wszystkich marzeń, odwagi, która już macie,  
siły i wytrwałości. 
Trzymam za Was kciuki.

Elżbieta
Elżbita Berezowska
Zdrowia, zdrowia, zdrowia... tysiąckrotnie.  
Jesteśmy z Wami, trzymajcie się

Wolf
Snajper Wolf
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam samych radości! 
Słodyczy, zabawnego wujka, wygodnych butów, 
samych słonecznych dni, ciekawych książek, aby 
w pokoju obok zawsze czekało coś niesłychanego, 
niezapowiedzianych gości, listu od życzliwej osoby, 
aby rodzice czasem darowali wybryki, żeby nie 
spotkały Was żadne przykrości, a gdyby nawet - 
życzę dzielnych przyjaciół, którzy pomogą się  
z nimi uporać!
Wszystkiego dobrego.

MtLysy
Mateusz Łysiak
Cześć dzieciaki!
W dniu Waszego święta życzę Wam dużo zdrowia  
i uśmiechu, bo to jest w życiu najważniejsze :) 
Jesteście niesamowici! Zazdroszczę Wam tej 
radości, którą promieniejecie oraz siły jakiej nie 
powstydziłby się prawdziwy wojownik!
Przesyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii  
od siebie - chłopaka, który niedawno też był  
w Waszym wieku :)

napoli
beata gestwinska racioppi
od cioci beaty z pod Vezuviusa. forca Napoli

Patrycja
Dnia Dziecka!
Dużo uśmiechu, radości, beztroskich chwil,  
pogody ducha i dużo zdrówka !
Z okazji Dnia Dziecka ;)

blue-butterfly6
Joanna Smutek
Kochanym Dzieciaczkom, w dniu ich święta,  
życzę dużo słoneczka, nowych przyjaciół  
i spełnienia wszystkich marzeń małych i dużych :-)  
pozdrawiam serdecznie  
Asia

kfilarowska
Katarzyna Filarowska
Dziś jest DZIEŃ DZIECKA, dlatego wszystkim  
dzieciom życzę dużo uśmiechu, siły, powodzenia  
i wytrwałości. Śmiech i dobre nastawienie potrafi 
bardzo dużo. Buziaki

marlena2411
Marlena Godlewska
Kochani,życzę Wam szybkiego powrotu  
do zdrowia

BasiaBarbara
Barbara Strongowska
Scooby Doo dziś robi śmieszne minki,
głośno śmieją się Muminki,
Żwirek i Muchomorek śpiewają wesoło,
Puchatek z Prosiaczkiem tańczą wokoło,
bardzo radosne są Gumisie,
buziaczki przesyłają też Teletubisie
Z okazji dnia dziecka dużo dużo zdrowia  
i wytrwałości, nadziei oraz uśmiechu każdego dnia.

zuzoll
Kochani! 
Wszystkiego najlepszego dla Was! Walczcie  
i nigdy się nie poddawajcie :) Niech radość wstąpi 
w Wasze serduszka I niech uśmiech pojawi się 
na Waszych buźkach. Trzymajcie się cieplutko. 
Zawsze miejcie nadzieję na lepsze jutro :)  
Może znacie książkę pt.,,Oskar i pani Róża”?  
Jest to niesamowita książka o chłopcu chorym 
na białaczkę, który dzielnie walczył i nigdy się nie 
poddał :) Wykorzystywał zawsze dzień  
maksymalnie, czerpał z niego jak najwięcej :)  
Mówił:,,Zawsze patrz na świat, jakbyś go widział 
po raz pierwszy”. I ja Wam tego bardzo życzę, 
abyscie z każdego dnia czerpali jak najwięcej  
i na nowo go odkrywali :)  
Nie zatracajcie wiary ani nadziei:)  
Buziaczki dla Was :*:*:*:*:*:*

NO
pawel kucharski
Samych wspanialych dni jestescie dzielni :-)

Marlena
Marlena
Uśmiechu i dużo radosnych dni

Karolina
Karolina Skórska
W dniu dzisiejszym tak radosnym,
znanym wszystkim - Święcie Dzieci
chcę Wam życzyć, prosto z serca
tego czego pragną dzieci..

Niech uśmiechy z waszych buziek,
nigdy nie znikają,
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a radości dnia każdego,
was nie opuszczają!

Siły wielkiej dziś Wam życzę,
by pokonać wszelkie zło
i miłości jak najwięcej
co rozjaśni każdy mrok!

I marzenia Wasze wszelkie,
niech szybciutko spełnią się,
I niech zdrowia Wam kochani
wciąż przybywa z każdym dniem!

Tego życzę wam serdecznie,
w dniu Waszego święta,
i mnóstwo ciepła przesyłam,
prosto z mego serca ! 

kisiel0wa
Monika
Przede wszystkim dużo pozytywnego myślenia 
i wytrwałości w stawianiu czoła sprawą które 
nigdy nie powinny dotyczyć dzieci. Życzę także aby 
dzieciństwo trwało jak najdłużej i aby teraźniejsze 
doświadczenia wzmocniły w przyszlosci ;-)

natalia
Natalia Borska
Dużo wiary, zdrówka, uśmiechu, 
słońca każdego dnia. 
Jesteście najlepszymi dzieciakami na Świecie !!!

ggrachaa
Grazyna Drozynska
Wielkiego serducha :-)

Kiryuni
Monika Nowak
Dzieciaki!
Dużo siły i wytrwałości!
Masę szczęścia i uśmiechu!
Samych pogodnych dni!
Przede wszystkim ZDROWIA!

aniusia
Anna Smekczynska
Miej słodkie sny i marzenia, niech one ci się  
spełniają, a Twoje najskrytsze dążenia niech  
realnymi się stają! 

Basia
Basia Kuczma
Pomyślnej podróży do zdrowia.  
Radosnego dzieciństwa dla wszystkich.

takie duże dziec
Paula Em
Kochani Mali Wojownicy, 
oprócz szybkiego, baaardzo szybkiego powrotu 
do zdrówka życzę Wam abyście nigdy się nie 

poddawali! walka z chorobą to bitwa, ale przecież 
każda bitwa jest po to by ja stoczyć i wyjść z niej 
zwycięsko!trzymam za Was kciuki, zresztą pewnie 
nie tylko ja. Myślę o Was i głęboko wierze,  
że Mali Wojownicy pokonają każdą przeszkodę;) 
Życzę Wam uśmiechu na twarzy, uśmiechu, który 
pomoże Wam przejść przez wszelkie zdrowotne  
problemy. Życzę Wam dużo siły, a Waszym 
rodzinom i bliskim dużo miłości, którą będą Was 
obdarzać każdego dnia.Każda walka, bitwa  
i wojna jest do wygrania. Przeszkody są po to by 
je pokonywać i wychodzić z nich silniejsi, gotowi 
do działania, waleczni. Mam nadzieję, że w Dniu 
Waszego święta chociaż na chwilę będziecie mogli 
zapomnieć o troskach dnia codziennego i cieszyć 
się nim z tymi, których kochacie. Tysiące, miliony 
osób w Polsce ściska za Was kciuki, jest z Wami 
sercem i duchem! Bądźcie waleczni i stoczcie  
tę batalię najlepiej jak potraficie. S

aliszja
Kochani Wielcy-Mali Wojownicy!
z okazji Dnia Dziecka chciałabym Wam życzyć 
spełnienia najskrytszych marzeń - tych małych, 
jak i tych wielkich. Żeby każdy dzień był przygodą 
spędzoną wśród wspaniałych ludzi. Życzę Wam 
duuuuuuużo uśmiechu na co dzień! To w nim  
tkwi niesamowita siła! Przede wszystkim - dużo 
zdrówka :) Pamiętajcie, że każdy, nawet najlepszy 
wojownik ma swoją drużynę. Pamiętajcie, że nigdy 
nie jesteście sami w Waszej walce! Mocno trzymam 
za Was kciuki i ściskam każdego i każdą z osobna :D

robeerciu
Robert Brozyna
Spelnienia marzen maluszki ;-) sily !

roxy98
Sylwia Dominczyk
Kochane Maleństwa
Najważniejsze czego pragnę Wam życzyć  
to duuużo zdrówka a następnie spełnoenia  
wszystkich marzeń. Jesteście najwspanialszymi 
dzieciaszkami na świecie, walecznymi,  
nieustraszonymi oraz najsłodszymi i to te właśnie 
cechy sprawiają iż inni mogą się od Was tylko 
uczyć jak być superbohaterem . Przesyłam duuużo 
buziaczkòw i uścisków dla każdego z Was  
malutkich oraz dużych wojowników :*

nataliak
Natalia K
Dzieciaki jesteście wspaniałe , życzę wam jeszcze 
większej siły i wytrwałości w walce z choroba! 
Trzymam za was wszystkie kciuki, aby udało 
wam sie zwalczyć chorobę ! Spełniajcie wszystkie 
najskrytsze marzenia i witajcie każdy nowy dzień 
z uśmiechem ! Bede sie za was modlić, aby wasze 
anioły stróże miały was w opiece!buziaki z okazji 
dnia dziecka !
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madzius13
Magda, Bartuś i Maciek Supera
Kochani Dzielni Rycerze i Piękne Księżniczki czyli 
nasi wspaniali dzielni Mali Wojownicy z całego 
serca życzymy Wam wytrwałości i ogromnej siły 
w Waszej jakże trudnej walce, w której nie jeden 
dorosły nie miałby tyle odwagi.  
Aby jak najszybciej ta walka się skończyła,  
oczywiście Waszym triumfalnym zwycięstwem, 
aby Wasze dzieciństwo było dalej całkowicie 
beztroskie, wypełnione tylko samymi radosnymi 
chwilami, i tylko wesołymi niespodziankami,  
aby z Waszych cudownych buziek nie schodził 
uśmiech a w serduszkach zagościł spokój i ciepło, 
abyście mogli odkrywać piękno świata i spełniać 
swoje wszystkie nawet te najskrytsze marzenia i 
osiągać szczyty swoich ambicji, aby już nic  
ani nikt nie stawiał Wam żadnych barier i granic  
a W Waszym życiu zapanowała wolność,  
szczęście i beztroska, i żebyście zawsze wiedzieli 
o tym jacy jesteście piękni, wspaniali, cudowni, 
dzielni i niesamowicie silni. Tego wszystkiego  
z całych szczerych serc życzą  
Magda, Bartuś i Maciek.  
Trzymamy kciuki i myślimy o Was

Smaczna
Ewa Smaczny
Kochani,
wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii,  
żeby pomogła Wam w tych najtrudniejszych 
momentach.
Na co dzień życzę Wam, z całego mojego  
serducha, by takich momentów było jak najmniej, 
a na twarzach Waszych gościł uśmiech i radość. 
Wszystkiego najlepszego! 

Kocham Was.
Ewa

MarSzy
Martyna Szymańska
Pogody Ducha z uśmiechem od ucha do ucha! 
ZDROWIA ZUCHY!!!

Justyna
Justyna S.
Życzę wszystkim dzieciom,
aby ich dzieciństwo
było jak najlepsze
i aby trwało jak najdłużej!

Margo
Małgorzata Kozieł
Pierwszy Czerwca to, jak wiecie,
Najważniejszy dzień na świecie,
Dzisiaj święto maja Dzieci,
Niech więc dla nich słońce świeci,
Niech spełniają się marzenia, 
A świat niech się w bajkę zmienia!

Przyjmij w Dniu Dziecka moje życzenia
Zdrowia, uśmiech i powodzenia,
Niech przepadną Twoje zmartwienia,
Niech Ci się spełnią wszystkie marzenia.

martabonita
Marta Zaręba
Moje małe aniołki, życzę wam dużo miłości, 
uśmiechu i co najważniejsze Wiary. Abyście jak 
najszybciej wróciły do zdrowia. Wiara czyni cuda, 
wiec ja chciałabym abyście uwierzyły i z ufnością 
patrzyly w przyszłość, i nie oglądały się za siebie. 
Jeśli nie poddacie się, to wtedy doswiadczycie 
małych a z czasem nawet i tych dużych Cudów. 
Buziaki :* i sciaskam mocno i to bardzo mocno :*

BLENIA
Sylwia Mieczkowska
Drodzy Mali Wojownicy,
Chciałabym Wam życzyć abyście nigdy nie ustali  
w walce. Jak to kiedyś powiedział mądry  
człowiek - „Jeśli nie możesz latać, to biegnij.  
Jeśli nie możesz biec, to idź. Jeśli nie możesz iść, 
to się czołgaj, ale bez względu na wszystko nie 
przestawaj posuwać się na przód.”. 
Życzę Wam również jak najwięcej uśmiechu. 
Dobre i pozytywne myślenie może zdziałać cuda 
(potwierdzone naukowo!). Życzę Wam cudownych 
przyjaciół, którzy zawsze przy Was będą.  
I tego żebyście nie bali się spełniać swoich marzeń 
kiedy już wygracie tę trudną walkę ! (bo wierzę,  
że tak będzie). Czerpcie z życia garściami  
i pamiętajcie - „Nadzieja to dobra rzecz.  
Może najlepsza ze wszystkich. A dobre rzeczy  
nigdy nie umierają”. Trzymam kciuki za to,  
żebyście odnaleźli w sobie siłę - bo można  
przegrać bitwę, ale to nie przesądza o wyniku woj-
ny! W Wasze wyleczenie nie wątpię nawet przez 
sekundę bo wiem że ten kto tego  
naprawdę, naprawdę bardzo pragnie... 
zostanie uleczony. 
Trzeba tylko w to bardzo bardzo

Renata
Renata
Bądż radosny i szczęśliwy
niech ci życie da co może
a ty śmiało walcz
bo to bardzo ci pomoże.

silna92
Magdalena Silna
Wszystkiego najlepszego słodkie szkraby!  
Miejcie siłę by zawsze się uśmiechać :)
Buźka :*

Karola
Karolina Przerwa
Kochani Mali Wojownicy,
Życzę wam przede wszystkim zwycięstwa, tego 
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największego jakim jest wyzdrowienie i tych 
małych, codziennych. Bo każdy Wasz uśmiech 
pomimo trudnej sytuacji to juz Wasze wielkie  
zwycięstwo. Życzę Wam siły i odwagi i jak  
najwiecej pięknych, beztroskich dziecięcych chwil! 
Trzymam za Was mocno kciuki i życzę Wam  
żebyście spełnili swoje marzenia. Ściskam Was 
wszystkich i każdego z Was bardzo mocno  
i przesyłam ogromne buziaki.
Karola

alex
Aleksandra Babiarz
Kochane słoneczka ! Życzymy WAM wytrwałości  
i dużo dużo zdrówka.Jesteście dzielne !!! 

Jomade85
Joanna Detmer
KOCHANE DZIECIACZKI ŻYCZĘ WAM ABY NIGDY  
W WASZYCH SERDUSZKACHNIE ZABRAKŁO  
NADZIEJI WIARY MIŁOŚCI ŻEBY KAŻDEGO DNIA  
NA WASZYCH BUSKACH GOŚCIŁ UŚMIECH I NIGDY 
ŁZY ORAZ Z CAŁEGO SERCA PRZYSYŁAM WAM 
POZYTYWNĄ ENERGIE

bancia76
Monika Gryc
życzę Wam kochani spełnienia najskrytszych 
marzeń!!!

julia31
Julia Chlewicka
Małym Wojownikom o wielkich sercach życzę jak 
najwięcej zdrowia, pogody ducha i radości. Niech 
spełniają się Wasze marzenia! Bądźcie dzielni!

Żaba
Beata Kuźniiar
Żyjcie tak kochani, aby każdy kolejny dzień  
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem  
wspominać ją z radością. Czerpcie energię  
ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i radości.  
Żyjcie najpiękniej jak umiecie. 
I niech moc będzie z Wami w Dniu Waszego 
Święta 
Beata Kuźniar

w.butler
Wanda Butler
Wielcy Mali!
Z okazji naszego święta, a więc Dnia Dziecka,  
ze szczerego mojego serca, które również w części 
pozostało dziecięce,choć już prawie dorosłe życzę 
Wam:
*pogody ducha na każdy dzień,
*wiary we własne siły,
*mocy do realizacji marzeń 
(wiem, że się spełniają - sprawdziłam),

*uśmiechu, nawet w ciężkich momentach,
*nieposkromionej ciekawości do świata,
*szerokiej, głębokiej i niezmierzonej wyobraźni, 
której często brakuje dorosłym,
*przede wszystkim Bożego wsparcia i siły do walki 
z chorobą.

Jesteście Wielcy choć tacy Mali! Bardzo mocno 
trzymam kciuki za wszystkich i każdego z osobna! 
Miejcie wiarę we własne marzenia, nawet te,  
które wydają się być Mount Everestem.  
Pamiętajcie, marzenia się nie spełniają, marzenia 
się spełnia :)

Wszystkiego co najlepsze!  
Moc krakowsko-wrocławskich buziaków :*

Andzia
Anna Klodnicka
Wszystkim dzieciom w Dniu ich świeta składam 
gorące z pełni serca gorace życzenia i dużo uśmie-
chu

edka
edyta bykowska
W dniu tak najwazniejszym, jakim wy jestescie 
maluchy Wszystkiego najlepszego dużo radości 
uśmiechu i przede wszystkim zdrowia

Ania
Ania Kowalewska
Kochane dzieci, 
z okazji Dnia Dziecka życzę Wam
najszybszego na świecie powrotu do zdrowia,
zawsze uśmiechniętych Mam i Tatusiów,
oddanych kolegów i koleżanek, którzy będą  
gotowi na wspólne zabawy,
mnóstwo sił i cierpliwości do walki 
i wielkiej wygranej - zdrowia!

Ściskam Was tak mocno jak się da!
Ania

gocha
Malgorzata Jakubiak
W tym szczególnym dniu dla wszystkich dzieci, 
życzę wam abyście nigdy nie przestawali marzyć, 
żeby wasze dzieciństwo pomimo wszystko było 
radosne i dużo, dużo zdrowia i siły do walki z 
paskudem.

Karolina
Karolina Rutkowska
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! 
Wszystko będzie dobrze :)

psychol92
Olga Wójcik
Wszystkiego najlepszego Dzieciaki! :) 
Pamiętajcie, że jesteście cudowni a Wasze  
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uśmiechy na twarzach są do niezastąpienia, 
uśmiechajcie się zawsze i wszędzie, zarażajcie 
uśmiechem! :)

Marta Py
Marta Pawlaszczyk
Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniajcie każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ja z radością. 
Czerpcie energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukajcie w sobie siły, 
entuzjazmu i namiętności. 
Żyjcie najpiękniej jak umiecie !

Życzę Wam mnóstwo siły i wytrwałości!

Micia&Dali
Anka&Piotrek i kotki
Kochani Mali Wojownicy,
Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam byście nigdy 
nie przestawały marzyć i by Wasze marzenia 
zawsze się spełniały, by na Waszych buziach 
najczęściej jak to możliwie był uśmiech, byście 
kiedyś mogły podróżować do najdalszych zakąt-
ków świata by poznać żyjące tam dzieci, zobaczyć 
dzikie zwierzaki i niesamowitą przyrodę.. ale 
przede wszystkim życzymy Wam dobrego zdrowia, 
radości, cudownych ludzi wokół Was i by szczęście 
nigdy Was nie opuszczało ;-)
Całusy i uściski od nas: Anka&Piotrek i dwa kotki: 
Micia i Dali

wit
wiol
Zdrowia sily I usmiechu.radosci na codzien I zyczli-
wych ludzi.xxx

luk4344
Marta Pawłowska
Zdrowia, uśmiechu, szalonych zabaw, dużo radości 
i miłości, wspaniałego beztroskiego dzieciństwa. 
Spełnienia może nie wszystkich, ale chociaż 
połowy super mega wymarzonych marzeń!!! 
Kolorowych zabawek w dzień i kolorowych snów 
w nocy:-) Marta z córunią Marysią:-)

Elik
Elżbieta Wesołowska
Życzę wam wszystkim uśmiechu na co dzień, zwy-
cięstwa nad chorobami, życzliwych ludzi wokół 
i niech się spełnią wszystkie Wasze małe i duże 
marzenia. Niech słońce opromienia Wasze buzie, 
księżyc przynosi sny pełne przygód a deszcz niech 
pomaga rozkwitać wszystkim kwiatom na Waszej 
drodze do zdrowia.

wesolki
Leandra i Josh

Kochane Dzieci!
Życzymy Wam szybkiego powrotu do zdrowia! 
Przesyłamy Wam serdeczne uściski.Mimo że 
mieszkamy daleko w Anglii to myślami jesteśmy  
z Wami! 
Leandra i Joshua

nuka
Barbara Mankowska
Kochani życzę wam dużo miłości cierpliwość  
wytrwałości a przed wszystkim DUŻO DUŻO 
ZDROWIA

plikcemona
Patrycja Baron
Kochane Smyki! Wszystkiego najlepszego w Dniu 
Waszego święta! Duuuużo zdrówka, uśmiechu  
od ucha do ucha i wielu przyjaciół!! STO LAT!!

grzebi
Anna Grzebinoga
Każdy z Was jest wyjątkowym człowiekiem.
Kazdy z Was ma swoje marzenia.
Kazdy z Was zasługuje na lepsze jutro.
Każdemu z was życzę:
...aby jego marzenia sie spełniły,
...aby kazdy następny dzień był piękniejszy,
...aby miłość była dla was siła do walki 
...aby uśmiech był waszym najlepszym  
przyjacielem.
Wszystkiego co najlepsze kochane dzieciaki!!!

DOMI1
Dominika Krawczyk
Kochane dzieci , 
przedewszystkim życzę wam powrotu do zdrowia, 
ale także wielu szczęśliwych i radosnych chwil  
w życiu! Spełniajcie swe marzenia, dążcie do celu  
i nigdy , ale to przenigdy się nie poddawajcie !!!

zdybela
Aleksandra
Kochanie ! Wszystkiego najlepszego z okazji  
Twojego święta. Dużo uśmiechu na twarzy, miłości 
i wiary w to, że wreszcie nadejdzie lepszy dzień,  
że wreszcie nadejdzie dzień, kiedy choroba będzie 
już tylko wspomnieniem. Wytrwałości i dużo 
pogodnych dni.

ANET
ANETA SOLECKA
wszystkiego co najlepsze w dniu dziecka dużo 
uśmiechu, mega zabaw, radości, spełnienia  
marzeń tych małych i tych dużych 
:P buziaczki

Kasia
Kasia Szkółka
Żabki Małe!
10kg kolorów, 20kg uśmiechów, 30kg słoneczka, 
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50kg szczęścia i radości, 100kg słodyczy, 500kg 
zabawek i 100 ton zdrówka!! Buziaki Szkraby :-)

ania
anna sawicka
Kochane dzieciaczki zycze wam duzo szczescia  
i radosci i zeby sloneczko swiecilo wam zawsze  
i wszedzie;

Ewczi
Ewa Rozmarynowicz
Życzę miłości, wiary i nadziei! Dużo słońca  
i uśmiechu. :)

agaciorka
Agata Jezierska
Kochane Dzieciaki :) 
Z okazji Waszego dnia życzę Wam abyście każdy 
dzień witali z uśmiechami na buziach. 
Abyście zawsze byli pełni radości i siły do zabawy. 
Abyście mieli MOC do przezwyciężania  
trudności- jestem pewna, że macie ją w sobie 
tylko czasem musicie mocno poszukać.
Jestem Waszą koleżanką, chorowałam  
na serducho i od lat jestem po jego przeszczepie 
- wiem, że z uśmiechem możecie pokonać każdą 
przeszkodę.
Życzę Wam spełnienia wszelakich marzeń  
i MOCNO trzymam za Was kciuki :)

asasa
Joanna Skibińska
Dużo słońca, radości, uśmiechu i siły oraz  
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń :)

mysia
Marzena Świerczek
Kochani mnóstwo uśmiechu pomimo codziennych 
trosk, samych słonecznych dni i duuuuuuuuużo 
zdrowia:)

monia
MONIKA WASIELEWSKA
Z okazji Dnia Dziecka, życzę Wam śmiechu  
w domu i lodów w niedzielę i przyjaciół  
najlepszych na świecie i wszystkiego, wszystkiego, 
co chcecie. A przede wszystkim najważnieszego: 
ZDRÓWECZKA

renkka
renata martyniak
Wszystkiego najpiękniejszego życzy cała Orawa:)

Gonia
Małgoś G
Wszystkiego najlepszego Kochani!:)
Spełnienia marzeń, szczególnie tych najbardziej 
szalonych,
wielu sukcesów, radości z życia i miłoooości!
Przede wszystkim jednak masę zdrówka:)

Trzymam za Was kciuki. Jesteście cudowni,  
Wojownicy!;)

MoniAl
Monika Aleksiuk
jestescie wspaniałe!

Monika
Monika Szeszkowska
Wszystkiego co najlepsze!! Jesteście Wielcy :)
Życzę Wam wszystkim dużo sił, mnóstwo zdrowia  
i olbrzymiej pogody ducha.

Mam nadzieję, że każdy Wasz dzień będzie 
przepełniony radością i miłością, oraz że wszelkie 
problemy rozwieją się wkrótce jak zły sen nad 
ranem :)

Cała moja rodzina wspiera Was pozytywnymi 
myślami i podziwia Wasz zapał.

Pozdrawiamy serdecznie z Gdańska!

mania101
mania101@gazeta.pl
Drodzy Wojownicy!
Przepięknego Dnia Dziecka!

Niech Anioły dają Wam Siłę, Radość i Uśmiech!

Rozrabiajcie, śmiejcie się i dokazujcie - to Wasze 
Święto!

A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA!

CAŁUUUUUSY
mania 

ocl
Katarzyna Ocalewska
Kochani życzę Wam z całego serca abyście nigdy 
nie opuszczali głów, tylko dzielnie walczyli  
do samego końca. Życzę Wam również aby 
uśmiech nie schodził z Waszych pięknych buziek, 
bo pogoda ducha jest najważniejsza. Jesteście 
super dzielni i trzymajcie się ciepło!

Asieł
Joanna Czeluśniak
Sama nie wiem jak mam to ująć, więc może 
najprościej: jesteście najwspanialsi! ;) Naprawdę 
jestem pełna podziwu, że macie w sobie tyle siły, 
że nie macie zamiaru się poddać. Tak trzymajcie, 
ja w Was wierzę i z całego serca trzymam kciuki!

k.mlynarczyk
Kasia Młynarczyk
Wszystkiego dobrego dla kochanych Małych 
Wojowników! Trzymam za Was wszystkich kciuki. 
Buziaki maluchy :*
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Kinia
Patrycja Tarka
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!!! 
Przede wszystkim duuuuzo dużo zdrowia, pogody 
ducha i wiecznego uśmiechu na twarzy! 
Spełnienia najskrytszych marzeń! Wielu 
wspaniałych ludzi i prawdziwej miłości wokół 
Was!;)

Basia
Barbara Żak
Drodzy mali wojownicy!
Z okazji Waszego święta, życzę Wam mnóstwa 
uśmiechu, dużo, dużo siły i miłości! 
Buziaki dla Was wszystkich i każdego z osobna

KR
Katarzyna Rybińska
Miej słodkie sny i marzenia, niech one ci się 
spełniają, a Twoje najskrytsze dążenia niech 
realnymi się stają! NIGDY SIĘ nie poddawaj!!

Dla wszystkich super dzieciaków :D Trzymajcie 
się!! DUUUUUUUUUUUUUZZZZZZZZZZZZZO 
uśmiechu i RADOŚĆI!!!!!!!!!! Życzy Kasia :))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))

Kingazet
Kinga Zalewska
Nie wiem co Wam napisać.... Serce mi się ściska, 
ale trzymam kciuki za Wasze wyzdrowienie! 
Podziwiam Małych Wojowników! 
Nie poddawajcie się, a wszystko będzie dobrze :)

IwBu
Iwona Buczkowska
Kochane dzieciaczki życzę Wam zdrówka !!!. 
Uśmiechu na Waszych ślicznych buźkach, 
beztroskiej zabawy z ukochanymi rodzicami. 
Ściskam Was bardzo, bardzo mocno :).

Natalia
Natalia Samburska
Kochani. Z okazji dnia dziecka życzę Wam 
mnóstwo siły, siły do walki z chorobą, 
do uśmiechu i radości mimo ciężkich chwil 
i zdrówka! 
Natalia

kasiaa
Kasia Suchacka
Kochana Dzieciaki życzę Wam dużo dużo zdrówka, 
dobrych ludzi wokół oraz samych słonecznych dni.  
buziaki 

aldonis
Aldona Danecka
Dużo zdrówka,uśmiechu i spełnienia wszystkich 
dziecięcych marzeń :)

Andrzej Osak
Andrzej Osak
Kochane Dzieci, z okazji Dnia Dziecka życzymy 
Wam szybkiego powrotu do zdrowia a dzisiaj 
radosnej zabawy i dużo prezentów, kochamy 
Was bardzo 
- życzą Grace i Amy z Rodzicami.

larzeska
Agnieszka K
KOCHANE DZIECI W DNIU WASZEGO ŚWIETA 
ŻYCZĘ WAM BY WASZA BUZIA BYŁA ZAWSZE 
UŚMIĘCHNIETA BYŚCIE ZAWSZE DO KOŃCA 
WALCZYLI I JAK „HULK” SILNI BYLI WIERZĘ ŻE 
WAM SIĘ UDA BO NA TYM ŚWIECIE ZDARZAJA SIĘ 
CUDA. MALI I DUZI RYCERZE I KSIEŻNICZKI 
BĄDZCIE ZDROWI I DO ŻYCIA PEŁNĄ PIERSIĄ 
GOTOWI!!! NIECH WASZE ŻYCIE BĘDZIE BAJKOWE 
I MEGA KOLOROWE!!! MIEJCIE MARZENIA I ŻYCZĘ 
WAM ICH SPELNIENIA.

Kasia
Kasia Kwiecień
Kochane dzieciaczki, w tym Waszym dniu, życzę 
Wam dużo zdrówka, dużo cudownych zabawek, 
samych radosnych chwil i spełnienia wszystkich 
marzeń!
Ściskam Was cieplutko.
Kasia

Ire1958
Irena Marcisz
Życzę Wam MALI WOJOWNICY dużo wytrwałości 
i siły w powrocie do zdrowia.Uśmiechajcie się jak 
najczęściej:):)
TRZYMAJCIE SIĘ MOCNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sisi
Sandra i Gabryś
Kochani! Dzisiejszy dzień jest Wasz - tylko 
i wyłącznie. I tego dnia życzę wam, byście 
zapomnieli o trudach, bólu i smutku. 
Aby na waszych buźkach malował się uśmiech. 
I aby ten dzień był początkiem końca - końca 
waszej walki z chorobą. Mali wojownicy - życzę 
wam, abyście jak najszybciej zwyciężyli!

jasta
Justyna Miłosz Nina Kmiecik
Dzieciaczki kochane!

W dniu Waszego święta życzymy Wam 
wszystkiego co kolorowe, co najsłodsze, 
co najpiękniejsze. Niech uśmiech nie znika 
z Waszych buziek, niech każdy dzień prowadzi 
Was ku szczęściu i radości i niech Wasze marzenia 
spełniają się jedno za drugim.
Niech Bozia ma nad Wami opiekę!
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stasioo20
Kacper Stasiak
Życze każdej Małej Osóbce... żeby życie było dla 
niej przychylne i pokazywalo Jej ciemnych stron. 
Życze dużo uśmiechu i pogody serca w każdej 
chwili życia. Jeszcze niedawno byłem dzieckiem... 
Życze wszystkiego co najlepsze, abyście były 
dzielne i silne. Pamiętajcie dzieci że dla niektórych 
ludzi jesteście i będziecie zawsze najważniejsze! 
Piszę byście w tym dniu czuły sie jak najbardziej 
wyjątkowo !

Latt arenka
Agata Kozłowska
Kochani!
Życzymy Wam każdego dnia coraz więcej siły,
coraz szerszego uśmiechu na twarzach Waszej 
rodziny, coraz większej ulgi w głosach przyjaciół 
i coraz bardziej radośnie wzruszonych lekarzy.

Codziennie pokonujcie kolejne centymetry, metry
i kilometry - z każdym dniem niech rośnie Wasz 
optymizm i pojawiają się nowe cele.

Bądźcie szczęśliwymi dziećmi,które codziennie 
mają coraz radośniejszy Dzień Dziecka.

Mocno Was tulimy
Agata, Przemek i Maszka

asieek
Joanna R.
Kochane Dzieciaczki,
z okazji Waszego święta, chciałabym życzyć Wam 
dużo, dużo uśmiechu! Życzę Wam, by każdy dzień 
był dla Was wypełniony ciepłem i siłą! 
Każdy dzień niech będzie dla Was wspaniały, 
a jutrzejszy wyjątkowy! Życzę Wam dużo zdrowia! 
Aby każdy z Was poczuł się lepiej i wyzdrowiał.
Dzieci, życzę Wam abyście nadal byli tak 
wspaniałymi Małymi Wojownikami. Życzenia 
przesyłam wszystkim i każdemu z osobna!
Dużo radości.
Ściskam mocno, Asia.

paulajun
Paula Dąbrowska
Z okazji dnia dziecka
Kochane dzieciaki,
Niech w Waszych oczkach zawsze lśni tyle Miłości, 
Nadziei i Wiary ile jest go w kolorach kwiatów, 
zapachu deszczu,ciepła promieni słonecznych.
Niech wasze marzenia się realizują, Niech 
otaczają was zawsze cudowni kochający ludzie, 
wspaniali koledzy i koleżanki. Postanowiłam 
podzielić się z Wami bajką, którą w dzieciństwie 
opowiadała mi moja mama. Kiedy słonko się budzi 
i pomału wspina się po niebie wysyła na Ziemię 
miliony swoich złocistych, ciepłych promyczków.
Promyczki schodzą w dół po swoich złocistych 

drabinkach, a kiedy dostaną się na Ziemię, 
spełniają swoje różne obowiązki - a to płatki 
kwiatków rozchylić, a to motylkowi wysuszyć 
skrzydełka zmoczone poranną rosą, a to żuczka 
wyciągnąć z kryjówki, żeby zobaczył jak słonko 
świeci - Muszą tylko promyczki pamiętać, żeby 
nie przegapić chwili, kiedy słonko po 
całodziennej wędrówce po niebie zaczyna 
układać się do snu - wtedy wracają do niego po 
swoich złotych drabinkach i zwijają 
je do następnego dnia.
I st

Tonia
T L
Dzień Dziecka - to Twoje ważne święto i Twój 
ważny dzień!!! - ściskam Cię ciepło, przesyłam Ci 
wielki uścisk i ogromną ogromną porcję radości 
i jeszcze większą porcję szczęścia. Radosnego, 
najlepszego na świecie DNIA DZIECKA!

Wielki Szpak
Wielki Szpak
Mali Wojownicy, 
Czytałem książki poświęcone bohaterom, 
oglądałem fi lmy na ich temat, pieśni też 
słyszałem. Ale żaden z tych herosów nie miał 
tyle siły i woli walki, ile macie Wy. Oby moc była 
zawsze z Wami, oby Słońce nieustannie przebija-
ło się przez chmury, niech na parapecie każdego 
dnia siada pięknie śpiewający ptak, a przy Was 
czuwa człowiek, którego kochacie. Bądźcie silni 
i radośni, napełniajcie wiarą innych. Pamiętajcie, 
że Wasze uśmiechy to prawdziwy skarb 
- obdarowujcie nimi świat każdego dnia.

madzinek
Magdalena Klęsk-Bilska
Kochani Mali i Duzi Wojownicy:)
Życie Was nie rozpieszczało ale pamiętajcie, 
nic się nie dzieje bez przyczyny. 
Jest tam gdzieś jakiś plan, który jest 
do wykonania i Wy jesteście jego ogromną 
częścią. Nigdy się nie poddawajcie, postarajcie 
się cieszyć każdym dniem bo życie jest piękne. 
Nie myślcie o chorobie tylko o tym co możecie 
zrobić żeby każdy Wasz dzień był lepszy 
od poprzedniego. Macie wielu przyjaciół i ludzi 
wokół siebie, którzy chcą Wam uprzyjemnić 
te najcięższe chwile. Pamiętajcie o tym, 
że nie jesteście sami. Uczcie się pilnie, 
duuuuużo czytajcie bo książki to niewyobrażalny 
świat wiedzy i tajemnic do odkrycia. 
Kochajcie ludzi tak jak oni kochają Was. 
Dużo się uśmiechajcie to inny odwzajemnią 
ten uśmiech. 
Życzymy Wam samych słonecznych dni!!!

Magdalena i Jakub Bilscy
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asia
Joanna Ś
Kochani, w związku z jutrzejszym Dniem  
Dziecka życzę Wam dużo zdrowia, siły, 
miłości i aby każdego dania otaczali 
Was wspaniali ludzie :)  
Nie poddawajcie sie!!

Jerzy.B
Jerzy Bernatowicz
W dniu dziecka życzę Wam dzieciaki dużo  
uśmiechu, zabawy, mnóstwa słoneczka i bardzo 
dużo zdrówka, abyście miały dużo sił na zabawę..
Jak najszybszego powrotu do zdrowia abyście 
mogły cieszyć sie miłością rodziny i kolegów.  
Musicie być zdrowiutkie zeby sie opiekować  
swoimi kruchymi rodzicami którzy Was bardzo 
kochają . Wiec proszę szybko zdrowieć dzieciaki

j.bionda
Asia Gęsiarz
Kochani !!!
Życzę Wam, żebyście nigdy nie tracili światełka 
w oczach bo to jak walczycie o zdrowie inspiruje 
wielu ludzi wokół... 

Przesyłam Wam ciepłe myśli, siłę, radość, wolę 
do pokonywania przeszkód i duuuuuużo miłości, 
przyjaźni i uśmiechu :))) 

ściskam Was:)
Asia

kingaw903
KINGA KAMROWSKA
Wita was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!

Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.

Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Oj! Jak ptaki dziś śpiewają
Tak życzenia nam składają.

Życzę wszystkim dzieciakom, aby ich dzieciństwo 
było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!
DZIELNE WOJOWNIKI ŻYCZĘ WAM Z CAŁEGO SER-
DUCHA ABY UDAWAŁO WAM SIĘ WYGRYWAĆ  
I MIMO WSZYSTKO ZAWSZE Z UŚMIECHNIĘTA MINA.
POZDRAWIAM GORĄCO ŚLĘ BUZIAKI
KINGA Z RODZINĄ :) 
BUZIAKI RÓWNIEŻ OD CÓRECZKI OLKI DLA 
WSZYSTKICH DZIECI :* :* :* 

IwonaM.
Samych słonecznych dni, uśmiechu, radości, 
miłości, szczęścia, tylko cudownych ludzi wokół, 
zdrowia i spełnienia marzeń! :-))
życzy Iwona :-))

Asia
Joanna Jewsiewicka
Życzenia zdrówka, dużo siły i nadziei, radości 
i spełnienia marzeń z okazji Dnia Dziecka 
dla wszystkich podopiecznych Fundacji :-) 
trzymajcie się!

Olab
Ola Bernatowicz
Przyszedl do nas wujek Wladek,
Przyniósl wielką czekoladę,
z orzechami, z rodzynkami,
w pięknym pudle z obrazkami.
Jeśli będę grzecznie siedzieć,
dadzą mi ją po obiedzie…
Choć zamknięta jest szuflada,
wszędzie pachnie czekolada.
Układanki chcę układać -
wszędzie pachnie czekolada.
Gdy na nowy rower wsiadam -
wszędzie pachnie czekolada.
Kiedy z lalką sobie gadam -
wszędzie pachnie czekolada.
Czy ktoś może mi powiedzieć,
kiedy będzie po obiedzie?
Bo nie mogę żyć w spokoju,
gdy ten zapach jest w pokoju!
Kochane dzieciaki!
Ja bardzo lubię ten wieszyk, mam nadzieję,ze 
spodoba się i Wam!
Zyczę Wam czekoladowego Dnia Dziecka, przede 
wszystkim zdrowia, wytrwalosci i szybkiego po-
wrotu do zdrowia.sciskam Was mocno.Ola

Anglia
Bogdan Dziewiątkowski
„Nasza Pani Profesor wielu ksiąg mądrych sekrety 
zgłębiała,
Z podstępną, złośliwą chorobą zawsze wygrywać 
się starała.
By mogły dzieci niewinne przez los tak okrutnie 
skazane,
Szczęśliwie wrócić do domów i przeżyć to życie 
kochane”.

Tego właśnie Wam kochane dzieci życzę z całego 
serca, jak najszybszego, szczęśliwego powrotu do 
Waszych domów. 
Abyście mogły zapomnieć o chorobie i szpitalu, a 
tylko cieszyć się, ze jesteście już zdrowi, że mama 
i tata są blisko i że wszyscy Was bardzo, bardzo 
mocno kochają.
Bogdan.
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Anika
Paulina Hnida
Kochani! Jesteście tacy dzielni! Bardzo często o 
Was myślę i podziwiam Was i waszą odwagę, z 
jaką znosicie żmudne leczenie. Życzę Wam dużo, 
dużo zdrowia, prawdziwych przyjaciół, źeby każdy 
dzień był lepszy od poprzedniego, żeby w tych 
dniach było jak najmniej bólu, a jak najwięcej 
radości i nadziei. Trzymajcie się ciepło, a rak niech 
idzie precz!!! :) :*

Paulina (20 lat)

Marzena
Marzena Sadocha
Dzieci to lepsi dorośli, w wersji jeszcze nie zepsutej 
i porysowanej. Zdrowie to rzecz, która Wam się 
należy, tylko przez przypadek ktoś o niej 
zapomniał. Życzę jak najlepszej wersji dzieciństwa, 
w którym wszystko, co się pamięta jest warte 
zapamiętania.

Maria Zuba
Maria Zuba
Dzieciaki!
Życzę Wam z całego serca żebyście wróciły 
do zdrowia i cieszyły się dziecinstwem. 
Jesteście bardzo dzielnymi Maluszkami :)

asanna
Anna Tuz
Dzieciaki!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam przede 
wszystkim bardzo szybkiego powrotu do zdrowia, 
dużo siły i wytrwałości. Życzę Wam też 
niesamowitych, radosnych chwil nie tylko 
w Dniu Dziecka, ale przez cały rok oraz spełnienia 
wszystkich marzeń – tych zupełnie malutkich 
i tych wielkich. 

Trzymajcie się dzielnie,
Ania Tuz

mama
Grażyna Jarmuż
życzę wszystkim małym wojownikom, aby stali się 
dużymi wojownikami:)

Kasia
Kasia
Dzieci na najcudowniejszy skarb dodają sił by żyć

skamila
Kamila Sołtys
Z okazji Dnia Dziecka życzę Kochanym Dzieciom 
zdrowia, radości, siły do pokonywania trudności 
dnia codziennego i wiary, że w każdym momencie 
życia jest z Wami wasz Anioł Stróż. 
Pozdrawiam serdecznie.

micdej
Michał Dejneka
Trzymajcie się Zuchy! To Wy jesteście przysłością 
tego świata.

sheep
Ania Tomala
Żeby każdego dnia towarzyszyło Wam słońce 
i radość :) 
Żeby zawsze gościł uśmiech na Waszych buziach :)
A Wasze pragnienia i marzenia stały się 
rzeczywistością :)

Aneta
Hejcia dzieciaczki ^^ 
Zbliża się Wasze, a raczej NASZE święto, bo choć 
jestem już studentką, to całe życie będę dzieckiem. 
Chciałabym Wam, z całego serducha, życzyć dużo 
uśmiechu, dobrego samopoczucia, radości i wiary 
na kolejny dzień. Walczcie o swoje marzenia. 
Dążcie do ich spełnienia z całych swoich sił ^^ 
Nie dawajcie za wygraną! Jesteście silni! 
Wierzę w to mocno, że wygracie tą walkę! 
JAK NIE WY TO KTO HMM? :) 
Pamiętajcie, że tam u góry jest Ktoś, Kto cały czas 
nad Wami czuwa, i nie pozwoli, abyście upadły ^^
Wiem, że czasami jest ciężko, ale trzeba ścisnąć 
pięści i iść naprzód. Jeśli jest ciągle pod górę, to 
cieszcie się z widoków :)
Pamiętajcie jeszcze o czymś.
Każdy Wasz kolejny dzień jest cenniejszy niż 
wszystkie pieniądze tego świata! :)

agnieszka123
Agnieszka Podpieniak
W tak pięknym dniu życzę wszystkim Dzieciom, 
tym Małym i Dużym ogromnej miłości , dużo 
słonka każdego dnia i beztroskich zabaw, a każdy 
dzień niech będzie dla was wspaniałą przygodą :) 

MG
Magdalena Gad
Dużo siły do walki i samych słonecznych dni! 

amiszka1
Dorota
Wszystkim dzielnym, małym, kochanym Wojowni-
kom dużo uśmiechu i słońca. Jesteście wspaniali:)

cygaro5
Małgorzata Szybkowska
Kochani z okazji Dnia Dziecka dużo radości, 
ciepła i uśmiechu 
życzy Małgorzata z synem Jakubem z Opola

AsiaJack
Joanna Jacewicz
Dzieciaczki Kochane!!!
Z okazji Waszego Święta, życzę Wam przede 
wszystkim dużo siły! Siły Walki! Życzę spełnienia 
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najskrytszych, najmniejszych i tych największych 
marzeń! Życzę Wam, aby każdy dzień powodował, 
że będziecie się uśmiechać, dużo uśmiechać!!! 
Życzę Wam aby Wasze dzieciństwo było jak  
najbardziej piękne i jak najbardziej beztroskie!  
I życzę Wam aby otaczały Was same dobre osoby, 
rodzina i przyjaciele, dzięki, którym będziecie  
radośni i będziecie mieli duuuuuuużo wsparcia :)
Wszystkiego najpiękniejszego Kochani!!! :*:*:*:*:*
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*

naaciulka1993
Natalia Tarka
Kochani życzę Wam aby każdego dnia świeciło 
dla Was słońce , by na twarzach zawsze widniał 
uśmiech :) Pozdrawiam :)

wiktoria1999
Wiktoria Hyża
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Wam sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

Wszystkiego najlepszego!!!

Magda
Magdalena Miecznik
Wszystkiego najlepszego dla Was wszystkich  
z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.  
Mam dwójkę malutkich dzieci i widzę na codzień 
jak najprostrze dla nas dorosłych rzeczy, są dla 
nich wyzwaniem, które podejmują i które w końcu 
udaje im się kiedyś osiągnąć. Choroba jest bardzo 
trudną sprawą dla każdego dorosłego, a co  
dopiero dla dziecka, ale naturą dziecka jest  
sięganie po nieosiągalne, bo w końcu przecież 
musi się udać. Życzę Wam z całego serca siły, 
odwagi i wytrwałości w podejmowanych  
wyzwaniach oraz dziecięcej radości, która dla 
świata jest jak promienie Słońca. 

Serdecznie Was wszystkie pozdrawiam i całuję, 
Magda

ANUSIAK
Anna Sabat
WOJOWNIK TO KTOŚ WYJĄTKOWY. KTOŚ, KTO 
POKAZUJE, ŻE DOPÓKI TRWA WALKA, TRWA TEŻ 
NADZIEJA NA ZWYCIĘSTWO. 

WOJOWNIK WYGLĄDA CZASEM NIEPOZORNIE. 
MOŻE BYĆ NAJMNIEJSZY I NAJMŁODSZY ZE 
WSZYSTKICH. TAK MAŁY, ŻE NIEKTÓRZY WĄTPIĄ  
I MYŚLĄ „A CO ON MOŻE ZROBIĆ?”. ODPOWIEDŹ 
JEST JEDNA - MAŁY WOJOWNIK MOŻE ZROBIĆ 
WSZYSTKO. BO O ZWYCIĘSTWIE NIE DECYDUJE 
WYGLĄD. WIARA, ODWAGA I UPÓR - TYLKO TO 

SIĘ LICZY. A JEŚLI WOJOWNIK MA JESZCZE WOKÓŁ 
SIEBIE PRZYJACIÓŁ, NIE MA DLA NIEGO RZECZY 
NIEMOŻLIWYCH. 

MALI WOJOWNICY! ŻYCZĘ WAM ZWYCIĘSTW 
KAŻDEGO DNIA. NIE TRAĆCIE NADZIEI I NIE  
ODPUSZCZAJCIE. PAMIĘTAJCIE TEŻ, ŻE W TEJ 
WALCE NIE JESTEŚCIE SAMI. SĄ Z WAMI DOBRZY 
RYCERZE I DOBRE DUSZKI - TO ONI CZUWAJĄ NAD 
WAMI I POMAGAJĄ WAM WYGRYWAĆ.

BĄDŹCIE PRZY TYM DZIEĆMI - CIESZCIE SIĘ  
I BAWCIE, BO UŚMIECH I RADOŚĆ TO WASZA  
NAJWIĘKSZA BROŃ!!!

Ula
Urszula Bąk
Każdy dzień może być piękny jeśli jest z nami ktoś 
kto nas kocha. Uśmiech mamy , taty, siostry...  
nie ma nic lepszego na świecie! W szczęściu  
i chorobie rodzina, przyjaciele są najważniejsi. 
Z nimi można pokonać każdy problem. Takich 
kochających ludzi życzę Wszystkim walecznym 
dzieciakom! Jesteście wyjątkowi, dziękuję . 
Ula Bąk

magdaGR
Magda
życzenia

Guzior
Walczcie i zwyciężajcie, Mali Wojownicy!!

zenowet
Zenek Kempa
Duuuuużo Zdrówka i wszelkiego dobra, oraz moc 
ludzkiej życzliwości !!! Walczcie i zwyciężajcie !!!

kalinocha9220
Natalia Kalinowska
Z okazji Dnia dziecka życzę Ci spełnienia marzeń, 
wiary, siły i przynajmniej jednego powodu do 
uśmiechu każdego dnia. Kiedyś usłyszałam,  
że śmiech jest tym co ludziom pozostało po raju  
i chyba coś w tym jest :) śmiej się więc codziennie  
i ciesz życiem. Miej także siłę, bo mimo,  
że czasem wszystko wydaje nam się trudne  
i smutne to prawda jest taka, że o życie zawsze 
warto walczyć,świat jest piękny a ludzie w głębi 
swojej duszy dobrzy. Wszystkiego najlepszego :)

gusia125
Ilona Goyke
Wszystkim milusińskim ślę gorące buziaczki  
z okazji Waszego Święta 1000 całusów.

Jaffer
Joanna Fajfer-Ślósarek
Słonka najjaśniejsze, niech Wasze buzie będą  
ciągle uśmiechnięte, niech Wasze marzenia, na-
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wet te najskrytsze spełnią się jak  
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.  
Niech ból, który Wam niestety często towarzyszy 
rozpłynie się w powietrzu!!!
Optymizmu, siły oraz tego abyście zawsze były 
takie jakie jesteście - Wspaniałe!!!!!!!!!!!!!

Aaaaahaaaaa
FG
Samych wspaniałości i wielu powodów do radości! 

justyna
Justyna Niedzielska
Kochane dzieciaczki, 
z okazji aszego święta życzymy Wam uśmiechu 
na buzi, radości i zabawy na co dzień i dużo dużo 
zdrówka!
Justyna i Waldek

Szoszon
Dariusz Szewczulak
Z okazji dnia dziecka życzę wam spełnienia  
marzeń tych małych i tych dużych to one dają 
nam najwięcej radości, to naprawdę jest jakaś 
magia czasem marzymy o rzeczach które wydają 
się nierealne, niemożliwe a przychodzi czas,  
że nasze marzenie się spełnia,sam też jestem 
takim trochę większym dzieckiem i wiem jaka to 
radocha kiedy moje małe a czasem te większe  
marzenia się spełniły, dlatego ja najmocniej 
jak tylko potrafię trzymam kciuki za spełnienie 
waszych marzeń, bardzo bym chciał się kiedyś 
z Wami spotkać i posłuchać Waszych marzeń 
osoboście.
Życzę Wam wesołego Dnia Dziecka :)

bznka
Paulina Janowska
Drodzy Młodsi ode mnie!
Mam dla Was tylko jedno przesłanie - pamiętajcie 
warto marzyć, warto śnić. Po burzy zawsze wycho-
dzi słońce, a Wy macie więcej siły niż Wasi rodzice, 
dziadkowie, czy wujkowie. W Was cała nadzieja!

Życzę cierpliwości i wytrwania.

Ściskam gorąco!

Hankka86
Hanna Liebrecht
Dużo uśmiechu, radości każdego dnia, 
żebyś codziennie czuł(-a) jak pięknie jest być 
dzieckiem :-) 
Nie dorastaj zbyt szybko !!! 

ph
Patrycja Hermann
Życzymy Wam, 
aby każdy dzień był zwycięską bitwą 
a finalnie zwycięską wojną z chorobą,

aby uśmiech gościł na Waszych ślicznych buziach,
a łzy pojawiały się tylko ze szczęścia,
aby każdy promień słońca, każda kropla deszczu
dodawała sił do walki z chorobą,
żebyście mieli tak beztroskie dzieciństwo
na jakie zasługuje każdy maluch.

I przede wszystkim
Zdrówka,
Zdrówka,
i jeszcze raz Zdrówka 

kinga
Kinga Domagała
Kochani Przyjaciele,
z okazji naszego święta pragniemy złożyć wam 
życzenia.

Życzymy wam:
spełnienia marzeń,
radości,
uśmiechu,
siły do walki,
wytrzymałości w tej walce,
i tego byście się nigdy nie poddali...

Mamy nadzieje, że wkrótce będziecie mogli  
chodzić do szkoły, biegać po parku, jeździć na 
rowerze ze swoimi przyjaciółmi.

Tego życzą wam uczniowie klasy 2b Szkoły Podsta-
wowej nr 9 we Wrocławiu.

Gosia
Małgorzata Władek
Mali Wojownicy,
życzę Wam słońca na każdym niebie,
smaku, zapachu w codziennym chlebie,
ptaków, motyli i chwil radosnych,
a w sercu zawsze zielonej wiosny!

Zdrowia i siły do walki o to zdrowie!
Trzymam za Was kciuki, Dzielni Wojownicy :)

Małgorzata

Aleksandra Piecz
Aleksandra Pieczynska
Cześć!
Życzę Wam, żeby Wasze życie było kolorowe  
jak tęcza, pełne radości i śmiechu i beztroski. 
I żeby wokół Was byli sami dobrzy ludzie.
Uściski z Poznania :-)
Ola z moimi bąblami- Igorem i Filipem
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marlena_malecka
Marlena Małecka
Kochane Dzieciaczki!
Z okazji nadchodzącego Święta Dnia Dziecka życzę 
Wam wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń 
i duuużo, duuuużo zdrówka. Jestem pełna podziwu 
dla takich Małych Wojowników jak WY. 
Przesyłam tysiące buziaków !!!!!!!! 

alicja
Alicja Lewandowska
Życzę wszystkim dzieciom wielu dni w radości  
i miłości otaczających ich ludzi, by każdy nowy 
dzień przynosił im piękno istnienia świata i ich 
obecności na nim. I siły, by mogły walczyć.  
Nadziei i wiary. i spełnienia....
Trzymajcie się Kochani....

julita-m
Julita Masalska
Kochane Dzieciaczki, dziś Wasze Święto – Dzień 
Dziecka. Życzę Wam dużo, dużo uśmiechu,  
wspaniałych zabaw i prezentów.  
A przede wszystkim życzę Wam miłości i siły.  
Jesteście wspaniałymi Wojownikami  
i przezwyciężycie wszystko. Niech każdy dzień  
będzie dla Was Dniem Dziecka, bo jesteście 
najwspanialszymi i najdzielniejszymi Mistrzami 
Świata! 

jolkaolka
Jola Niedzwiecka
Życzę Wam przeplyniecia morza wejścia na szczyt 
góry tego życzę od jutra a od dzisiaj siły  
w pokonaniu choroby jesteście od niej silniejsi  
mądrzejsi piekniejsi macie przyjaźn miłośc uśmiech 
więc dokopcie chorobie z całej siły Wszystkiego  
naj naj naj życzę z całego serca

Robert
Robert Malak
Trzymajcie się mocno i nigdy nie dajcie sobie  
wmówić, że coś jest niemożliwe. Wszystko jest 
możliwe, tylko trzeba w to mocno wierzyć, a dacie 
radę pokonać każdą przeciwność losu. Gorące  
i serdecznie wszystkiego najlepszego na dzień 
dziecka! :)

kateannw
Anna Winiarska
wspaniałego Dnia Dziecka

Angelos
Maciej Sobkowiak
Droga Mała Osóbko!
Jak sądzę dzisiaj jest jeden z tych dni,  
które są dla Ciebie jednymi z tych najlepszych  
w życiu. Jak mniemam otrzymasz ten list rano. 
Życzę Ci zatem owocnego Dnia Dziecka, w którym 
jedynymi rzeczami jakie zaznasz będą szczęście, 

radość, miłość i zrozumienie.
Ja też w pewnym sensie jestem dzieckiem i proszę 
Cię o prezent - chciałbym, abyś cieszył się każdą 
minutą tego dnia, jednocześnie dając powody do 
szczęścia innym w jakikolwiek sposób - przytul 
swoją mamę, powiedz że ją kochasz, uśmiechnij 
się do kogoś, może to być nawę Twój kolega lub 
przyjaciółka. Dlaczego? Ponieważ uśmiech jest 
czymś najpiękniejszym, co możesz dać drugiej 
osobie.
Pozdrawiam Cię cieplutko Przyjacielu, bądź silny 
:)).

Paulina3006
Paulina Golebiewska
Kochani!
Z okazji dnia Dziecka życzę każdemu z Was  
i z osobna, oczywiście zdrowia, żeby uśmiech  
na Waszych buziach pojawiał się coraz częściej 
niż łzy. Spełnienia każdego Waszego marzenia siły 
dla Was i jak dla Waszych rodziców. Napotkania 
samych szczerych osób które pomogą i wesprą 
materialnie jak i wolnym czasem aby pomóc  
Wam przejść tę trudną w Waszym życiu chwilę. 

Samych pięknych dni i chwil nie tylko 1 Czerwca. 
Pozdrawiam

Koller
Artur
Wszystkiego dobrego małe mistrze! Masę uśmie-
chu i miłości od waszych przyjaciół i rodziny. 
Trzymajcie się gorąco. Chciałbym być tak dzielny 
jak Wy

Ola :)
Aleksandra Branecka
Moi Kochani z okazji waszego święta jak i również 
mojego( bo też jestem jeszcze dzieckiem, choć za 
2 miesiące, to się zmieni) to jednak jak najdłużej 
chcę nim być. Dlaczego...?
Bo w tedy wszystko jest przepełnione magią, tego 
pragnę wam życzyć z całego serducha, niech  
spełnią się wasze najpiękniejsze, najskrytsze 
marzenia, uwierzcie,że cuda się dzieją, bo każda 
ziemska istota, cokolwiek by czyniła, odgrywa 
zawsze główną rolę w dziejach świata.  
I jeśli naprawdę czegoś pragniesz z całych sił, 
TAK WŁAŚNIE TY ! to znaczy ze pragnienie owo 
zrodziło się w Duszy Wszechświata. I spełnienie 
tego pragnienia to twoja misja na ziemi.Niech na 
waszej twarzy zawsze gości uśmiech, bo jesteście 
wyjątkowi i piękni sami w sobie. Gorące buziaki 
dla Was :* !!!!

MAnia
Ania
Kochani, 
jesteście najlepsi! Małe serducha, które każdego 
dnia biją mocniej sprzeciwiając się chorobie. 
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Macie w sobie więcej odwagi i siły na pokony-
wanie trudów niż dorośli. Cierpliwie znosicie ból, 
umiejętnie pocieszając swoich bliskich. Dorośliście 
za wcześnie, ale tego wymagała od Was sytuacja, 
z jaką przyszło Wam się zmierzyć. Życzę dużo 
ciepła płynącego zewsząd, niekończącej się wiary 
i nadziei na lepsze jutro. Życzę zdrowia, bo na nie 
zasługujecie!
Ania

milena25
Mielna Barmuta
Kochani!
Życzę Wam aby ten szczególny dzień 
był dla Was najszczęśliwszym dniem 
jaki mógł Was spotkać. Niech Wasze buzie 
cieszą się ,,od ucha do ucha” i wasza radość 
nigdy nie ustaje. Jesteście dla mnie 
bohaterami ze szczególnymi mocami,tak :)
Malutkie księżniczki i mali bohaterowi 
Power Rerges i zoroo, którzy pomagają 
innym ludziom by też doceniali każdy dzień 
bo jest on od Pana Boga! Ściskam Was 
i pamiętajcie, że jesteście wyjątkowi!: 
*:*:*:*:*:*Milenka :):)

kama50
Regina Kowalak
Kochane dzieciaczki!Z okazji Dnia Dziecka 
życzę Wam wszystkim i każdemu z osobna 
dużo zdrowia,radości i uśmiechu.
W tej nierównej walce o powrót do zdrowia 
życzę Wam wiary i nadziei, a przede 
wszystkim miłosci bliskich Wam osób!
Trzymajcie się dzieciaczki i głowa do góry! 
Buziaki dla Wszystkich:)

Werazt
Weronika Ziętara
Życzę wam wszystkiego najlepszego,  
a szczególnie zdrowia, siły, wytrwalosci,  
żeby na waszych buziach ZAWSZE gościł  
uśmiech, żebyście mogli marzyć i cieszyć się każ-
dym dniem, który zawsze był  
najwspanialszym dniem w waszym życiu  
kocham was, jesteście przecudowni, 
a inni ludzie powinni się od was uczyć 
doceniania życia a nie marudzić z byle 
powodów :/ pamiętajcie, że warto wierzyć 
w swoje marzenia, nawet te najmniej realne :*

Sylwunia
Sylwia Szczęśniak
Z okazji „Dnia Dziecka” Kochani
Życzymy Wam zawsze uśmiechniętych buzi,
wesołej zabawy i mnóstwa słodkości.
Ciekawych przygód,kolorowych snów,
a przede wszystkim zdrówka i radości.

Życzą „duże” dzieci z dalekiej Islandii ;)

Eweina
Ewelina Korytkowska
Dzielni Wojownicy! 
Mała Myszka życzy Wam uśmiechu ze swojej 
piwnicy, 
A niedźwiadek mały łakomczuszek, 
życzy Wam, by Was nigdy nie bolał brzuszek,
Długa stonoga, by silna była Wasza noga,
A ruda wiewiórka, by nie była blada Wasza skórka, 
Pingwin nagi życzy wam dużo odwagi!
Wszystkie Zwierzęta z lasu każą Wam narobić 
hałasu i wygonić swoje choroby w kąt ich lasu! 
Ryby z oceanu życzą Wam, by się spełniły  
wszystkie plany, 
A król zwierząt – stary lew – by zawsze uśmiech 
był ba buźce twej! 
I pamiętaj dzieciaczku kochany, 
gdy buźka Twoja uśmiechnięta 
to się śmieją wszystkich ludzi oczęta! 

evvka
Ewelina Kucharska
JESTEŚCIE WSPANIALI !!! CAŁUJE WAS MOCNO 
MOCNO I ŻYCZĘ NIEUSTANNIE SŁOŃCA !!!

sara
Beata Balawender-Dudek
Kochane skarby życzę Wam przedewszystkim  
pokonania choroby ale także siły i wytrwałości, 
wiary oraz jak najwspanialszych chwil

ewelina
Ewelina Kosiorek
Kochane Dzieciaki,
z okazji waszego święta życzę wam dużo zdrowia, 
spełnienia najskrytszych marzeń, uśmiechu.  
Jesteście niesamowite.
Trzymam za Was kciuki ;)

Ilo
Ilona Switon
Kochani! 
Przesyłam Wam dużo dobrej energii i życzenia 
pogody ducha, nadziei i jak najczęściej się da 
uśmiechu :) Tak dzielne dzieciaki to Skarb i nauka 
dla nas wszystkich wokół. Buziaki i przytulaki dla 
Was wszystkich razem i dla każdego z osobna! 
Dużo sił kochani:*
Ilona

skazioki
Joanna skaza
Kochani wielu marzeń bo się spełniają i dużo czasu 
na ich realizację. Mocy. Samych lepszych dni. Wia-
ry że możecie... wszystko.
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zgaga67
ANNA RUTKIEWICZ
WSZYSTKIEGO DOBREGO WAM ŻYCZĘ W DNIU 
WASZEGO ŚWIĘTA , POGODNYCH DNI, DUŻO 
UŚMIECHU I ZABAWY, ORAZ POWROTU 
DO ZDROWIA.

Alina
Alina Sokołowska
Kochane Dzieci ,życzę wam szybkiego powrotu  
do zdrowia i dni pełne uśmiechu, ciepła i niech 
nigdy ale to przenigdy nie opuszcza was wiara 
i nadzieja że wyzdrowiejecie. Ja też przeszłam 
leczenie i jestem teraz zdrowa.
Alina

Majka
Maja Bugla
Z Okazji Dnia Dziecka życzę:
Życzę rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach,
drzew, na które dobrze się wspinać. 
Niech każdy dzień będzie dla Was, nową  
wspaniałą przygodą. Aby Wasze serduszka  
były gorące zawsze jak Słońce...  
A uśmiech Wasz radosny przypominał  
zapach wiosny.

Wszystkiego Najlepszego!

ola
Aleksandra Bortlik
Wszystkiego Najlepsiejszego z okazji  
Dnia Dziecka!!!!:)))

Niechaj uśmiech jak najczęściej gości  
na Twej twarzy,
Niechaj się spełni,co Ci się wymarzy,
Przyjaciół uścisk niech otula zawsze Cię,
Bo potrzebujemy siebie-ja Cię,Ty mnie :>
Przyjaciół granica nie dzieli żadna,
ani odległość,śmiech,czy łzy.
Przyjaciel dzieli z Tobą wszystkie dni.
Skarbem Jesteś i nie zapominaj,  
że Przyjaciel Ciebie-jak Ty Jego-trzyma:
w ramionach, w sercu, w Duszy i myślach,
daleko, czy blisko, w smutkach, czy  
w wesołych figlach!!!!!!

P.S. 
Całuję mocno,pozdrawiam i tulę - OLA :)

dimmun
Bartłomiej Jaros
Pamiętajcie, dusza i umysł panuje nad ciałem 
dlatego trwajcie w dobrych myślach i walczcie 
dzielnie. Nie ma problemu nie do rozwiązania. 
Trzymam kciuki za wszystkich :)

olga
Olga Markiewicz
Mali Wojownicy! Jak dla mnie - wielcy!  
Życzę Wam przede wszystkim dużo siły  
i wytrwałości, uśmiechu każdego dnia,  
nawet jak jest ciężko. W końcu śmiech to zdrowie! 
:) Wierzę w Was Wielscy Wojownicy i dziękuję  
za przykład życia każdą chwilą - bo Wy jesteście  
w tym mistrzami :) Jesteście w moich modlitwach. 
Trzymajcie się dzielnie i nigdy się nie poddawajcie! 
:) Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą! :)

Marta Anastazja
Marta Anastazja J
Bardzo dużo zdrówka i miłości kochane  
Dzieciaczki!!!
Niech Wam zawsze pięknie świeci słoneczko  
i spełniają się największe marzenia!!!

Makuszka25
Monika Jurecka
Życzę Wam kochane dzieci by radość i uśmiech  
towazyszył Wam każdego dnia, a optymizm  
i wiara dawały siły do walki z chorobą.  
Niech Bóg oraz Matka Maryja mają Was  
oraz waszych najbliżych w swojej opiece.  
Całuję mocno...

Lusia2702
Natalia Limanówka
Życzę wszystkim dzieciom dużo zdrowia, aby nigdy 
nie opuściła Was odwaga, wiara i nadzieja, gdy 
przyjdzie Wam porzucić swoje bezpieczne pozycje. 
Życze Wam, abyście żyli w zgodzie z samym sobą  
i z własnym systemem wartości: to wielkie  
szczęście, gdy jest się zadowolonym z tego,  
kim się jest.

patrykg97
Patryk Górni
Kochane miśki :) 
Dużo uśmiechu, pogody ducha, fajnych prezentów 
i jakiegoś dobrego ciasta z okazji tego  
NAJWAŻNIEJSZEGO DNIA W ROKU!  
No i oczywiście zdrówka :) Dużo ciepła i całusów.
Przesyłam buziaki wszystkim Wojownikom :)) 
Mam nadzieję,że będę miał okazję Was poznać  
bo założę się, że jesteście niesamowitymi  
dzieciakami : ))! Spełnienia marzeń i dużo  
uśmiechu w Waszym dniu, ale i w każdym innym, 
oby wasze piękne uśmiechy nie znikały Wam  
z buziek.

evka
Ewa Skwarzynska
Drogie Dzieciaki,
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam siły jak Tytani,
Wiary, że marzenia się spełniają,
Wiecznego uśmiechu na buzi.
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Życzę Wam abyście zaszły w życiu jak najdalej, tak 
daleko jak tylko Was nogi poniosą.
Niech wyobraźnia będzie Waszym przewodnikiem.
I na koniec życzę Wam szybkiego powrotu do 
zdrowia, domu,rodziny,kolegów, psiaków i innych 
zwierzaków.

Ściskam Was mocno i wierzę że w Dzień Dziecka 
spełni się wiele Waszych marzeń... ;) :*:*:*

edka_21
Edyta Ziarko
Kochane Dzieciaczki! Z okazji Dnia Dziecka, życzę 
Wam, żeby słońce codziennie uśmiechem Was 
witało, ptaszki ochoczo Wasze imiona wszystkim 
ćwierkały, kwiatki zawsze na Wasz widok  
rozkwitały, a na koniec dnia żeby Ksieżyc dla Was 
wszystkie gwiazdki na niebie pozapalał i wyszeptał 
na dobranoc najpiękniejszą bajkę!

Gosiakar
Małgorzata Karasowska
Mam nadzieję, że dostając tę kartkę choć  
na chwilkę będzie Tobie miłej i uśmiech zagości  
na Twojej buzi

Lindadam
Anita kopec
Kochane dzieciaki w dniu tak ważnym dla was 
samych radości, uśmiechu, słodkości, pluszaków, 
piłek i lalek, zabaw i niespodzianek i zdrówka co 
nie miara każdemu osobno i wszystkim naraz. 
Buziaki maluchy i niech was nie opuszczają walki 
duchy !!!!!

asia
joanna wasieiwcz
usmiechu,radosci.podonych dni, 
mnostwo wiary i sily :-) 
zdrówka

Basia
Basia
Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj  
niespodzianek, tyle przygód czeka nas.  
Pierwszy czerwca - wstawać czas!  
Wszyscy śmieją się od rana, nawet mrówka  
roześmiana. Czar zabawy dziś panuje 
i beztroska tu króluje. Ach! Jak ptaszki dziś  
śpiewają tak życzenia Wam składają!

kala
Zuzanna Evans-Rycio
Dużo promyków słońca, całuski

czarnulla02
Marta Pietrysiak
Oby każdy wasz dzień był słoneczny i pełen nadziei 
:-)

martynka3030
Martyna Olejniczak
Kochane dzieci z okazji Dnia Dziecka  
ja Martyna mama dwóch dziewczynek Natalki 
i Madzi chciałam zlożyć Wam najserdeczniejsze 
życzenia. Mieszkamy w UK ale moje dziewczynki 
często widzą spoty reklamowe o chorych dzieciach 
i akcjach zbierania pieniedzy. Wspieramy  
wszystkie takie akcje. Wierzymy ze wygracie  
z chorobą i bedziecie mogły cieszyć się szczęściem 
i zdrowiem. Calujemy Was bardzo mocno.

Martyna, Natalia i Madzia

Ewa
Ewa
Wszystkiego najwspanialszego, radosci,  
siły i wiary:) dużo radosnych przygód kazdego 
dnia! Spełnienia wszystkich marzeń i tych  
dużych i tych malutkich!:)

Magda=)
Magdalena Spleśniały
Z okazji waszego święta życzę Wam dużo radości  
i uśmiechu na waszych pięknych twarzach, 
samych słonecznych dni, żeby zawsze był przy 
Was ktoś bliski, dużo sił na każdy dzień, a przede 
wszystkim żebyście jak najszybciej wyzdrowieli:)

matula
Karolina Gruschke
Życzę Ci, aby nigdy nie opuściła Cię odwaga, 
gdy przyjdzie Ci porzucić swoje bezpieczne pozycje.
Życzę Ci, abyś żył w zgodzie z samym sobą 
i z własnym systemem wartości.
To wielkie szczęście być zadowolonym z tego, 
kim się jest.
Życzę Ci wiary.
Wraz ze zdobywaną wiedzą przybywa nowa  
porcja pytań.
Potrzeba głębokiej wiary, 
by nie zwątpić pod naporem niepewności.
Potrzeba silnych korzeni, 
czerpiących ze źródeł wiary, 
by wiatr nie strącił rodzących się dopiero owoców.
Osiągniesz konkretną wiedzę, 
gdy jej część powierzysz zaufaniu.
Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,
tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,
tyle szczęścia, abyś nie oszalał z nadmiaru
i miłości ponad wszystko.
Życzę Ci, aby każdego dnia spotkało Cię coś  
zaskakującego. 
Powinno to być coś, co wprawi Cię w zadumę. 
Nie tylko wielkie sprawy wywołują zdumienie  
i zachwyt, 
najczęściej wystarczą małe,
powszednie rzeczy i wydarzenia:
taniec motyla, rozkwitający pączek, śpiew słowika 
nad po
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JakubK
Jakub K
Drodzy Mali Wojownicy. To z czym się zmagacie 
nie powinno mieć miejsca nigdy, a już na pewno 
w tak młodym wieku. Jesteście młodzi  
i pomimo trudów, z którymi się zmagacie,  
nie możecie porzucić myśli o sensie życia.  
Na pewno macie marzenia, to nimi motywujcie się 
do walki z chorobą. Życzę Wam odwagi  
i wytrwałości i ufam, że finał tych zmagań  
z chorobą będzie pozytywny a Wy będziecie mogli 
dożyć starości, a po drodze uczestniczyć  
w budowaniu lepszego świata. Do boju!  
Pokażcie rakowi, gdzie jego miejsce.  
Wszyscy razem: „Zwyciężymy!”

mgryza
Milena Kalukajtys
Kochane Dzieciaki,
życzę Wam powrotu do zdrowia, a przy tym  
mnóstwo potrzebnej do tego siły i wsparcia  
w osobach bliskich. Całym sercem jestem  
z Wami i przytulam mocno.

kiniakinia666
Kinga Wiecheć
Życzę Wam Kochani spełnienia marzeń i żeby  
czas się dla Was zatrzymał.Dużo siły,żebyście nigdy 
nie przestali walczyć.Życzę Wam wygranej w tej 
wojnie! Trzymam kciuki.Uda się!Jesteście wielcy!

spidertp
Tomasz Pająk
Kochane dzieciaki. Życzę Wam abyście  
nie poddawały się. Czerpijcie radość z każdego 
dnia. Pamiętajcie też o miłości Boga i Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. Z Nim można przejść przez  
największe trudności. Będę się o Was modlił.

liberian_girl
Dominika Urbańska-Doniecka
Kochane perełki z okazji Waszego Swieta  
i bez okazji tak po prostu życzę Wam samych  
radosnych dni (bo to że takich dni przed Wami  
całe mnóstwo to wiem na 100%) oraz tego  
żebyście na swojej drodze spotykali ludzi  
o wielkich serduszkach a najlepiej  
o tak wspaniałych jakie sami posiadacie. 
Buziaki dla Was kochane słoneczka.

Natariaa-chan
Natalia Adamkiewicz
Mali wojownicy!
Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka!  
To jest wasz dzień, w którym na każdej z waszych 
buziek powinien gościć piękny uśmiech :) w tym 
dniu zapomnijcie o wszystkich smutkach, bawcie 
się i cieszcie dniem! Niech sie spełniają wasze  
marzenia, pozostańcie silnymi małymi  
wojownikami! Trzymam za was gorąco kciuki!

Z życzeniami pełnymi miłości jeszcze raz  
wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka!

Fiona
Anna Krakowiak
Aby wszystkie fajne dni
w żółwim tempie upływały.
By co dzień uśmiechał się
do Ciebie świat cały.
By nigdy nie było
porannej pobudki
i wiał wiatr specjalny
co rozwiewa smutki.

Justynaaa692
Justyna
Życzę Wam kochani, dużo zdrowia, uśmiechu  
na twarzy, wspaniałego dzieciństwa, beztroski, 
radości i wytrzymałości... Niech Bóg ma Was  
w swojej opiece! Oby każdy nowy dzień przynosił 
wam coraz więcej sił fo walki, która na pewno 
wygracie, bo siła jest w Was, Kochane Aniołki 
wracajcie szybko do zdrowia

Ania
Anna Munnich
Kochani wojownicy :) życzenia dużo dużo zdrow-
ka, sił, uśmiechu na codzień, który rozjaśni każdy 
zachmurzony dzień i każdą ciemną noc, dużo 
wspaniałych, wspólnych chwil i wielkich przygód :)

DAnusia
Danuta Radlinska
Moi Wielcy Wojownicy
życzę Wam
Aby zagościł u Was uśmiech na stałe 
Aby ból nigdy do Was nie trafił
Aby wszystkie marzenia się spełniły
DAnusia

uwarowit
ola.k
Zdrówka... dużo zabawy i jeszcze wiecej  
beztroskich dni!!!

masia
Gustaw, Marzena, Andrzej Kurek
Cześć kochani,
z okazji Waszego święta życzymy Wam 

nieograniczonej wyobraźni
cudownych cudowności
słodkich uścisków
wspaniałych przyjaciół
spełnienia małych i dużych marzeń.

Wysyłamy kule zdrowia z południa Polski:
mały Gucio, mama Marzena i tata Andrzej
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ilonag
Ilona Gąsiorowska
Kochani, moi Mali Wojownicy. 
Z okazji Dnia Dziecka w ten i każdy kolejny dzień 
życzę Wam wiele wytrwałości, radości, miłości, 
słoneczka za oknem i siły, aby móc wygrać życie 
każdego dnia. 
Jesteście wspaniałymi dzieciaczkami, 
które swoja siłą i determinacją są w stanie 
wszystko przezwyciężyć.....
Jeszcze raz życzę Wam z samego środka mojego 
serducha – SIŁY do walki, uśmiechu na buziach 
i NADZIEI, która jest w stanie zdziałać cuda...
i góry przenosić. Zdobywajcie szczyty i wracajcie 
zdrowi do Nas i do DOMU....

Juluś
Julia Derecka
Z okazji najpiękniejszego święta roku, życzę Wam 
kochane dzieciaki byście nigdy nie tracili energii 
i nadal byli najsilniejsi ze wszystkich. Pamiętajcie 
że „jutro” może przynieść lepszy czas i byście 
w dniu waszego święta byli od wschodu 
do zachodu słońca uśmiechnięci . :)

Mały Zielony Woj
Adam Zubrycki
pssss ...to ja ...Mały Zielony Wojownik ... 
wiem, że Ty również jesteś Małym Wojownikiem 
... tylko że ja przybyłem z odległej galaktyki ...
no i cały jestem zielony ... i taki naprawdę mały ...
dorośli ludzie nawet mnie nie widzą:) Przybyłem 
na Twoją planetę ze specjalną misją ... poszukuję 
dzielnych chłopców i dziewczynki z którymi 
mógłbym stworzyć Międzygalaktyczny Zespół 
Superbohaterów Czyniących Dobro. Od pewnego 
czasu obserwuję Ciebie, gdy swoim malutkim 
(ale za to superszybkim) statkiem kosmicznym 
przylatuję pod Twoje okno – i widzę że jesteś 
dzieckiem o wielkim sercu i odwadze. 
Widzę, że czasami jest Tobie ciężko, smutno, 
a czasami nawet trochę się boisz (w tajemnicy 
Tobie powiem, że wszyscy Superbohaterowie 
czasami się boją, tyle że ... boją się do tego przy-
znać:) ale widzę również, że dzielnie znosisz 
wszelkie nieprzyjemne badania i zabiegi, 
znajdujesz w sobie odwagę, bo wiesz że w ten 
sposób szybciej wrócisz do zdrowia i pełni sił. 
Dla mnie już jesteś Wielkim Wojownikiem, 
podziwiam

miki
Monika Kloka
Życzę wszystkim dzieciom, 
aby ich dzieciństwo 
było jak najlepsze 
i aby trwało jak najdłużej! :* :* :*

Małgorzata
Małgorzata Lebioda
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

aga
Aga Gach
Hej misiaczku mój pluszowy 
daj znać czy już jesteś zdrowy 
czy ci humor dopisuje 
i organizm nie szwankuje.

Mycha
Mycha MYCHA
Kochane Serduszka!
Z okazji waszego święta, życzę wam dużo radości, 
uśmiechu, kolorowych snów,wspaniałych 
kolegów, spełnienia marzeń, ulubionych 
smakołyków, dużo słońca i ciepła. Jestem pełna 
podziwu dla waszej walki i siły na co dzień! 
Jesteście moimi bohaterami! ;)

katgos
Katarzyna Goszcz
Kochani Mali Wojownicy, z okazji Waszego Dnia 
życzę Wam dużo uśmiechu na Waszych twarzach, 
bo wszyscy pięknie się uśmichacie,
dużo sił i wytrwałości i przesyłam Wam mnóstwo 
pozytywnej energii (wykorzystać wg uznania)
Kasia

MONIKA KRAWIEC
KOCHANI! Pogody ducha na każdy dzień! 
Aby każdy dzień był dla Was niezapomniany, 
każde spotkanie wyjątkowe a każda chwila była 
dla WAS magią. Dużo uśmiechu i serdeczności, 
CAŁUSYYYY! 

mysz73
Pawel Tarnowski
Trzymajcie się, będzie dobrze

Sushi
Życzę wam samych cudownych i radosnych chwil. 
Żeby uśmiech często gościł na waszych buziach. 
Spełnienia marzeń bo każde z nich jest ważne i 
wyjątkowe tak jak i wy. Trzymam za was kciuki i 
pozdrawiam serdecznie :) Buziaki :)

awgp
Aleksander W.
Niechaj kazda chmurka przypomina Ci, ze za nia 
jest slonce, kazdy smutek niech bedzie poslan-
cem radosci, kazda lezka niech przekuwa Sir w 
krysztaly sily, bo jestes najpieknieszym na ziemi 
- czlowieczkiem ktory chce usmiechu I go otrzyma. 
Sciskam Cie mocno!
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ryba
ewa rybarczyk
Z okazji Dnia Dziecka wszystkim Milusińskim  
życzę dużo radochy!!! Wszystko co było waszym 
marzeniem, co jest i będzie w przyszłości.  
Niech nie uleci z cichym westchnieniem lecz  
Niech Się Spełni W Całości. Dużo radości, nie tylko 
na chwile. Pomyślności, nie od czasu do czasu.
Niech wam los sypie nimi nieprzerwanie ze swych 
nieskończonych zapasów życzy Ewa. Buziaki!!!

awgp
Aleksander W.
Niechaj każda chmurka przypomina Ci, że za nią
jest słońce, każdy smutek niech bedzie posłańcem 
radości, każda łezka niech przekuwa Sir w kryształy 
silt, no jesteś najpieknieszym na ziemi - człowiecz-
kiem który chce usmiechu I go otrzyma. Ściskam 
Cię mocno!

AnusiaZet
Anna Zielińska
Zdrowia, zdrówka, zdróweczka. Jak to będzie, to 
wszystko się uda :)
Buziaki A.

monikakoch20
monika koch
Kochane dzieciaczki życze wam z całego serca 
zdrówka i siły do wygrania z chorobą, aby spełniły 
się wszystkie wasze marzenia, aby cały rok  
byłyscie usmiechniete od ucha do ucha. 
Jak najwiecej bliskich wam przyjaciół.

Boba
Bożena Buc
Dzieciaczki Kochane! Życzę Wam aby każdy dzień 
był był dniem bez bólu, bez dnia, w którym  
czujecie się złe i macie ochotę wtulić się w ręce 
Mamy i poczuć bicia jej serca, która jest  
lekarstwem na każde złe chwile. Życzę Wam!  
Nie, nie życzę! Ja wiem, że siła jest w każdym  
z Was!!! W małych serdóchach, uśmiechu,  
maleńkich oczkach, w których są takie iskierki  
co dają więcej blaski niż najaśniejsze słońce,  
które świeci na niebie. Pokażcie dorosłym jak  
wygląda zdrowe i szczęśliwe DZIECKO!!!

Maggda
Magda Gibek
Kochani! 
Jesteście dla nas niedoścignionym wzorem  
w walce z chorobą! Nie dawajcie się! 
Ściskam Was wszystkich mocno! 
Magda

robaczek69
Aneta Szumowska
Kochani! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia 
Dziecka! Dużo uśmiechu i radosnych chwil!!! ;)

Ewka
Ewelina Makiere
Dużo miłości radości wytrwałości uśmiechu  
każdego dnia Dużo słońca w Waszych małych 
serduszkach

Joanna
Joanna
Tylko zdrowka!!!!!
i Milości!!!

agata_han
Agata Jeżewska
Serduszka kochane nie gaśnijcie! Życie bez Was 
nie ma sensu! To dla Was żyjemy! Jesteście dla 
nas sensem życia! Bądźcie wytrwali pomimo 
przeciwieństw losu. Kochamy Was całym sercem i 
życzymy powrotu do pełnego zdrowia!

tkozub1
Tomasz Kozubal
Dzieciaki Kochane!
W dniu Waszego święta chciałbym życzyć Wam 
wiary, miłości i nadziei na lepsze jutro.  
Wiary - która umacnia nas w chwilach radości  
i zwątpienia. Miłości - którą otaczają Was rodzice, 
rodzeństwo, dziadkowie, bliscy. Miłości - którą  
Wy otaczacie innych. Nadziei - która pozwala nam 
z radością patrzeć w przyszłość. Jesteście  
wspaniałymi, młodymi osóbkami, którym przyszło 
stoczyć walkę z ciężką chorobą. Pamiętajcie,  
że jesteśmy z Wami i walczymy razem z Wami!

Ela 72S
Elżbieta Suszek
Życzę dużo siły do walki,uśmiechu na twarzy  
i przyjaciół wielu. Zdrowia, zdrówka, zdróweńka 
...trzymam kciuki - Ela

pstrykówna
Iza Mileszko
DUŻO UŚMIECHU I ZDROWIA !!! ;))))

Betka
Beata Jarosz
Życzę Wam aby nigdy nie opuściła Was odwaga, 
gdy przyjdzie Wam porzucić swoje bezpieczne 
pozycje... Życzę Wam, abyście żyły w zgodzie 
z samym sobą i z własnym systemem wartości...
to wielkie szczęście , gdy jest sie zadowolonym  
z tego, kim się jest...
Życzę wszystkim dzieciakom, aby ich dzieciństwo 
było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!!!!!!!!

kasiunia206
Kasia i Julia Bojke
Kochani, życzymy Wam przede wszystkim  
zdrowia. Niech Bóg ma WAS W SWOJEJ OPIECE.  
Jesteście bardzo dzielni, wierzę, że całe życie  
w zdrowiu przed Wami
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monia
Monika Banasik
Kochani wszystkiego naj naj najlepszego z okazji 
Waszego święta :)
Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrówka, 
ale także uśmiechu na ustach, radości z życia, 
nadziei i wiary, prawdziwych i oddanych 
przyjaciół, wielu cudownych i niesamowitych 
przygód oraz każdego dnia w kolorze 
pomarańczy :) 
Przytulam Was do serduszka z całej siły 
i przesyłam lawinę gorących buziaków.
Monika

Justyna
Justyna Urbanek
Dużo siły, uśmiechu na każdy, 
nawet najtrudniejszy dzień,
i spełnienia marzeń.

gorąco pozdrawiam
Buziaki!

blondi91
Joanna B
Drogie dzieci
W Dniu Waszego Święta życzę 
samych radosnych dni,
każdego dnia uśmiechu na twarzy 
oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Inemi
Witaj Mały Wojowniku:),
W tym szczególnym Dniu, Dniu Dziecka, życzę Ci 
odwagi, którą ma Słońce wschodząc każdego dnia 
na nowo. Życzę Ci tego aby uśmiech nigdy nie 
znikał z Twojej twarzy bo to najlepsza ozdoba dla 
człowieka. Życzę Ci abyś nigdy nie przestał marzyć, 
bo ten kto marzy zawsze będzie miał wolę walki i 
siłę do działania.
Wszystkiego Najlepszego!

Ania
Anna R
życzę Wam dużo zdrowia kochane dzieciaczki;) 
I żeby każdy kolejny dzień był coraz weselszy;) 
Wspieram Was całym sercem. Ja wygrałam z tym 
„wrednym rzepem” i wiem, że Wam też to się uda. 
Trzymam za Was kciuki cały czas;)

anna
anna
Dużo zdrówka, uśmiechu i tej niesamowitej 
energii, którą potrafi cie dać dzieląc się z innymi 
w obliczach cieżkiej choroby nie podawajcie się :)

monia1980
Monika Kaczmarczyk
Kochani;) Czego można życzyć Wam 

Maluchom????? Na pewno pogody ducha, 
niezależności, WYTRWAŁOŚCI w dążeniu do celu 
(ZDROWIA NADE WSZYSTKO) by każdy dzień był 
dla KAŻDEGO z Was NADZIEJĄ na lepsze jutro:)))) 
Z cieplutkimi pozdowieniami: 
Monika – Stara ciotka Kamili 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
i wodogłowiem....

Iza
Iza Malinowska
Czołem Wojownicy :) :) 
Jak przystało na Wojowników, których na pewno 
nie raz oglądaliście w bajkach, pewnie wiecie 
jakie cechy powinien mieć prawdziwy Wojownik! 
:) Jaki powinien być? Przede wszystkim odważny, 
wytrwały, silny, uparty (w pozytywnym znaczeniu 
tego słowa), aż wreszcie wierzyć w sukces!!! :) 
Z resztą same to wiecie, Kochane Dzieciaki!! 
Na co dzień to Wy jesteście Tymi Wojownikami :) 
I wiecie co?! Jesteście silniejsi iż nie jeden bajkowy 
rycerz w zbroi! :) Możecie śmiało wystąpić kolejnej 
części Harrego Poterra, bo wiecie jak radzić sobie 
z ciemnymi mocami!!! :) :) :) 
A uśmiech, wsparcie Rodziny (MAMY, TATY, BABCI 
czy DZIADKA) pozwoli Wam przetrwać 
wszystko- TAK WSZYSTKO !!!! :) 
GŁOWA DO GÓRY
- DLA MNIE TO WY JESTEŚCIE BOHATERAMI!!! 
POWODZENIA :) :) :) :)

Asia
Joanna Woloch
Kochani, wraz z moją rodziną życzymy Wam 
przede wszystkim ZDROWIA, ZDROWIA, 
ZDROWIA, uśmiechu każdego dnia i mega 
szczęścia. Życzymy Wam przynajmniej 100 lat 
życia. Niech rodzice będą wyrozumiali, 
gdy będziecie szaleli, w szkole niech mało 
zadają, a Wasze buzie wciąż się uśmiechają. 
A na koniec życzymy czegoś bardzo ważnego 
czyli MIŁOŚCI przez całe Wasze życie niech 
w sercach Waszych gości.

Asia, Marek, Karinka i Tobiaszek

Kaśku
K. Wiszowaty
Spełnia marzeń kochani, radości i uśmiechu 
co dnia.

Bondziu
Paweł Konarski
Mali Wojownicy! 
Życzę Wam aby się spełniły 
WSZYSTKIE wasze marzenia! 
:-D Miłego Dnia Dziecka!!!! 
Paweł z Krakowa
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Gugała
Kinga Guguła
Moi Mali Bojownicy,
życzę wam, waszym rodzicom, opiekunom 
wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, 
bo przecież wszyscy jesteśmy czyimiś dziećmi. 
Posiadamy rodziców, którzy kochają nas 
bezgranicznie, a więc starajmy się odwdzięczyć 
im tym samym. Przecież nie bez powodu 
mówi się, że „Bóg nie może być wszędzie, 
więc stworzył mamę i tatę”. 
Życzę wam wytrwałości i dążenia 
do spełniania marzeń, szczególnie tych 
najmniejszych, bo nawet one potrafi ą wywołać 
uśmiech na naszych buziach, a to jest 
najpiękniejsze. Myślę, że odwagi nie muszę 
wam życzyć, bo macie jej pewnie o wiele 
więcej ode mnie.
Aby słońce zawsze dla was wstawało!
Całusy, 
Kinga ;)

Ola
Aleksandra
Z okazji Dnia Dziecka,życzę Wam Kochani 
samych cudownych dni. Dużo siły i odwagi. 
Nigdy nie zapominajcie, że jesteście wyjątkowi 
i niepowtarzalni.Życzę Wam, aby spełniły się 
Wasze marzenia, nie bójcie się marzyć, 
bo marzenia naprawdę się spełniają trzeba tylko 
w to mocno wierzyć.Niech na Waszych twarzach 
zawsze gości uśmiech. Trzymajcie się cieplutko. 
Wszystkiego dobrego !! ;) 
Pozdrawiam i przesyłam buziaki, 
dla Każdego z osobna :*:*:*

aga
Agnieszka Firus
Wszystkim Małym Wojownikom życzę wiele 
radości wtedy i wasze otoczenie nabiera barw. 
macie dużo odwagi pokory i marzenia 
nie rezygnujcie z nich raczej przygotujcie się 
na ich spelnienie. To dopiero będzie kłopot 
jak to wszystko pomieścić ....

mamaasia
Joanna Wojtczak
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje

Każde serce się raduje. 
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składają...
Asia, Jurek, Kacperek i Franio...
Kochane dzieciaczki...
Życzę Wam dużo zdrówka i uśmiechu...

kaja
klaudia kaczmarek
kochane dzieciaczki z okazji waszego święta życzę 
wam dużo dużo zdrówka obyście zawsze byli 
uśmiechnięci i szczęśliwi byście zawsze mieli siłę 
walczyć a wszystko będzie dobrze trzymam za was 
mocno kciółki całuje was mocno trzymajcie się 
ciepło

Ola
Aleksandra Szułczyńska
Słoneczka, radości i miłości :)
Zawsze uśmiechniętej buzi, 
wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów. 
Ciekawych bajek czytanych na dobranoc i zawsze 
kolorowych snów :)

szewczyk-nosol
Karolina
Życzę aby głośny i radosny dziecięcy Wasz śmiech 
towarzyszył Wam zawsze! 
Spelniajcie marzenia i walczcie o zdrowie!!

Paulina1320
Paulina
Kochane Dzieciaczki życzę w tym dniu i w każdym 
dużo uśmiechu radości z całego mojego serca 
życzę zdrówka. Przesyłam wam mojego Anioła 
który was wesprze w trudnych momentach 
:D:D:D Pozdrawiam Paulina

Małgosia
Małgorzata Wieczorek
Kochane Dzieciaki zbliża się Wasze święto z tej 
okazji pragnę złożyć Wam życzenia 
Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniajcie każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ja z radością. 
Czerpcie energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukajcie w sobie siły, 
entuzjazmu i namiętności. 
Żyjcie najpiękniej jak umiecie i potrafi cie ...
pozdrawiam i przesyłam dla wszystkich dzieci 
całusy ...

magda
Magdalena Borkowska
Kochani życzę wam siły do walki, szczęścia 
zdrówka i radości. Na pewno pokonacie chorobę 
i będziecie cieszyć się śmiać i bawić całuski 
Magda :-)
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Natalia
Natalia Zając
Mali Wojownicy!
Z okazji dnia Dziecka samych radości 
i uśmiechu chciałabym Wam życzyć! 
Aby tego dnia wszystko wokół Was stało się tak 
piękne i pełne radości jak w najlepszych bajkach.
Wytrwałości Kochani!

Natalia :)

bzabzylia
Dominika Zaremba
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, 
kochane szkraby! Życzę Wam dużo siły 
i uśmiechu... I tak pięknego dzieciństwa, 
jakie tylko można sobie wymarzyć! 

kasia
Katarzyna Kołakowska
Kochane Aniołki 
Życzę Wam powrotu do zdrowia,dużo radości 
i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń.

Marzka
Marzena Woś
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam Mali Wojownicy 
duuuuuużo zdrowia, bo jeśli będziecie zdrowi cała 
„reszta” będzie PIĘKNA I WSPANIAŁA :-*

Wiola
Wiolett a Lipińska
Mali Wojownicy,
w dniu Waszego święta życzę Wam tego 
co najważniejsze,
życzę więc zdrówka, by wróciło ono do was jak 
bumerang i nigdy nie opuszczało .
Życzę by Wasi bliscy, kochani bliscy byli zawsze 
z Wami byście mogli się do nich poprzytulać gdy 
będzie Wam żle i smutno i by takich momentów 
gdy będzie źle było jak najmniej a najlepiej wcale .
Życzę uśmiechu na buzi od rana do wieczora, 
by słoneczko zawsze dla Was świeciło, trzymajcie 
się dzielnie i myślcie tylko pozytywnie bo dobre 
myśli i wiara potrafi ą zdziałać cuda, 
wszystkiego dobrego dzieciaczki !!

pozdrawiam cieplutko :-)

lambada1986
Paulina Sadowska
Dużo uśmiechu i mnóstwa miłości,
stosu zabawek, lecz więcej gości.
Życzę wszystkim Skarbom, aby ich dzieciństwo
było piękniejsze niż macierzyństwo.
Serce moje jest od dawna z Wami, dlatego 
już ZAWSZE będziecie kochani!
Moc prawdziwych życzeń jak witamina
życzą Alanek i mama Paulina :-)

Rodzina z Lublina
Agata Mitura
Dużo zdrowia i uśmiechu,
pięknego słoneczka na niebie i wiele zabaw 
i chwil radosnych.
Żeby każdy dzień wysiłku kończył się słodkim 
i spokojnym snem,
żeby każdy promień słońca dawał kolejne 
nadzieje i szanse.
W dniu dziecka wiele radości i szaleńczej zabaw. 
Kochanym maluszkom nie tylko w Dzień Dziecka 
najsłodsze życzenia przekazuje rodzina z Lublina 

Arcodes
Miłosz Andrzejewicz
Wszystkiego najlepszego z okazji Swojego 
wspaniałego święta!!! Spełnienia marzeń 
zarówno tych większych jak i najdrobniejszych. 
Życzę Wam, aby nigdy nie brakło Wam odwagi 
i nadziei w Waszej codziennej Walce.

Wspieram Was z całego serca,
Miłosz

magdalenanowakow
Magdalena Nowakowska
Kochani życzę wam zdrowia zdrowia zdrowia 
uśmiechu i wszystkiego co tylko zamarzycie.

dla_dzieciekow
Klaudia L.
Kochane Dzieci! 
Z okazji waszego wspaniałego życzę Wam przede 
wszystkim dużo, dużo zdrowia, które jest Wam 
tak bardzo potrzebne. Mnóstwo radości z każdego 
dnia i czerpania niezwykłości ze zwykłej 
codzienności. Ogromnej wyobraźni, żeby każda 
zabawa była najfantastyczniejszą przygodą. 
Ogromu miłości, która jest niezbędna 
w serduszku każdego kochanego maluszka, 
takiego jak Ty! Życzę Wam jeszcze, aby każdego 
z Was spotkało coś niezwykłego, co będziecie 
pamiętały już na zawsze!

Kochane Dzieciaczki, każdego dnia będę 
trzymała za Was kciuki, bo nikt, tak jak Wy 
nie potrafi  cieszyć się życiem! 

Samych wspaniałości szkraby!

justysia
Justyna Jóźwik
Cześć, 
z okazji Twojego święta chcę Ci złożyć 
najserdeczniejsze życzonka. Też jestem jeszcze 
dzieckiem, choć trochę starszym więc wiem 
jakim fajnym świętem jest Dzień Dziecka. 
Życzę Ci spędzenia tego święta w jak najlepszym 
nastroju. Wszystkie bolesne sytuacje niech pójdą 
w niepamięć przynajmniej przez ten jeden dzień. 
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Dzisiaj słonko uśmiecha się przesyłając swoje 
promyczki tylko dla Ciebie. 
Przesyłam Ci buziaczki. 
Justyna

Ashtray
Paulina Szczygłowska
Oby słonko zawsze świeciło Wam nad głową  
i się uśmiechało, tak, jak robicie to Wy :)  
Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia  
i oby Wasze dzieciństwo trwało wiecznie,  
bo to fajny okres! Dużo zdrowia, kochani!

sahne
kamila osiej
Dzielne skrzaty życzę Wam wszystkim fantazji,  
aby w gorszych chwilach Wasze marzenia  
dodawały sił do walki , bo przecież wszyscy 
jesteście bohaterami i przed Wami piękne historie 
do przeżycia. Życzę Wam żebyście każdego dnia 
przeżywali swój własny dzień dziecka.:*

wyszkoni92
Gabriela Wyszkowska
kochane dzieciaczki 
życzę szybkiego powrotu do zdrowia, wytrwałości 
i ciągłego uśmiechu na buzi :)
Pamiętajcie by nie tracić nadzieji! 
Z całego serca życzę wam jak najlepiej przesyłam 
całusy: *

Ula
Ula, Michał i Wojtuś Bławiccy
Kochani, w dniu Waszego święta życzymy Wam 
dużo radości, uśmiechu na co dzień, spełnienia 
najskrytszych marzeń, realizacji najbardziej  
zwariowanych pomysłów, a także miłości,  
przyjaźni i samych życzliwych ludzi wokół.  
Trzymamy za Was mocno kciuki!

paulacollection
Paulina Połczyńska Knyziak
Życzę wszystkim DZIECIOM 
- tym małym i dużym wojownikom
Wszystkiego co najlepsze...
Szczęścia i radości moc...
Ciepłego słoneczka w dzień...
Uśmiechu na twarzy...
Wojowniczej walki o zdrowie... bo warto...
Ogrom buziaków z okazji waszego święta...

kasia
Katarzyna Łyczkowska
Mali Wojownicy!
W tym dniu chciałabym życzyć każdemu z osobna 
wielu radości, wielkiej wiary i samych wspaniałych 
słonecznych dni. Musicie mieć bardzo dużo energii 
żeby zadbać o swoje misie i lalki, pamiętajcie, że bez 
Was sobie nie poradzą i potrzebują wiele troski  
i czułości. Niech uśmiech nie schodzi z waszych buzi.

edzia55
Edyta Kocur
Życzę wszystkim dzieciom,
aby ich dzieciństwo
było jak najlepsze
i aby trwało jak najdłużej!

mg
Magda Goździalska
Hej Maluszku !
Dziś jest Twój dzień, świętuj go ze wszystkimi,  
czuj się najważniejszą osoba na świecie,  
bo przecież tak jest, jesteś wyjątkową osobą. 
Uśmiechaj się dużo, spełniaj wszystkie swoje  
marzenia. Bądź promienną i radosną osobą.
Dużo zdrowia i siły.

Face
Michał Gos
Wytrwałości i Miłości
Szczęśliwości i Radości

z Życzeniami zdrowia dla wszystkich  
Małych Wojowników, podopiecznych fundacji  
NA RATUNEK dzieciom z chorobą nowotworową

AnqaK
Anna Kukla
Życzę wszystkim małym wojownikom aby każdy 
dzień był dla nich pełen szczęścia, miłości, radości 
nie tylko w gronie rodzinnym w domu ale również 
w szpitalach kiedy przyjeżdżają na chemioterapię, 
by były pełne odwagi i przekonania, że wszystko 
będzie dobrze i że mają wsparcie w bliskich, ale 
i w ludziach, których nie znają, którzy pomagają 
takim dzieciom na odległość. 

Pozdrawiam i całuję Was 
kochane dzieci Serdecznie!!

riasis
Iza Wasylów
Kochane dzieciaczki! Z okazji Waszego bardzo 
ważnego święta, życzę Wam przede wszystkim 
dużo uśmiechu i radości, żebyście cieszyły się 
każdym dniem, każdymi odwiedzinami, każdym 
prezentem, a nawet tym, że słońce świeci dla Was 
choćby tylko przez okno, ale świeci właśnie  
dla Was, nikogo innego :). Jesteście wyjątkowi  
i jestem pewna, że wiele osób w całej Polsce,  
chociaż Was nie zna trzyma za Was kciuki i myśli  
o Was bardzo często. Przesyłam z życzeniami  
buziaki i uściski dla każdego z Was osobna! :*:*:*

eramika
Marika Rosińska
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! 
Wierzę w Was, że sobie poradzicie, bo jesteście 
silni. Przecież to Wy, Mali Wojownicy!
Ten intruz jest słaby w porównaniu do Waszej woli 



39

życia i energii.
Trzymajcie sie ciepło, trzymam za Was kciuki :)

Mi77
Katarzyna Sajna
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam kochane  
dzieciaczki zawsze uśmiechniętej buzi, wesołej 
zabawy, mnóstwo słodkich calusow i dużo,  
duuuuuzo zdrówka :-)

Aneczka
Anna
Kochane Dzieciaczki dużo dużoooooooo Zdrówka  
i wspaniałych prezentów jesteście cudownymi  
i dzielnymi słoneczkami.

Karolina
Karolina
Kochani Mali Bohaterowie, 
życzę Wam tego, aby choroba nigdy  
nie odebrała Wam w pełni dzieciństwa.  
Bądźcie zawsze uśmiechnięci i nie poddawajcie się 
w walce z przeciwnościami. Jesteście dzielniejsi niż 
wielu dorosłych, którzy mogą się od Was uczyć! 
Życzę Wam zdrowia, radości, pogody ducha, 
wspaniałych przyjaciół i osób, które zawsze będą 
przy Was. Trzymam za Was kciuki. 
Przesyłam całusy,
Karolina

IRENA
IRENA CELBAN
KOCHANE DZIECIAKI!!!

Z OKAZJI DNIA DZIECKA ŻYCZYMY WAM  
SPEŁNIENIA MARZEŃ, SZALONYCH PRZYGÓD, 
CUDOWNYCH PRZYJACIÓŁ I RADOŚCI TAK  
WIELKIEJ ABY ROZŚWIETLAŁA WASZ ŚWIAT  
MOCNIEJ NIŻ SŁOŃCE CZY FAJERWERKI  
W SYLWESTROWĄ NOC!!!  
TRZYMAMY MOCNO ZA WAS KCIUKI,  
MODLITWAMI I MYŚLAMI  
JESTEŚMY Z WAMI !!! 

ŚLEMY CAŁUSY!!! 
DZIECIAKI Z POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOLY IM.  
MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ W CARDIFF, WE 
WALII, W WIELKIEJ BRYTANII :-)

gonia
Małgorzata Sobczak
Gdy w chwili zwątpienia powiesz,  
że przyjaciół Ci brak, 
szukaj w pamięci mojego imienia.  
Ono Ci powie, że wcale nie jest tak! 
MAŁYM WOJOWNIKOM  
MAMA WOJOWNICZKI  
KTÓRA ZWYCIĘŻYŁA... 
MAŁGORZATA

Monika
Monika Kużelewska - Turczynowicz
Kochane dzieciaki!!!
Mi osobie dorosłej trudno wyobrazić sobie wasze 
męstwo, dojrzałość i odwagę. Jesteście prawdzi-
wymi wojownikami i życzę Wam, bardzo, bardzo 
chcę aby każda bitwa w której bierzecie udział 
była wygrana.
Trzymam za Was kciuki.
Monika

Jola
Jola Orawska-Zając
Kochane Dzieciaki! 
Z okazji Waszego święta życzę Wam 
przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia!
Przesyłam całusy każdemu z Was i pamiętajcie 
BĘDZIE DOBRZE!

madziula
magda strzelczyk
Wszystkim kochanym dzieciaczkom, przesyłam 
najserdeczniejsze życzenia. Dużo słoneczka, 
radości, uśmiechu, szcześcia i przede wszystkim 
szybkiego powrotu do zdrowia. Wielkie buziaki dla 
Was. Jesteście cudowni.

Angela
Andżelika Przybyszewska
Dzieci, dzieci!
Moja siła i moc już do Was leci!
Złapcie je mocno i dodajcie uśmiech,  
ja dam życzenia i tak od tej chwili  
wszystko na lepsze się zmienia. 
Śmiejcie się i kochajcie  
ale nigdy nie poddawajcie!:-)

OlaBlankaZbyszek
Olga Kowalska
Kochane Dzieciaki,
z okazji Dnia Dziecka życzę Wam zdrówka, przede 
wszystkim zdrówka. Spełniajcie swoje marzenia, 
idźcie do przodu, bądźcie szczęśliwe i zawsze 
uśmiechnięte. Nie poddawajcie się, dacie radę. 
Wierzę, że każde z Was jeszcze nie raz  
wspomni moje życzenia. Wyzdrowiejecie,  
ja to wiem. Wierzę w to, że na górze istnieje  
sprawiedliwość. Radości, miłości, wsparcia,  
szacunku, uśmiechu na co dzień, spełniania 
marzeń, samych dobrych wspomnień, mniej bólu, 
więcej cierpliwości, ale przede wszystkim  
zdrowia, zdrowia, zdrowia i wiary w Boga  
życzymy my 
- Ola, Zbyszek i nasza córeczka Blanka (5 lat). 
Ściskamy Was tak mocno, jak tylko można :)

Margie
Malgorzata Plata
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam szybkiej wygra-
nej z chorobą, dużo szcześcia, uśmiechu i miłości.
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Patriz89
Patrycja
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniaj każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ja z radością. 
Czerp energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukaj w sobie siły, 
entuzjazmu i namiętności. 
Żyj najpiękniej jak umiesz ...
Życzę wszystkim dzieciom, 
aby ich dzieciństwo 
było jak najlepsze 
i aby trwało jak najdłużej!

lola
Lidia Januszczak
Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniajcie każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ja z radością. 
Czerpcie energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukajcie w sobie siły, 
entuzjazmu i namiętności. 
Żyjcie najpiękniej jak umiecie. 
Jesteście wielcy 
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Malina
Karolina Malicka
Kochani!
Jesteście moimi osobistymi bohaterami!  
Mimo tak młodego wieku macie takiego  
harta ducha i znosicie wszystko co was  
spotyka w życiu z niespotykaną mi dotąd siłą  
i odwagą. Wasza pasja i chęć życia zaraża  
i sprawia, że i ja doceniam co mam.

Kibicuje wam w waszej walce  
i duchem jestem z wami!
Gdybym mogła uchyliłabym wam nieba  
za całokształt. Obyście nieśli tę pasję jeszcze  
długo i oby nigdy nie zgasła w was nadzieja.
Moc uścisków!!

basiunia
barbara janowczyk
Życze zdrowia usmiechu na buzi duzo radosnych 
dni i wszystkiego co sobie zapragniecie

Jo
Asia Mosses
Kochani Mali Wojownicy!!!
Przysłam Wam najserdeczniejsze życzenia  
z kraju deszczowców - Szkocji,  
gdzie mieszkam od prawie 8 lat :-))

Mam nadzieję, że ten Dzień Dziecka bedzie super, 
że będziecie się świetnie bawić i śmiać do rozpuku. 

Życzę Wam zdrówka i siły i jak najwiecej  
radosnych dni. I życzę Wam, żeby spelniły się  
wasze WSZYSTKIE marzenia, nawet te najskrytsze.

Ściskam Was wszystkich mocno.

Asia z meżem i dwoma czarnymi kocurami  
- Azem i Anjinem (którzy dołączają się do naszych 
życzeń :-D)

kamiiila
Kamila Dwornicka
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.

Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.

Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się. :)

Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci!

Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana. =)

Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje.

ŻYCZĘ WAM DUUUUUUUUUŻO SIŁY  
I ZDROWIA!!!!!!! :*

Gabcia
Gabriela Klajman
Kochani życzę Wam, aby każdego dnia  
świeciło dla Was słońce,  
aby uśmiech nie znikał z Waszych twarzyczek.  
Aby wokół Was gromadzili się sami dobrzy ludzie, 
którzy Was kochają i możecie czuć ich ciepło! 
Pamiętajcie, że każdy z Was  
jest cudowny i wyjątkowy.  
Buziaki dla Was :* :* :*
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k_red89
Kasia Redestowicz
Drogie Dzieci!

Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście same. 
Czuwa nad Wami Ktoś kto Was kocha i Komu 
najbardziej zależy na Waszym szczęściu. 
Trudności które napotykacie w życiu 
dadzą Wam siłę i mądrość.

Dlatego rzućcie wyzwanie wszystkim gorszym 
chwilom i śmiejcie się jak najwięcej, bo śmiech 
dodaje energii i wspomaga walkę z przyczynami 
Waszych smutków i nastawia pozytywnie :)

Trzymam kciuki za Was Mali Wojownicy! 
Walczcie i miejcie marzenia :***

mariecia
marietta marcinkowska
KOCHANI PIĘKNI I MĄDRZY WOJOWNICY,  
MALUSZKI I NASTOLETNI DLA WAS I NA WASZE 
RĘCE SKŁADAM ŻYCZENIA WIARY, NADZIEI,  
MIŁOŚCI. WY NAJLEPIEJ WIECIE CZEGO  
OCZEKUJECIE NA CO LICZYCIE I CZEGO CHCECIE 
OD CODZIENNEGO DNIA... JA CHCĘ I ŻYCZĘ WAM 
PRZETRWANIA TEGO CO PRZED WAMI...  
A POTEM BĘDZIE JUŻ TYLKO Z GÓRKI :)  
WIEM, ŻE KARTKA PRZYJMIE KAŻDĄ LITERKĘ,  
DLATEGO STRESZCZAJĄC SIĘ PRZEKAZUJĘ SŁOWA 
...
„NIEWAŻNE WCZORAJ, WAŻNE JEST JUTRO...” 

POZDRAWIAM CIEPŁO I SERDECZNIE WSZYSTKICH 
I KAŻDE DZIECKO Z OSOBNA :) :) :) 

MARIETTA MARCINKOWSKA 
(leczona onkologicznie, nowotwór złośliwy piersi) 

Bogda
Bogumiła
Mali Wojownicy :)
Ze szczerego serca przesyłam życzenia 
Wielu radości i ogromu miłości w tych ciężkich 
chwilach . Podziwiam Was – za ogromną siłę  
i odporność w walce z chorobą. 
Niech się spełnią wszelkie Wasze marzenia...
Jesteście wielcy !!! 
ściskam Bogda

agatka
Agata Oleszczuk
Życzę Wam jak najszybszego powrotu do zdrowia!

Trzymam za Was kciuki i wiem że dacie sobie radę 
z wszystkimi przeciwnościami losu.

W Waszym dniu życzę Wam jak najwięcej uśmiechu!

Olka
Aleksandra Wrzaszczak
Kochane Gwiazdki!
Wiem, że na pewno jest Wam momentami ciężko. 
Ale wiecie co? Warto zawsze walczyć do końca :) 
Nie poddawajcie się, ponieważ to właśnie NA WAS 
czeka wspaniała przyszłość i realizacja każdego  
z Waszych marzeń. 
Trzymam mocno za Was kciuki i chociaż nie mogę 
być obok Was fizycznie, to wspieram Was całym 
moim sercem.

Posyłam Wam moc buziaków i worek pozytywnej 
energii!
Olka

Juliaa
Julia Radzik
Mali Wojownicy, życzę Wam dużo, dużo zdrówka, 
wiele siły, odwagi, wytrwałości do walki  
z chorobą i trudnościami jakie Was spotykają, 
spełnienia wszystkich marzeń. Dużo uśmiechu  
i radości każdego dnia :) Abyście osiągnęli  
w życiu wszystko czego zapragniecie. 
Dużej wiary w siebie i nadziei na każdy kolejny 
dzień. Serduszka wypełnionego miłością, niech 
otaczają Was same kochane, życzliwe i przyjazne 
osoby. Pozdrowienia, trzymajcie się i pamiętajcie 
: NIGDY NIE WOLNO SIĘ PODDAWAĆ, ZAWSZE 
TRZEBA WALCZYĆ I MIEĆ NADZIEJĘ ! :)

elcia
Ela Kołodziej
Dużo pomyślności! Dużo szczęścia! Oraz co 
najważniejsze dużo Zdrowia! A także siły w tej 
ciężkiej walce. Aby nigdy na Waszych buźkach nie 
zabrakło szczerego uśmiechu. Trzeba wierzyć,  
że się uda , bo wiara czyni cuda ! Buziaki ! :)

Anna
Anna
Dzieciaki życzę Wam, ciepła codziennego  
słońca, ktore jeśli nawet czasami jest za chmurami 
stale świeci. Uśmiechu kwiatów, radości ptaków, 
serdeczności ludzi wokół i wiecznej miłości, która 
zwycieża wszystko.

mloda
Kinga Partyka
Z okazji Dnia Dziecka chciałabym złożyć życzenia 
najfajniejszym dzieciakom na świecie - mówię o 
Was. Dlaczego? Bo macie w sobie więcej odwagi 
niż niejeden dorosły. Zastanawiam się czego mogę 
Wam życzyć i pierwsze co przyszło mi do głowy to 
zdrowie, które jest Wam potrzebne do podboju 
świata. Proszę Was bardzo - walczcie, wszyscy 
na Was liczą i czekają, nie zapominajcie o marze-
niach, bo to one nadają sens naszemu życiu.
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Ritta
Sandra Wiktoria Morawska
Te większe i te mniejsze maluchy kochane!  
W tym szczególnym dla was dniu wszystkiego 
czego zapragniecie,a najwięcej zdrówka.  
W tym szczególnym dniu zapomnijcie o troskach,  
o problemach,o wszystkich potknięciach!  
Skupcie się tylko na tym co was uszczęśliwia! 
Duuużo miłości, zdrówka, szczęścia i wsparcia! 
Jesteśmy z wami calym serduchem!

MartaWikoWalid
Marta Dorosewicz
Kochani. 
Z okazji waszego święta życzymy Wam  
spełnienia najskrytszych marzeń, zdrowia  
i ogromu usmiechu. jesteście wspaniali!!!  
Każdy z was jest wyjatkowy, najlepszy. Jesteście 
naszymi superbohaterami. Bądźcie nimi zawsze. 
I pamiętajcie, nigdy nie przestawajcie marzyć. 
Kochamy Was !

Bika
Dominika Stoszek
Kochani Mali Wojownicy!
W dniu Waszego święta życzę Wam wiele  
uśmiechu, siły i nadziei! Jesteście wspaniali.  
Trzymam za Was kciuki! :-)

mck2606
Władysław Lasak
Życzę Wszystkim małym wojownikom  
o powrót do zdrowia i żeby się nie poddawali.  
Pozdrawiam Serdecznie Wszystkich  
i oczywiście Pozdrawiam Martynę Wojciechowską, 
bo to jest osoba o złotym Sercu i Bardzo ją lubię  
i szanuję

kammi
Kamila B
Drogie dzieciaki,
Z okazji dnia dziecka chciałabym przesłać wam 
najserdeczniejsze życzenia,aby spełniły się wasze 
marzenia. Niech nadchodzące lato i ciepłe dni 
przyniosą dobre samopoczucie i zamaskują gorsze 
dni. Aby każdy poczuł się lepiej i miał siłę i chęć  
do walki Mali Wojownicy.
Powrotu do zdrowia!!!

Agnieszka
Agnieszka Prosowicz
Kochane dzieci
z okazji zbliżającego się dnia dziecka przesyłam 
wam najserdeczniejsze życzenia: moc uśmiechów 
na twarzy, dużo zdrowia, spełnienia tych najskryt-
szych marzeń oraz aby codziennie zaglądało do 
was przez okno wesołe słońce.
Ściskam was mocno i całuję

colusia4
Ola Starzak
Mali Wojownicy!!!! 
W dniu Waszego Święta życzę Wam przede 
wszystkim wytrwałości, a także aby każdy dzień 
powodował uśmiech na Waszych twarzach! :) 
Dziękuję, że jesteście, bo dzięki takim  
cudownym Istotom jak Wy, my dorośli  
wiele się od Was uczymy!!  
Trzymam za Was bardzo mocno kciuki!  
Przesyłam uściski! :)

cyska
Marcelina
Hej Mali Wojownicy!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wszystkim 
baaaaardzo dużo słońca każdego dnia, żeby Was 
budziły jego ciepłe promyki, jeszcze więcej radości, 
żebyście śmiali się jak najczęściej, żeby Wasze  
sny były jak z najpiękniejszych bajek, żebyście  
na codzień spotykali same dobre wróżki i byli  
najwspanialszymi pociechami dla Waszych  
rodziców! I dużo zdrowia - przede wszystkim. 
Ściskam mocno każdego z Was!

hania
Koooochane dzieciaki! z okazji Waszego święta, 
życzę wam przede wszystkim mnóstwo uśmiechu! 
Nie dajcie się chorobie! Ściskam mocno. 

SoKaJa
Sophie&Kasia&Jaafar
Kochani, z odległej (czy aby na pewno?? :-) ) 
Holandii ślemy Wam tony uścisków, uśmiechów, 
promieni słonecznych i najgorętsze życzenia, 
by spełniały się Wasze marzenia, te wielkie i te 
całkiem malutkie, by każdy dzien przynosił drobne 
niespodzianki i same dobre wiadomości,  
by otaczali Was ludzie o gorących sercach  
i otwartych umysłach, no i najważniejsze  
BY KAŻDA CHWILA PRZYBLIŻAŁA WAS  
DO PEŁNEGO WYZDROWIENIA !!!!

Kasia
Katarzyna Garlej
Kochane dzieciaczki !
W tym Waszym beztroskim i cudownym dniu chce 
życzyć Wam samych radości, uśmiechów na twarzy 
od ucha do ucha, pamiętajcie nie przejmujcie się 
niczym macie cieszyć się z tego że jesteście dziećmi 
każde Wasze niepowodzenia rozwiąże chęć życia, 
chęć do walki z przeciwnościami losu i dobrzy 
ludzie którzy chcą nieść Wam pomoc a jest ich 
naprawdę wiele na tym świecie i zrobią wszystko 
żeby zdjąć z Waszych małych drobnych ramion ten 
wielki ciężar z którym musicie iść przez życie.  
Chcę Wam życzyć samych słodkości, pięknych 
pluszowych misi i różowych okularków  
na Waszych noskach a przedewszystkim zdrówka  
i siły walki ! Całuski dla Was !
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Zosia
Anna Józwowicz
Życzę wam wszystkim i każdemu z osobna 
wszystkiego co najlepsze może spotkać człowieka. 
Żebyście pamiętali jak ważnym jesteście  
elementem świata. Żeby wasze serduszka  
radowały się z najmniejszych rzeczy.  
I przede wszystkim, żebyście nie tracili tego  
co najważniejsze, czyli nadziei i marzeń.  
Całuję, ściskam gorąco i pozdrawiam :)

Aseti
Aneta
Mali Wojownicy!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam siły i wiary  
w siebie. Zdrowia i radości z każdej chwili dnia. 
Spokojnych nocy i przepięknych snów.
Życzę Wam, aby zawsze był przy Was ktoś,  
kto wesprze i pomoże w trudnych chwilach  
(choć jesteście tak wspaniali, że to pewnie  
Wy udzielacie tego wsparcia innym).

Życzę Wam także, aby zawsze otulały Was  
nieskończone pokłady Dobra i Miłości.

mimala
Milena Żychlińska
Samych wspaniałych chwil!

Alex.
Aleksandra Łakomy
Kochana mała osóbko,
Korzystaj z życia na tyle ile tylko możesz,  
ciesz się każdą jego małą chwilą i nigdy  
nie przestawaj marzyć. 
Niech marzenia wytyczają ci drogę w życiu. 
Dużo radości i słońca, Alex. :)

Aga
Agnieszka Kocańda
Do bojuuuuuuuuuu!!!

Furtok
Anna Furtek
Mali Wojownicy! 

OGROMNEJ woli walki, 
Dla dziewczynek pięknej lalki,
DUŻO miłości od otaczających Was ludzi,
Niech się Wam żaden dzień nie nudzi!
OGROMNEJ z życia radości, 
Niech uśmiech na waszych buźkach gości! 
Słodkości bez liku, 
Pieniążków w słoiku! 
Życia pięknego,
WSZYSTKIEGO DOBREGO!

inezka23
Katarzyna Modrowska
Kochane dzieciaczki;-) Ja, mała OLiwcia i jej tata 

życzymy wam z całego serca powrotu  
do zdrowia ,wielu szczęśliwych chwil otulonych 
miłością.Wierzcie z całych sił w siebie, miejcie  
marzenia,zarażajcie uśmiechem mimo  
przeciwności losu!Serduszkami jesteśmy  
z Wami :-)

menia
marzenna wojdat
wszystkim maluchom dużo wiary i nadziei życze

K8
Kasia
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka!  
Pogody ducha, dużo uśmiechu i spełnienia marzeń 
- tych małych i dużych! Żeby każdego dnia działo 
się coś pozytywnego!

justyna29
Justyna Wójs
Hej, dzieciaki!
Dziś jest Wasz dzień, dlatego pragnę  
złożyć Wam życzenia.
Wiem, że na pewno jest Wam ciężko,  
ale jestem przekonana na 100%, że dacie sobie 
radę z każdym problemem jaki Was spotka!
Cieszcie się każdym dniem. Dajcie z siebie  
wszystko i nie traćcie nadziei.  
Jestem z Wami duchem i pomodlę się za Was. 
Życzę Wam przede wszystkim zdrowia,  
uśmiechu na pięknych buźkach i dużo miłości  
ze strony najbliższych.  
Wierzę, że wyzdrowiejecie i z powrotem  
będziecie biegać po placu zabaw ku  
uciesze rodziców i krewnych.
Uściski! 
Justyna :)

Paulina123
Paulina Jakubowska
Z okazji wspaniałego święta życzę wszystkim 
dzieciom wielu powodów do radości i uśmiechu, 
pięknych bajek na dobranoc, tylko kolorowych 
snów, co dzień nowych interesujących przygód 
oraz prawdziwych przyjaciół.
Dla wszystkich Podopiecznych Fundacji  
„Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

AsiaTosiaZuzka
Joanna Borasik
Dużo miłości, ciepła, małych 
i dużych radości, które dodają siły, 
kiedy jest ciężko.  
Dużo pogody ducha, dobrych myśli, 
zabawy, chwili zadumy, spokoju 
i wszystkiego, co tylko jest potrzebne, 
żeby być szczęśliwym człowiekiem! 
 
Przesyłamy moc uścisków i pozytywnej energii :)
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ask0
Joanna Opyd
Bądź, dzieciaku, superbohaterem! 

justowska
Justyna Chełstowka
Drogi wojowniku lub wojowniczko!:)
Chciałabym Ci życzyć spełnienia marzeń,  
pokonania wszystkich przeszkód, żadnych  
smutków a mnóstwo radości i uśmiechu  
na twarzy, tego abyś nigdy w życiu  
nie zapomniał/a, jak dużo masz  
w sobie siły i jak wiele możesz zrobić.  
Nigdy nie rezygnuj z tego, co chcesz osiągnąć. 
Pamiętaj aby stawiać następne kroki, 
bo w pewnej chwili od zwycięstwa 
będzie dzielić Cię już tylko ten ostatni. 
Pamiętaj, że jesteś kimś wielkim, 
i mimo, że Cię nie znam jesteś dla mnie 
bohaterem, który każdego dnia 
musi mierzyć się ze światem, 
choć najbardziej podziwiam w Tobie to, 
że każdego dnia wygrywasz :) 
Dziś jest Twój dzień, więc nie przejmuj się niczym, 
a zadbaj o swoje szczęście 
i dawaj szczęście innym ludziom :)

Ania
Anna Kaczor
Życzę Ci dużo szczęścia 
i szybkiego powrotu do zdrowia, 
niech zawsze towarzyszy Ci uśmiech 
na Twej ładnej buźce i w pięknym serduszku
Wiedz, że pamiętam o Tobie i obiecuję, 
że od dziś prosić będę dobrego Ojca w niebie, 
by obdarzył Cię łaską zdrowia
Ania

afrus
Dominik Hundert
Dużo siły i humoru a dacie sobie radę 
ze wszystkim i wszędzie:)

Patrycja
Patrycja Radek
Kochani,
W Dniu Dziecka życzę Wam, by uśmiech 
nie schodził nigdy z Waszych buź. 
Wspaniałych przygód, wesołych wycieczek 
z rodziną i niespodziewanych fantastycznych 
wydarzeń, które zapamiętuje się na zawsze. Cu-
downych kolegów, koleżanek, z którymi 
można śmiać się do rozpuku, 
bawić do ciemnej nocy zupełnie 
zapominając o otaczającym świecie 
i dzięki którym życie jest po prostu fajne. 
Prawdziwych przyjaciół, na których zawsze 
można polegać. Wspólnych zabaw, spotkań, 
gier i psikusów. 

Marzeń, które się spełniają i nieskończonych 
pokładów wiary w to, że wszystko jest możliwe. 
Niespożytej energii, determinacji, siły i wyobraźni, 
dzięki którym można realizować nawet 
najśmielsze plany. I oczywiście dużo zdrowia, 
by Wasze leczenie i pobyt w szpitalu trwały krótko 
i byście mogli cieszyć się wspaniałym zdrowiem 
i samopoczuciem. I by choroba była dla Was 
tylko etapem, dzięki któremu wiecie, że czasem po 
prostu życie bywa trudne i zarówno dzieci 
jak i dorośli chorują i potrzebują wtedy pomocy.

Ju
Kochane Dzieciaki, 
jesteście Wielkimi Małymi Wojownikami,  
za których wszyscy trzymają mocno kciuki!  
Niech ten Dzień Dziecka, ale i każdy inny dzień  
w waszym życiu przynosi same radości, dużo 
słońca i uśmiechu. Życzę Wam wielu szczęśliwych 
chwil zabawy z najlepszymi przyjaciółmi i trochę 
czasu tylko dla Was, bo ten czas też jest przecież 
ważny. W zależności co kto lubi - góry ciekawych 
książek do przeczytania, wielu gier do przejścia, 
masy filmów do obejrzenia, całej góry lalek 
czy resoraków i pluszowych misiów, żeby się 
można było do nich we śnie przytulić. 
Przede wszystkim życzę Wam jednak dużo 
zdrowia i siły do walki – wierzę, że ją wygracie!

Trzymajcie się mocno!

Alicja
Alicja
Kochane Dzieciaczki! Z okazji Waszego Święta 
życzę Wam aby spełniły się Wasze najskrytsze 
marzenia. Jesteście bohaterami i macie  
w sobie tak olbrzymią siłę, że mógłby jej Wam  
pozazdrościć niejeden dorosły. Życzę Wam  
cudownego, udanego Dnia Dziecka i wraz  
z moim synkiem Franiem przesyłam  
ogromnego buziaka dla każdego z osobna :)

Alicja i Franio

Jo_Anna
Joanna
Kochani Mali Wojownicy,
życzę Wam dużo siły w walce z chorobą  
i oczywiście szybkiego wyzdrowienia.  
Ściskam Was wszystkich bardzo mocno  
i każdego z osobna, jestem z Wami c 
ałym serduszkiem :* :* :*

monia
Dzieciaki, trzymajcie się mocno!  
Jesteście silniejsze niż niejeden dorosły,  
wierzę w was i trzymam kciuki za wasze zdrowie. 
Dużo uśmiechu, buziaki ode mnie. Monika
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AniaP
Anna Puchalska
Witam Was Kochani

Iza
Iza Kaczmarczyk
Dużo słoneczka i milion uśmiechów!

sonia32
Agnieszka Łuba
Ojej .... kocham dzieci, mam dwoje własnych, 
tak bardzo martwię się o chore dzieci, zdrowie 
to najcenniejszy dar, więc dużo sił do pokonywania 
trudów choroby, uśmiechu na twarzyczce, słońca, 
które opromienia świat, spełnienia marzeń, 
radości, która jest taka spontaniczna u dzieci. 
Kocham Was i pozdrawiam. 
Agnieszka.

Aleksa
Aleksandra Schönfeld
Kochana!
Kochany!
Szczęście znajduje się w Tobie. 
Zaczyna się na dnie Twojego serca, 
a Ty możesz je wciąż powiększać, 
pozostając życzliwym tam, 
gdzie inni bywają nieżyczliwi; pomagając tam, 
gdzie już nikt nie pomaga; będąc zadowolonym 
tam, gdzie inni tylko stawiają żądania. 
Ty potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się narzeka i 
lamentuje, potrafisz przebaczać, 
gdy ludzie zło wyrządzają. 

Dla Malych Wojownikow z okazji Dnia Dziecka 
RADOŚCI!

reflection
Agata Światłoń
Wiary, nadziei, miłości,
serc pełnych radości,
zabaw ciągle trwających,
rodziców z dumy pękających,
wytrwałości dnia każdego,
misiów, lalek, klocków lego,
spełnienia marzeń wszystkich,
I NAJWAŻNIEJSZE: 
zdrowia waszego i bliskich!

claudin
Klaudia Jagodzińska
Kochane Słoneczka!
Z okazji waszego święta życzymy wam 
kochane serduszka dużo uśmiechu na waszych 
pięknych buzkach, dużo siły i wiary w to, 
że uda wam się spełnić wasze najskrytsze 
marzenia pomimo tego co musicie przechodzić. 
I oczywiście dużo prezenciorów :-)
Wasz jeden uśmiech sprawia że każdy 
najsmutniejszy dzień staje się kolorowym 

jak tęcza i wesoły jak słoneczna chmurka. 
Kochane Aniołki pozdrawiamy serdecznie 
prosto z serca i trzymamy mocno kciuki za to, 
że każdy wasz następny dzień będzie lepszym 
od poprzedniego. 
Jacuś, Mikołajek i ich mama i tata.

pannamigotka
Beata Szmidt
Moi Kochani !
Przesyłam Wam moc buziaków, życzę siły 
i cierpliwości oraz wiary ( ja ją mam), 
że pokonacie Wszyscy bez wyjątku tę walkę!
Z miłością i słońcem we włosach 
- Beata

Sdorota
Dorota Strzyżewska
Drogie Dzieci
Życzę wam wszystkiego najlepszego, 
szczęścia, a przede wszystkim zdrowia, 
którego bardzo w tym momencie potrzebujecie, 
mimo waszej choroby jesteście ślini, 
pełne ciepła oraz chęci do życia.
Chce wam napisać że myślami jestem 
cieplutko z wami, wieżę że uda wam się 
przezwyciężyć ten trudny czas.
W waszym dniu życzę wam wszystkiego 
co najlepsze, a w szczególności zdrówka.
Przesyłam buziaczki

Ola
Aleksandra
Zdrówka Kochane słoneczka 
i jak najwięcej uśmiechu...

Paula
Paula Werner
Jesteście silniejsi, niż ktokolwiek inny! 
Trzymajcie tak dalej, nasi mali wojownicy! 
Wszystkiego najlepszego w Waszym dniu, 
spełnienia wszelkich marzeń i powrotu do zdrowia 
- cały świat Wam tego życzy!

paulinaa
paulina paradowska
A więc mali wojownicy!!!!
wszystkiego co najlepsze z okazji dnia dziecka 
dużo siły, radości, szczęścia 
i pamiętajcie walczcie z uśmiechem na buźce 
a wygracie wszystko.
WALCZCIE!!!

Buziaki :*

paulina995
Paulina Karska
Życzę wam dużo sił do walki, radości z życia 
i szansy na spełnienie swoich marzeń! :)
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Blanka
Blandyna Borasińska
„Idzie rak nieborak 
ale sił mu trochę brak. 
Idzie rak nieborak 
jak - do tyłu, czyli wspak.”

Życzę, by Wasza choroba również się „wycofała” 
z Waszych ciał, żeby straciła na sile, 
a Wy żebyście mogli cieszyć się każdym dniem.

Nym
Marta Szymansa
Kochani,
Życzę Wam uśmiechu każdego dnia,wspaniałych 
przyjaciół,którzy zawsze będą was wspierać !
Słonecznej pogody by rozświetlić wasze serduszka.
Chciałabym wam życzyć spełnienia wszystkich 
marzeń i wszystkiego najlepszego :)
Wiary bo wiara potrafi  zdziałać cuda.
Odwagi na każdy dzień i mnóstwa Miłości.

Z pozdrowieniami Marta :)

Małgosia
Małgorzata Patulska
Kochane Dzieciaczki, życzę Wam 
abyście szybko wyzdrowiały - tak jak mój syn 
który był chory na białaczkę.
Bądźcie dobrej myśli i życzę Wam abyście miały 
oparcie w rodzinie i duuuuże wsparcie wszystkich 
osób które niosą Wam pomoc i umilają Wam 
ten długi i ciężki czas leczenia.
Pamiętajcie że jest to duży dar od losu, że leczy 
Was tak mądry i oddany personel.
Głowa do góry, nie traćcie nadziei. 
Dużo dzieci wyzdrowiało i żyje życiem takim 
jak przed chorobą; no może są bardziej 
dorosłe i bardziej kochają życie.
Życzę Wam również abyście wspominały z pobytu 
w szpitalu tylko te fajne i wesołe chwile:)))))

ania
Anna Grzegocka
Kochani! Życzę Wam aby wiara i nadzieja 
nigdy Was nie opuszczały! 
Aby Wasze serca wypełnione były miłością! 
Aby uśmiech nigdy nie schodził z Waszych twarzy! 
Aby siła jaką w sobie macie pokonywała wszelkie 
trudności!

Ściskam i przesyłam duuużo pozytywnej mocy!!!

Wilk
Lena Wołkowyska
Kochani Mali Wojownicy
Życzę oczywiście dużo zdrowia,
Życzę dużo sił i wytrzymałości,
Życzę,żeby nawet w tych najbardziej ciężkich chwi-
lach być waleczym i nie poddawać się. 

A po za tym....
Życzę ciepłych słonecznych dni,fajnych przyjaciół 
i przede wszystkim super prezentów od rodziców.
Mocno całuje,
Lena

JAGA
JAGODA GRABOWSKA
KOCHANI.... TO, ŻE ŻYCZĘ WAM, 
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA, ... 
TO CHYBA NIC WYJĄTKOWEGO. 
MILOŚCI... , TEGO ŻYCZĘ WSZYSTKIM, 
BO BEZ MIŁOŚCI CIEŻKO JEST ŻYĆ. RADOŚCI..., 
BO CZASEM MAJĄC ZBYT WIELE NIE POTRAFIMY 
CIESZYĆ SIĘ TYM CO PROSTE...CODZIENNE. 
CHCIAŁABYM ŻYCZĆ WAM CZEGOŚ 
WYJATKOWEGO... ALE ŻYCZE TYLKO TEGO ALBO 
AŻ TEGO... CZEGO WAM, SWOJEMU DZIECKU I 
SOBIE SAMEJ ŻYCZE... BĄDŹMY ZAWSZE BLISKO, 
A WSZYSTKO SIĘ UDA.:-*

Jakubek
Jakub Majewski
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje. 
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składa wujek Jakub z Koszalina

ewa
Ewa Siegel
Kochane dzieciaczki, życzę Wam żebyście było 
otoczone miłością i przyjaźnią, miały duże plany 
na przyszłość, które kiedyś zrealizujecie i żeby 
Wasze marzenia spełniły się. 
Moc całusów. Ewa

Iza
Iza
Kochani Mali Wojownicy,
Z okazji Waszego święta - Dnia Dziecka - życzę 
Wam dnia wypełnionego radosną zabawą 
i głośnym śmiechem. Niech ten dzień przyniesie 
Wam garść wspaniałych wrażeń, niespodzianek 
i wywoła na Waszych pięknych buziach uśmiech 
od ucha do ucha! 

Specjalnie dla Was wierszyk:
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Mali Wielcy Wojownicy, Ci w spodenkach 
i w spódnicy,
Swój wielki dzień dziś mają, Dzień Dziecka 
- chyba pamiętają?
Na bok czas odłożyć troski - i do góry 
podnieść noski!
Niech od rana trwa zabawa, śmiechy-chichy, 
wielka wrzawa.
Niech pytają: „Co za hałas?” „Co się dzieje?” 
„Kto się tam tak głośno śmieje?” 
„Co za krzyki i wariacje?” „To cyrkowe akrobacje!”
A to przecież dzień jest Wasz, uśmiech zdobi 
każdą twarz,
Niespodzianek cała masa dla starszaka i bobasa.
Wielkie szczęście niech trwa dziś, gra muzyka, 
tańczy miś,
I Ty zatańcz Wojowniku - z Wojowniczką jak 
z księżniczką.
Do Was śmieje się dziś świat, piękną woń wydaje 
kwiat,
Dla Was śpiewa ptaszek mały, słońce świeci 
przez dzi.

Dela
Malgorzata De La Cruz
Kochane Dzieciaczki 
W najważniejszym Dniu Roku, Waszym Dniu, 
życzymy Wam Dużo zdrówka i spełnienia 
najskrytszych marzeń. Pięknego słoneczka 
każdego dnia, dużo radości, żeby na Waszych 
twarzach zawsze gościł uśmiech. 
Dużo Szczescia Nasi Kochani Wojownicy!!

EwaG
Ewa G.
Dla wszystkich dzieci!
Dużo uśmiechu i radości!
Niech Dzień Dziecka trwa cały rok!!!

CiociaAnia
Anna Grabowska
Moje kochane :)
Życzę Wam jak najwięcej radości, zabawy mimo 
szpitalnych,ciężkich chwil. 
Życzę również byście się nie smucili nie czuli 
samotni,życzę byście odnajdywali szczęście 
w każdej sekundzie Waszego życia, życzę również 
płomienia nadziei - nie iskierki - wierzę ze będzie 
dobrze! Ściskam Was mocno i na koniec życzę 
wszelkiego błogosławieństwa od Boga i spełnienia 
najważniejszego z Waszych marzeń - 
BYCIA ZDROWYM, UŚMIECHNIĘTYM DZIECKIEM 
Kocham Was bardzo mocno i tulę do serduszka :)
Buziaczki
Ciocia Ania

Kasia
Kasia
Słoneczka zdrowia i dużo uśmiechu :-)

ciocia Bogusia
ciocia Bogusia Okręglicka
Słońca każdego dnia, kochanych osób 
zawsze blisko i nieskończonego uśmiechu 
na pięknych buziach, 
całuję ciocia Bogusia

Ada
Ada Walenzyk
Życzę Wam siły i wiary, że wszystko będzie dobrze. 
Wiara w siebie to podstawa. Dacie radę, wierzę w 
Was i modlę się o Wasze zdrowie. 
Całuje Was wszystkich kochane dzieciaczki. 

AsiaKici
Joanna Simionkowska
.... To słońce i radość w sercu ktora nosicie 
na codzień i która każdego dnia obdarowujecie 
innych ... niech Wam towarzyszy zawsze .... 
I niech bedzie drogowskazem - że każdy 
WASZ uśmiech to najpiękniejsze ZWYCIĘSTWO 
w walce o zdrowie !!!! .... 

78amrr
Ania
Nadzieja zielona...
...prowadzi nas przed siebie,
nadając bieg naszemu życiu,
tak jak górskie kaskady
prowadzą rwący strumyk do źródła.
Nadzieja nieustanna...
...maluje swą barwą nasze losy,
Byśmy nie ustawali w drodze nawet wtedy,
Gdy nie jest ona prosta ani łatwa. 
Nadzieja...
...przychodzi do człowieka wraz z drugim człowie-
kiem.

dominika
Dominika Grzesiak
Wszystkiego co najlepsze perełki

natalia19
Natalia Kuras
Wszystkiego Najlepszego Maluszki!

PaulinaW
Paulina Wójti 
Drodzy Wojownicy! 
Jesteście najsilniejszymi dziećmi pod słońcem 
i chociażby za to należą Wam się ogromne brawa! 
Pokazujecie wszystkim, nawet dorosłym, 
jak ważne jest życie i jak wspaniale jest cieszyć się 
z każdego spędzonego z innymi ludźmi dnia. 
Życzę Wam samych wiernych, oddanych 
przyjaciół, wielu powodów do radości 
i codziennego ogromnego uśmiechu na twarzy. 
Pozdrawiam i ściskam gorąco!
Paulina
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kasia34
Kasia Urlicka
Kochani Mali Wojownicy :) 
Życzę Wam spełnienia marzeń, 
samych słonecznych dni,miłości i uśmiechu :) 
Kasia

Gosia
Małgorzata Kędzierska
Kochane dzieciaczki z okazji Wasze święta, życzę 
Wam wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze 
a przedewszystkim dużo, dużo zdrówka i opieki 
Waszych Aniołków.

Yxximok
Adrianna Burchan
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniaj każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ja z radością. 
Czerp energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukaj w sobie siły, 
entuzjazmu i energii. 
Żyj najpiękniej jak umiesz! :))

Wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Dziecka !:)

Iaura
Marzena
Bądź dzieckiem jak najdłużej
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej!

piotrp
Życzę Ci dużo siły, żebyś mół każdego dnia 
odkrywać piękno świata :)

Aneta
Aneta Czyżewska
Kochane dzieciaczki :) z Okazji Waszego Święta :) 
Życzymy Wam ja z mężem i moimi dzieciaczkami: 
Krzysiem, Szymkiem oraz malutkim Rafałkiem 
wiele wiele zdróweczka, uśmiechu w tych 
trudnych momentach i duzo wiary w ludzi, 
którzy nie przechodza obojetnie jeśli potrzebna 
jest pomocna dłoń i dobre słowo :) Jestem sercem 
z Wami i wierze, że pokonacie wszystkie trudości. 
Niech Wasze dni bedą kolorowe jak tęcza na 
Niebie a uśmiech nie znika NIGDY !!!!!! 
WIARA NADZIEJA I MIŁOŚĆ - dodaje nam sil i 
nadaje sens życiu. 

Ogromne buziaczki dla Was :**** 

JESTEŚCIE WIELCY :) 

ANETA CZYŻEWSKA WRAZ Z RODZINĄ 

MJ
Michał Jadczak
„Przeznaczenie to nie wyroki opatrzności, 
to nie zwoje zapisane ręką demiurga, 
to nie fatalizm. Przeznaczenie to nadzieja.” 
A. Sapkowski, „Pani Jeziora”

I tej nadziei życzę. Bo najważniejsze, to uwierzyć 
w swoje własne siły i stawić czoła przeciwnościom 
losu. Dopóki walczymy, nie przegraliśmy. 
Zawsze, ale to zawsze pozostaje nadzieja. 
Nawet na pokonanie najpoważniejszych chorób. 

„I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. 
Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę”, 
napisał Lew Tołstoj. 
Nie poddawajcie się i nie pozwólcie, 
żeby choroba, ani nic innego, przejęła kontrolę 
nad Waszym życiem. Zachowajcie pogodę ducha, 
cieszcie się każdym dniem i pamiętajcie, 
że dziesiątki tysięcy ludzi trzyma za Was kciuki!

anna
Anna Jakuszak
Uśmiechu, miłości, odwagi oraz wielkiej siły 
w dalszej walce o zdrowie. Nie zapominając o tym 
że jesteście dziećmi, a nie tylko wojownikami życzę 
wam tęczy pełnej kolorów z garnuszkiem miłości 
i pięknej zabawy na końcu....

spogler
Tomasz Madej
Wszystkiego najlepszego, uśmiechu, zabawy, 
przyjaźni i ZDROWIA.
Tomek

Andreas
Andrzej Winowski
Wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka...!

mrówka
Beata Krużycka
Kochani!
Uśmiechu, słonka na niebie i zdrówa!
Tego życzymy Wam z całego serca 

moniakropelka
Monika Kroplewska
Życzę Wam rzeki i piasku przy rzece 
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach 
oraz drzew, na które można się wspinać...

awil
Alicja Wilczyńska
To Wasze kolejne Święto, Kochane Dzieciaczki !!!

Żal, że główki bez włosków, żal, że boli - ale 
jesteście waleczne, wytrzymacie jeszcze troszkę, 
prawda? 
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Niedługo wszystko będzie dobrze, naprawdę. 
Włoski odrosną , przestanie boleć - będziecie 
zdrowe i szczęśliwe, tak jak powinno być. 

Wszystkim, ale to wszystkim Dzieciaczkom życzę, 
aby te powroty do zdrowia nabrały szybkiego 
tempa,abyście miały dużo przyjaciół i zabawek, 
no - a najważniejsze - życzę Wam miłości, 
tej najszczerszej i największej - od Rodziców 
i rodziny.

Wszystkiego co dobre, najlepsze- nie tylko 
z okazji Dnia Dziecka , ale na zawsze 
- życzy Wam 
Alicja Wilczyńska, babcia dwóch wnuczek

Wonka
Kasia Łankiewicz
Kochane Dzieciaki,
W dniu waszego święta życzę Wam, 
żeby ze śmiechu rozbolały was brzuchy 
i żebyście dostali super prezenty 
- te do zabawy i te do jedzenia. 
Jak ktoś może jeść tort 
to niech dostanie taki 100 kg, 
większy od dorosłego człowieka nawet :-)
Ale przede wszystkim życzę Wam, żeby ta próba 
na którą wystawił was los już się skończyła. 
Niech rak zmyka gdzie pieprz rośnie!!!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.

ERYKAH
ALEKSANDRA M-W
Życzę Wam kochani z okazji waszego dnia 
aby uśmiechy nigdy nie schodziły z Waszych 
buziek, abyście każdy dzień mogły spędzać 
tak jak byście chciały - na beztroskiej zabawie 
wraz z najbliższymi i najkochańszymi osobami. 
Nie zapominam równiez o życzeniu zdrowia 
i wielu sił do walki o nie dla Was, 
Waszych rodzin i opiekujących się Wami lekarzy. 
Niech Bóg Was Błogosławi. 
Trzymajacie się i pamiętajcie, że jest a tym świecie 
ktoś kogo nie znacie a on myśli 
o WAS I TRZYMA KCIUKI ZA WASZĄ WYGRANĄ.
POZDRAWIAM 
OLA WRAZ Z JAGODĄ I ARTURKIEM

bartas
Bartek Grzywacz
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka 
kochani Mali Wojownicy :)

blekota
Kama Bubak
Kochan Dzieciaki!
Życzę Wam uśmiechów każdego dnia, słońca 

w serduszkach i cudownych ludzi 
na Waszej drodze.
Życzę Wam też odnalezienia życiowej pasji, 
która każdego dnia będzie Wam dawać siłę
i moc do działania.

Uściski z okazji Dnia Dziecka
Kama z synkiem Borysem

JoKu
Joanna Kuncajti s
Małe rączki potrafi ą
ulepić kwiatek z plasteliny
Narysują słońce roześmiane
Zbudują domek z klocków
Małe rączki potrafi ą napisać mama, 
i przynoszą mi jabłko czerwone, 
ocierają łzy i splatają się tuż nad szyją.
W tych małych rączkach mieści się cała miłość.

elpi85
Ela Sarnowska
Kochani w dniu Waszego święta życzę Wam 
spełnienia wszystkich marzeń, które kryją się 
w Waszych serduszkach...

Jenny
Joanna Popek
Z okazju Dnia Dziecka życzę Wam dużo radości 
i uśmiechu na twarzy. Aby spełniły się Wasze 
marzenia.

Kuba
Jakub Gabrysiak
Nie poddawaj się!

KasiaD
Kasia Dybowska
Kochane Robaczki :-)
z okazji zbliżającego się Waszego święta, chyba 
najcudowniejszego wśród wszystkich, życzę Wam 
samych radości, zdrówka i mnóstwo ciepłych ludzi 
wokół. 
Trzymam za Was kciuki :-)

Sabinqa
Sabina P.
Życzę Ci:
kolorowych snów,
uśmiechu od ucha do ucha,
pięknych bajek na dobranoc,
własnego psa i kota,
co dzień nowych przygód,
butów siedmiomilowych,
gwiazdki z nieba,
wspaniałych przyjaciół,
i wesołej rodzinki.
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Iza
Izabela Sękowska
Bądź silny, bo nie to jest naszą prawdziwą siłą, 
co nas w życiu spotyka, ale jak na to reagujemy! 
Trzymam za Ciebie kciuki!

Maydex
Mateusz Czylok
Radości na każdy dzień i siły do codziennej walki 
z chorobą, a także nadzieji na zdrowie! :)

sava
Piotr sawic
Hej dzieciaki!
Zawsze bądźcie dzielne i uśmiechnięte! 
Trzymamy za Was kciuki!

jogatt
Joanna Gattner-Bilska
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam uśmiechu żyrafy, 
wytrwałości piratów i szalonych pomysłów Pippi 
Langstrumpf (czyli Fizi Pończoszanki) 

Paula
Paulina Cieslak
Z Okazji Waszego Święta życzymy Wam duuuużo 
radości, beztroski, zabaw, otoczenia cudownymi 
ludźmi, jak najszybszego powrotu do zdrowia, 
aby każdy kolejny dzień był piękniejszy 
od poprzedniego. 
Miliony buziaków

Lewis
Alicja Kobel
hej dzieciaki, w tym wspaniałym dniu 
i zawsze bądźcie dzielne i uśmiechnięte! 
Trzymamy za Was kciuki!

Ela
Ela Sokołowska
Dzieciaki!
Jesteście mega odważne - tak trzymać!!!
Życzę Wam słońca i uśmiechu każdego dnia oraz 
wielu niezapomnianych, szczęśliwych chwil!
Ela

Globtroterek
Michaś Dudek
Witajcie!
Ściskam Was baaaaaardzo mocno i życzę dużo 
zdrówka, siły i mocy! Żeby zawsze świeciło Wam 
słonko i wszystkie marzenia się realizowały jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Trzymajcie się!

reza2810
Jerzy Warchałowski
Hej! Czy wiesz, że jesteś wspaniałym człowiekiem? 
Ja już mam bardzo dużo lat (aż 44!), ale wiem, 
że to właśnie od Ciebie mogę się bardzo dużo na-
uczyć. Nauczyć się, jak być dzielnym i jak się 

cieszyć z każdego dnia. 
Nauczyć się jeszcze mocniej kochać innych ludzi. 
Życzę Ci oczywiście zdrowia. 
Ale jak już wyzdrowiejesz - a wiem to na pewno - 
będziesz takim wspaniałym człowiekiem, 
że aż to trudno sobie wyobrazić. 
Będziesz zmieniał świat na lepsze. 
Zobaczysz!

Agata
Agnieszka Łapkiewicz
Kochane dzieciaki w dniu Waszego święta 
życzę Wam siły, wytrwałości, 
a przede wszystkim zdrówka. 
Moc uśmiechu na waszych ślicznych buźkach, 
spełnienia Waszych najskrytszych marzeń. 
Życzę Wam z całego serca aby otaczały Was 
przez całe życie osoby tak pogodne 
i mądre jak Wy same Buziaki

agacia
Agata Szewczyk
Wszystkiego co najlepsze, życzę wam 
aby wszystkie wasze życzenia te małe i te duże się 
spełniły w ten radosny dzień dziecka

nika
Monika Kasprzak
Najlepszosci i samych dobry dni, wypełnionych 
nadzieją i miłością dla wszystkich dzieciaków! !!!

Daria
Daria K.
Kochane Słoneczka- z okazji Dnia Dziecka życzę 
Wam przede wszystkim zdrówka, uśmiechów 
na twarzy każdego dnia, jak najmniej smutków, 
serdecznych przyjaciół, dużo miłości i siły do walki 
z choróbką. Pozdrawiam Was gorąco, buziaki :-)

Jola
Jolanta Cichoń
Wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechów na twa-
rzy, samych słonecznych dni, duuuuużo zdrówka!!!

KPasik 
Karolina Pasik
Dzielnym Małym Wojownikom życzę aby miały 
marzenia i żeby na co dzień mógł na ich twarzach 
zagościć uśmiech.

Życzę wiary w to, że uda się wygrać z chorobą! 
Nigdy się nie poddawajcie, zawsze jest nadzieja...

Życzę Wam też mnóstwa siły - jesteście wielcy! 
To myśl o Was daje mi chęć do pokonywania 
trudności codziennego życia. Bo jeśli Wy dajecie 
radę, to w takim razie nie ma rzeczy niemożliwych!

A rodzicom Małych Wojowników życzę abyście 
wytrwali ze swoimi dziećmi, bo jesteście ich 
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wsparciem i one od Was czerpią energię 
do dalszej walki z chorobą.

karola
Karolina Synowiec
Kochani żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniajcie każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ją z radością. 
Czerpcie energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Żyjcie najpiękniej jak umiecie 
bo Wasze życie jest bezcenne :)

Ania
Ania
Słuchajcie Bąbelki

Z okazji waszego Święta życzę Wam:

Spełnienia wszystkich marzeń i życzeń
tych mniejszych i większych.
Samych radosnych dni, 
aby zawsze świeciło Wam piękne słoneczko.
I codziennie kolorowych i baśniowych snów.

Buziaki Kochani
Ania
Ps. Jestem z Was dumna, za odwagę, wytrwałość 
i wolę walki.

ola
Olga Pierwocha
100 lat!

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, 
SPEŁNIENIA MARZEŃ

Rutki
Halina Bandrowska
Kiedy czegoś bardzo pragniesz, wówczas cały 
świat stara się, byś mogły spełniać się marzenia. 
Dlatego nie bójcie się marzyć

Olcia
Aleksandra, Laurent, Maks i Niko
Kochani! 
Życzymy Wam wszystkiego najpiekniejszego! 
Zdrowia przede wszystkim! Niebieskiego nieba, 
zawsze pogodnego słonka, pieknych 
i interesujących ksiażek, niesamowitych przygód, 
zawsze dużo siły i odwagi, wiary, że zasługujecie 
na najlepsze i że to otrzymacie, ogrom pozytywnej 
energii, ogrom przyjaciół z pozytywną energią. 
I bysście marzyli, upornie pragnijcie i wierzcie 
w swoje marzenia, bo one sie spełniają!
Jesteście niesamowici. Kochamy Was!!!
Ola, Laurent, Maksymilian (4lata) 
i Nikodem (2lata)

marchelover
Piotr Marchel
Wszystkim dzieciom życzē dużo uśmiechu, radości 
z małych rzeczy samych pogodnych dni i duzo 
wiary w siebie. Pamietajcie ze trzeba wierzyc 
w marzenia bo tylko wtedy sie spełniajä :)

Zdrowa
Jola Aniolczyk
Tyle spokoju, ile wam trzeba,
tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się 
nudne,tyle szczęścia, abyście nie oszalały 
z nadmiarui tyle smutku, 
aby równowaga się zachowała,
tyle zdrowia i wytrwałości ile potrzebujecie 
zaś miłości ponad wszystko.
Tego wam KOCHANE DZIECIACZKI
życzę z całego serca :)

Tulia
Ewa Lange
Spełnienia marzeń Kochani! A przede wszystkim 
dużo zdrowia, uśmiechu, siły i wygranej walki Mali 
Wojownicy :)

Becia
Beata P
Kochani,
Życzę Wam dużo zdrówka, spełnienia marzeń, 
szczęścia i radości oraz ciepłego słoneczka 
na co dzień.

Wiktoria
Witam Małych Wojowników!
Mam na imię Wiktoria i mam 17 lat, 
chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego 
z okazji Dnia Dziecka! Wiem, że przechodzicie 
wiele ciężkich chwil, ale jestem przekonana, 
że nie ma nikogo silniejszego od Was :) 
Macie w sobie radość życia i siłę, by pokonać 
wszystkie przeciwności, jakie Was spotkały. 
Chciałabym, abyście w tym wyjątkowym dniu 
zapomnieli o troskach, to jest Wasze święto 
i czas na dobrą zabawę oraz spędzenie 
czasu z kochającymi Was rodzicami :) 
Najważniejsza jest wiara i wsparcie, ja wierzę, 
że jesteście na tyle silni, by zwalczyć chorobę 
i cieszyć się cudownym dzieciństwem, bawić się, 
poznawać nowych przyjaciół, rozwijać pasje. 
Razem możecie zdziałać wiele i dojść do wielkich 
rzeczy ! Pragnę, aby z Waszego życia zniknęły 
wszelkie troski, a na buźkach pojawiał się często 
piękny uśmiech, żebyście korzystali z dzieciństwa 
i wracali szybko do zdrowia! 
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI 
DNIA DZIECKA NAJDZIELNIEJSI WOJOWNICY ! 

Patrycja88
Patrycja Leszczyńska
Życzę Wam Kochani aby uśmiech z Waszych bu-
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ziek nigdy nie znikał.
Walczcie z całych sił Kochani Wojownicy!!! 
I Pamiętajcie, że po deszczu 
zawsze wychodzi słońce.

wiola1985
wioletta piwowarczyk
Z Okazji Dnia Dziecka 
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniaj każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ja z radością. 
Czerp energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukaj w sobie siły, 
entuzjazmu i namiętności. 
Żyj najpiękniej jak umiesz ...

ciemek
P_W
Jesteś moim bohaterem! Nie przestawaj! :)

Nati
Natalia Prus-Rudzińska
Dzieciaki! Z okazji Waszego Wielkiego Święta 
życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń. 
Aby każdy dzień niósł Wam falę uśmiechu 
i radości. Obyście już nigdy nie musiały oglądać 
szpitalnych łóżek i lekarstw. Niech słoneczko 
zawsze Wam świeci, biegajcie za piłką, bawcie się, 
uczcie, zdobywajcie świat! Piątka! :)))))

JULIA`
JULIA GOGOL
ŻYCZĘ CI ŻEBYŚ BYŁA ZDROWA 
MAŁA WOJOWNICZKO.
I TY MAŁY WOJOWNIKU 
- ŻEBYŚ BYŁ ZDROWY.
DOBRYCH DNI I NOCY.
WSPANIAŁYCH WAKACJI.
KOCHANYCH MAMY I TATY.
FAJNYCH NAUCZYCIELI.
PĄCZKÓW Z NADZIENIEM, CO NIE WYLATUJE.
PLUSZAKÓW, CO SIĘ NIE PRUJĄ.
MAŁYCH I WIELKICH RADOŚCI.
I ŻEBYŚCIE ZA CHWILĘ, ZA ROK, DWA LATA, 
DWADZIEŚCIA I PIĘĆDZIESIĄT LAT 
UŚMIECHALI SIĘ CO RANO DO SIEBIE W LUSTRZE.
BĄDŹCIE ZDROWI I SZCZĘŚLIWI.

Bernierdh
Maciej Rumiancew
Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka. 
Trzymaj się ciepło i nigdy, przenigdy nie poddawaj 
:) Żółwik i buziaki :)

arek
arkadiusz dalka
W dniu dziecka składam ci maluchu te życzenia, 
żebyś wiedział, że nie jesteś sam :)

Jesteśmy tuż obok i trzymamy kciuki za twój 
sparing, mały wojowniku.
Arek i Gabrysia :)

jszczesny
Jakub Szczęsny
Kochani! 
W dniu Waszego święta chciałbym życzyć Wam 
przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. 
Jesteście niesamowici, ogromnie dzielni. 
Przy Was Iron Man, Spiderman i inni 
superbohaterowie to pryszcz. 
Zasługujecie jak nikt inny na to, 
by osiągnąć to, co sobie zamierzyliście. 
Zapewne macie jakieś marzenia, cele, pragnienia. 

Każdemu z osobna i wszystkim zarazem ślę 
najlepsze życzenia. Dzieci to największy skarb 
dla każdego rodzica. Jako dorosły już człowiek 
zazdroszczę Wam optymizmu, beztroski 
i szczerości. Szkoda, że w świecie dorosłych tego 
często brakuje. Powinniśmy się od Was uczyć. 

A ponadto powinniśmy się uczyć siły 
i wytrwałości. Jesteście w tym, Drogie Dzieci 
lepsze niż ktokolwiek. 

Uśmiechajcie się szeroko i naprzód! :)

nemo
Kochani!
W dniu Waszego święta składam Wam 
najlepsze życzenia z możliwych!
Abyście jak najszybciej wracały do zdrowia, 
do Waszych rodziców i rodzeństwa, 
do beztroskich zabaw!
Jesteście przyszłością naszego pięknego 
kraju i bardzo Was potrzebujemy! 
Wnosicie masę radości w nasze dorosłe życie 
i codzienne troski. 
Trzymajcie się dzielnie słodziaki!

Remik_K
Remigiusz Kwieciński
Życzę wam słońca każdego dnia. Miłości, radości 
i wiary. Jesteście cudownymi osobami na Ziemi. 
Bez was nie było by tyle uśmiechu a dzieci śmieją 
się najpiękniej. Na pewno się uda.

Mika
Dominika Fiałek
Z okazji Dnia Dziecka 
Wszystkiego Najlepszego
Szczęscia i radości moc...
Ciepłego słoneczka na codzień...
Kolorowych snów co noc... :-)

Adaś i Lolek
Adam i Karol z Rodzicami
Z całego serca życzymy Wam zdrowia, szczęścia 
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uśmiechu radości i dużo miłości :)
Zabawki też są fajne, ale lepsza zabawa z kimś, 
kogo się lubi albo kocha :)

kwkm
Konrad Makar
Z okazji najcudowniejszego dnia w roku 
- Dnia Dziecka - życzę wszystkim wielkim 
Małym Wojownikom ogromu radości, uśmiechu 
oraz miłości i wsparcia ze strony najbliższych :)

ziemba
Jakub Z
Życzę Wam ogromnej wytrwałości, pogody ducha 
i siły ciała! Niech każdy dzień będzie dla Was 
Dniem Dziecka! Pamiętajcie - świat Was kocha! :)

Hippisa
Marta Kowalska
Wojownicy i Wojowniczki!!

Dziś jest Wasze święto :) W Dniu Dziecka życzę 
Wam dużo uśmiechów i radosnych chwil. 
Szalonej zabawy, ciepłej rozmowy z kimś bliskim, 
fajnych chwil z przyjaciółmi. Wszystkiego tego, 
co sprawia, że Wasze buźki się uśmiechają! 

Jesteście promyczkami słońca! 
Nie zapominajcie o tym :) 
Dlatego świećcie, uśmiechajcie się i bądźcie sobą. 
Bo każdy z Was jest wyjątkowy i cudowny! 
Każdy jest promykiem. :)

Mark
Marek B.
Niech to będzie najfajniejszy dzień ze wszystkich 
jakie były do tej pory !!

Każdym dniem kiedy się uśmiechacie pokazujecie, 
że jesteście największymi siłaczami, którym dorośli 
mogą tylko pozazdrościć takich wielkich mocy.

Wasz uśmiech= radość rodziców,
a radość rodziców = uśmiech dla Was.
100 takich uśmiechów każdego dnia!!

BM
Bożena Mazurek
Kochane DZIECIAKI- życzę Wam:
aby DZIEŃ DZIECKA był dla Was codziennie,
aby Wasze buźki zawsze były uśmiechnięte,
aby radość gościła zawsze w WASZYCH 
serduszkach,
aby żadna łezka nie plątała się w WASZYCH 
oczkach,
a jeśli już musi to tylko ze śmiechu :)
Życzę WAM zdrówka, zdrówka, zdrówka!

Li
Lidia Matycka
Trzymajcie się Kochani. Jesteście Wielcy. 
Z całego serca życzę Wam zdrowia i spełnienia 
wszystkich najskrytszych marzeń.

Anioł3
Słoneczka Moje Kochane.....
My dorośli możemy brać z was przykład....
ponieważ waszą wytrwałością, odwagą i ciepłym 
uśmiechem „mimo bólu” 
JESTEŚCIE MALI A JEDNAK WIELCY.....
Dlatego,też dla was moje Aniołki życzę 
duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuużo zdróweczka, 
pogody ducha.... A dla waszych rodziców dużo 
cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu razem 
z wami do celu.....CZYLI ....Z D R O W I A.....
DLA MNIE OSOBIŚCIE JESTEŚCIE BOHATERAMI ....
Tak dokładnie jak mówi nagłówek kartki
„WOJOWNICY”
Jeżeli ktoś z was będzie odczuwał potrzebę 
napisania do mnie... zapraszam napewno odp...
A tymczasem Modlę się za wszystkie dzieci 
z chorobą nowotworową 
do Matki Boskiej z LURDES....
Bądżcie silni kochani,bardzo w was wierzę...
A WIARA CZYNI CUDA...
SADZĘ,ŻE TO WY DLA SWOICH RODZICÓW
„JESTEŚCIE CUDAMI”

Całuję was wszystkich BARDZO, ALE TO BARDZO 
MOCNO I PRZYTULAM DO SWEGO SERCA...
ANIOŁ3

justyssa
Zosia i Helenka
Życzę ci dzisiaj z serca całego
zdrowia, szczęscia i życia radosnego.

Nos w sercu promyk słońca, 
dzisiaj, jutro, bez końca

MaKi
Marzena Kaim
Spełnienia życzeń tych małych i dużych, uśmiechu 
od rana do wieczora, wielu kochanych osób wokół 
was i siły niezmierzonej do walki o słoneczne jutro.

Buziaki kochane dzieciaki w dniu Waszego święta. 

ewuska
Ewa Zacharska
Słoneczka Kochane, życzę Wam siły, 
promiennego uśmiechu, wiary we własne 
możliwości i dużo zdrówka. 
Niech słońce co dzień dla Was świeci, 
niech piasek grzeje nóżki, a huśtawki 
niech bujają Was radośnie. 
Radości każdego dnia mnóstwo buziaków.
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Kato
Kasia
Kochane nasze serduszka 
Szepnę Wam do uszka
że święto Wasze dziś
więc życzenia składa lala i pluszowy miś :-)

bea
beata butowska
zycze wam wiele wytrwalosci 
w walce z choroba

też jestem mamą

trzymam za was kciuki

Fux
Paweł Sulma
Wszystkiego Najlepszego :)
Aby w życiu Wam się ułożyło ;P 
Aby, Bóg Was miał w swojej opiece. 
Jesteście wielcy. 
Wytrwałości :)

Izucha1983
Izabela Gerc
Drogie Dzieciaczki.
Chciałabym wam życzyć po prostu zdrowia.
Walczcie z chorobą, zobaczycie 
- uda wam się - !!!! 
Życie jest zbyt piękne,musicie żyć!!!!
Przesyłam też wielkiego buziaka.
Iza z rodziną..

Nowacka
Małgorzata
Nie ma słów które wyrazilyby troskę 
o Wasze Zdrowie i Życie. 
Jest jadna akcja Walcz i Wygraj. 
Walcz i Pokonaj to Zło. 
Uśmiechu na twarzy, 
Ludzi którzy wespra Was dobrym słowem 
lub czynem by nie zabrakło ich w Waszym życiu. 
By troska o lepsze jutro była Wam nieznana. 
Tego i silnej woli Wam Życzę Kochani.

klaudia626
Klaudia Rogula i Paweł Kwietniewski
Kochane dzieciaki!
Życzymy Wam abyście od świtu po moment 
kiedy słoneczko odchodzi za horyzont 
miały uśmiechnięte buźki. 
Aby każda minuta była przepełniona 
radością, szczęściem i pogodą ducha. 
Nie bez przyczyny nazywają Was 
Małymi Wojownikami. 
Dla wielu dorosłych jesteście przykładem. 
Przykładem siły, odwagi, 
ale przede wszystkim walki. 
Choć Wasz pojedynek jest toczony z niełatwym 

przeciwnikiem, to i tak wychodzicie 
z niego zwycięsko każdego dnia. 
Nigdy nie możecie pozwolić aby 
on wygrał tę walkę. 
Ta walka zawsze skończy się Waszym 
zwycięstwem! Kochamy Was!
Klaudia i Paweł :)

Monika
Monika Pawłowska
Kochani Wojownicy !
W dniu Waszego święta życze wam dużo 
uśmiechu, pomimo że nie zawsze jest to łatwe. 
Samych szczęśliwych i radosnych dni 
pozwalających na spełnianie 
najskrytszych marzeń! 
Aby każdy dzień był wypełniony ciepłem, 
wsparciem i nadzieją, bo ta tkwi w was ! 
Trzymam kciuki i ściskam mocno!
Monika

imix
Stanisław Dzierzgwa
Słonecznego każdego poranka!
Wieczornego nieba pełnego mrugających gwiazd!
Bajkowych snów!

Karolcia 26
Karolina Lemke
Słoneczka pięknego każdego dnia, ptaszka 
ćwierkajacego za oknem, pluszaszków pełen wór 
i słodkości pełen słoj, buźki zawsze uśmiechniętej 
i główki pełnej pomysłów!

viol
Wioletta Rusin
Kolorowych snów...
Uśmiechu od ucha do ucha...
Pięknych bajek na dobranoc...
Własnego pieska i kotka...
Co dzień nowych przygód...
Butów siedmiomilowych...
Gwiazdki z nieba...
Wspaniałych przyjaciół...
I wesołej rodzinki...

:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

janczix
Aleksandra Janczewska
Wszystkiego najlepszegoo kochani! 
Oby uśmiech nigdy Was nie opuszczał, 
wszystkie Wasze marzenia aby się spełniały, 
a przede wszystkim życzę Wam siły 
i wygranej tej nierównej walki z chorobą, 
z którą wiem i mocno wierze ze na pewno 
dacie radę! Dzieciństwo jest wspaniałe, 
nie dorosnijcie za szybko! 
Buziaki kochane 
w Waszym wspaniałym dniu;**



55

Mena
Marzena Sałyga
Kochani, 
życzę Wam wszystkim i każdemu z osobna dużo 
słońca, jeszcze więcej wiary i przede wszystkim 
nadziei, ze będzie lepiej. Bo będzie lepiej. Są takie 
słowa: „Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, 
nie gaś nigdy światła nadziei”. Warto je zapamię-
tać :-) Pomagają... 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Marzena

Magda Lena
Magdalena Wójcik
Kochani Mali Wojownicy!
Życzę Wam jeszcze więcej siły, 
więcej niż ma lew :-)
Przytulam Was mocno!
Magda

Bella
Izabela Bielak
Aby serduszka Wasze
gorące były zawsze jak słońce...
A uśmiech Wasz radosny
przypominał zapach wiosny...
dużo zdrowka kosz słodyczy... 
Milosci,wielu pięknych przygod 
i spełnienia najskrytrzych marzen!!

Maja Fryczkowska
Maja Fryczkowska
Kochani, z całego serca życzę Wam spełnienia 
Waszych najskrytszych marzeń, tych małych  
i tych dużych, oraz tych największych.  
Jestem z Wami i trzymam za Was kciuki!

Karolina’98
Karolina Jabłońska
Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji  
Dnia Dziecka! Przede wszystkim mam nadzieję,  
że pokonasz chorobę stając się silniejszym  
małym człowiekiem.
Oby uśmiech nigdy nie znikał z Twojej twarzy 
i aby każdy dzień przynosił Ci nowe powody 
do radości i uśmiechu :)
Pamiętaj, że życie jest darem. 
A my musimy nauczyć się tego dostrzegać 
na każdym - nawet najtrudniejszym etapie 
naszego życia.

Ściskam mocno i obiecuję się za Ciebie modlić
Twoja starsza przyjaciółka Karolina

mczarna
Małgorzata Dąbrowska
Samych uśmiechniętych buziaków każdego dnia 
i każdej nocy spokojnych snów :) 
Wytrwałości i sukcesu w walce z chorobą

Izabela
Izabela Kacała-Płatek
Cudowne Dzieciaczki ;)
Dziś 1 czerwca - Dzień Dziecka. Życzę Wam 
przede wszystkim duuuuuuużo zdrówka!!! 
Jesteście wyjątkowymi Bohaterami. 
Macie teraz gorszy czas, ale to wszystko minie. 
Wierzę w to. Wierzę w każdego z Was z osobna. 
Wiara czyni cuda, a Wy jesteście silni. 
Macie mamusie, tatusiów, babunie, dziadkóm, 
siostrzyczki i braciszków - musicie jak najszybciej 
do nich wrócić ;) Oni Was bardzo potrzebują 
i kochają. My Was też kochamy!!! 
Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. 
Każdego dnia jesteśmy myślami z Wami. 
Kochamy. Szanujemy i wierzymy ;))) 
A co jeszcze Wam życzyć???? 
No jak, prezentów! 
Uśmiechu na buzi każdego dnia! Radości! 
I zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. 
Jesteście cudownymi Wojownikami Dzieciaczki !!! 
Moja córeczka, 4 letnia Zuzia 
Wam macha rączką ;))) 
Całujemy Was ;)))))

Ania PE...
Anna Poczeczyńska
Bądźcie sobą mimo wszystko ponieważ mimo 
wszystko my jesteśmy z Wami :-)

boos11
Maciej Łukasik
3majcie się mali wojownicy. Jesteście wielcy. 
Desant trwa i trzeba walczyć dalej z całych sił. 
Jesteśmy z Wami.

anetA
aneta chmielewska
Jesteście najcudowniejsi! Z okazji Dnia Dziecka 
wszystkim Wam życzę wszystkiego 
najwspanialszego! Żebyście zawsze byli 
najszczęśliwsi na świecie i wiary w marzenia, 
bo zawsze sie spełniają!:)) 

boos11
Maciej Łukasik
3majcie się mali wojownicy. Jesteście wielcy. 
Desant trwa i trzeba walczyć dalej z całych sił. 
Jesteśmy z Wami.

asw
Ela Kozioł
Dużo siły w walce z tym paskudztwem!!!!!!!!!!!! 
Dacie radę!!!!!!!! 
Trzymam mocno kciuki za Was wszyskich!!!!!!!!!!!!
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ania
Anna Szpulak
Kochane dzieciaki
życzę wam wszystkim dużo uśmiechu, pogody 
ducha siły i wiary. Spełnienia wszelkich marzeń 
nawet tych które zdają się być niemożliwymi do 
spełnienia. Jesteście najwięksi na świecie, więksi 
od najmasywniejszych gór od głębi oceanu od 
niedżwiedzia gryzli. Dziękujemy wam za to, że 
jesteście.

Pozdrawiam Was serdecznie.
Ania

antonislaw
Agata haluch
Wszystkim wojownikom, rycerzom i ksieżniczkom, 
tym dużym i tym małym życzę dni pełnych 
uśmiechu i dobrej zabawy:)

coby6
Andrzej Muzyczuk
Drogie dzieci !!!
Życzę wam z całego serca wytrwałości w walce 
z ciężką chorobą , aby każdy dzień przynosił 
ukojenie i abyście przezwyciężyli wszelkie 
przeciwności losu . Aby wasi bliscy dawali wam 
siłę na uśmiech każdego dnia.

sylwus017
Sylwia Zimon
Nigdy, przenigdy się nie poddawajcie! 
Jesteście cudownymi istotami i życzę Wam 
zdrówka i wytrwałości! Dacie radę! 
Trzymajcie się cieplutko!

izaja
Iza Janusiewicz
By słońce codziennie świeciło 
By uśmiech z twarzy nie schodził 
By radość w serduchu gościła 
I wszystkie marzenia spełniały się 

Ola
Aleksandra Pokrzywnicka
Zdrowia!!! kochane maleństwa...
przesyłam dla was gorące buziaki.
Ola

mambusia
Iwona Czyż
Kiedy gonisz za szczęściem
A to ono ciebie goni
Wtedy nigdy przenigdy
Ciebie nie dogoni

Usiądź sobie na chwilę
Podstaw szczęściu stołeczek
Porozmawiaj troszeczkę
Zjedzcie kilka ciasteczek

Kiedy gonisz za szczęściem
Pomyśl, że w kółeczko
I zmęczycie się obaj
Odpocznijcie deczko

I z papieru motyle
Wyczarujcie rękami
A skrzydełka im w cętki
Pomalujcie farbkami

Kiedy gonisz za szczęściem
No i zrobisz bęc
Wtedy ono znienacka
Weźmie złapie cię

I podmucha kolanko
Łzę obetrze ci z oka
Wtedy będziesz już wiedział/a

Szczęście bardzo cię kocha

paaaulaaa94
Paulina Wasilkiewicz
Z okazji Dnia Dziecka chciałam Wam życzyć, 
aby każdy Wasz dzień był wyjątkowy, 
byście obdarzali uśmiechem każdą osobę, 
to mała rzecz, a potrafi sprawić, 
że dzień staje się lepszy. 
Każde z Was jest Małym Motylkiem, 
więc życzę Wam w dniu Waszego Święta, 
abyście każdy dzień traktowali 
jak niezwykłą przygodę, która będzie 
wywoływać uśmiech na Waszej twarzy. 
Uśmiech jest jedyną nic nie kosztującą rzeczą, 
która potrafi sprawić, że stajemy się lepsi.
Z całego serca najlepsze życzenia,
Paula

SrebrnyAniolek
IWONA DOMBROWICZ
KOCHANE SŁONECZKA:)
Z CAŁEGO SERCA ŻYCZĘ WAM:
PRZEDE WSZYSTKIM TEGO CO JEST DLA WAS 
NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI JAK NAJSZYBSZEGO 
POWROTU DO ZDROWIA.
MNÓSTWO SIŁY I POZYTYWNEJ ENERGI 
KTÓRA POMOŻE WAM KAŻDEGO DNIA 
WALCZYĆ Z CHOROBĄ.
JAK NAJMNIEJ BÓLU A JAK NAJWIĘCEJ 
RADOSNYCH CHWIL. UŚMIECHU, KTÓRY BĘDZIE 
GOŚCIŁ NA WASZYCH TWARZACH 100X DZIENNIE;)
I SPEŁNIENIA WSZYSTKICH MARZEŃ - OD TYCH 
NAJDROBNIEJSZYCH PO TE NAJWIĘKSZE.
PRZYTULAM WAS WSZYSTKICH BARDZO MOCNO 
DO MOJEGO SERDUSZKA I OBIECUJE KAŻDEGO 
DNIA MODLIĆ SIĘ ZA WAS MOI KOCHANI MALI 
WOJOWNICY.
CAŁUSY IWONA
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Kejt
KASIA Buczak-Rakowiecka
Kochani Wojownicy, wiem przez co przechodzicie 
bo sama jako nastolatka mialam nowotwor 
i bralam chemię. Wiem jak wam ciężko, jak wam 
smutno, jak tęsknicie za beztroska zabawa 
z rówieśnikami, ale pamiętajcie ze to minie, 
pokonacie tego lobuza i szybko zapomnicie o tych 
szpitalach, badaniach i iglach, a choroba da wam 
coś- siłę na przyszłość. Już zawsze bedziecie odwazni 
i dzielni i wyjatkowi!!! Ściskam Was gorąco 
i głowa do góry Wielcy Wojownicy!

MK
Monika Kuczera
Kochane Dzieciaki!

Życzę Wam sił i wytrwałości w pokonywaniu 
trudności,

ispirujących przyjaciół na całe życie,

serdeczności i miłości najbliższych, 

wiary nawet w niemożliwe,

małych i dużych cudów każdego dnia,

a także małych i wielkich zwycięstw w życiu.

Poza tym życzę Wam różowych okularów, przez 
które świat wygląda

jak z bajki, smakuje jak guma balonowa i ma 
twarz ulubionego 

kreskówkowego bohatera. :) 

Kolorowego i radosnego Dnia Dziecka! :) 

Monika Kuczera

Hotsoul
Kacper Rakowiecki
Zdrowia, miłości i wytrwałości!!

magdanow
Magdalena Baltaziuk
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę wszystkim dzieciom sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności i wytrwałości!!!

Gosia
Małgorzata Domaradzka
Kochani!!!
Z okazji Waszego święta życzę Wam wszystkiego 
co najlepsze i najpiękniejsze. Wielu radosnych 

chwil i samych uśmiechniętych ludzi dookoła i nich 
uśmiech nie znika z Waszych twarzy. 
Gosia

Ika
Irena Bartoszek
Wszystkim Wam razem i każdemu z osobna, 
radości i uśmiechu każdego dnia, nadziei i wiary 
w zdrową przyszłość :).

katekalinka
Kasia Kalinowska
Kochani Mali Wojownicy!!!!
Przesyłam Wam MNÓSTWO pozytywnej mocy 
i energii!!! Wracajcie do zdrowia bo jesteście 
naszymi małymi promykami szczęścia i nadziei. 
Wszystko będzie dobrze!!!! DUŻO ZDRÓWKA 
I BĄDŹCIE DZIELNE! Przytulanki i dużo buziaków!!!

brunia
Małgorzata Bruś-Atamańczuk
Kochani Mali/Wielcy Wojownicy !!!! :)
Życzę Wam wytrwałości, pogody ducha i uśmiechu 
na co dzień. Całym sercem jestem z Wami i wierzę, 
że cała ta dobra energia, którą jesteście otoczeni 
doda Wam siły do walki. Ściskam mocno !!!

Ketrab9713
Bartosz Rzepnikowski
Dużo zdrowia, uśmiechu, szczęścia i prezentów, 
ale najbardziej zdrowia.
Życzy Bartek :)

Liss
Honorata
Każdy ma swojego własnego anioła stróża, 
który wie co dla nas najlepsze, proszę pamiętajcie 
o tym!

Hania
Hania Skotarczyk
Kochani, najdrożsi, cudowni życzę Wam 
by uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach 
i aby spełniły się Wasze najskrytsze marzenia.
By światełko, które wnosicie do życia wielu 
kochających Was osób świeciło magicznym 
blaskiem. 

Ściska wszystkich i każdego z osobna bardzo moc-
no i przesyłam tysiące całusów.

justynaxrud
Justyna Rudnik
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! 
Mam nadzieję, że będzie to dla Was 
radosny i niezapomniany dzień. :) 
Sama jestem już (niestety!) pełnoletnia, 
ale w środku nadal tkwi we mnie dziecko 
takie jak Wy! 
Pozdrowienia i buziaki!
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nagual
Juanli
Wszystkim Szybkiego Powrotu Do Zdrowia ...

gosia
Malgorzata Wojtasinska

Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Wam sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

Puciek34
Renata Wrzochal
Kochani Mali Wojownicy, z okazji Dnia Dziecka 
życzę Wam spełnienia marzeń, uśmiechu mimo 
ciężkich chwil, a przede wszystkim zdrowia. 
Jesteście cudowni i bardzo dzielni, mimo iż Was 
nie znam, moje serduszko należy do Was :) 
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie 
i mocno ściskam :) Buziaki

MCK
Michał Krym
To dla Ciebie młody zuchu,
tyle życia w młodym duchu,
duże rzeczy to te małe,
robisz rzeczy doskonałe,

Cały świat się dzisiaj śmieje,
niemożliwe nie istnieje,
te kilka słów prosto z serca,
to dla Ciebie na Dzień Dziecka! 

Pati88
Patrycja Rakowska
Życzę wszystkim dzieciakom, aby ich dzieciństwo 
było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!
Aby serduszko Twoje
gorące było zawsze jak słońce...
A uśmiech Twój radosny
przypominał zapach wiosny...

Życzenia z okazji Dnia Dziecka z Wrocławia 
przesyłają Patrycja, Adaś, Nadia i Zbyszek :)

M.RF
Mariolanta Rowińska-Fronczek
Wszystko jest możliwe. Powrót do zdrowia i długie 
radosne życie też! Trzeba tylko baaaaardzo tego 
chcieć i nie bać się marzyć. Niech cała moc marzeń 
i moc wiary w ich realizację będą z Wami Mali 
Wojownicy:)))

giver
S. Wawrzyniak
Uśmiechu na Waszych dzielnych buźkach, radości 
w Waszych walecznych sercach i wiary i nadziei :)

alaa
ala
Z okazji dnia dziecka dużo zdrowia.

BellaLup
Izabela Łupińska
Kochani Wojownicy!

W swoich serduszkach macie takie skrzyneczki 
z różnymi pięknymi skarbami, które stopniowo 
będziecie odkrywali z pomocą innych ludzi. 
Rozwijajcie się, malujcie i brykajcie! 
Wielu uśmiechów, przytulasów od swoich bliskich 
i innych ludzi oraz też słodkiej cukrowej waty!

Mali Wojownicy, jesteście cudowni! :)

Natja
Natalia Chmiel
Witajcie Mali Wojownicy! 
Jesteście super dzielni i właśnie dziś jest Wasze 
święto, więc niech cały dzień z Waszych buziek 
nie znika piękny, duży uśmiech! :)
Czego Wam życzyć? Dużo powodów do radości, 
ciekawych prezentów i bardzo dużo siły! :)
Jesteście niesamowici! :)
Moc całusów ślę znad morza! :* 
Ściskam każdego i każdą z Was! 
Natalia

papierzak
Sabina Papior
Życzę dużo dużo zdrowia oraz opieki bożej i żeby 
spełniły się wasze największe marzenia

Elcia
Elżbieta Sołtysiak
Z okazji Dnia Dziecka, życzę Wam drogie urwisy, 
aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie 
upływały, by codzień uśmiechał się do Was cały 
świat, by nigdy nie było porannej pobudki i zawsze 
wiał wiatr co rozwiewa nawet największe smutki!

lola83
Ola Strzyżewska
„Żyj tak, żebyś w żadnej minucie 
nie musiała się wstydzić tego, co czynisz. 
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzał 
na ciebie ktoś, kto cię kocha, 
szanuje i jest z ciebie dumny.”
Małgorzata Musierowicz 
(z książki Imieniny)

Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego świeta,
dużo wiary, nadzieji,siły i radości,
oraz wielu, ale to wielu kolejnych
Dni Dziecka w waszym życiu.

życzy 
Lola
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dziuuula
Anna Reszka
Życzę Wam Kochane Dzieciaki, abyście zawsze 
były radosne i uśmiechnięte.. abyście zawsze 
wierzyły, że wszystko jest możliwe. 
Wiara czyni cuda. 
I mnóstwa cudów właśnie Wam życzę!!!

Bucia
Magdalena Dworek
Kochani Mali Wojownicy, jesteście bardzo dzielni, 
życzę Wam dużo uśmiechu i wiary ze jutro też 
będzie dobrze,spełnienia marzeń, dużo przyjaciół 
i ogromniastych prezentów. Ściskam każdego 
cieplutko buziaki

kurenko
katarzyna
Niech Wam oczek łza nie moczy,niech troska Was 
omija,niech szczęście Wam przynosi każda doba, 
każda chwila.

ewa
Ewa ossolinska
Tysiące buziaków i tysiące uścisków, 
niech napełnia Was energią do walki.
Nie poddawajcie się

Ola
Ola Brzezicka
Wszystkim życzę cudownego życia, 
pełnego radości i zdrowia! 
Trzymajcie się Maluchy! Dacie radę na pewno. 
Całuję :*

cicha_83
Karolina
Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniajcie każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ja z radością. 
Czerpcie energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukajcie w sobie siły, 
entuzjazmu i namiętności. 
Żyjcie najpiękniej jak umiecie ...

Gosia
Gosia Toczyk
Jesteś bohaterem. 
Masz w sobie siłę, której zazdroszczą Ci inni ludzie. 
Nie pozwól, aby ten ogień kiedykolwiek w Tobie 
zgasł. Walcz każdego dnia a w końcu wygrasz!
Jesteś Tym o czym myślisz przez cały dzień, więc 
bądź czymś pięknym. Myśl o tym co daje ci radość. 
Dziękuj za tych, których kochasz.
Wiesz co jest najlepsze w Dniu Dziecka? 

Wtedy wszyscy potrafi my cieszyć się jak dzieci. 
Dlatego uśmiechaj się do świata, a świat będzie 
uśmiechał się do ciebie :)

Monika
Monika Grocka-Zakrent
Życzę Wam, żeby wszystko co sobie fajnego 
wymyślicie spełniło się. Życzę Wam, żebyście mieli 
mnóstwo słonecznych, radosnych dni. I żebyście 
zawsze czuli się kochani i ważni.

Ewka
Ewa Kaszuba
Wszystkiego Najlepszego Małym Wojownikom 
w dniu dziecka, sily do dalszej walki i spelnienia 
marzeń.

ADA
ADRIANA ĆWIERTNIA
Kochani!

WIECIE, ŻE JESTEŚCIE CUDOWNI, PRAWDA? 
ZATEM ŻYCZĘ WAM, ABYŚCIE ZAWSZE TACY BYLI, 
CUDOWNI, DZIELNI I PEŁNI SIŁY ORAZ WIARY 
W LEPSZE JUTRO. JA WIERZĘ, ŻE BĘDZIE LEPIEJ, 
WIĘC WY TYM BARDZIEJ UWIERZCIE ZE MNĄ.

mimisie2
Monika Mójta
KOCHANI MALI,WIELCY WOJOWNICY!
ŻYCZĘ WAM Z CAŁEGO SERDUCHA RADOŚCI,
USMIECHU, ZDRÓWKA I SŁOŃCA KAŻDEGO DNIA.
SIŁY BY ZNOKAUTOWAĆ PRZECIWNIKA.
POTRAKTUJMY GO LEWYM,PRAWYM 
SIERPOWYM. RAZEM NAM SIE UDA.JESTEM 
Z WAMI,JESTEM NA TEJ SAMEJ DRODZE.
W NAS WSZYSTKICH SILA:) DO BOJU KOCHANI!
BUZIAKI WAM WSZYSTKIM ŚLĘ TAAAAKIE 
WIELKIE JAK ODE MNE DO NIESKOŃCZONOŚCI:-
***** Monika.

koralik
Karolina Skrońska
Życzę Wam abyście nigdy nie stracili siły do walki, 
aby wygrać! Życzę Wam abyście zawsze byli 
uśmiechnięci i pełni nadzei. Nie tracili ciekawości 
świata a w szpitalach zawierali przyjaźnie. 
Z całego serca życzę Wam zdrowia! Do boju !!!

madalenka12
Magdalena Rożek
Wszystkiego co najlepsze Kochani Wojownicy!! 
dużo ZDROWIA i uśmiechu! Przesyłamy miliony 
buziakow dla Was!

maciej
Wojownicy! 
Zbroi ze stali szlachetnej, odpornej na ból, 
cierpienie i wszystko co złe! I sił do pokonania 
tego smoka! Niech moc będzie z Wami!
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madalenka12
Magdalena Rożek
Wszystkiego co najlepsze Kochane Wojownik!
Dużo ZDROWIA i uśmiechu!  
Przesyłamy miliony buziakow dla Was!

elfcia
Ewa Grześkiewicz
Siły i radości do walki,jesteście bohaterami 
swojego życia i wasz uśmiech to już ogromna 
wygrana.

yamci
Sylwia Albera
Życzę Wam Mali Wojownicy, 
planów przekraczających najśmielsze marzenia! 
Szybkiego powrotu do zwyczajnej codzienności.
Sylwia

dudka65
Beata Mockało
Kochani, życzę Wam przede wszystkim dużo 
zdrówka i uśmiechu na Waszych ślicznych buźkach.
Wierzę, że każdy z Was będzie zdrowy, i że będzie 
długo żył tworząc w swoim życiu piękne rzeczy. 
Przesyłam Wam dobrą energie, którą kiedyś, 
jak byłam chora, dostałam od cudownej osoby. 
Ściskam Wam mocno:)

Skrzynia
Bartłomiej Skrzyński
Mali Wojownicy,
nie lubię słowa wojna, ale tę którą toczycie 
- w pełni popieram. Z perspektywy w-skersa, 
od 20 lat poruszającego się na wózku, wiem, 
jaką siłą jest mentalność i optymizm. 
To tworzy nasze przestrzenie „bez barier”. 

Jako Mali Wojownicy, toczycie wielką wojną. 
Dopóki jednak walczycie, Jesteście Zwycięzcami!

Z serca życzę Wam pięknych chwil na co dzień! 
Oby dały siłę to zepchnięcia tych gorszych 
momentów na absolutny margines. 

Wiem jeszcze jedno - uśmiech na koniec dnia, 
osiągany w trudach - jest zdobywaniem 
Mount Everestu. Zresztą osiągane szczyty, 
m.in. przy wsparciu Profesor Alicji Chybickiej 
stają się normalnością wielu Waszych chwil. 
Dosłownie i w przenośni! 

Tego, co piękne i radosne! Każdego dnia! :) 

Bartłomiej Skrzynia Skrzyński
Rzecznik miasta Wrocławia ds. 
Osób Niepełnosprawnych
W-skers, dziennikarz

Ola.Grzes
Aleksandra i Grzegorz
Kochani!
Jesteście bohaterami!
Z okazji Dnia Dziecka, życzymy Wam ZDROWIA, 
sił i zaciętości w walce z chorobą!
Życzymy także abyście zawsze byli szczęśliwi 
i mieli mnóstwo zabawek, o których marzycie.
Spełnienia wszystkich marzeń i zdrowia!

Betty
Beata Wozniak
Kochane serduszka :) Zycze Wam wszystkiego 
co najlepsze. Uśmiechu na twarzy, dużo zdrówka, 
szcześcia i radości. Do życzeń przyłaczają się moi 
synkowie Michal Daniel i Mateusz.

muniajane
Monika Kabelis
Kochani Mali Wojownicy! Z okazji Dnia Dziecka 
życzę Wam aby wasza walka zakończyła się 
wielkim zwycięstwem a na waszych twarzach 
zawitał wieczny uśmiech! 
Trzymam za was wszystkich kciuki! :)

malgorzatkakrol
małgosia bińkowska
Kochane dzieciaczki życze Wam ogromnej siły 
walki abyście wygrali tą trudną dla Was bitwę, 
żeby w tym trudnym dla Was okresie z Waszych 
pięknych buziek nigdy nie schodził uśmiech, 
żebyście wierzyły że już wkrótce wrócicie 
do swoich domków i swoich kolegów i koleżanek. 
Wszyscy trzymamy za Was kcióki, żeby Wasze 
marzenia jak najszybciej się spełniły. Buziaki

koliberek
Dominika Grygiel
Hej witam Was serdecznie! Chciałabym Wam 
złożyć z okazji Dnia Dziecka wszystkiego 
najlepszego przede wszystkim szybkiego powrotu 
do zdrowia, dużo siły i pogody ducha w trudnych 
chwilach. Jesteśmy z Wami myślami 
i podziwiamy Was za waszą niewiarygodną siłę. 
Niejeden dorosły nie poradziłby sobie tak dobrze 
jak Wy. Jesteście wyjątkowi! Pozdrawiam :)

maro
Marek Obszarny
Dzieciaki, niech się spełni wszystko, czego tylko 
zapragniecie! Niech uśmiech nie znika z Waszych 
buziaków! Bądźcie zdrowe i szczęśliwe!!!

izabela181004
Izabela Paw
Aby serduszko Wasze 
gorące byłoy zawsze jak słońce...
A uśmiech Wasz radosny
przypominał zapach wiosny...
Wszystkiego najlepszego kochane dzieciaczki
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sprite
Małgorzata Jankowicz
Kochani,
sięgajcie gwiazd!

Niech Moc Będzie z Wami!

Julia
Julia Wach
Kochani Mali Wojownicy z Ogromnymi Sercami, 
Każdemu z Was życzę dużo wytrwałości, 
odwagi i spełnienia najskrytszych marzeń. 

Życzę każdemu z Was spotkania na swojej 
drodze tylko życzliwych ludzi którzy otoczą 
Was opieką i troską. 

Życzę każdemu z Was, aby każdego dnia budziło 
Was słońce.....

puppy32
Agnieszka Drozdz
Kochane Slodziaki.... życze Wam z calego 
serca zdrowia i radości mimo choroby. 
Jestescie wyjatkowymi Wojownikami. 
Codziennie tak o sobie mowcie i wierzcie w to 
że przyjdzie dzień zwyciestwa-:) Agnieszka

Pati
Patrycja Mierzwińska
Jesteście wielcy, nigdy o tym nie zapominajcie!

Kacperek17
Anna Czernialis
Maluchy moje drogie życzę wam wiary dużo 
milości i sił witalnych i pamietajcie wiara czyni 
cuda niech moc bedzie z wami :-)

mag
magdapawlinow
Dzieciaki Kochane! Bądźcie zdrowe i szczęśliwe!!! 
Niech się spełnią Wasze najskrytsze marzenia, 
a otaczający Was świat niech zawsze będzie 
przyjazny i kolorowy! Uścisków moc z okazji 
Waszego święta!

Przemo
Przemek Chanas
Mali Wojownicy, a wlasciwie to Wielcy Wojownicy 
! Zycze Wam kolorowego i pieknego dziecinstwa. 
Jak najwiecej radosnych chwil oraz Dnia Dziecka 
od dzisiaj codziennie ! :)

agnieszka24
Agnieszka Pisarek
Z okazji dnia dziecka przede wszystkim 
jak najwięcej radości i uśmiechu. 
Dni pełnych niezwykłych przygód, 
nieprzewidzianych zjawisk i mnóstwa kompanów 
z którymi będziecie mogli dzielić te wyjątkowe 

chwile. BY jak największa ilość waszych marzeń się 
spełniła i by wiara w nie nigdy was nie zgasła. 
Jak się mocno w coś wierzy to napewno się spełni. 
Tylko trzeba być cierpliwym, bo na najlepsze 
rzeczy czasem trzeba poczekać...

ps. wiara czyni cuda i wszystko przezwycięża

EWELA
EWELINA NADOLSKA
KOCHANE DZIECI !!!

POGODY DUCHA
UŚMIECHU OD UCHA DO UCHA
A W TEJ WASZEJ CODZIENNEJ SZAROŚCI
DUŻO BOŻEGO ŚWIATŁA I MIŁOŚCI
BY BUŻKI WASZE KOCHANE BYŁY JUŻ ZAWSZE
....TYLKO ROZEŚMIANE

Milka
Milena Pryczek
Cześć :) 
Z okazji dnia dziecka życzę wam aby każdego 
dnia na waszych pięknych buźkach gościł uśmiech. 
Aby każdy dzień przynosił wam same miłe 
niespodzianki i aby spełniały się wasze marzenia. 
Abyście mimo przeciwności losu cieszyły się 
każdym dniem i zarażali swoim optymizmem 
wszystkich ludzi. 
Niech otaczają was ludzie pełni miłości i radości 
życia. Aby niemożliwe stało się możliwe ! 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO :D

Ewa
Ewa
W dniu Waszego Święta, życzę Wam, 
żeby każdy kolejny dzień był Dla Was wspaniały. 
Jesteście super dzielni! Trzymajcie się cieplutko!!

dorota59nt
Dorota Mackiewicz
Kochani z okazji waszego święta życzę wam 
samych radości duuuużżżżo siły do walki 
i Wielkiej Wyyyyyygranej 
a słoneczko na niebie niech wam zawsze świeci

sunnyface
Iwona Trybuch
Kochane Dzieci!
Bardzo dużo o Was myślę. Oprócz oczywiście 
powrotu do zdrowia życzę Wam, aby w waszych 
serduszkach zamieszkał spokój i aby na Waszych 
buziach gościł jak najczęściej uśmiech i oby każdy 
dzień był lepszy od poprzedniego. 
Tego życzę Wam z całego serca i modlę za Was. 
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MSzozda
Magdalena Szozda
Mój Mały Wojowniczku !
Życzę Ci przede wszystkim super extra mocy 
jaką jest „SIŁA WALKI”!
Żeby uśmieszek na Twej buźce zawsze gościł ;*
oraz Powrotu do zdrówka Maluszku!
Życzy Ci Madzia ze Szczecina

Zyrafka
Dorota Zagórska-Maryś
Słońca w sercach, uśmiechu na buziach 
i spełnienia marzeń tych wielkich i tych małych.

sylviw
Sylwia Walendowska
Dzieciaki, jesteście bohaterami, a choroba to tylko 
chwilowa przerwa w Waszych beztroskich 
zabawach!Niech minie szybko i bezboleśnie. 
Życzymy Wam sporo energii, przyjemności,
takich radosnych marzeń,które się spełniają, 
dobrych myśli, dużo ciepła i gorących ser wokół 
Was! Cieszcie się sobą i nigdy nie poddawajcie 
zwatpieniu! Całe życie wciąż przed Wami, niech 
będzie wyjątkowe! Ściskam Was razem ze swoją 
małą Nadia,która dołącza uśmiech!

agulqa_b
Z okazji Dnia Dziecka
Dużo uśmiechu, radości
Zdrowia dla Was Kochani przede wszystkim!
Słońca każdego dnia,
Łez jak najmniej.
Samych pogodnych chwil,
I spełnienia wszystkich marzeń.

Agnieszka
Agnieszka Dworecka
Nieustającej siły, niegasnacej nadziei, miłości 
i uśmiechu każdego dnia :-* 

monika
Monika Sz
Z OKAZJI DNIA DZIECKA ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM 
RADOŚCI, USMIECHU, SPELNIENIA MARZEŃ, 
WIARY I SILY. ABY NIE TYLKO TEN JEDEN DZIEŃ BYŁ 
DLA WAS SŁONECZNY ALE I KAŻDY INNY. 
SCISKAM WAS GORACO

anste26
Anita Stefaniak
Witam baardzo słonecznie :-)
W dniu Twojego święta, życzę Ci spełnienia 
jednego, ale za to naaajwiększego marzenia jakie 
masz. Zastanawiam się co to będzie? 
Czy marzysz o spacerze brzegiem morza 
z ulubionym zwierzakiem? A może o słodyczach, 
które można jeść bezkarnie przez cały dzień? 
A może to podwodna przygoda - nurkowanie w 
towarzystwie kolorowych rybek :-)

Albo... wiem - być niewidzialnym! Można wtedy 
n.p. wejść do każdego samolotu i za darmo 
zwiedzić cały świat (nie wspomnę o robieniu 
dowcipów). Chyba sama się rozmarzyłam...
Cokolwiek by nie było Twoim marzeniem, wiem, 
że się spełni. Skąd to wiem? Bo kiedyś usłyszałam 
bardzo mądre i magiczne zdania: 
„Jeśli się czegoś bardzo chce, to zawsze się to ma. 
A jeśli się tego nie ma, to znaczy, że wcale się tak 
bardzo tego nie chciało. A wtedy czas na wybranie 
nowego marzenia”.
Od siebie życzę Ci radochy każdego dnia, uśmie-
chu od ucha do ucha.
Pozdrawiam
Anita

Martyna Nowicka
Martyna Nowicka
ŻYCZE WAM KOCHANI

Katarzynka
Katarzyna Sałacińska
Kochani, nigdy się nie poddawajcie!!!! 
Życzę Wam powrotu do zdrowia i uśmiechu 
każdego dnia

mery
maria socha
Kochani Mali(WIELCY) Wojownicy! 
Życzy wam kielograma uśmiechu, tonę śmiechu i 
powrotu do zdrowia! Bądźcie dalej tacy silni 
i pamiętajcie o tym, że nigdy nie jesteście sami! 
Całuje i ściskam

iza
iza
Moi Mali-a w zasadzie tacy Duzi Wojownicy
powiem tylko TYle-Śwat jest aż tak przepiekny 
i tak bardzo ciekawy/wciagający że trzeba zrobić 
wszystko by Tego doświadczyć.!
Jest tyle zakątków, tyle pasji tyle rzeczy do odkry-
cia że zwyczajnie trzymam oba kciuki oby się Wam 
udalo zgłębić Jego tajemnice.!
Trzymam kciuki i do zobaczenia gdzieś tam na 
Jego ścieżkach;-)
Trzymam kciuki-;-)
Ruda.!

goferek
Justyna Szklanny
Kochani jesteście bardzo dzielni, pewnie nie jeden 
dorosły może Wam zazdrościć determinacji, 
odwagi i wytrwałości. Jestem bardzo szczęśliwa 
ze mogłam Wam to powiedzieć. 
Życzę Wam przede wszystkim zdrówka i uśmiechu. 
Buziaki lobuziaki :*

Domatorka1
Elżbieta Bogdanów
Z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka chcę 
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Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia samych 
radosnych chwil ,pogody ducha i niech dla Was 
zawsze świeci słoneczko,a serduszka 
napełnione nadzieją na swietlaną przyszłość 
Jesteśćie naprawde MAŁymi Wojownikami 
dla Was słodkie buziaki

ines
Agnieszka
Spełnienia marzeń i tych dużych i tych małych. 
Siły w walce z chorobą. Dużo miłości. A napewno 
będzie wszystko dobrze.

Dorota z Wrocławia
Dorota Dziewońska
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! 
Niech radość i uśmiech będa zawsze w Waszym 
życiu, pamiętajcie, że zza każdej chmurki wychodzi 
słońce. Również życzę zdrowia, ale przede 
wszystkim życzliwości ludzkiej - bliskich mocno 
kochajacych osób, bo dzięki nim wiele przykrych 
rzeczy, które spotykaja nas w życiu łatwiej się 
przeżywa. Buziaki i trzymajcie się mocno Kocury!!! 
Walczcie do końca, trzymam za Was kciuki, 
dacie radę!!!
Buziaki, Dorota z Wrocławia

Dori
Dorota Łuczyk
Kochane dzieciaki !!! Przesyłam Wam życzenia 
mnóstwa zdrowia, uśmiechu, słońca, pozytywnej 
energii oraz spełnienia marzeń.

MIka
Mirosława
W dniu Waszego święta chcę Wam podarować
kawałeczek ziemi, aby wyhodować,
słodyczowe drzewko, pełne cukiereczków,
tych małych i dużych i z dziurką w środeczku,
by rosły też na nim lody w różnym smaku
i świeże truskawki w czekoladowym fraku,
dużo zdrowia dla wszystkich dzieci tych dużych 
i tych małych!!
Mirka

Ciocia Zuzu
Dla wszystkich Małych „Wielkich” WOJOWNIKÓW 
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!WALCZCIE!CIOCIA 
ZUZU:)

bajonczek
Aga Kucharczyk
Kochani!
Z okazji Waszego święta samych powodów do 
uśmiechu, jak najwiecej słonecznych dni i słodyczy 
nie tylko od święta ;) 

Ściskam mocno!

Lucy Ko
Klaudia Książek
Kochani Mali Wojownicy! 
Mimo, iż nie znam Was z imion i nigdy się z Wami 
nie spotkałam, jesteście dla mnie wielkim wzorem 
do naśladowania. Walczycie z przeciwnościami 
losu, które nie powinny spotkać tak cudowne, 
małe istoty. Pragnę Wam życzyć wiele 
wytrwałości i siły, wiem, że dacie radę, bo przecież 
jesteście Wojownikami! :) Kochani, uśmiechajcie 
się każdego dnia, cieszcie z każdej miłej chwili. 
I mimo, że czasem będziecie się gorzej czuli, to 
pamiętajcie, że uśmiech i wiara w to, że będzie 
lepiej naprawdę działa cuda. Nie ma co się 
smucić, zobaczycie, wszystko będzie dobrze! :) 
Właśnie Wy możecie zainspirować innych do 
walki. Kochane Skarby, wierzę w Was, przesyłam 
moją dobrą energię aby napełniła Wasze ciepłe 
i piękne serduszka!! Gorące buziaki i uściski!

ALINA.JACZYNSKA
Alina Jączyńska
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniaj każdą chwilę tak, 
aby potem wspominać ja z radością. 
Czerp energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukaj w sobie siły, 
entuzjazmu i namiętności. 
Żyj najpiękniej jak umiesz ...

martyna22
Martyna Owczarek
Kochani !
Życze wam dużo wytrwałości, wsparcia bliskich, 
uśmiechu na twarzy,pogodnych, mądrych lekarzy 
aby ten czas spędzony w szpitalu nie należał do 
najgorszych oraz co najważniejsze całkowitego 
i szybkiego powrotu do zdrowia, silnej motywacji, 
pozytywnego myślenia oraz wiary w to,że 
wyzdrowiejecie i będzie dobrze. Niech Bóg ma was 
w swojej opiece. Całuje i ściskam was mocniachno 
:) Martyna.

Aneta
Aneta Grochal
Mali Wojownicy jesteście niesamowici i wspaniali.
W dniu Waszego Święta, życzymy Wam promyków 
słońca przeplatających się z kropelkami deszczu 
po to, aby na niebie pojawiła się tęcza!!! 
Tęcza która daję nadzieję na spełnienie marzeń. 
Choć to najważniejsze dla Was jest trudne 
do spełnienia wierzymy, że tak się stanie!!! 
Waszym wyjątkowym dniu, życzymy wielu chwil 
które sprawią dużo uśmiechu na Waszych 
buźkach. Prezentów które Was zaskoczą!!!

Buziaki od całej Naszej Rodzinki 
Martynka, Henryczek, Wiktorek, Aneta i Tomek
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Norek
Arkadiusz Dobrzyński
Wojownicy, głowy do góry i walczcie z tą przeklętą 
chorobą, niech moc będzie z wami.

Norek z Elbląga

Lenka z mamą
Lenka z mamą
Życzymy Wam dużo wytrwałości i wiary 
we własne siły i możliwości. Jeśli się czegoś mocno 
pragnie to zawsze się to spełni :)

Przesyłamy buziaczki,
2,5 letnia Lenka wraz z mamą

ewaros
Ewa Rosiak-Giemuła
Rozumiem Was bardzo dobrze , bo sama też 
choruję od 3 lat . Ale jeśli się nie poddamy 
to zwyciężymy. Jesteście wspaniałe i wyjątkowe. 
Nosicie w sobie Bohatera i tak trzymajcie kochani.
Życzę Wam pięknych marzeń, słońca w sercach 
i umysłach. Wielkiej wiary w to, że każde 
cierpienie przemija. Życzę siły, która pozwoli 
każdego dnia iść dalej ku zdrowiu i spełnieniu 
marzeń. Przesyłam Wam ogromne całusy, 
serdeczne pozdrowienia i miłość do każdego 
z Was. Bądźcie odważni i waleczni. 
Ewa Rosiak-Giemuła

hana409
Hanna Rozbicka
Kochani!
Dziś Wasze Święto! Życzę Wam Błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień oraz spełnienia wszelkich 
marzeń. Przytulam Was do swojego serca i zawsze 
ciepło o Was myślę.

Hania.

Bonkers
Aleksandra Bąk
Kochani!
Życzę Wam samych niezapomnianych dni 
i przygód :) Żebyście pokonali wszystkie straszne 
stwory! A może niektóre uda się oswoić?

Buziaki!

Roza
Mariola
Dzien Dziecka - niech to bedzie dzień radosny

pełen śmiechów, tańców, śpiewów

Moc smaczności i słodyczy tego Wam

Mariola życzy

Paula ;)
Paulin Sereda
Wszystkiego Naj! 
Dużo śmiechu i uśmiechu :D
Wiary i dobrego samopoczucia. 
Otwartości na ludzi i spełnienia wszystkich swoich 
marzeń!

alex
Aleksandra Grzywaczyk
Pierwszy czerwca! 
Święto Wszystkich Dzieci!
Niech Wam piękne słonko świeci.
W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Wam 
sercem całym:
moc uśmiechu i radości, szczęścia, zdrowia, po-
myślności, spełnienia marzeń tych dużych i tych 
małych.
Aby każdy dzień obfitował w siłę oraz entuzjazm. 
Żyjcie najpiękniej jak umiecie...

Z pozdrowieniami
Pani Bibliotekarka
A.G.

Meeri
Marlena Berdys
Siły, wytrwałości, zdrowia i uśmiechu :)

akwiatkowska79
Anna Kwiatkowska
Samych pięknych i szczęśliwych chwil. 
Wielu powodów do radości i jak najmniej 
powodów do smutków każdego dnia ;-)

Ewa
Ewa
To my „dorośli” powinniśmy się od Was uczyć.
Wszystko jest możliwe :-))

motylwu
Małgorzata Daniłowicz
Powodzenia

Kasia
Katarzyna Ligęza

DZIEŃ DZIECKA
Wita was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!

Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.

Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
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Oj! Jak ptaki dziś śpiewają
Tak życzenia nam składają.

juli137
Jolanta Różańska
Z okazji Dnia Dziecka
wszystkim dzieciom tym małym oraz tym 
dużym życzę tego co najlepsze,spełnienia marzeń, 
uśmiechu i mnóstwo prezentów. Niech każdy dzień 
będzie dla Was nowa wspaniała przygoda. 
życzy wam JOLA I PATI

izolda
IZABELA WOJNICZ
Z OKAZJI DNIA DZIECKA CHCIAŁABYM ŻYCZYĆ 
WAM ABY SPEŁNIŁY SIĘ WASZE TE DUŻE 
I TE NAJMNIEJSZE MARZENIA.NIECH UŚMIECH 
GOŚCI NA WASZYCH BUZIACH ZAWSZE.ŻYCZĘ 
RÓWNIEŻ SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA. 
IZA Z RODZINĄ

-----
Anna Nemeth
Mile deti,
rozhodla jsem se napsat v cestine. At vite ze 
vsude,na celem svete nekdo na vas mysli a preje 
vam vsechno nejlepsi!A co je nejlepsi pro vas? 
Mozna bezny, normalni zivot. Mozna vesele 
detstvi.Mozna maminka a tatinek kteri jsou vzdy 
kolem vas.
Mejte se stejne dobre jako v dobe kdy byli jse 
zdravi!
Posilam miliony pusinek. 
Bojujte!zivot je krasny :-)

Kasia
Katarzyna Kula
Hej dzieciaki! Z okazji dnia dziecka chciałabym 
życzyć Wam wszystkiego najlepszego! 
Dużo siły do zabawy, powodów do uśmiechu, 
ciepła ze strony bliskich, zabawek, spełnienia 
marzeń - tych małych i dużych, a przede 
wszystkim DUŻO ZDROWIA! Ściskam Was 
wszystkich mocno - co prawda tylko wirtualnie, 
ale całym sercem jestem z Wami!

grazia
Grażyna Pawłowska
Ze wszystkich kwiatów świata chciałabym 
zerwać… słońce i dać je potem Wam wszystkim, 
złociste i gorące. Słoneczko jest daleko, ale się 
nie martwcie narysowałam drugie, jest prawie 
takie samo. Teraz Was wycałuję, jak mogę 
najgoręcej, bo tak Was kocham bardzo, że już 
nie można więcej.:)

Kasia
K.O.
Uśmiechu s z c z ę ś c i a radości s ł o n e c z k a 
zabawy s z a l e ń s t w Kochane D Z I E C I

salma i magda
magdalena Khedr
Drodzy mali wojownicy Ja i moja córeczka 
chciały byśmy wam życzyć w tym cudownym dniu 
aby uśmiech nigdy nie znikał z waszej twarzy. 
Bądźcie pełne siły i nadzieji. 
Kochamy i calujemy :-* 
mam nadzieję że już za troszkę skorupiaki 
sobie pójdą i będziecie mogły cieszyć się 
zdrowkiem i pogodą ducha 

Magda
Magdalena
Życzę wszystkim dzieciom, 
aby ich dzieciństwo 
było jak najlepsze 
i aby trwało jak najdłużej 
Życzy podopieczna kliniki 
Maja Radzyńska straż z rodzicami 

Ps.Nie poddawajcie się ja wygrałam 
wy też kochani wygranie

Natalia
Natalia Szczypior
Życzenia dla wszystkich razem i dla każdego 
z osobna :)

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ja z radością.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły i
entuzjazmu.
Żyj najpiękniej jak umiesz ...

Pozdrawiam Was Kochane Dzieciaczki,
Natalia :)

Emilia-Z.
Emilia
Scooby Doo dziś robi śmieszne minki,
głośno śmieją się Muminki,
Żwirek i Muchomorek śpiewają wesoło,
Puchatek z Prosiaczkiem tańczą wokoło,
bardzo radosne są Gumisie,
buziaczki przesyłają też Teletubisie,
tylko Śnieżka się dziwi bo o niczym nie wie,
Bambo wyjaśnia jej wszystko siedząc na drzewie,
gdy się tylko o Dniu Dziecka dowiedziała,
również jak Smerfy świetny humor miała!

cornelka15
Agnieszka Golebiewska
Z Okazji Dnia Dziecka życzę dużo slońca, 
spełnienia marzen, mnóstwa przyjaciół, 
wiele prezentów i powrotu do zdrowia:-)
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Małgosia
Małgorzata Miller
Kochani... w Dniu Waszego Święta Każdemu 
i Każdej z Was z osobna przesyłam moc miłości, 
radości, uścisków, i życzę Wam z całego serca siły 
do walki każdego dnia i aby spełniły się Wasze 
Najskrytsze marzenia. Nie wiem czy wiecie, 
ale razem ze mną tysiące ludzi dobrego serca 
przesyła Wam dzisiaj całe morze miłości, 
trzyma za Was kciuki i modli się za Was abyście 
byli zdrowi, szczęśliwi i pełni radości. Aby każdy 
dzień był początkiem fascynującej przygody, 
która będzie trwała bardzo, bardzo, bardzo 
długo... i aby Wasze marzenia te duże i te malutkie 
aby wszystkie, absolutnie wszystkie się spełniły!!! 
Miliony ciepłych myśli od bardzo wielu osób leci 
teraz do Was... Gdybyście mogli je zobczyć byłyby 
jak tęcza tysiąca kolorów, która wpada wprost 
do serduszka każdej i każdego z Was. Pan Bóg je 
widzi, uśmiecha się do Was a na tej tęczy wysyła 
Wam, każdemu z osobna osobistego Anioła Stróża, 
który będzie Was strzegł i opiekował się Wami od 
teraz już na zawsze tak abyście mieli przy sobie 
prawdz

Ewa1977
Ewa
Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka, 
humoru dobrego, życia kolorowego i wielkich 
wrażeń przy spełnianiu marzeń!

kasiek
katarzyna mucowska
Dzieciaczki kochane życzę wam szybkiego powrotu 
do zdrowia! Życzenia banalne, ale dla was 
najważniejsze, tu i teraz najbardziej potrzebne!

Dużo sił Mali Wielcy Wojownicy! Niech uśmiech 
z waszych twarzyczek nigdy nie znika - zwyciężycie!

Lusii
Ewa Lewandowska
Dzieciaczki z okazji Dnia Dziecka życzę spełnienia 
marzeń tych maleńkich i tych ogromnych, 
szczęścia oraz ogrom Miłości, ale przede 
wszystkim zdrowia przerodzonego nie 
w kilogramach lecz tonach. życzę również Wam 
mnóstwo sił, chęci do walki To Wy jesteście tu 
najważniejsze nie „on”!!! Dzięki wzajemnemu 
wspieraniu się i łączeniu siły razem WYGRACIE!!!! 
Wierzę w Was i Wy też musicie Uwierzyć w siebie 
w swoją siłę!!! Dzieciaczki Kochane MACIE MOC!!! 
Pozdrawiam, Całuje gorąco i trzymam kciuki!!!
Ewa L. ;)

Katii
Katarzyna Schwartz
Kochani
W dniu Waszego Święta życzę Wam siły, odwagi 
i moc uśmiechu, abyście mogli pokonać chorobę. 

Życzę Wam nadziei i miłości bo z tym można 
nawet góry przenosić. 
Życzę Wam przyjaciół, który nigdy Was 
nie opuszczą a w chwiach zwątpienia będą 
wspierać i trzymać za rękę.
Wszystkiego Najlepszego w Dniu Dziecka.

animac
Anita Kryś
Kochane i dzielne dzieciaczki z okazji waszego 
święta życzę Wam dużo uśmiechu, radości i przede 
wszystkim zdrowia oraz sił do walki. Mnóstwa 
prezentów i słodkości oraz by w Waszym życiu 
codziennie był Dzień Dziecka :-*

Syla
Sylwia Marszał-Taciak
Z okazji Dnia Dziecka wszystkiego co 
najpiękniejsze, najwspanialsze! Przede wszystkim 
zdrowia i wiele siły na każdy dzień

Moc uścisków, buziaków i przytulaków dla Was 
wszystkich;-)))

bolekk7
wieslawa czajczynska
dużo dużo zdrówka i spełnienia marzeń

cygana45
Joannna Zimnicka
Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, 
spełnienia najsktytszych marzeń !!!!!

miilena
Iwona
Kochane dzieciaczki:-* samych cudownych, 
słonecznych dni. Dziecięcej beztroski, zdrowia, 
mnóstwo zabawek nie tylko z okazji Dnia Dziecka

dlaodmiany
Jakub Kusiej
„Potrzebny jest czyjś uśmiech,
aby samemu też się uśmiechnąć.”
Pola Gojawiczyńska

Życzę Wam Mali Wojownicy byście spotykali 
na swojej drodze samych uśmiechniętych ludzi, 
byście kolekcjonowali uśmiechy i nigdy 
nie przestawali sami się uśmiechać. 
Dorzucam do Waszej kolekcji mój uśmiech, 
szeroki, prosto z serca, gorący 
i specjalnie dla Was, dla wszystkich razem 
i każdego z osobna! :))))))))))

Jesteście niesamowici! Nigdy o tym nie zapomi-
najcie! :)

Pozdrawiam Was CIEPŁO! :)
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MikaSmile18
Dominika Janowska
Cześć mali bohaterowie! 
Z okazji Waszego święta 
(a właściwie to naszego) chciałabym 
Wam życzyć przede wszystkim, 
żebyście nigdy nie stracili ducha walki, 
który jest w sercu każdego z Was. 
Abyście zdobywali swoje własne szczyty... 
A jeżeli wydaje Wam się to zbyt trudne, 
to nie patrzcie na nie jak na górę schodów... 
Najtrudniej pokonać ten pierwszy stopień, 
później już będzie coraz lepiej! 
Każdy z nas ma słabsze dni, przecież jesteśmy 
tylko ludźmi, a może aż? Ludźmi, którzy jeżeli 
tylko chcą i wierzą w siebie, mogą osiągnąć 
wszystko. Dosłownie WSZYSTKO! 
I tego Wam życzę, nigdy się nie poddawajcie. 
Pokonywanie małych kroczków 
jest o wiele lepsze, niż stanie w miejscu! 
Trzymam kciuki, Mika. :)

monika1987
Monika Macków
Drodzy Mali Bohaterowie,
życzę Wam by każdy Wasz dzień przynosił 
nowe przyjaźnie, dużo uśmiechu i radości. 
Pamiętajcie, że marzenia się spełniają, nawet 
te najskrytsze, nawet te najmniejsze.

Wszystkiego co najlepsze i dużo, dużo uścisków 
przesyła
Monika Maćków

percedez
Agata Sołtys
Mało zmartwień i agresji,
żadnych stresów i depresji,
dużo śmiechu i radości,
wiele szczęścia i miłości.

Basia
Basia
Życzę Wam wielu słonecznych, wolnych od bólu 
dni i przesyłam moc uściskow

jolancia63
Jolanta Porada
Kochani z okazji DNIA DZIECKA wszystkim 
i każdemu z osobna życzymy dużo siły 
o pokonania choroby przy Bożej pomocy.
Dużo ciepła i miłości ze strony osób które Was 
otaczją oraz wiary, że spełnicie wszystkie swoje 
marzenia te małe i duże życzą Jola zTomkiem.

Gocha Kleocha
Małgorzata Śpiewak
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i namiętności.
Żyj najpiękniej jak umiesz ...

m_krukowa
Magdalena Kruk - Chyła
Abyście nigdy nie tracili nadziei i aby wszystkie 
dzieci brali z Was przykład siły do walki i pogody 
ducha.

emi
Emilia Glabek
Kochani ! jestescie bardzo dzielni zycze Wam wielu 
usmiechow wesolej zabawy w kazdej wolnej chwili 
Wierze ze wszystko bedzie dobrze.
Pozdrawiam Was serdecznie babcia Emilia

alex
aleksy deja
Życzę Ci wspaniałego dnia dziecka i dużo radości 
i uśmiechu na codzień.
Twoja siła jest dla mnie inspiracją.

ewela
Ewelina Walec
Spełnienia marzeń, mnóstwa prezentów, jeszcze 
więcej uśmiechów. Wracajcie do zdrowia dzieciaki 
rozrabiaki.

cukrotka
Marta Gredes
W pierwszym wagonie olbrzymie słonie.
Dalej żyrafy... lisy... niedźwiedzie...
Na samym końcu pyszny tort jedzie...
Zające z miną uśmiechniętą wołają:
„Dziś jest Twoje święto”.
Wszystkiego co najlepszenajpiekniejsze,
spelnienia najskrytszych marzeń:)

agos
Agnieszka Rogozinska
dziś wasze święto... wiec z tej okazji życzę by 
uśmiech nie schodził z waszej twarzy...
by każdy z was był zadowolony, 
by każda chwila była najlepsza niespodzianka, 
pozdrawiam 

mkaleta
Maria Kaleta
Kochane dzieciaczki z okazji Dnia Dziecka 
życzę Wam dużo siły do walki z chorobą 
nowotworową. Wiary, że możecie wygrać 
tą walkę, nadziei bo wszystko jest możliwe, 
jeśli czegoś się bardzo mocno chce. 
Bądźcie silne i zawsze dobrej myśli. 
Jesteście Kochani i trzymam za Was kciuki. 
Maria Kaleta
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Anmich
Ania Michalska
Kochani!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wielu chwil 
radosci i powodów do (u)śmiechu! Byście umieli 
cieszyć sie z nawet najmniejszej drobnostki, 
bo to one czynią każdy dzień wspaniałym :)

Elusia
Ela K.
„Czego życzyć dzieciom w Dniu Dziecka: 
czarnych kotów na białych przypieckach, 
burych kotów - a może i białych... byle były 
i byle mruczały.

Życzę także Wam niskich okien ze słonecznym, 
zielonym widokiem 
a nad oknem - gałęzi kasztana żeby koś miał gdzie 
śpiewać od rana.

Życzę rzeki i piasku przy rzece na wspaniałe, 
piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach drzew, na które 
dobrze się wspinać.

Życzę także wam kota i koca, który sny Wam 
przynosi po nocach.
Taki koc spełnia wszystkie życzenia: to się w okręt, 
to w wyspę przemienia...
bywa też latającym dywanem by się znowu stać 
kocem nad ranem.

I co jeszcze? Już chyba niewiele: śmiechu w domu 
i lodów w niedzielę,
i przyjaciół najlepszych na świecie i wszystkiego, 
wszystkiego, co chcecie.”
Uściski i całusy Elusia 

JAGODA
JAGODA MOŚCICKA
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

katarzynaziemann
Katarzyna Ziemann
Drogie Aniołki, życzę Wam szybkiego powrotu 
do zdrowia, domu i przyjaciół!!! 
Trzymam za Was kciuki, bo wiem jak cieżką 
walkę toczycie. Pozdrawiam serdecznie

pati 
patrycja ratajczyk
Kochany Wojowniku/ Kochana Wojowniczko
Uwierz w marzenia bo jest też w życiu tak, 
że spełniają się!
Nawet te naprawdę niewiarygodne.

bett y
Beata Basara
Kochane Słoneczka zdrówka WAM życzę 
nieskończonego i miłości wszelakiej wokół :) 
i ściskam mocno z okazji DNIA DZIECKA :) :) :) :) 
:):):) :) :) i dużo uśmiechów :):)

koscianianka
Magdalena Węclewska
Dla wszystkich Małych ale i Wielkich 
Wojowników z okazji Dnia Dziecka 
pragnę złożyć życzenia wiele radości, miłości 
ale i wytrwałości w walce o pokonanie 
nowotworu. Przesyłam Wam tysiące uścisków 
i całusów wierząc, że kiedyś będziecie cieszyć się 
pełnią życia i nic nie będzie stać na przeszkodzie 
w poznawaniu świata i cieszyć się tak zwyczajnie 
beztrosko jak dziecko powinno !!!!
Pozdrawiam Was bardzo gorąco,
Magdalena

justa
Justyna Małyska
Życzę Wam, aby wszytskie marzenia się spełniały, 
a słońce zawsze świeciło nad Waszymi główkami 
i przede wszystkim duuuuuuużo zdrowia 
i pomocy od Boga abyście mogli przezwyciężyć 
każdą przeszkodę w swoim życiu i to okropne 
choróbsko też. Dacie radę :) 
z pozdrowieniami
justa

Martusia
Marta Nucińska
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, 
życzę Wam kochani przede wszystkim 
duuuuużo zdrowia, szczęścia, 
aby każdy kolejny dzień był dla Was 
najpiękniejszym dniem swojego życia. 
Trzymam za Was kciuki, 
że będziecie walczyć 
i wyjdziecie z tej okropnej choroby. 
Będzie dobrze :) 
Pozdrawiam i całuję :* :* :*

Aga
Agnieszka Gościniewicz
DUUUUUŻO SIŁY I ODWAGI ORAZ WIELU 
RADOSNYCH CHWIL KAŻDEGO DNIA :)

Izabela
Izabela Kasprzak
Kochane dzieci!!
Mam nadzieję, że będzie to Wasz 
najfajniejszy dzień. Życzę, modlę się i wierzę, 
że wyzdrowiejecie. Pamiętajcie nawet jak 
jest ciężko, nie należy się poddawać! 
Mnóstwa prezentów, miliony kartek 
z życzeniami, niekończącej się radości, 
nadziei i mołości. 
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agag
Agnieszka G
Kochani Mali-Wielcy Wojownicy!

Życzę Wam duuużo siły do przezwyciężania 
trudności, duuużo chwil przepełnionych miłością 
i radością, a przede wszystkim do powrotu 
do normalności, abyście mogli cieszyć się każdym 
dniem od początku do końca, korzystać z pełni 
życia, a Wasi bliscy mogli powiedzieć 
„mamy to za sobą”. 
Wiedzcie, że jest wiele ludzi nieobecnych 
przy Was fi zycznie, ale duchowo.
Trzymam za Was kciuki i modlę się! 
JESTEŚCIE WSPANIALI!!!
Jeszcze raz Wszystkiego najlepszego i spełnienia 
marzeń :* :* :* :* :* :* :*

Ania
Ania Cieślik
NIECH SPEŁNIĄ SIĘ WASZE MARZENIA I NIGDY SIĘ 
NIE PODDAWAJCIE!
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

magda
magda
Wspaniałych chwil, siły i odwagi, zdrowia 
i marzeń, przyjaźni i miłości, otwartosci 
i życzliwosci:****

Dagmara Pawlak
Dagmara Pawlak
Wszystkiego najlepszego maluszki. Mega dużo siły 
do walki, no przecież musicie tą walkę wygrać. 
Całusy

Patka11
Patrycja
Spełnienia marzeń oraz ogromnej siły Maluchy! :-)

Ania
Anna Lerska-Długowska
W tym szczególnym dniu życzę wam kochani 
pogody ducha aby spełniło się wasze największe 
marzenie abyście nigdy nie zaznały cierpienia 
abyście wytrwali w waszych chorobach 
i wyzdrowiały proszę was abyście pamiętały 
o Panu Bogu i jego synu Jezusie Chrystusie który 
oddał swoje życie za cały rodzaj ludzki i cierpiał 
za nas kiedy będzie wam źle zwróćcie się 
do Boga a on na pewno wam pomoże życzę wam 
słoneczka na każdy dzień życia a waszym 
rodzicom wytrwałości i cierpliwości
Ania z Gdańska

wiola
Wiola
Uśmiechu i radości na wszystkie dni

Mowgli
Ewa Gruszczyńska-Gołowacz
Cześć, mali wojownicy!
Czy to w sukienkach czy w spodniach, 
jesteście najdzielniejszymi ludźmi na ziemi. 
Walczycie najlepszym orężem, miłością, 
wiarą i siłą woli. I dzięki temu uda się wam. 
Wszystkim! 

Ślę całusy i dobrą energię,
Ewa

tercia2813
Teresa Zięba
Witam Was :)
Chciałabym życzyć Wam w każdym dniu wiele, 
wiele uśmiechu na twarzy, radości, szczęścia, 
miłości i przyjazni.
Uśmiech na Waszych twarzach daje Nam siłę 
i wiarę w lepszy świat, to od Was uczymy się żyć...
Jesteście wspaniali :)
Pozdrawiamy i mocno, mocno ściskamy :)

tojawyga
Paulina Wygachiewicz
Cześć Mały Wojowniku!
Czy słyszałeś kiedyś słowa o tym, 
że „wiara może góry przenosić”? 
Jestem pewna, że tak. 
Zastanawiałeś się kiedyś czy to prawda? 
Nie zastanawiaj się więcej. Tak, to prawda! Może! 
Jeśli masz wiarę Mały Wojowniku, możesz 
przenieść górę, którą teraz jest dla Ciebie Twoja 
choroba! Jeśli masz wiarę, masz wszystko czego 
potrzebujesz, aby osiągnąć sukces i zrobić 
z nią co będziesz chciał! 
Uwierz, że możesz! Uwierz, że potrafi sz! 
Bo przecież potrafi sz, prawda? ;)
Z okazji Twojego Święta, życzę Ci, aby Twoja wiara 
zawsze szła z Tobą pod rękę, a Twój uśmiech 
nie znikał ani na moment! Pamiętaj proszę, 
że wystarczy mieć choćby małą, ale prawdziwą 
wiarę, aby dokonać rzeczy niemożliwych!

Bądźcie zdrowi i walczcie dzielnie!
Trzymam za Was kciuki!
Paulina

mili
Agnieszka Strzałek
Kochani WOJOWNICY ,
Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam abyście byli 
dzielni i potężni jak ninja: Kai, Jay ,Zane ,Cole, 
abyście walczyli i pokonali Mrocznego Władcę. :) 
Bądźcie odważni, silni, szybcy i uśmiechnięci, tego 
i jeszcze więcej życzą:

JAŚ, HANIA, AGNIESZKA I ARTUR. 
BUZIAKI DLA WAS
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carmen
Katarzyna Borowiak
Kochane dzieciaki 
Z okazji waszego święta, wszyyyystkiego 
najlepszego i najslodszego, przede wszystkim 
zdrowia i uśmiechu na codzień. Buziaki maluchy.

g
Grażyna Belczewska
Witajcie! 
Pomimo tego,że przeszliście już w życiu więcej 
bólu i cierpienia niż niejeden dorosły,to jednak 
jesteście dziećmi.Dziś Wasze święto i chcę Wam 
życzyć przede wszystkim powrotu do zdrowia 
oraz żebyście nigdy nie tracili nadziei i zawsze byli 
uśmiechnięci żeby duch walki towarzyszył 
Wam na każdym kroku.Więc do boju Wojownicy!!! 
trzymam kciuki...

Filip
Beata Sobczyńska
Kochane Słoneczka!!!!
Z okazji Dnia Dziecka życzę 
Wam wszystkiego co najlepsze. 
Samych pogodnych i radosnych dni, 
żeby spełniły się wasze marzenia Małe Skarby.
Życzę Wam dużo, dużo zdrowia 
wspaniali Mali Wojownicy

AlaMH
Alicja Mazur-Halon
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje. 
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składają...

awin_074
Agnieszka Winnicka-Mackenthun
Życzę każdemu z Was dużo przyjaciół i bliskich 
Wam osób, aby pomogli Wam walczyć z chorobą, 
mnóstwa siły, abyście jak najszybciej pokonali 
raka, uśmiechu i nadziei, słońca każdego dnia, 
jak najwięcej radości nawet wtedy, 
gdy nie macie siły i jesteście słaby. 

Życzę Wam, aby Wasi lekarze zrobili wszystko co 
możliwe, abyście mogli szybko wyzdrowieć 

i bawić się ze zdrowymi rówieśnikami - w domu, 
na podwórkach i w parkach.

asia
Joanna Olejnik
Wszystkim kochanym dzieciaczkom 
- pamiętajcie - każdego dnia jest Dzień Dziecka. 
Bez Was nie byłoby uśmiechu

goska21
Małgorzata Matysiak
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Wam sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

majtyna
Martyna P.
Pamiętać! Nie poddawać się! Przede wszystkim 
zdrowia i uśmiechu na Waszych twarzyczkach! 
Dużo miłych, niezapomnianych chwil :*

Aga
Agnieszka Ż.
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

kate_ka
Kasia Koźluk
Najdzielniejsi z dzielnych!

Wasze zmagania cięższe są niźli walki herosów, 
a Waszą niezłomnością dorównujecie 
najwaleczniejszym bohaterom! My, dorośli, 
stawiamy Was sobie za wzór do naśladowania.

Życzę Wam z całego serca, by każdy dzień czynił 
Was silniejszymi!

NB
N B
Cześć Mały Dzielny Człowieku!
Dziś jest Twój dzień, wiesz? Dzień Dziecka. 
Z tej okazji chciałabym złożyć Ci życzenia 
- takie od serca. 
Życzę Ci aby każdego dnia towarzyszył Ci uśmiech. 
Chciałabym aby jak najczęściej gościł na Twojej 
twarzy.
Życzę Ci abyś zawsze czuł się kochany, abyś był 
waleczny i się nie poddawał. I żebyś zawsze miał 
w sercu nadzieję. Na lepsze jutro.
Ale przede wszystkim - ZDROWIA. Będę się za 
Ciebie modlić.
Ściskam Cię mocno i całuję w obydwa policzki!!!
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W Dzień Dziecka będę myśleć tylko o Tobie.
Wszystkiego najlepszego.

MOJO0
Agnieszka Wichrowska
KOCHANI WOJOWNICY
RADOŚCI Z ROBACZKA, DŻDZOWNICY 
I KRZACZKA, UŚMIECHÓW GROMADA NAWET GDY 
DESZCZ PADA,
I SKOKÓW W KAŁUŻY CZYŚ MAŁY CZYŚ DUŻY
I MARZEŃ SPEŁNIENIA I W PĄCZKACH NADZIENIA
SIŁY PAPAYA ... ACH NIE TO JUŻ MACIE...
CHOĆ PEWNIE SZPINAKU NIE ZAJADACIE,
PRZYJMIJCIE OD NAS TE DZIWNE ŻYCZENIA BO 
JESTESMY PEWNI ZE DOJDĄ SPEŁNIENIA
BUZIAKI OD AGI, BARTKA, KACPRA I MATEUSZA

klaudia
Klaudia
Hejka wojowniku :D
tak się cieszę,że to czytasz, mam nadzieję 
że czujesz się dobrze. Dziękuje Ci że się 
nie poddajesz, że ciągle walczysz! Pamiętaj, 
że najważniejsze żeby być wiecznie uśmiechniętym 
i wierzyć, że jest coś więcej. Ból z czasem minie. 
Kiedyś spotkamy się i będziemy śmiać się 
i cieszyć się razem!!! :D

thexxx
Oliwia Iłejko
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam Kochane 
Dzieciaki mnóstwa całusów od najbliższych,
lawiny pluszaków oraz siły na realizowanie 
swoich marzeń.

basia
basia
Hej Misiaki,
życzę wam samych smerfnych dni, moc buziaków 
i słodyczy. Jesteście super :)

Agnieszka18
Agnieszka Dorawa
Spełnienia najskrytszych marzeń bo to one 
pozwolą Wam zostać najszczęśliwszymi ludźmi 
na świecie!

Natalia
Drodzy Wojownicy!
życzę Wam kochane dzieci abyście 
nie traciły swojej siły, 
abyście w swoich złych chwilach nie tracili nadziei, 
byście zawsze miały uśmiech na twarzy, 
były pełne radości i zdrowia.
Walczcie moich drodzy wojownicy 
bo każdy dzień to walka i wierzcie mi nie 
poddawajcie się nigdy!
Pozdrawiam Was i życzę dużo słonecznych dni!
Natalia.

donata89
donata fi las
w tym dniu skladam wam najdroższe dzieci 
życzenia niech słonko mocno świeci aby wszyczy 
mali dobrze dzień ten wspominali w radości 
i uśmiechu i aby tak zostalo

Jabłonki
Ania, Maja, Oskar, Michał Jabłońcy
Kochani!!!
Z okazji Waszego święta życzymy Wam samych 
pięknych,kolorowych,pełnych uśmiechu i radości 
dni.Niech uśmiech nie znika z Waszych twarzyczek 
a siła i wytrwałość,jaką posiadacie nigdy Was nie 
opuściła.

Marta
Marta Dolot
Kochani i dzielni wojownicy, przesyłam moc 
buziaków z okazji dnia dziecka, i jestem pewna 
że wykopiecie tego wstrętnego raka, bo w małych 
aniołkach jest przecież ogromna siła!!

ZuzaB
Zuza Betkowiak
Wszystkim malutkim i trochę większym Smykom 
Ogromu radości, paczek słodkości i przygód 
nieskończoności.
:) :) :)

paulisia1536
Paulina Szucka
Życzę Wam najważniejszego - Zdrowia. 
Dużo dużo zdrówka. Pamiętajcie o modlitwie 
i żeby czerpać z życia ile się da. 
Wiem że łatwo mi mówić bo jestem zdrowa, 
wcale tak nie jest mam po prostu inną chorobę. 
Wierzę że dzień dziecka spędzicie z uśmiechem 
na buzi. Tego Wam życzę. 
Jesteście wszystkie takie Kochane. 
Dla mnie zawsze macie Dzień Dziecka. 
Kocham Was

Ariel
Witajcie mali superbohaterowie!
W dniu Waszego święta życzę Wam zdrówka 
przede wszystkim, dużo uśmiechu i radości, 
wspaniałych kompanów zabaw, mnóstwa 
przygód, podróży na jednorożcu w najdalsze 
zakamarki wyobraźni z Piotrusiem Panem, 
siły Herculesa i Thora razem wziętych, 
spełniania marzeń - nieustannie i uparcie 
dążcie do ich realizacji.

Kuba
Jakub Błaszczyk
Hej! Cześć Maluchy!
z Okazji Dnia dziecka z całego serca życzę Wam 
siły i pogody ducha, żeby każdego dnia świeciło 
słońce a na waszych buziach gościł uśmiech. Sa-
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mych fajnych kolegów i świetnej zabawy. 
I zdrówka Kochani! Dużo zdrowia.
Pozdrawiam

andzias99
Andżelika Szajna
Z całego serca życzę WAM wszystkiego najlepszego. 

Gdybym tylko mogła oddałabym wam wszystko ..

klaudia22
Klaudia Nolbert
W dniu Waszego święta życzę Wam wszystkiego 
co najlepsze Kochane Dzieciaki! Dużo uśmiechu, 
radości, szczęścia, zdrowia i pomyślności. 
Spełnienia najskrytszych marzeń oraz samych 
przyjemnych w Waszym życiu zdarzeń. 
Śmiało kroczcie do przodu i z odwagą pokonujcie 
wszystkie przeciwności losu :)

malgoska
Małgorzata poszczyk
W tym szczególnym dniu dla wszystkich dzieci, 
życzymy Wam dużo radości, pogodnych chwil,
a przedewszystkim wygranej walki z chorobą,
spełnienia marzeń drogi dzieciaczki, całuski 
i mocne uściski

Kordelia85
Natalia Stefańska
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!!

Życzę Wam Wojownikom dużo miłości, serdeczno-
ści, wielu przyjaciół oraz zdrowia!!!!!

Aleksandra
Aleksandra Wojtaszczyk
Z okazji Dnia Dziecka 
życzę Wam zawsze uśmiechniętej buzi, 
wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów 
od waszych rodziców. 
Ciekawych bajek czytanych na dobranoc 
i zawsze kolorowych snów...
Niech ten dzień będzie radosny i pełen 
niespodzianek !

justyna 1
justyna makay
Kochane, najdrozsze, piekne aniolki życzę Wam 
wszystkim dużo zdrówka,uśmiechu i radości...
Myślę o Was i wierzę że damy sobie wszyscy radę 
z tym wstrętnym choróbskiem i przepędzimy je na 
cztery wiatry:))))Trzymajcie się 
tyle was do serduszka:))))))

mama Arusia
OLSZAK MAŁGORZATA
Wszystkim Dzieciom w Dniu Ich Święta
Z całego serca życzę radosnego dorastania,
By wszystkie chwile spędzone wśród rodziny

i przyjaciół były magiczne
i przepełnione fascynacją dla piękna świata,
By każdy dzień przybliżał Was
do realizacji marzeń.
Niech każdy dzień będzie dla Was 
nową, wspaniałą przygodą........
.......a każdy poranek będzie pełen
niespodzianek

myssia1
agnieszka mysza-kuś
Kochane Dzieci...

Żyjcie tak , aby każdy kolejny dzień był 
niesamowity i wyjątkowy...
Wypełniajcie każdą chwile tak, aby zawsze 
wspominać ją z radością...

Czerpcie pozytywną energię ze słońca, 
kapiącego deszczu i szczerego uśmiechu innych...
Codziennie znajdujcie w sobie siłę, entuzjazm, 
mądrość, wyrozumiałość oraz szacunek 
do innych ludzi..

Żyjcie najpiękniej jak umiecie
Spełniajcie się i bądźcie szczęśliwi..

Kochane Dzieci
życzę Wam zawsze uśmiechniętej buzi,
wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów.
Ciekawych bajek czytanych na dobranoc
i zawsze kolorowych snów...

bubbly4
Joanna Kamińska
Spełnienia wszystkich marzeń! 
Radości z każdej chwili, nawet tej najmniejszej! 
Radości z każdego dnia :) 
I cały ogrom siły, do walki... 
Uśmiechu na buziach każdego dnia :)
życzy Asia :)

agusia775
Agnieszka Gnoińska
Uśmiechu mimo wszysko i spełnienia marzeń

Jus Tyna
Justyna
Ze wszystkich kwiatów świata chciałabym zerwać. 
słońce i dać je Wam

Kasia
Kasia
Kochani Wielcy Wojownicy z okazji 
Waszego święta życzę Wam uśmiechu na twarzy, 
siły do walki i wygranej! Niech się spełniają 
Wasze wszystkie marzenia!
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Selma
Monika Maziarz
Kochani,
też walczyłam z tą chorobą i wyszłam z niej 
zwycięsko. Chociaż jestem dorosła, to jednak 
pamiętam, co wtedy czułam i wiem, 
co przeżywacie. Wiem też, że Mali Wojownicy 
są zawsze silniejsi i odważniejsi od dorosłych. 
Dlatego wierzę, że wasza determinacja, 
siła i postawa wyprowadzą was z tej ciemnej 
doliny na piękne słońce. Będę się modlić, 
abyście wszyscy zwyciężyli z chorobą. 
W przyszłości sami będziecie świadkami 
dla innych i zaświadczycie, że z rakiem 
da się wygrać. Ja zaufałam Jezusowi i On mnie 
przeprowadził przez to doświadczenie. 
Ściskam Was gorąco! Monika

Oluś
Ola Kamińska
Kochane Maluchy, 
z całego mojego serducha życzę Wam zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Siły do walki 
na każdy dzień, wspaniałych ludzi wokół, 
dużo miłości i uśmiechu na twarzy. 
Pięknych chwil wypełnionych zabawą 
z przyjaciółmi oraz duuuużo prezentów 
na Dzień Dziecka!
Jesteście wielcy!
Wierzymy w Was Kochani!
Całusy
Oluś

marki1993
edzia markiewicz
Drodzy mali wojownicy
Z okazji z Dnia Dziecka chcę życzyć Wam przede 
wszystkim duuuuuużoooooo zdrowia, dużo 
uśmiechu zero smutków. Nigdy nie traćcie 
w wiary w siebie i wasze możliwości. 
Spełniajcie swe marzenia, realizujcie swe pasje.
Pokażcie światu ze macie siłę 
i nie straszna wam choroba.
Mimo że sie nie znamy nie ma mnie przy Was 
nie mogę Was przytulić. Wierzcie mi jestem 
z Wami myślami zawsze wierzę w Was.
Życzę Wam dużo też prezentów od bliskich. 
Bądźcie soba ludzir was kochaja kim jesteście

Olcia
Ola
Kochani! Dla mnie jesteście prawdziwymi 
SUPERBOHATERAMI, życzę Wam, żebyście tak 
jak Superman byli silni, dzielni, odważni i zawsze 
uśmiechnięci. Wierzę, że dzięki temu pokonacie 
wszystkie najstraszliwsze potwory.

Ewa
Ewa Jaworska
Kochani Wojownicy... życzę Wam aby siła którą 

macie w sobie dała sobie radę z tym 
„czymś niedobrym” i już nigdy nie pozwoliła 
na jej powrót

Karola
Wszystkie najlepszego z okazji DNIA DZIECKA! 

Dużo radości z każdego dnia,
uśmiechu na buzi,by z każdym dniem 
promieniał coraz bardziej.
Spełnienia marzeń,
bo one są najważniejsze w życiu.
Wytrwałości w dążeniu do celu,
bo przez to człowiek staje się silniejszy.
Oraz MIŁOŚĆ,bo właśnie ona daje 
największą siłę do walki! 

Buziaki,
Karolina :) 

Alka
Alina Gierak

Moi kochani, życzę Wam z okazji Dnia Dziecka 
samych słonecznych dni. Wracajcie szybko 
do zdrowia. Życzę Wam, by spełniły się wasze 
marzenia, by wokół byli sami przyjaźni ludzie. 
Wiele uśmiechów, radości i ZDROWIA.
Alka

Justyska94
Justyśka
Wszystkim Kochanym Małym Wojownikom 
życzę dużo dużo siły do walki z chorobą, 
jak najwięcej uśmiechu,słoneczka na każdy dzień, 
aby każdy kolejny poranek przynosił wam 
mnóstwo wiary,wytrwałości i nadziei.
Nigdy się nie poddawajcie!
Ściskam każdego z osobna i przesyłam 
moc buziaków.
Trzymam za Was mocno kciuki i wierzę,
że wygracie z chorobą! :) 

basia
Barbara Salnik
Wszystko, co było Twoim marzeniem...
co jest i będzie w przyszłości,
niech nie mija z cichym westchnieniem
lecz się spełni w całości.
Wszystko, co piękne i upragnione
niech będzie w Twoim życiu spełnione!

Marysia
Maria Adamowska
Kochane Dzieci!!! 
Nie mam wśród bliskich nikogo, kto doświadcza 
takiego cierpienia jak Wy, i nie mam styczności 
z ludźmi z takimi problemami zdrowotnymi. 
Mimo wszystko jednak coraz bardziej poznaję 
wartość życia i zdrowia na własnej skórze. 
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To bardzo mnie skłania do przyznania 
Wam - Bohaterom przeogromnego uznania 
za walkę, w której się nie poddajecie. 
Jest w Was PRZEOGROMNA siła walki, 
siła woli przetrwania. Bardzo chciałabym 
być z Wami, odwiedzić Was. 
Mam nadzieję, że kiedyś tego doświadczę. 
Chylę czoła i jestem duchem z Wami. 
Z serca życzę Wam spełnienia najskrytszych 
marzeń, bo w pełni na to zasługujecie. 
Pamiętam o Was również w modlitwach. 
ŚCISKAM MOCNO I CAŁUJĘ!!! 
tegoroczna maturzystka Marysia :)

olap
Aleksandra Prill
W Dniu Waszego Święta Skarby
Samych słonecznych dni
Samych uśmiechów na twarzach
Spełnienia każdego z najskrytszych marzeń
Zdrówka Zdrówka i Zdrówka
Trzymajcie się dzielnie.
Buziaki

Jula3
Julita Wieczorek
Aby wasze marzenia udało się zrealizować, 
dużo miłości, ciepła i dobrego humoru. 
Samych słonecznych dni, wszystkiego co najlepsze 
i wielu pięknych przygód :) Walczcie dzielnie.

Kura
Karolina Kura
Kochane dzieci, życzę Wam przede wszystkim 
w tym dniu sporo uśmiechu na twarzy, 
dużo radości z bycia dzieckiem bo to najpiękniejsze 
chwilę. Trzymam za Was z osobna mocno kciuki 
i wierzę, że wszystko będzie dobrze. 
Ściskam Was bardzo mocno i przesyłam moc 
ciepła, energii i miłości !!!! Wszystkiego dobrego!

Ania
Ania Tabor
Niech was błogosławi Pan i niechaj was strzeże. 
Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech 
wam miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz 
swoją ku wam i niech wam da pokój.

magda2512
Magdalena Bojarska
Witajcie Kochani :-) 
W dniu waszego święta chciałabym życzyć wam 
z całego serduszka: Dużo dużo zdrówka spełnienia 
wszystkich marzeń uśmiechu na twarzy oraz dużo 
wiary bo wiara czyni cuda

Karolina
Karolina Mazurek
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –

to szczególny dla Was dzień.

Mali Wojownicy życzę Wam samych słonecznych 
dni, uśmiechu na twarzy i dużo dużo siły do walki.

Mario
Mariusz Jędra
W dniu dziecka życzę Wam samych spaniałych 
oraz szczęśliwych dni w waszym codzienny 
zmaganiu się z przeciwnościami losu 
DUŻO DUŻO Zdrowia

kasiek28
Kasia Nowak
Kochane Małe - Wielkie Dzieci! Z okazji Waszego 
Święta życzę Wam przede wszystkim zdrowia, 
dużo, dużo Siły - i do walki z chorobą, i do tego, 
by po wygranej walce spełniać swoje najskrytsze, 
najodważniejsze marzenia! :) Życzę Wam wielu 
kolorowych, radosnych i beztroskich dni! Abyście 
na swojej drodze spotykali samych dobrych ludzi 
i przezwyciężali wszelkie trudności :) 
Życzę Wam szczęśliwego, zdrowego i spokojnego 
życia, i mocno trzymam kciuki za Was, abyście 
nigdy się nie poddali w walce z chorobą i byście 
tę walkę wygrali :)

emma
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam miliona powodów 
do uśmiechu i radości każdego dnia! słonka, spełnie-
nia marzeń absolutnie wszystkich, podróży - małych 
i dużych :) siły, prawdziwych przyjaciół wokół, 
pięknych chwil spędzanych z najbliższymi :)

BasiaZosiaKuba
BARBARA KAŁUCKA-WYSOGLĄD
KOCHANI!!!

DUŻO SŁOŃCA W SERDUSZKACH 
A ŁEZ TYLKO ZE SZCZĘŚCIA
PEŁNEGO SERDUSZKA POKRYTEGO MIŁOŚCIĄ
SERDECZNYCH UŚMIECHÓW OD UCHA DO UCHA
BOLĄCEGO BRZUSZKA ALE TYLKO ZE ŚMIECHU 
WSPANIAŁYCH PRZYJACIÓŁ KTÓRZY 
POMAGAJĄ I WSPIERAJĄ
W KAŻDYM DNIU NAJMNIEJSZYM GESTEM

Kahamuu
Kasia Ciurzyńska
W dniu Waszego święta życzę Wam:
W - wariactwa do utraty tchu
O - obłoków na których będziecie mogli się bujać
J - jasnych, radosnych dni
O - odpoczynku od rzeczywistosci
W - wytrwałości w swoich codziennych planach
N - nowych przyjaźni
I - iskierki, która rozświetli Wasze buziulki
C - całusów 100 tysięcy, każdego dnia
Y - yyyyy? Yogi? Misia Yogi, a może Yeti  który 
będzie rozśmieszał Was w snach?
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marti ta
Marta Szymczak
Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, 
cierpliwości w codziennej walce... 
Niech słoneczko zawsze świeci dla was najmocniej 
jak potrafi , a ptaszki niech zawsze rano budzą 
was swoim śpiewem...

MonikaVaik
Monika
Kolorowych snów,
uśmiechu od ucha do ucha,
pięknych bajek na dobranoc,
własnego pieska i kotka,
co dzień nowych przygód,
butów siedmiomilowych,
gwiazdki z nieba,
wspaniałych przyjaciół,
i wesołej rodzinki.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich 
Małych Wojowników składa ciotka Monika.

Monia
Monika Kowalczyk
Mali a w zasadzie Wielcy Wojownicy życzę Wam 
szybkiego powrotu do zdrowia, wytrwałości i siły. 
Jestem przekonana, że wygracie i za to mocno 
trzymam kciuki

Pozdrawiam
Ciocia Monika :)

Sylwia S
Sylwia Siadul
Drodzy Mali Wojownicy!

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka! Dużo 
radości z każdego dnia, nadziei i wiary, bo one 
potrafi ą czynić cuda! Niech ten promyk nigdy nie 
gaśnie. Wasz uśmiech potrafi  inspirować, a siła, 
jaką w sobie macie, sprawia, że jako Wojownicy 
jesteście najdzielniejsi na świecie! Trzymam kciuki 
i mam nadzieję, że w Dzień Dziecka czeka Was 
jeszcze więcej niespodzianek:)

Podziwiam Was Kochani Wielcy Wojownicy i 
jestem razem z Wami! 

Miliony uścisków i całusów dla każdego z Was!
Sylwia

Ola
Aleksandra Klimczak
Kochane Dzieciaczki!
W dniu Waszego święta, życzymy Wam dużo 
zdrówka, bo to jest najważniejsze. Żeby nigdy nie 
zabrakło Wam sił w walce. 
Żeby mimo trudności na Waszych twarzach, jak 
najczęściej pojawiał się uśmiech, a dni wypełniły 

się zwyczajną radością. Oby złe dni się już 
skończyły i zastąpiło je wielkie szczęście 
i dziecinna beztroska.

Wszystkiego najlepszego Mali Wojownicy:*

życzą Ola, Adam i Helenka

Rzeczka
Gabriela Bester
Jesteście Wielcy! Biorę z Was przykład każdego 
dnia, gdy coś mi nie wychodzi i jest mi źle. 
Życzę Wam z całego serca dużo sił i wielu 
powodów do radości - tych małych i dużych.

Ewa 77
Ewa Kulczycka
Kochane dzieci z Okazji Dnia Dziecka składam 
Wam najpiękniejsze życzenia -dużo, dużo zdrowia 
wiele uśmiechu spełnienia najskrytszych marzeń.
Ściskam gorąco i pozdrawiam Ewa z Sulejówka 
wraz z córeczką Leną.

Kasia Sz.
Kasia Szychowska
Kochane Dzieciaki!

W Dniu Waszego Święta życzę Wam dużo dużo siły 
do walki z tym 

okropnym Nieborakiem, uśmiechu od ucha do 
ucha, słoneczka co 

ogrzeje Wasze uśmiechnięte buzie każdego dnia, 
nawet wtedy 

kiedy boli i uśmiechać się nie chce... Dacie radę! 
Trzymam 

kciuki! i nigdy nie puszczę...:)

Aglelo
Agnieszka Krempa
Kochani,
Życzę Wam dużo siły i mnóstwo czasu do poznania 
wszystkich zabaw, wyliczanek i piosenek świata

bombka6
Agnieszka Hańderek
Kochane Dzieciaki wszystkiego najlepszego, dużo 
zdrówka i wszelkiej radości w tym wyjątkowym 
dla Was dniu :)

aksa
Naj!!! Dla małych wojowników.

Travels Like Wav
Sandra Bednarczyk
Kochane Dzieciaczki!
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W tym szczególnym dniu życzę Wam wielu 
powodów do radości i uśmiechu, samych 
spełniających się marzeń, mnóstwa siły 
do walki z chorobskiem i nade wszystko zdrowia! 
Wielu Przyjaciół i miłości! Jestem absolutnie 
przekonana o tym, że szybko wyzdrowiejecie, 
przecież nie może być inaczej! Życzę Wam 
kolorowego, beztroskiego, bajkowego życia 
i tooony słodyczy - nie tylko w dniu Waszego 
Święta, ale każdego dnia. Do końca Świata i o 
jeden dzień dłużej!  

Sciskam Was najmocniej!

Szymańscy
Arleta, Nadia i Krzysztof Szymańscy
Kochani Wojownicy, życzymy Wam aby uśmiech 
gościł codziennie na Waszych twarzach, aby 
spełniły się Wasze marzenia i duuuuuuuuuuużo 
zdrowia!

ewelina
Ewelina Nieznalska
Kochane słoneczka,
Życzę Wam abyście zawsze wiedziały i czuły 
jakim szczęściem i radością dla Waszych bliskich 
była każda godzina, każda minuta i każda 
sekunda spędzona wspólnie. 
I że Wasz uśmiech i Wasza miłość jest 
najcenniejszym co mogło się przytrafić Waszym 
mamą i tatą, siostrom i braciom, babciom 
i dziadkom i wszystkim których spotykaliście 
i spotykacie na swych drogach. 
Przesyłam olbrzymie uściski i buziaki 
dla Wszystkich wojowników fundacji. 
Strasznie Was podziwiam za odwagę, siłę 
i wytrwałość. Bawcie się i świętujcie bo to 
Wasze święto.:):):)

agnesarasz
agnieszka
Radosnego i pełnego przygód dnia oraz słońca 
uśmiechu i wspaniałych prezentów 
życzy Lenka

Patrycja
Patrycja Kokot
pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci..
w dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Wam sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności! :) :* 

nie poddawajcie się, walczcie, bo warto! 
i wierzę, że Wam się uda :*

emilia.dominika
Emilia Szcześniak
Dużo zdrówka i uśmiechu (;

Ewa
Ewa Broncel
Życzę Wam małe kawałeczki nieba aby każdy 
dzień był Waszym najpiękniejszym aby wszystko 
Wam się spełniło i było spełnione Życzę Wam 
dużo radości i każdego dnia uśmiechu 
na Waszych cudnych buźkach :)

Wioletta
Sałdan Wioletta
Ślicznych uśmiechów, spełnienia wszystkich 
marzeń, dużo zdrówka a przede wszystkim 
wspaniałych prezentów na Dzień Fziecka. 
Całuski.

Margula
Ula Margas
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam dużo siły 
i uśmiechu! Wspaniałych przyjaciół oraz 
spełnienia marzeń!

Ania
Anna Ryszkowska
Kochani Mali Wojownicy, 
Niech Moc będzie z Wami :)

Doris4
Dorota Gumienna
Kochane maluszki 
Życzę Wam dużo siły i wytrwałości, uśmiechu 
i radości. Dla Was nie ma rzeczy niemożliwych !!! 
Jestescie wspaniali!

Emii
Emilia Nowacka
Kochani Mali Wojownicy! 
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje. 
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składają... 

Buziaki dla Was Aniołki :)

Moniq43
Monika Chrzan
Wszystkiego co najlepsze, najmilsze, najczulsze, 
najbardziej radosne. Czyli wielkie NAJ :) 
Szybkiego powrotu do zdrowia!
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carlybrandley
Carly Brandley
Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń 
i siły do walki!

Barbis
Barbara Bis
Najlepsze życzenia bardzo szybkiego powrotu 
do dobrego zdrowia i wiele radości, miłości 
najbliższych i cudownych prezentów 
na Dzień Dziecka 
przesyła Basia Bis z rodziną 
MOC UŚCISKÓW I CAŁUSKÓW!!!!!!!!

Ania
Ania Perkowska
Kochane dzieciaki!
Sił mnóstwa aby wygonić choróbska
Radości z drobnych przyjemności
Dużo miłości
Uśmiechu na co dzień
Całusów i przytulasów co niemiara
I tony prezentów! Bo fajnie jest je dostawać, 
prawda? :-)
Szybkiego powrotu do zdrowia!
Ściskamy Was serdecznie 
i trzymamy za Was kciuki!

Ania, Piotr, Iga i Filip

flachback
robert
Zdrowia dzieciaki wam życzę Kochan 
was wszystkie ,jesteście silni, 
nie do pokonania

hha
halina brejza
Wiara czyni cuda!

Piotruś
Piotruś Zawada
Pamiętajcie że szczęście to miłość wokół nas :) 
i nadzieja niegasnaca :) wszystkiego najlepszego 
dla wszystkich dzieci przesyla 
Piotruś z mamą z Zabrza

jucha.pl
dariusz jucha
Szybkiego powrotu do zdrowia

justa
justyna wlodarska wraz z córkami
trzymajcie się maluchy :) jesteście bohaterami :) 
dużo zdrowia i szcześcia :)

moni_w86
Monika Wiktorowska
Kochani walki o życie i żebyście nigdy nie zwątpili 
w swoją siłę i chęć życia. Nadziei, w szczęśliwe 

zakończenie i napisania własnej opowieści 
o zakończeniu „...i żyli długo i szczęśliwie!”

malg0sia2
Małgorzata Zajczyk
Z okazji „Dnia dziecka” wszystkim dzieciom 
składam serdeczne życzenia, dużo radości, 
uśmiechu, wielu serdecznych przyjaciół 
i beztroskiej zabawy. Niech każdy dzień 
będzie dla Was nową wspaniałą przygodą. 
I oczywiście zdrówka bo ono jest Wam najbardziej 
potrzebne oraz siły i cierpliwości, trzymam 
za Was kciuki,całuje i ściskam;)))))))))))))))))))

izunia41
Iza Kociubinska
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje. 
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składają..

olk91
Aleksandra Krawczyk
Drodzy mali Wielcy Ludzie!
Życzę Wam z całego serca aby każdy dzień 
był dla Was piękniejszy od poprzedniego. 
Żeby słońce nie przestawało dla Was świecić. 
Żeby uśmiech nie znikał z Waszych uroczych twa-
rzy. Życzę Wam też, żeby nigdy 
nie zabrakło Wam tej odwagi, 
której zazdrości Wam niejeden dorosły! 

Trzymam za Was kciuki!

marl3na
Marlena
Dużo słońca każdego dnia i nieschodzącego 
z twarzy uśmiechu!! Aby wszystkie dni w roku były 
tak wyjątkowe jak Dzień Dziecka. Ściskam mocno

paulee
Paulina Góra
Życzę Wam kochani z uśmiechem przeżytego 
każdego dnia, wśród ludzi z otwartym sercem 
i umysłem, to Wy jesteście dla nas wzorem 
i przykładem wielkiej odwagi i waleczności.
Jesteście Wielcy - Mali Wojownicy !
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Ka.
Katarzyna Ratkiewicz
Życzę Wam basenu z budyniem truskawkowym! 
I jeszcze aby uśmiech nigdy nie schodził Wam 
z buziaków! Aby każdy dzień był lepszy 
od poprzedniego! :)

Basiaxxxx
Barbara Czyż
Z okazji zbliżającego się dnia dziecka, życzę Wam 
duuużo słodkości. Aby ten śliczny uśmiech nie 
znikał z Waszych twarzyczek bo każda minuta 
smutku zabiera nam 60 sekund szczęścia :) 
Dużo siły do walki o zdrowie, spełnienia marzeń 
i miłości :) Pamiętajcie że zawsze trzeba widzieć 
promyk nadzieji tam gdzie inni widzą ciemność 
wtedy życie staję się bardziej radosne :) 
Wszystkiego NAJ :)

ju.tarasiewicz
Justyna Tarasiewicz
Jesteście małymi, WIELKIMI BOHATERAMI! 
Jestem z Was dumna, Wy też powinniście. 
Tak niewielu ludzi może to o sobie powiedzieć. 
Uśmiechajcie się każdego dnia, bycie dzieckiem 
to najwspanialszy czas! Wysyłam tysiące, 
a nawet miliony słodkich buziaków :)

annamaria
Aleksandra Wierzbicka
Kochani, 
W Waszym dniu życzę Wam, aby każdy dzień 
był lepszy od poprzedniego. Żebyście czerpali 
garściami samo dobro z otaczającego Was Świata 
i ładowali nim swoje serduszka. Wszystko się może 
zdarzyć, gdy się w to głęboko wierzy :-)

Hogatka
Agata Urbanowska
Dzieciaki!
Chcę Wam życzyć z okazji Waszego święta 
samych cudowności - uśmiechu, zdrowia, 
radości, miłości, słodyczy i spełnienia 
najskrytszych marzeń. 

Musicie to wiedzieć, że w każdym uśmiechu 
jaki dajecie czy otrzymujecie jest magiczna 
moc uzdrawiania. Ja Wam właśnie posyłam 
taki serdeczny uśmiech - od ucha do ucha :-D

Pamiętajcie, że jesteście cudowni!!!

Bardzo trzymam za Was kciuki 
Moc uścisków, 

dobry duszek
...

Sunflower
Anna Burko
Kochane Dzieciaki!

Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Wam sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

Moc uśmiechów i uścisków przesyła 
Anna

olusia1891
Aleksandra Nowodworska
Wszystkiego Co najlepsze dla Wszystkich 
dzieciaczków pogody dycha 
i dużo uśmiechów na buzi :*

aneczka19
Anna Hochenzy
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Wam serduszkiem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, mnóstwo zdrowia i pomyślności.

____▓▓▓▓▓_______▓▓▓▓▓
__▓▓((()))▓▓____▓▓((()))▓▓
_▓▓(¯`v´¯)))▓▓_▓▓(¯`v´¯)))▓▓
▓▓(¯`(▓)´¯)))▓▓▓(¯`(▓)´¯)))▓▓
▓▓▓(_.^._)))▓▓▓▓▓(_.^._)))▓▓▓
▓▓▓▓(¯`v´¯)))▓▓▓(¯`v´¯)))▓▓▓
_▓▓(¯`(▓)´¯)))▓▓(¯`(▓)´¯)))▓
___▓▓(_.^._)))▓▓▓(_.^._)))▓
_____▓▓▓▓(¯`v´¯)))▓▓▓▓
_______▓▓(¯`(▓)´¯)))▓▓
________▓▓(_.^._)))▓▓
_____ (¯`v´¯)))_▓▓▓
____(¯`(▓)´¯)))▓▓
_____(_.^._)))▓▓

mlaenstwo_83
Anna Pytel
Kochani,

Wy jak nikt inni wiecie, jak ciężko potrafi być 
dziecku. Z okazji waszego święta chciałabym 
Wam by zawsze świeciło Wam słonko. 
By dobre myśli, uśmiech nigdy was 
nie odpuszczały, a zdrowia przybywało. 
Jesteście mali, ale bądźcie silni tak, 
jak my dorośli pewnie nie potrafilibyśmy 
nigdy być ;-)
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Marta
Marta Jeżewska
Kochani! 
Życzę wam dużo SIŁY! 
Pamiętajcie, świat należy do Was! 
Uśmiechajcie się każdego dnia, śmiejcie 
i cieszcie z każdego dnia. 
Wygrajcie z tym paskudztwem! 
Macie życzenia również od dzieci 
ze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera 
w Poznaniu! Trzymajcie się!

Kinga
Kinga Kabaja
Radości, słodkości, misiaków, buziaków, cudaków. 
Wszystkiego najnajnajpiękniejszego 
i najnajnajnajlepszego, spełnienia marzeń, 
uśmiechu od ucha do ucha i czego sobie życzycie 
dla WAS w tym szczególnym dniu i codziennie. 
Trzymajcie się:)) 
Kinga, Dominik i Patryk

Ewa
Ewa Baigazin
Życzymy Wam dużo sił, które potrzebne 
są wszystkim Wojownikom! Bądźcie szczęśliwi, 
cieszcie się ze wszystkich zwycięstw! Wierzcie, 
że każdego z Małego Wojownika kiedyś wyrośnie 
Wielki Wojownik! Wojownicy i Wojowniczki
- wiele osób o Was się dowiedziało dzięki akcji 
tych kartek, Zdobyliście Wielkie grono kibiców! 
Będę o was często myśleć i opowiadać o waszych 
bitwach innym dzieciom!
Ewa

agnieszka258
Agnieszka
Dużo, dużo, dużo zdrowia, radości i uśmiechu, 
siły do codziennej walki, spełnienia najskrytszych 
marzeń, dużo zabawy, kochanych ludzi wokół 
Was, nadziei i miłości. 

Nigdy się nie poddawajcie.

asia
Joanna Gancarz
Niech zawsze Wam świeci jasne słoneczko 
a uśmiech nigdy nie zniknie z twarzy,dużo siły 
i wytrwałości kochani Mali Wojownicy

Jolka
Jolanta Jaworska
uśmiechu
śmiechu
chichotu
gilgotek
łaskotek
łakoci
i wszystkiego innego co daje szczęście!

martita
Marta Rzymkowska
Trzymajcie się Maaluchy :)!

Dużo siły, uśmiechu i słońca!!!

eweel
Ewelina Kopciak
Kochani życzę Wam przede wszystkim radosci 
i codziennego uśmiechu na buźkach i ogromnego 
szczęscia na jakie zasługujecie! Jesteście cudowni!

grzybus0510
Patrycja Grzybowska
Kochani Mali Wielcy Wojownicy! 
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam, aby w Waszym 
życiu nigdy nie zabrakło siły na walkę. 
Zawsze były te lepsze dni. 
Żeby każdy dzień przynosił dobre nowiny. 
A co najważniejsze życzę Wam powrotu 
do zdrowia i dużo miłości i ciepła od innych osób. 
Wiem, że moje życzenia są banalne 
z tym co czujecie, ale wspieram Was moim Mali 
Wielcy Wojownicy całym moim SERCEM! :) 
Trzymam kciuki,
Patrycja :)

dominika526m
Dominika Chyclak
Życzę wszystkim dzieciom, 
aby ich dzieciństwo 
było jak najlepsze 
i aby trwało jak najdłużej!

kinpe
Daria
Kochani Mali (WIELCY ) Wojownicy :-)

Życzę Wam wytrwałości i siły w Waszych 
codziennych walkach,
i żebyście mimo wszystko mieli codziennie 
powody do uśmiechu :-)
Podziwiam Was życzę z całego serducha 
żeby Wasze każde najmniejsze marzenie się 
spełniło :-)

kkozlowska
Karolina Kozłowska
Siły i zdrówka!

Rebelious
N.Gandecka
Życzę rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach,
drzew, na które dobrze się wspinać. 

W dniu twojego święta chcę ci podarować
kawałeczek ziemi, byś mógł wyhodować,
słodyczowe drzewko, pełne cukiereczków,
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tych małych i dużych i z dziurką w środeczku,
by rosły też na nim lody w różnym smaku
i świeże truskawki w czekoladowym fraku,
ale nie mogę dać ci tego,
lecz mogę ci życzyć wszystkiego dobrego!

Gocha
Małgorzata Pawlusiak
Kochani!!
W Dniu Dziecka życzę Wam byście mogli być 
dziećmi, szczęśliwymi i zdrowymi!! 
Żebyście wszyscy jak jeden mąż wygrali walkę 
z tym nierównym przeciwnikiem! 
Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci, niech spełniają się 
Wasze marzenia i niech nic nie stanie na przeszko-
dzie do wyzdrowienia! 

Ściskam Was!

Domi
Dominika Kocińska
Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, radości 
i spełnienia marzeń.

Monika
Monika
Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości 
siły i spełnienia wszystkich marzeń! Niech Wasza 
siła toruje najprostszą drogę do celu:)

MartynaWojciecho
Martyna Wojciechowska
Kochani Wojownicy! 

Życzę Wam pięknych uśmiechów, które zawsze 
widzę, kiedy Was odwiedzam. 

Siły i wytrwałości, żeby góry przenosić. 
Zarażajcie Nas nadal swoim optymizmem i wiarą, 
że wszystko musi się udać. 

Ściskam mocno i do zobaczenia! 
Wasza M. 

wojtek22
Wojciech Sawko
Zdrówka mali bohaterzy !!! :)

Gosia
Małgorzata Hajnrych
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, 
życzę dużo prezentów, wspaniałych chwil 
spędzonych wśród najbliższej rodziny, przyjaciół, 
dużo fantastycznej zabawy, dużo miłości :))))

Justyna
Justyna Najderek
Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim małym 
i dużym dzieciaczkom uśmiechu na waszych 
buźkach codziennie, radości w waszych oczkach, 

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń 
i przede wszystkim dużo, dużo zdrówka

Marysia
Marysia Kurzydło
Wszystkim Małym Wojownikom życzę spełnienia 
najskrytszych marzeń :* 

Dawi
Daniela Winnicka
Kochani Mali Wojownicy, 
życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń, 
tych takich malutkich, tych nieco większych, 
no i tych największych. Niech radość i pogoda 
ducha nigdy Was nie opuszcza. 
Słońca, ciepła i pogody!
Daniela

Eb1103
Ewa Pękała
Jesteście wspaniali!!!
Zbliża się Wasze Święto, a zatem niech radość, 
siła i wiara nigdy was nie opuszcza. 
Dużo zdrówka, masy prezentów i samej dobroci.
Ewa

iwooon
Iwona Ratajczak
Tylko słoneczka na niebie kiedy chmurki je 
pokrywają. Uśmiechu od ludzi by rozweselały 
każdy ciężki dzień. I samych dobrych ludzi na 
drodze, żeby pomagali.

joannapati
Joanna Krupa

Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.

phobiaf1
Justyna Bazanowska
Wytrwałości, pozytywnego myślenia i uśmiechu 
na buźce Pszczółki Kochane. Wszyscy wiemy, 
że sobie poradzicie i trzymany za Was mocno 
kciuki! Moc energii dla Was! :)

Agunia
Agnieszka Aleksandrowicz
Z całego serca, życzę Wam szybkiego powrotu 
do zdrowia, do domu i do rodziny. Niech spełnią 
się wszystkie Wasze marzenia te beztroskie 
- dziecięce i te całkiem na serio :-) 
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wiga
Jagoda Chmielecka
Kochani !!!
Życzymy Wam, aby każdy dzień był dla Was 
Waszym Świętem,żeby każdego dnia Wasze buzie 
śmiały się aż do bólu brzuszków, a jeżeli kiedy - 
kolwiek w Waszych oczkach pojawią się łezki, 
to niech to będą tylko i wyłącznie łezki szczęścia 
i radości.
I niech to będzie jedyny ból i jedyne łzy w Waszym 
życiu.
Kochamy Was i modlimy się za Was.

jaszczurka
Izabela Jaszczur-Janus
Kochani Mali Wojownicy, życzymy Wam dużo siły 
do walki z przeciwnościami losu, wspaniałych 
przyjaciół, którzy zawsze będą w wami walczyli 
przeciwko każdej zmorze; pięknej i lśniącej zbroi, 
która uchroni Was przed każdym ciosem oraz 
samych pogodnych dni. Przesyłamy buziaki.

Dorka 1958
Dorota Kawska
Dzieciaczki Kochane, dzielne i roześmiane! 
To dla Was szczególne życzenia od cioteczki,
która Was docenia. 
Życzę Wam wytrwałości i ukochanych gości. 
Życzę by słońce świeciło i zawsze było miło. 
Żeby co miesiąc jakieś marzenie udało się spełnić. 
Żeby każdy dzień uśmiech wypełnił. 
Bo uśmiech jest czarodziejem,który daje siłę 
i nadzieję. Całuski od cioteczki z jedenastoma 
kotami i dwoma pieskami.

przygma
Magdalena Przygodzka
Kochani, życzę Wam wraz z całą moją rodziną 
dużo siły, pogody ducha i uśmiechu oraz samych 
dobrych ludzi wokół. Jestem pewna, 
że to przesądzi o Waszym ostatecznym 
zwycięstwie. Całuję ze wszystkich sił. 
Magda

Kasia
Katarzyna Duda
Życzę Wam dużo słodkości w życiu :) 
Aby każde Wasze marzenie się spełniło, 
ale żeby się spełniło trzeba o nie walczyć! 
Tak samo ze zdrowiem, aby je mieć trzeba 
o siebie mocno dbać, walczyć, wierzyć, 
być silnym i się uśmiechać :)
Przed Nami całe życie,więc zbierajcie siły 
i walczcie! 
Buźki 

dariastrunk88
Daria Strunk
Czego Wam kochane dzieciaczki można życzyć? 
Przede wszystkim zdrowia! 

Aby Wasze dzieciństwo moglo być beztroskie,
aby na Waszych pięknych buźkach gościlł 
tylko uśmiech i aby spełniło sie każde z Waszych 
marzeń! Jesteście idolami dla wielu doroslych! 
Kochamy Was bo... 
wszystkie dzieci nasze są! 

syla
Sylwia R.
Kochane dzieciaki!
Nie będę Wam życzyć rzeczy niemożłiwych...
pożyczę Wam tego co napewno się spełni, uda..
Więc zdrowia, uśmiechu na buzinkach Waszych
Miłości od bliskich i do bliskich
Wiary w siebie bo to najważniejsze...
Bądźcie silni, macie MOC!!!!

Ela
Ela Głowińska
Dzieci Kochane życzę Wam 
dużo dużo uśmiechu, 
siły, wiary, wszystko będzie dobrze 
nigdy się nie poddawajcie,
Walczcie o swoje zdrowie i o swoje marzenia, 
wszystko będzie dobrze, 
wspierajcie się z całych sił 
Bo w Was jest siła !!!

OLAAA
Ola Dob
Jesteście najsilniejsi! 
Pamiętajcie, że uśmiech działa cuda!

alicjamgrfarm
Alicja
Uśmiechu i słonka na każdy dzień!

Dorota Łaskarzew
Dorota Kostrubiec-Kozłowska
Niech na waszych słodkich buziakach uśmiech 
i radość trwa cały rok życzę wam radości 
uśmiechu szczęścia wytrwałości

Anulka
Anna
Gdyby zebrać całą siłę, jaką macie 
Wy - Mali Wojownicy, to myślę, 
że niejedną górę można by przesunąć! 
I dlatego Wam właśnie tego życzę 
- mocy nadludzkiej, która pokona 
wszelkie przeszkody i trudności!

kappi77
kasia pawlak
miłości i zdrowia, 
zdrowia i radości, 
cierpliwości i miłości:)
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Kesarim
Mirosław Szozda
Dużo zdrowia!

Ania
Dzieciaki - zdrowia i siły 
- na przekór wszystkiemu!

ElaOs
Elżbieta Osowicz
Jak czasem mnie coś boli, 
zaczynam narzekać to myślę sobie 
- oni nie narzekają, a ja się będę mazać? 
- o nie! Trzymam kciuki za każde z was, 
zdrowiejcie szybko. 
Uśmiechów sto....milionów.

olga
olga martyna
Wszystkiego najpiękniejszego 
i bojowych nastrojów do walki! :)

mmaniaa1
Martyna Jakóbiec
Drogi Wojowniku, Droga Wojowniczko!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Ci 
aby z Twojej buzi nigdy nie znikał uśmiech. 
Wiesz jaką uśmiech ma siłę rażenia? 
Uśmiech przywołuje wiosnę, budzi 
do życia wszystkie kwiaty, daje radość wszystkim 
w koło i sprawia, że oni też się śmieją. 
Życzę Ci więc wiosny usłanej uśmiechami!

aszka84
Asia
Przesyłam Ci kolorowe kulki pozytywnej energii - 
zdrowia, radości i miłości. Pamiętaj, że zawsze 
jest ktoś z Tobą, bo zawsze masz przy sobie 
Anioła Stróża. Ja do mojego modlę się 
codziennie i codziennie z nim rozmawiam. 
I zdradzę Ci sekret...zawsze zdecydowanie 
lepiej się po tym czuję. Właściwie to mój Anioł 
Stróż poprosił mnie, bym przypomniała 
Tobie o Twoim własnym Aniele Stróżu, 
który jest tuż obok Ciebie. Otwórz się na cuda - 
one czekają aż się na nie zgodzisz.

Uśmiecham się do Ciebie szeroko i ściskam 
serdecznie.
Asia.

ola
Aleksandra Marciniak
Dużo mocy, dużo siły do dalszej walki i uśmiechu, 
który jest Waszą największą bronią:)

Pinio
Dominik Panek
Kochani, 
Życzę Wam by każdy dzień niósł ze sobą dużo 

radości, by tych dobrych dni było więcej niż złych. 
Byście każdego dnia wieczorem mogli uśmiechnąć 
się wspominając jakąś miłą chwilę. 
I najważniejsze - siły w walce z tą straszną 
chorobą - by zakończyła się sukcesem! 
Bądźcie dzielni każdego dnia, a ja będę się starał 
Was wspierać (tak jak mogę) modlitwą...
uściski 
Dominik

Mrunia
Kamila Mruszczyk
Życzę Wam przede wszystkim duuuuużo, 
duuuuużo uśmiechu i radości!!! 
siły i motywacji do walki 
bo jesteście największym szczęściem i cudem 
dla Waszych Bliskich, rodzin i przyjaciół! 
Bo każdy z Was jest małym ślicznym Aniołkiem;)) 

Wszystkiego najlepszego;))

Basienka
Barbara Płoszkiewicz
Życzę wam Wesołe Dzieciaczki...
Wiele Śmiechu w każdy dzień, 
przyjaciół najlepszych na świecie, 
zdrowia i szczęścia.
Pysznych łakoci w ten szczególny 
dla was dzień i wszystkiego, wszystkiego, 
co chcecie. :)

AsiaQ
Asia Kucharska
Kochane dzieciaczki,
w dniu Waszego Święta 
wszystkiego co najlepsze, 
a przede wszystkim radości 
na co dzień i wiele wytrwałości. 
Trzymajcie się,
pozdrawiam
Asia

PatiPati89
Patrycja Słocka
Nasze kochane dzieciaczki te małe i te duże. 
Składam wraz z moja rodziną Wam życzenia 
z okazji Dnia Dziecka. Życzymy aby każdy dzień 
był zawsze piękny radosny aby z Waszych buziek 
nigdy nieschodził uśmiech. Pozdrawiamy i ślemy 
całusy :)

Pati
Patrycja
Nasze kochane dzieciaczki te małe i te duże. 
Składam wraz z moja rodziną Wam życzenia 
z okazji Dnia Dziecka. Życzymy aby każdy 
dzień był zawsze piękny radosny aby 
z Waszych buziek nigdy nieschodził uśmiech. 
Pozdrawiamy i ślemy całusy :)
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Marta94
Marta Zatorska
Witajcie Wojownicy!
Z okazji Dnia Dziecka {Dnia Wojownika}
Pragnę Wam przekazać życzenia!
Szybkiego powrotu do zdrowia!
Jesteście silni. 
Dacie radę wyzdrowieć.
Wierzę w was 
Dużo słońca!
Dużo uśmiechu oraz woli walki!
Pozdrawiam Marta

Bartek Kaś
Zdrowia i uśmiechu, bo więcej nie potrzeba!

Ola
Ola Wielowiejska
Kochani!
Zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka. 
Bo nic się nie liczy tak, jak ono.

Kiziamizia
Życzę Wam, 
żebyście się śmiały jak najgłośniej, żebyście 
śpiewały jak najpiękniej i skakały jak najwyżej. 
Żebyście miały po prostu prawdziwe dzieciństwo!

Radek P.
Dzieciaki – życzę Wam tego, żebyście każdego 
dnia miały powód do szerokiego uśmiechu. 
Bo nie ma na świecie nic piękniejszego niż 
uśmiech dziecka. :)

Kasia Pawlik
Katarzyna Pawlik
Tego o czym marzycie, żeby wam się spełniło.

MP
Życzę tego, żebyście szybko zapomniały, 
jak pachnie szpital, jak długo trzeba leżeć w łóżku 
i tego, jak paskudne bywa szpitalne jedzenie. 
Życzę Wam tego, żebyście po prostu były zdrowe:)

Kkk.
Życzę Wam tego, żebyście wszystkie swoje 
marzenia mogły spełniać w domu przy rodzicach, 
a nie w szpitalu.

Karolcia
Każde z Was pewnie marzy o czymś innym, 
więc życzę Wam, 
żeby te wszystkie Wasze życzenia 
– małe i duże się jak najszybciej spełniły. 
I oczywiście wszystkim Wam życzę zdrówka!

aniawasza
Maluchy!!! 
Wszyscy będą Wam życzyć zdrowia, 
bo wiadomo, ono jest najważniejsze:) 
A ja Wam życzę uśmiechu 
na tych ślicznych buziach, 
jak najmniej czasu spędzanego w szpitalach 
i jak najwięcej zabaw z Waszymi kolegami:) 
Mnóstwo ciepłych myśli Wam wysyłam!!
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