
Cześć!   

Bardzo się cieszymy, że  ten list i kartki trafiły właśnie do Ciebie. Jesteśmy 

przedszkolakami z Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze. Do naszego 

przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe jak i chore, niektóre nie potrafią chodzić i 

mówić, ale nam to nie przeszkadza,  często razem się bawimy i pomagamy sobie 

wzajemnie.  Bardzo chcielibyśmy się  też z Tobą pobawić, ale wiemy, że jest to teraz 

niemożliwe, dlatego przesyłamy Ci od nas kartki i najlepsze życzenia, bo to możemy 

zrobić dla Ciebie.  

Życzymy Ci dużo zdrowia i siły, byś nigdy się nie poddawała i byś potrafiła się 

uśmiechać, mimo tego, że musisz teraz przebywać w szpitalu. Mamy nadzieję, że 

szybko wrócisz do zdrowia, do swojego domu i przyjaciół. Jesteś bardzo  dzielna i 

odważna, jesteś prawdziwym bohaterem. Masz w sobie tę moc! Pamiętaj, że nie jesteś 

sama. My też myślimy o Tobie i chcemy Ci  obiecać, że będziemy się za Ciebie modlić – 

robimy to codziennie w naszym przedszkolu z s. Gracjaną. Chcemy Ci zadedykować 

piosenkę Arki Noego „Nie boję się, gdy ciemno jest”. Od dzisiaj, jak będziemy śpiewać 

tę piosenkę, będziemy pamiętać szczególnie o Tobie. A Ty pamiętaj, że oprócz Twoich 

rodziców, lekarzy i wszystkich bliskich Ci osób jest jeszcze  Pan Bóg, który zawsze 

czuwa nad Tobą i prowadzi Cię za rękę. 

   

Nie boję się gdy ciemno jest  
Ojciec za rękę prowadzi mnie 
Nie boję się gdy ciemno jest 
Ojciec za rękę prowadzi mnie     

Dziękuję Ci Tato za wszystko co robisz 
Że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz 
Dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno 
Przez cały dzień czuwasz nade mną 

Czasem się martwię, czegoś nie umiem 
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz 
Śmieję się głośno kiedy żartujesz 
Bardzo Cię kocham i potrzebuję 

Nasz Ojciec mieszka w niebie 
Kocha mnie i Ciebie 
On nas kocha mnie i ciebie 
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