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KAROL„ Pragniemy podziękować całemu zespołowi Vitrolive za pomoc i pracę zakończone sukcesem, czyli narodzinami 
naszego syna Karola. Od samego początku kiedy udaliśmy się do Kliniki i na każdym kolejnym etapie tj. wizyty, 
badania, zabiegi...  byliśmy otoczeni profesjonalną, serdeczną opieką, udzielono nam konkretnych informacji, 
otoczono nas profesjonalna pomocą. Dziękujemy za każdą wizytę u Was, za zaangażowanie, za to, że już od 
progu podchodząc do Pań rejestracji czuliśmy się dobrze. Każdy temat/problem z jakim się zetknęliśmy został 
nam doskonale przedstawiony, uzyskaliśmy wyczerpujące odpowiedzi, zgodnie z zaleceniami wykonywaliśmy 
wszystkie badania, łykałam tabsy, brałam zastrzyki... aby wspólnie osiągnąć nasz wymarzony cel a właściwie to 
spełnić nasze marzenie.  

W szczególności dziękujemy Pani doktor Justynie Wideckiej, która na każdej wizycie wyczerpywała odpowiedzi 
na nasze pytania, za jej cierpliwość, wiedzę jaką posiada, którą się z nami podzieliła, za jej doświadczenie, za to, 
że czuliśmy się miło w jej gabinecie, rozmawiając z nią. Dziękujemy również wszystkim innym lekarzom, którzy 
pośredniczyli w drodze do naszego marzenia, za przyjęcia na wizytach kontrolnych, sprawdzanie wyników...  
ponadto dziękujemy również wszystkim innym "niewidzialnym przez nas osobom" chociażby pracownikom  
laboratorium i całej reszcie zespołowi lekarzy i pracowników Vitrolive, bo może nie załatwiacie rzeczy 
niemożliwych od ręki ale z upływem czasu  sprawiacie cuda ;) 

Z ogromnym wzruszeniem, za możliwość płakania ze szczęścia, Dziękujemy. 
Renata, Sebastian i syn Karol



LISA-MARSELLA

Moja mama pisze: "dałam życie, zostałam 
mama dzięki in vitro, rozpiera mnie duma... !!!"

„



HANIA

Dnia 04.10.2017r na świat przyszedł nasz największy skarb Hania ... 
najserdeczniejsze podziękowania dla cudownego lekarza Pawła Brelika,
który pomógł nam spełnić to marzenie bardzo dziękujemy 
całej załodze Vitrolive 
szczęśliwi rodzice

„



MIKOŁAJ

Mikołaj. Bardzo dziękujemy całej ekipie 
VitroLive a w szczególności dr Brelikowi. 
Dzięki Wam mamy nasz cud!

„



FABIANEK



JAŚ

Jaś - nasze wyczekiwane szczęście ur. 28.05.2015 
bardzo dziękuję całemu zespołowi a szczególnie 
prof Rafałowi Kurzawie

„



ANTONI

Ur. 28.11.2017r  Dziękujemy za pomoc: 
Prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
Dr n. med. Paweł Brelik

„



SZYMEK

Nasz synek Szymek, którego mamy dzięki Wam
Dziękujemy

„



ALAN

Nasze oczko w głowie i wielkie podziękowania za duży 
wkład i życzliwość jaka otrzymaliśmy z Waszej kliniki jak 
również dr. Wojciechowi Głąbowskiemu. Nasz synek :)

„



ANTOŚ



Antoś... Jest z nami dzięki wspaniałym specjalistom z Państwa Kliniki. „



KSAWERY

Ten wspaniały mały człowiek jest dzięki pomocy cudownych lekarzy i cudownej 
pomocy personelu medycznego w szczególności podziękowania składamy dla 
dr Roberta Sienkiewicza cudowny lekarz a przede wszystkim człowiek co 
w takich chwilach najważniejsze Pozdwiamy Ksawery z rodzicami

„



KUBA

Witam poniżej zdjęcie Kubusia Filipińskiego. Przyszedł na świat 29.09.2014 
gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za sprawienie naszego świata cudowniejszym 

„



HANIA

Nasz malutki śmieszek Hania. Przyszła na świat 20 grudnia 2016 roku 
dzięki dr Brelikowi. Dziękujemy całej klinice VitroLive

„



HANIA

Witam. Z całego serca chcieliśmy z mężem podziękować całej klinice, 
a zwłaszcza dr. Brelikowi za pomoc w spełnieniu naszego marzenia 
jakim było nasze dziecko. Dnia 20 grudnia o godzinie 12.09 przyszła 
na świat nasza córeczka Hania.

„



HANIA

Hania, ur. 20.02.2015. Z podziękowaniem dla dr R. Sienkiewicz„



GABRYSIA I OLIWIA

Gabrysia i Oliwia. Obie dziewczynki zawdzięczamy Dr Brelikowi z Vitrolive „



JAGODA

Jagoda, ur. 5 listopada 2011 r. dzięki pomocy dr Pawła Brelika 
i reszcie wspaniałej ekipy Vitro Dziękujemy jeszcze raz 

„



Królowa jest tylko jedna dzięki pomocy 
prof. Kurzawy ,dr Burzyńskiej i całemu 
zespołowi kliniki nasza królewna jest 
z nami niedawno skończyła 2 lata

„



ALARA

Alara ivf 2014  „



ANTOŚ

Dzień dobry bardzo spodobała mi się Państwa inicjatywa stworzenia 
ze zdjęć maluchow księgi. Dzięki Państwu możemy cieszyć się już 
5 miesięcy z czasu spędzonym z naszym Synkiem Antosiem.Dziękujemy 
dr Sienkiewiczowi,Panią z Laboratorium oraz calemu personelowi za pomoc ,
wsparcie i bezproblemowy kontakt. W załączeniu przesyłam zdjecie 
pozdrawiamy Malwina 

„



JAŚ



Serdecznie dziękujemy dr. Ciepieli, pani Annie Petri 
oraz całemu zespołowi Vitro Live za to, że pomogli 
nam spełnić nasze największe marzenie i zostaliśmy 
rodzicami cudownego Jasia. 
Dziękujemy! Magda i Mariusz

„



LIJA

Lija urodzona dzięki Vitrolive „



DOMINIK

Bardzo dziękujemy całej załodze Vitrolive, dzięki Wam mamy cudownego synka. 
Szczególnie dziękujemy lek. Ewelinie Budzińskiej dzięki pani doktor doszło do Ciąży 
i poprowadziła cała ciążę. Cudowni ludzie, cudowne miejsce. 
Dziękujemy Dominik Ur. 14.03.2016.

„



TYMEK

Dzięki pomocy i opiece w ciąży  Dr.Pawła Brelika 1 lutego zostaliśmy 
rodzicami Tymusia z całego serca jeszcze raz dziękujemy 

„



AURELIA

Pragnę z całego serca podziękować dr Brelikowi za zaangażowanie i opiekę aż od 2011 r. 
a przede wszystkim za czuwanie nad moją "skomplikowaną" ciążą. Dzięki trafnym decyzjom 
Pana doktora możemy cieszyć się razem z mężem naszym upragnionym szczęściem córką 
Aurelią ur. 24.03.2016 r. Zawsze mogliśmy na Panu polegać. Dziękujemy.

„



ZOJA I TYMEK

 Wszystkiego najlepszego dla całej kadry Vitrolive To co robicie 
na OGROMNE znaczenie:) Dowód?? Na zdjęciu dwa dowody:) 
Zoja i Tymek pozdrawiają dr Kurzawę i dr Ciepielę:)

„



MAJA

Witam. Przesyłam zdjęcie Mai która przyszła 
na świat dzięki pomocy cudownego 
doktora Sienkiewicza!!

„



AMELKA

Witam :) Dziękujemy za Amelkę <3„



Nasza perelka urodzila sie 9.03.2015 r 
bardzo dziekujemy Dr Justynie Wideckiej 
nasze WIelkie male szczescie zawdzieczamy 
jej dziękujemy.

„



ZOSIA

Witam! Jeśli jeszcze nie jest za późno to 
i zdjęcie mojej córci przesyłam - Zosia ur. 22.10.2015 r

„



MARYSIA I KALINA

Marysia i Kalina Karczewskie Marysia 9 tak dziewczynka w sukience granatowej 
w groszki) to zasługa Prof. Rafała Kurzawy który przez 8 lat walki o Marysię 
wspierał nas:) zaś Kalina druga dziewczynka dzięki ogromnej pomocy 
dr. Węgrzynowskiego przyszła na świat gdzie nikt nie dawał szansy 
na utrzymanie ciąży.

„



NATANEK

Dzięki Vitrolive jest Natanek i ma już rok 
z całego serca dziękuję 
dr. Robertowi Sienkiewiczowi

„



ADAŚ

Sto lat życzy Adaś z rodzicami Pozdrawiamy wszystkich 
pracowników, a w szczególności dr Przemka Ciepielę

„



ALEKSANDRA

Podziękowania dla doktora Przemysława Ciepieli najwspanialszemu 
doktorowi jakiego spotkałam na swojej długiej i krętej drodze 
do macięrzyństwa które zakończyło się Aleksandrą .
Doktor jest wspaniałym człowiekiem .
ALEKSANDRA 24.05 2016R.

„



ZOSIA

Zosia, ur. 22.10.2015 r.„



VICTORIA MARTA

Dnia 02.02.2016 roku przyszła na świat Nasza ukochana córeczka 
Victoria Marta. Chcielibyśmy podziękować dr. Przemysławowi Ciepieli 
i całemu zespołowi Vitrolive bez Was nie byłoby naszego maleństwa. 
Dziękujemy

„



JĘDRUŚ



CHCESZ, BY TWOJA POCIECHA
ZNALAZŁA SIĘ W KOLEJNEJ

WIELKIEJ KSIĘDZE MALUCHÓW?

NAPISZ DO NAS 
WIADOMOŚĆ 
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