
Życzymy sobie na Święta...
  

 Świąt białych, skrzypiących śniegiem pod butami, 
pachnących choinką, pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję
że Nowy Rok będzie lepszy niż ten, który właśnie przemija.

Ca ej spo eczno ci szkolnej, yczenia radosnych wi t Bo ego Narodzeniał ł ś ż Ś ą ż
sk ada ł

Dyrekcja Szko y Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w L dzinachł ę

    

Taka noc przypada tylko raz do roku, 
 Przynosi radość i niebiański Pokój.     
Dzieciątko małe w żłóbku już leży,                                            
 Kto tylko może, do niego bieży. 
 W miłości, szczęściu i pomyślności 
 Życzę Wam roku pełnego radości. 
Dyrekcji, wszystkim pracownikom naszej szkoły, rodzicom oraz uczniom najserdeczniejsze życzenia składa           
Katarzyna Wanot

W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
jak Trzej Królowie z dary swymi Życzę
staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie...
Dyrekcji, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom wszystkiego dobrego życzy Ilona Malcharek



Z swojej strony życzę wszystkim którzy mają …

… dość zimy, zimna, chłodu, zachodu słońca o godz. 15:50, zapylenia powietrza PM 10 oraz PM 2,5 przekroczonego od 100 do
200% oraz innych „zimowych kwiatków” :/…
 

 pięknej słonecznej plaży, morza wesoło chlupoczącego

bliżej lub dalej, powietrza pachnącego morską bryzą i delikatnego

zefirka miło przytulającego się do twarzy 😊 

Bądźcie zdrowi ! O resztę zadbałem w życzeniach 😉

nauczyciel informatyki / techniki: Szymon Filec

W ten świąteczny czas

Niech miłość będzie w nas

Pokój wokół niech panuje 

A nad złem dobro króluje 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim wspaniałych chwil😉 

Radości, miłości, szczęścia i zdrowia dla całej dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz dla mojej 1E;)

Joanna Kotarska

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2021 Rok.
W tych wyjątkowych dniach życzę Państwu 
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Dyrekcji, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom najserdeczniejsze życzenia składa 
wychowawca klasy 3d Pawlicka Justyna



Dla Całej Społeczności Szkolnej:
 
Święta Narodzenia Pańskiego przypominają nam, że Bóg w Osobie Jezusa przyszedł do ludzi,
aby pojednać świat ze sobą, a ludzi przemienić w swoich przyjaciół.
Niech to Światło Chrystusa, które przenika i rozjaśnia trudną codzienność, zajaśnieje w naszych sercach stając się źródłem nowych 
pomysłów i przedsięwzięć.
Niech Opatrzność Boża czuwa nieustannie we wszystkich sprawach każdego z Was.
 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Błogosławionego Nowego Roku 2021
życzy ks. proboszcz Zygmunt Klim

Niech te Święta przyniosą radość, pokój, nadzieję i szczęście, które będą z Wami przez cały nadchodzący rok! 
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia życzy Joanna Szubert.

 

Dla całej Społeczności Szkolnej.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym 
pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzy: Wioleta Tomala;)

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech Nowy 
Rok przyniesie wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.
Błogosławieństwa Bożej Dzieciny!
Życzy Sylwia Wituła- Jedlińska 



,,Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask”. 
(E. Waśniowska ,,Wigilijny wieczór”)
Cudownych, prawdziwie radosnych świat opromienionych blaskiem betlejemskiej gwiazdy oraz Szczęśliwego Nowego 2021 Roku dla całej 
Społeczności Szkolnej życzy Urszula Lech

Na zbliżające się Święta
pragnę złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Wesołych Świąt    Joanna Zawada-Kapica



Radosnych i spokojnych,
 pełnych ciepła i nadziei
 Świąt Bożego Narodzenia.
Nowy Rok niech przyniesie radości moc
 i wiele szczęścia:) 
Życzy Jadzia Pytel

W tym świątecznym nastroju składam Państwu
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 Rok. 
Życzy Szymon Mrowiec z klasy 6B

 



Życzy Magda Achtelik- Arndt z rodziną

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Wam radości, miłości,
spełnienia marzeń, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było.
Dyrekcji, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom najserdeczniejsze życzenia 
składa Ewa Gołębiowska

 Wszystkim nauczycielom oraz osobom zatrudnionym w szkole. Życzy Iga Drabik



 Na zbliżające się świąteczne dni wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym,
a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro, dla całej Społeczności Szkolnej - Dyrekcji, Pracownikom, 
Rodzicom oraz wszystkim Uczniom życzy Joanna Górecka.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzę zdrowych i wesołych świąt 

Życzy Karol Borys z 3c       



wi t prawdziwie wi tecznych, ciepłych w sercu, zimowych naŚ ą ś ą
zewn trz, ja niej cych pierwsz  gwiazdk . Niech z nutą ś ą ą ą

wi tecznych zapachów powstanie najpi kniejsza kol da iś ą ę ę
czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

yczy Jakub Wójcik kl. 4aŻ

"To właśnie tego wieczoru
 Od bardzo wielu wieków
 Pod dachem tkliwej kolędy
 Bóg rodzi się w człowieku" 
"Wieczór wigilijny" Emilia Waśniowska

Niech ta magiczna moc 
wigilijnego wieczoru 
przyniesie Wam spokój i radość,
A każda chwila 
świąt Bożego Narodzenia
niech żyje własnym pięknem 
życzy Ewa Szczepanek

   Zatrzymajmy się w świąteczny czas 
przed Dzieciątkiem z Betlejem.

Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, 
pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga…



                                                           

                                                             Z najlepszymi życzeniami Beata Szostek

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
gdzie gasn  spory oraz goj  si  rany,ą ą ę

ycz  Wam zdrowia, ycz  miło ci,ż ę ż ę ś
niech mały Jezus w sercach waszych zago ci,ś

szczero ci duszy, zapachu ciasta,ś
kochanej twarzy, co rano budzi,
 i wokół pełno yczliwych ludzi. ż

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2021 Życzy 
Radek Tarasiuk 6e  Zosia Tarasiuk 1a i  Jarek Tarasiuk 8c

                                                                           

W czas świąt życzę wszystkim miłych wspomnień z tych dni radości i spokoju. Oderwijmy 
się na chwilę od komputera czy smartfonu i pobądźmy z rodziną, bo to przecież tak piękny
czas.



Dużo prezentów i spokojnych świąt życzy Karolina Chrupała z 7d!

Gdy święty zmierzch grudniowy,
zimowym idzie światem, 
to wtedy człowiek człowiekowi
nie wilkiem jest lecz bratem.
Życzenia słychać wszędzie
i ciepłe myśli płyną,
Lecz strach pomyśleć 
co to będzie, gdy białe święta miną.
Kolęda na dzień dobry,
maj czy styczeń,
jak dziecko jest przejęty.
By jak najwięcej ze świątecznych życzeń,
zostało na po świętach....

Zdrowych, pogodnych i radosnych świąt życzy Beata Kusak

Radosnych świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślnego Nowego Roku, a także miłych chwil spędzonych, dużo prezentów i 
uśmiechu Łukasz Demiańczuk klasa 5B

Wszystkiego najlepszego w święta.

Wszystkiego najlepszego z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia 

Życzy: Michał Ratajczak 3c



Życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia   życzy Szymon Jakubik   klasa5b

Wszystkiego najlepszego dużo radosnych chwil, pysznej wigilii, pięknej choinki, bardzo fajnych prezentów, oraz aby pierniczki się nie 
spaliły 😉  Życzy tego Eliza Borowska kl. 5B



Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
Wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,
A blask gwiazd przypomina,
Że czasem wystarczy tylko
wypowiedzieć życzenie…
Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!
Tego życzy Asia Ścierska z rodziną

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
 Przyniesie Ci spokój i radość.
 Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
 Żyje własnym pięknem,
 A Nowy Rok obdaruje Ciebie
 Pomyślnością i szczęściem.
 Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
 Niech spełniają się wszystkie Twe marzenia.
Życzy Zuzia Kostka z 4d



Życzę wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia i oby następny rok był lepszy niż ten 
Filip Fojcik 7a

Wszystkiego najlepszego z okazji święta Bożego Narodzenia, wesołych spędzonych chwil z rodziną, dużo prezentów zdrowia całej rodziny 
i fajnego świątecznego klimatu 😊 
Pozdrawiam Apolonia Dobiczek kl.5B



Wesołych Świąt życzy Jakub Szostak z klasy VIe. Spełnienia marzeń, super prezentów i między innymi zdrowia 
z wiadomego powodu : )

  

Wesołych Świąt !!!! Spełnienia marzeń i dużo prezentów pod choinką, a także zdrowia i szczęśliwego nowego roku  !!!!
Życzy Zosia Drabiec z 6e

Niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą radosne, zdrowe i miłe, a Nowy rok przyniesie
spełnienie najskrytszych marzeń i realizację wszelkich planów. 

Tego życzy Julia Wyrwoł 6D 🎄🎅

Życzę wszystkim wesołych i wspaniałych świąt 
żeby wszystkie życzenia i marzenia się zpełniły 
oraz nie spalonego pierniczka 🙂 Życzy 
Bartosz Haładaj 3C🎅

Wesołych Swi t i fajnych prezentów yczy Hania Łata  7aą ż ś  🌲🎅🎁



Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej i ciepłej atmosferze. Szczęśliwego Nowego roku. Spełnienia marzeń, 
pysznej wigilii... Po prostu abyście byli szczęśliwi w tym okresie i nie tylko. 🎅🎅
                                                                                                                                   yczy Zosia Haładaj 6c😊Ż

W tym wyj tkowym,ą  d ugo wyczekiwanym czasie,ł  ycz  Ci du o zdrowia,ż ę ż  wielu powodów do rado ciś , 
tych małych i tych du ych.ż
                                                                                                                            Szymon Saternus 7A

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego

Narodzenia i Nowego Roku życzę

Wszystkim szczęścia, spokoju

oraz wszelkiej pomyślności w życiu

osobistym i sukcesów. Życzy Paulina Pesza 7a🎄

Życzę wszystkim wesołych i wyśmienitych świąt😊                      🎅🎅🎅🎅🎅🎅 🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅               
yczy PiotrŻ  6F 🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅

Życzę Wszystkim WESOŁYCH Świąt! Dużo PREZENTÓW. Spełnienia marzeń. I co NAJWAŻNIEJSZE, spędzenia czasu z rodziną. <3 
wszystkiego najlepszego życzy Fabian Młodziński z 7A.

Wesołych świąt życzy Konrad Biedermann z 7a. Dobrych prezentów i dobrej Wilgilii spędzając z rodziną czas. xD

Weso ych wi t Bo ego Narodzenia yczy Dawid Z. kl. VIIał ś ą ż ż

Dobrze spędzonych świąt życzy Paweł Gonscz  kl.7a

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia . Dużo czasu spędzajcie z rodziną , dużo prezentów i udanej kolacji Wigilijnej . Dużo spokoju , 
nadzieji i rado ci oraz pomu lno ci . yczy Bartek Florczak z 7Aś ś ś Ż

 

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Aby te święta były bezpieczne i przecudowne,oraz dużo prezentów. 
Aby każdy dzień był wspaniały, spokojny,Życzę wam wspaniałych świąt aby były najlepsze jakiekolwiek były.
Życzy Magdalena Kołatek z klasy 7a 



Życzę wszystkim miło spędzonych świąt. Natalia Powroźnik

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.
Joanna Gluch

                                               

 “Dar Bożego Narodzenia – być człowiekiem, przez którego Jezus znowu przychodzi na świat”.
                                                              / Ks. J. Twardowski /

 
     

   Niech te Święta będą czasem spotkania z objawioną w Bogu potęgą i słabością, 
niech będą pochyleniem się nad Miłością, która pragnie być przyjęta do naszych serc 

Zdrowych, radosnych,
opromienionych światłością bijącą z betlejemskiej szopki 

oraz nadziei na dobre dni w Nowym 2021 Roku
życzy

 z darem modlitwy w naszej zakonnej Kaplicy  s.Aneta



Radosnych wi t Bo ego Narodzenia Ś ą ż

i pomy lno ci w Nowym 2021 Roku ś ś
dla ca ej Spo eczno ci Szkolnej.ł ł ś

 Anna Skop

Wesołych świąt !! Radosnych , zdrowych, a także szczęśliwego nowego roku!! Życzy  Janek Drabiec z 1a

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SAMYCH
SUKCESÓW W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ŻYCZĄ LENKA I

MARTYNKA KL 1A
🎁🎄🎁

Lśni dookoła choinkowy blask, niebo pełne śniegu, niebo pełne gwiazd. Niech
Święta radością wypełnią Wasz dom. A Nowy Rok doda blasku wszystkim dniom.

Wesołych Świąt!
                        Życzy: Klaudia Zok 6F



Wszystkiego Najlepszego,
Mikołaja dobrego,
Wesołych Świąt,

Aby choinka nie była szybko zdjęta,
Oraz szczęśliwego Nowego Roku,

Abyś nie stał(a) na boku...
Życzy Rozalia Brzezina kl.6D


