
Wkrótce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowy Rok 2014. 

W tak szczególnej chwili
pragniemy z³o¿yæ Pañstwu

¿yczenia pomyœlnoœci, radoœci
oraz powodzenia.

Przed nami Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Z tej okazji sk³adam

w imieniu w³asnym oraz wspó³pracowników
najlepsze ¿yczenia zdrowych, rodzinnych Œwi¹t

w atmosferze domowego ciep³a
oraz wszystkiego dobrego

w nadchodz¹cym Nowym Roku.

Pe³nych radoœci, pokoju
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz 
wiele pomyœlnoœci i sukcesów

w nadchodz¹cym Nowym Roku
¿yczy Pañstwu
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Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz samych sukcesów w Nowym Roku

¿yczy Pañstwu

Dziêkuj¹c serdecznie za owocn¹ wspó³pracê,
¿yczymy Pañstwu

radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz samych sukcesów

w nadchodz¹cym Nowym Roku.

Najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych i pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz samych sukcesów w Nowym 2014 Roku
sk³ada Pañstwu

¯yczenia radosnego Bo¿ego Narodzenia
oraz udanego i obfituj¹cego w sukcesy

Nowego Roku 2014

sk³ada Pañstwu

Przed nami jedyne i niepowtarzalne 
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

W tej szczególnej chwili pragniemy z³o¿yæ Pañstwu
¿yczenia radoœci, sukcesów

oraz powodzenia w interesach
w Nowym Roku 2014.

Aby Œwiêta by³y radosne
a w Nowym Roku wszystko siê uda³o

tego ¿yczy Pañstwu

Weso³ych Œwi¹t
oraz szczêœliwego Nowego Roku

¿yczy Pañstwu

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i nadchodz¹cego Nowego Roku

zdrowia, pomyœlnoœci i sukcesów zawodowych
¿yczy Pañstwu firma...

Mrozem malowane - gor¹ce ¿yczenia,
spe³nienia œwi¹tecznego marzenia.



Oby wszystkie trudne sprawy
 porozkrêca³y siê jak supe³ki,

w³asne ambicje i urazy 
zaczê³y œmieszyæ jak kukie³ki.

I aby w nas z³oœliwe jêdze
 pozamienia³y siê w owieczki,
a w oczach m¹dre ³zy stanê³y

 jak na choince barwnej œwieczki.

W Nowym 2009 Roku ¿yczymy Wam:
12 miesiêcy zdrowia
52 tygodni szczêœcia

8760 godzin wytrwa³oœci
525 600 minut pogody ducha
i 31 536 000 sekund mi³oœci

Drodzy Klienci.
W podziêkowaniu za zaufanie,

jakim nas darzycie,
przesy³amy gwiazdkê z nieba.
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Na Bo¿e Narodzenie, na Nowy Dobry Rok,
przyjmijcie te ¿yczenia, szczêœcia i ¿adnych trosk.
Czas op³atkiem siê podzieliæ, ¿yczeñ z³o¿yæ moc,
gdy szampana korek strzeli, w sylwestrow¹ noc. 

 Niech pod œwi¹teczn¹ choink¹
znajdzie siê radoœæ, szczêœcie,

¿yczliwoœæ i wzajemne zrozumienie
oraz spe³nienie wszystkich marzeñ

w zbli¿aj¹cym siê Nowym Roku

Anielskiej b³ogoœci pod szczêœliw¹ gwiazd¹,
zgody na siebie i przyjaŸni ze œwiatem

oraz wszystkich przyjemnoœci
p³yn¹cych ze spotkañ z Rodzin¹

przy Wigilijnym Stole

¿yczy Pañstwu

Szczêœcia - co radoœæ daje
Mi³oœci - co niesie pokój

Zdrowia - co rodzi wytrwa³oœæ
Wiary - co nadziejê prowadzi

W Nowym Roku Wam ¿yczyæ
jesteœmy bardzo radzi.

Pachn¹ce œwierkiem, srebrem oszronione,
gruszkowo-jab³kowe, na choince zawieszone,

¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne
sk³ada



 Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹,

nios¹cych spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spe³niaj¹cego

wszelkie marzenia, pe³nego optymizmu,

wiary, szczêœcia i powodzenia

¿ycz¹

Jak obyczaj ka¿e stary 

wed³ug ojców naszej wiary,

pragnê z³o¿yæ Wam ¿yczenia 

w dniu Bo¿ego Narodzenia.

Niech ta Gwiazdka Betlejemska, 

która œwieci Wam o zmroku,

doprowadzi Was do szczêœcia

i radoœci w Nowym Roku!

Niech Wigilia i Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 

up³yn¹ spokojnie i radoœnie, 

a w Nowym Roku, 

marzenia niech zmieni¹ siê w rzeczywistoœæ 

a sukcesy przerosn¹ oczekiwania.  

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radoœæ.

Niech ka¿da chwila Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

¿yje w³asnym piêknem,

a Nowy Rok obdaruje pomyœlnoœci¹ i szczêœciem.

Najpiêkniejszych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

spêdzonych w rodzinnym gronie

¿ycz¹

Œwi¹t radosnych, pachn¹cych choink¹, 

skrzypi¹cych œniegiem pod butami, 

spêdzonych w ¿yczliwej atmosferze, 

pe³nych niespodziewanych prezentów. 

Œwi¹t daj¹cych radoœæ i odpoczynek, 

okazjê do refleksji a tak¿e nadziejê,

 ¿e Nowy Rok bêdzie jeszcze lepszy

 od mijaj¹cego 

¿yczy
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Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta 
pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia 

prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia w zdrowiu, 
radoœci i ciep³ej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaœ rok niech bêdzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeñ.

Najserdeczniejsze ¿yczenia 
piêknych, niezapomnianych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 

Niech przynios¹ radoœæ i wzruszenie, 
oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ 

i optymizm w nadchodz¹cym Nowym Roku.

Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
przynios¹ Wam bliskoœæ i spokój,

pojednanie i radoœæ
a Nowy Rok 2014

nadziejê oraz moc sukcesów,
równie¿ tych osi¹ganych

wspólnie z nami



Radosnych i spokojnych, pe³nych ciep³a i nadziei
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

wszelkiej pomyœlnoœci, osi¹gniêcia sukcesów,
cierpliwoœci i wytrwa³oœci w realizacji planów

oraz dalszej owocnej wspó³pracy
w nadchodz¹cym Nowym 2014 Roku ¿ycz¹

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
Przyniesie spokój i radoœæ. 

A Nowy Rok obdaruje pomyœlnoœci¹ i szczêœciem. 
Najpiêkniejszych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

oraz Szczêœliwego Nowego Roku ¿yczy

Œwi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹,
Skrzypi¹cych œniegiem pod butami,

Spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze,
Pe³nych niespodziewanych prezentów.
Œwi¹t daj¹cych radoœæ i odpoczynek

Oraz nadziejê na Nowy Rok

Nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
nios¹ ze sob¹ wiele radoœci oraz refleksji dotycz¹cych 

minionego okresu i planów na nadchodz¹cy Nowy Rok. 
W tych wyj¹tkowych dniach chcemy Pañstwu ¿yczyæ 
wiele zadowolenia i sukcesów z podjêtych wyzwañ.

Niech ka¿da chwila tych Œwi¹t 
¿yje swym piêknem,

a nadchodz¹cy Nowy Rok 
przyniesie same radosne i pe³ne s³oñca dni
oraz podaruje wiele szczêœcia i satysfakcji

Nadziei zmieniaj¹cej codziennoœæ,
m¹droœci w dzia³aniu oraz wiary w ludzi

z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku

Aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
"

by³y Bliskoœci¹ i Spokojem,
a Nowy Rok - dobrym czasem."

                                         /K. I. Ga³czyñski/

tekst 29

tekst 34

tekst 35

tekst 36

tekst 30

tekst 31

tekst 32

tekst 33

Magicznych Œwi¹t - zielonej choinki z tysi¹cem lampek,
w³asnego skrawka nieba ze srebrnymi gwiazdami,

skrzypi¹cych œniegiem spacerów w rodzinnym gronie,
chwil roziskrzonych kolêd¹ i prezentów na sam koniec…
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Gwiazdki najjaœniejszej,
choinki najpiêkniejszej, 

prezentów wymarzonych, 
œwi¹t mile spêdzonych, 
karnawa³u szalonego,
roku bardzo udanego

Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i Wigilijny Wieczór 

up³yn¹ Pañstwu w szczêœciu i radoœci
przy staropolskich kolêdach

i zapachu œwierkowej ga³¹zki. 
Niech bêd¹ czasem niezapomnianym,

spêdzonym bez poœpiechu, trosk i zmartwieñ. 
Wraz z nadchodz¹cym Nowym Rokiem
niech nie opuszcza Was pomyœlnoœæ

i spe³ni¹ siê najskrytsze marzenia.
 

Niech Wam Gwiazda Betlejemska
nigdy nie zagaœnie...


