
14 pazdziernika  

Dzien Edukacji Narodowej 

 

 

 

 

 

 

 



14 dzień października za nami… Święto Edukacji Narodowej też,  

ale życzenia składane przez uczniów były bezterminowe, a żeby dobrze 

się utrwaliły wszystkim pracownikom szkoły będą tu widniały  

przez rok cały. Szkolne koło dziennikarskie postarało się o to,  

aby osobiście przekazać nieco ciepłych słów dla wszystkich,  

których znają, dla wszystkich, których mijają na co dzień,  

na szkolnych korytarzach kieleckiej „Ósemki”. Wczytajcie się  

i wsłuchajcie w głosy młodych Pań i Panów redaktorów, które płyną 

specjalnie z Ich do Waszych serc! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy Pracownicy szkoły! 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej chciałabym złożyć 

Wam najserdeczniejsze życzenia. Panie Dyrektorki, życzę Paniom 

uśmiechu na twarzy, pogody ducha i zdrowia. Nauczyciele, pragnę życzyć 

Wam anielskiej cierpliwości do uczniów, wystawiania samych 

pozytywnych ocen, zdrowia, a także szczęścia. Pracownicy administracji, 

życzę Wam kreatywności, uśmiechu, zdrowia oraz spełnienia wszystkich, 

nawet tych najmniejszych marzeń. 

Antosia Mazoń 

 

 

 

 

 

Drodzy pracownicy szkoły!  

W tym szczególnym święcie dla was życzę wam wszystkim zdrowia  

i szczęścia. Pani dyrektor życzę Pani cierpliwości, która na pewno przydaje 

się w tej pracy. Panie sprzątaczki chciałbym, aby Wasze prośby zostały 

spełnione, aby dzieci zmieniały buty i szanowały Pań pracę. Panie  

z sekretariatu życzę Paniom mało pracy i dużo siły. Panie nauczycielki 

wiem, że wasza praca nie jest łatwa, wiele prac do sprawdzenia dużo 

testów i wiele innych obowiązków. Pamiętajcie praca w szkole  

to nie jest łatwa praca, doceńcie to. 

Franek Kozłowski 

 

 

 

 

 



 

 

 

Drodzy pracownicy szkoły  

 

Z okazji dnia edukacji narodowej, chciałabym życzyć spokojnej pracy, 

radosnych dni pełnych uśmiechu i miłości. Aby każdy dzień był lepszy 

od poprzedniego. Spokojnych i krótkich dni w pracy, i co ważne sukcesów 

zawodowych. Żeby każdego poranka budzić się z uśmiechem na buzi. 

 

Zofia Turek 

 

 



Drodzy Pracownicy Administracji! 

Z okazji dnia Edukacji Narodowej wszystkim Wam chciałabym złożyć 

najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia i uśmiechu,  

a przede wszystkich satysfakcji z wykonywanej pracy. Mam nadzieję,  

że nigdy nie będzie dla was przymusem lecz miłym obowiązkiem. 

Drodzy Nauczyciele! 

13 października to Dzień Edukacji Narodowej, dlatego Wam nauczycielom 

chciałabym podziękować za trud nauki. Życzę szczęścia, radości i energii  

z życia, jak i sukcesów zawodowych oraz wzorowych uczniów.  

Szanowna Pani Dyrektor! 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałabym podziękować za to,  

że dzięki Pani możemy się rozwijać i mimo trudu, dalej możemy rozwijać 

swoje skrzydła w tej szkole. Dziękuję również za poświęcony nam czas  

i pomoc w różnych sprawach. 

Ala Kierzkowska 

 

 

 

 

Pracownicy Szkoły!  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym Wam życzyć wielu 

sukcesów zawodowych, zdrowia, które w czasie pandemii  

jest najważniejsze. Dla nauczycieli dobrych ocen u swoich podopiecznych, 

aby patrząc w dziennik pojawiał się uśmiech na twarzy. Dla pracowników 

administracji samych udanych robót oraz szczęścia podczas swojej pracy. 

Dla Pani Dyrektor oraz Pani wicedyrektor dużo odpoczynku, ponieważ 

wiem jaką ciężką pracę wykonujecie. Pracownicy stołówki, niech dalej 

wykonują swoją robotę, ponieważ wychodzi Wam to wyśmienicie.  

Zawsze bądźcie uśmiechnięci i nigdy się nie zmieniajcie. 

 

Kacper Kita 



 
 

 

Kochani Nauczyciele, kucharki i Panie sprzątaczki!  

Życzę wam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

abyście nie tylko w ten wyjątkowy dzień mogli odpocząć! 

Gabrysia Czyż 

 

 

 

 

Wszystkim nauczycielom, paniom sprzątaczkom, Pani Dyrektor, Paniom 

kucharkom i wszystkim pracownikom szkoły, przyjemnego dnia 

Nauczyciela, odpoczynku i miło spełnionego czasu w gronie rodzinnym. 

Wiemy jaką ciężką pracę wykonujecie, Wy także potrzebujecie chwili  

dla siebie. Uważamy że powinniście też odpocząć. Dzień Edukacji 

Narodowej to wasze święto. Odpoczywajcie!!! 

Ola Szmalec 



 

 

Wszystkiego najlepszego droga Pani Dyrektor i wicedyrektor! Życzenia 

przesyłam również dla Pań woźnych i Panów konserwatorów dla Pani 

sekretarki i Pań nauczycielek, bo wiemy, że zawód nauczyciela  

nie jest łatwy tak samo jak praca w szkole. Uwielbiamy Was wszystkich, 

ponieważ nauczyliście nas funkcjonować z kolegami i koleżankami.  

To wszystko dzięki Wam! Dziękujemy i życzymy spokoju, mniej pracy 

dużo cierpliwości i wiele uśmiechu na twarzy! Wszystkiego najlepszego  

z okazji Dnia Edukacji narodowej.  

Krzysztof Śnioch 

 

 

 

 



Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach! 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałabym życzyć Wam wszystkim 

zdrowia, cierpliwości, pilnych uczniów i dużo szczęścia. Drodzy 

Nauczyciele, dziękuję za Wasze poświęcenie i zaangażowanie oraz życzę 

Wam, żebyście się nigdy nie poddawali i byli zawsze sobą. Paniom 

Kucharkom dziękuję za tak pyszne i zdrowe obiadki, a Paniom 

Sprzątaczkom za to, że zawsze, gdy wchodzimy do sal lekcyjnych  

są tak pięknie wysprzątane czyste i jest w nich porządek. 

Wszystkiego najlepszego!!!! 

Julia Pochopień 

 

 

 

Cała redakcja OŚMIORNICZKI i sama OŚMIORNICZKA przyłącza 

się do tych pięknych życzeń. Oby się spełniły i były aktualne przez cały 

rok, aż do następnego święta edukacji, którą należy pielęgnować  

i szanować, bo to jest prawdziwa królowa nauki i nauk wszelakich.  

 

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” 

Ludwik Pasteur 

 


