
Przede wszystkim zdrowia… 
 

Rok 2021 to kolejny rok, w którym musimy mierzyć się  

z przeciwnościami losu, przed jakimi stawia nas rzeczywistość.  

To czas, kiedy nasza cierpliwość zostaje wystawiona na próbę 

codziennie. Ale nie zawsze nieco smutna teraźniejszość, przysłania 

nam wesoły czas, który kojarzymy z okresem świątecznym.  

Mamy nadzieję, że tak jest i teraz… 

Przecież już za chwilę usiądziemy wspólnie do stołu… spotkamy się  

z bliskimi, a najpierw znajdziemy, a potem odpakujemy mnóstwo 

prezentów, na które czekaliśmy cały rok. Już z daleka daje się wyczuć 

aromat gotującej się kapusty na bigos, grzybów na pierogi,  

czy cudowny zapach pierniczków i sernika…  

Wszystko to, ze smakiem będziemy „pałaszować” przez najbliższe dni.  

Szkolne koło dziennikarskie nie zapomniało o społeczności 

„ósemkowiczów”, zarówno tych starszych, jak i młodszych.  

Dlatego postanowili złożyć Wam życzenia. Te najczęściej powtarzające 

się dotyczyły zdrowia… I nie ma się co dziwić, już Jan Kochanowski 

pisał: „szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się 

zepsujesz”.  

 

Zapraszamy do tej miłej, ciepłej i pełnej optymizmu lektury… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy pracownicy szkoły i nauczyciele! Życzę Wam udanych świąt, 

prezentów, radości, miłości, spędzenia czasu z rodziną i cudownych potraw 

wigilijnych.  

 Drodzy uczniowie i uczennice! Wam składam życzenia odpoczynku  

w te święta. Róbcie to, na co macie ochotę i znajdźcie dużo prezentów  

pod choinką, a na co dzień radości na twarzy Wam życzę! 

Aleksandra Szmalec 
 

 

 

 

 

 



 

Zbliża się cudowny okres świąt Bożego Narodzenia…  

W związku z tym chciałabym złożyć Państwu i Wam Koleżanki i Koledzy 

najserdeczniejsze życzenia.  

Panie Dyrektorki, ślę Paniom dużo uśmiechu i wytrwałości w tym co Panie 

robią.  

Nauczyciele, oby Wam nie zabrakło życzliwości i pomyślności.  

Pracownicy administracji, życzę Wam radości i spełnienia wszystkich, 

nawet tych najskrytszych marzeń.  

Uczniowie, życzę Wam dużo szczęścia, pogody ducha oraz energii  

i wytrwałości w nauce, a przede wszystkim życzę każdemu z osobna 

ogromnej ilości zdrowia, bo to ono jest teraz najważniejsze. Oprócz tego, 

znalezienia wymarzonego prezentu pod choinką oraz mile spędzonego 

czasu podczas świąt…  

Antonina Mazoń 

 

 



 

Chciałbym złożyć wszystkim którzy pracują, uczą i pomagają w szkole 

serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Drodzy nauczyciele! Życzę wam przede wszystkim zdrowia,  

które jest w tym czasie na wagę złota, odpoczynku bo jednak nauczanie 

młodych ludzi potrafi wyczerpać… 

Uczniowie! Edukacja także nie jest czasami łatwa, dlatego odpocznijcie, 

życzę Wam smacznych potraw przy wigilijnym stole oraz odnalezienia 

wymarzonych prezentów pod choinką. 

Wszystkim innym życzę zdrowia, odpoczynku, smacznego barszczu  

z uszkami oraz prezentów. Spędźcie te święta z rodziną i w spokoju!!!  

Bartosz Mazurkiewicz 

 

 



Zbliżają się święta… Chciałbym z tej okazji złożyć życzenia wszystkim 

uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach. Uczniom 

samych piątek i szóstek, a Wam pracownicy, życzę aby Wasza praca  

i obowiązki Was nie przerastały. Wesołych Świąt!  

Damian Kuc 
 

 

 

 



Drodzy nauczyciele! Życzę Wam  miłych, dobrych świąt Bożego 

Narodzenia. Abyście spędzili je z rodziną. Odpocznijcie od sprawdzania 

sprawdzianów, kartkówek i od niełatwej pracy nauczyciela. Znajdźcie czas 

dla siebie i dla rodziny. Życzę wam dużo szczęścia, sukcesów  

z wykonywanej pracy i samych wzorowych uczniów.  

Julia Pochopień 

 

 
 



Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę samych dobrych chwil z rodziną  

i przyjaciółmi, bez zmartwień dotyczących niesprawdzonych kartkówek, 

czy sprawdzianów. Jak najlepszych prezentów, które należą Wam się  

za ciężką pracę i stres spowodowany obowiązkami szkolnymi. 

Kacper Kita 
 

 

 

 

 

 



Drodzy nauczyciele i pracownicy administracji życzę Wam zdrowych  

i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Spędźcie je w gronie najbliższych  

i bądźcie szczęśliwi. Znajdźcie też dużo prezentów pod choinką. 

WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 

Maks Kogut 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły… Każdemu, bez wyjątku 

składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, które jest jedną z najbardziej 

potrzebnych rzeczy podczas pandemii. Ciszy odpoczynku od krzyków  

w szkole. Czasu z rodziną i z najbliższymi. Spotkania się z tą magiczną 

atmosferą i ciepłem rodzinnym. Wszystkiego najlepszego. 

Natalia Grabda 

 

 

 

 

 



Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia... życzę wszystkiego  

co najlepsze! W tym roku każdemu z nas było trudno. Wydaje mi się,  

że przerwa świąteczna jest potrzebna każdemu z nas. Wiem jednak,  

że jako rodzice macie wiele zobowiązań i zadań. Z tego właśnie powodu 

życzę wszystkim pracownikom odpoczynku, bo tego chyba właśnie 

potrzebujecie najbardziej. Dużo prezentów, miłych chwil, pysznych potraw 

świątecznych i ciast.  

Zofia Turek 

 

 

 

 

 



Cóż pozostaje OŚMIORNICZCE? Masła, maślanego, czyli życzyć,  

aby wszystkie te życzenia się spełniły… Te i wszystkie inne…  

Te, które są w Waszych głowach, o których myśleliście, marzyliście  

i takie, o których jeszcze nie wiecie, ale będziecie ich potrzebować.  

Niech te święta będą spokojne…  

Niech dadzą możliwość odwiedzenia osób, z którymi nie spotkaliście 

się w ubiegłym roku.  

Niech te święta będą białe… I choć synoptycy zapowiadają, iż zima ma 

wobec naszego regionu nieco inne plany, to magia świąt czyni cuda, 

więc trzeba mocno wierzyć w to, że uda nam się ulepić bałwana i 

zjechać z górki na sankach, czy jabłuszku.  

Niech te święta będą smaczne i aromatyczne, a przecież żadne święta, 

w żadnym zakątku globu nie są tak pachnące i smakowite jak 

polskie… Miło brzmi?  

 

No to czas zacząć świętowanie! 

 

 

 

W E S O Ł Y C H  

Ś W I Ą T !!! 

 
 

Redakcja i korekta: Robert Majchrzyk 


