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PRZYKŁADOWE TEKSTY ŻYCZEŃ  
w języku polskim:

1. 
Życzenia Radosnych  

i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz  

Szczęśliwego Nowego 2021 Roku 
wraz z podziękowaniami za współpracę 

przesyła 
 

2. 
Aby w nadchodzącym roku 

udało się zrealizowad, to co przyniesie profity, 
przewidzied to, co przeszkodzi 

w ich osiągnięciu i zapobiec temu, 
co wydarzyd się nie musi. 

Życzymy dużo radości i sukcesów, 
mądrego lenistwa w sprawach 

nieistotnych i zdrowego zatroskania 
w tych najistotniejszych 

 

3. 
Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radośd i odpoczynek, 
oraz nadzieję na Nowy Rok, 

żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija 
 

4. 
Za oknem biało się zrobiło, 

Na niebie gwiazdka lśni, 
W domu choinka, tak ciepło i miło, 

A w sercu płomyczek się tli... 
W tym dniu wyjątkowym 

Samych szczęśliwych chwil, 
Radości bez kooca, uśmiechu i słooca. 

 

5. 
Już się unosi w powietrzu zapach żywych gałązek, 

Już suną na białych sankach choinki. 
Wiatr szumi kolędy, śnieg dymi za oknem, 
Mróz kwiaty maluje na srebrnych szybach, 

A w domu pachnie migdałami i pomaraoczą. 
Idą święta ... 

6. 
Pragniemy serdecznie podziękowad 

za zaufanie i współpracę w 2020 roku 
wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom. 

Życzymy dalszych sukcesów, 
udanych inwestycji i pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku 

 

7. 
Dziękując Paostwu serdecznie  
za dotychczasową współpracę 

pragniemy złożyd życzenia 
ciepłych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych sukcesów w nadchodzącym  

Nowym 2021 Roku 
 

8. 
Staropolskim obyczajem, 

Gdy w Wigilię gwiazda wstaje, 
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia. 
Przy tej pięknej sposobności 
I my życzymy Wam radości, 
Aby wszystkim się darzyło 
Z roku na rok lepiej było. 

 

9. 
Wszystkim Klientom, 

Współpracownikom i Przyjaciołom 
życzymy pełnych miłości i spokoju 

Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie 
Paostwu tę odrobinę szczęścia, 

która sprawi, że wszystkie podjęte 
działania zakooczą się sukcesem 

 

10. 
Jest taki Dzieo, gdy jesteśmy wszyscy razem, 

Dzieo piękny, szczęśliwy, spokojny, 
W którym Niebo Ziemi, Niebu Ziemia, 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia... 
Wyjątkowych, Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 



 

 

11. 
Życzenia radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia,  
odpoczynku w rodzinnym gronie 

oraz pasma sukcesów 
i spełnienia najskrytszych marzeo 
w nadchodzącym Nowym Roku 

 

12. 
Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli, 
gdy Stary Rok w Nowy się zamieni, 

przyjmij gorące me życzenia, 
niech się Ci spełnią wszystkie marzenia. 

Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia 

 

13. 
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,  

składamy najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia i wszelkiej pomyślności,  
wiele miłości w życiu osobistym.  

Niech ten radosny dzieo Narodzin Pana  
przyniesie nam Wszystkim pokój  

i nadzieję na Nowy Rok 2021 
 

14. 
Radosnych i spokojnych,  
pełnych ciepła i nadziei  

Świąt Bożego Narodzenia, 
wszelkiej pomyślności,  

osiągnięcia sukcesów, cierpliwości 
i wytrwałości w realizacji planów 
oraz dalszej owocnej współpracy 

w nadchodzącym Nowym 2017 Roku. 
 

15. 
Gdy nadejdą Święta,  

niech nadzieja i radośd 
zastukają do Waszych drzwi, 

a Nowy Rok przyniesie 
pomyślnośd i szczęście każdego dnia. 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w Nowym Roku 
wraz z podziękowaniami  

za dotychczasową współpracę 
przesyła 

 

16. 
Niech w nadchodzącym Nowym 2021 Roku 

szczęście i pomyślnośd nigdy Paostwa 
nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił 

i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów 

17. 
Nadchodzące Święta 

Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele 
radości oraz refleksji 

dotyczących minionego okresu 
i planów na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach chcemy 
życzyd Paostwu wiele zadowolenia 

i sukcesów z podjętych wyzwao. 
 

18. 
Niech radośd i pokój 

Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy 
Paostwu przez cały Nowy Rok. 

Życzymy, aby był to rok szczęśliwy 
w osobiste doznania, spełnił 

zamierzenia i dążenia zawodowe 
oraz by przyniósł wiele satysfakcji 

z własnych dokonao. 
 

19. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku mam przyjemnośd 

złożyd w imieniu własnym 
i pracowników najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym oraz 

sukcesów w pracy zawodowej. 
 

20. 
Wielu Bożych błogosławieostw na ten 
wspaniały czas Narodzenia Paoskiego. 

Aby przy świątecznym stole nie 
zabrakło światła i ciepła rodzinnej 

atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślnośd. 

 
21. 

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia 
upłyną spokojnie i radośnie, 

aby marzenia zmieniły się w rzeczywistośd, 
a sukcesy przerosły oczekiwania. 

 
22. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku. 

Życzymy Paostwu, by był to czas wyzwao, 
nowych horyzontów i sukcesów 

na polu biznesowym oraz osobistym. 

 



 

 

23. 
Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
pragniemy złożyd wszystkim naszym Klientom 

najserdeczniejsze i szczere życzenia: 
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności 

oraz w każdym dniu Nowego Roku 
wiele uśmiechu i radości. 

 

24. 
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spokój i radośd. 
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia 

żyje własnym pięknem. 
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
życzy 

 

25. 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

oraz Błogosławieostwa Bożego 
w Nowym Roku 2021, 

aby narodzony Jezus przyniósł ze sobą radośd, 
pokój oraz nadzieję dla Waszych rodzin. 

Dziękujemy za miłą współpracę. 
 

26. 
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 

życzymy Paostwu, chwil wypełnionych radością 
 i miłością, niosących spokój i odpoczynek, 

by w życiu zawsze panowała 
 ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. 

Wielu budujących myśli, energii potrzebnej 
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów 

oraz wspaniałego 2021 Nowego Roku, 
obfitującego w pasmo sukcesów! 

 

27. 
Szczęścia, co radośd daje, 
miłości, co niesie pokój, 

zdrowia, co rodzi wytrwałośd, 
wiary, co nadzieję prowadzi, 
dni wypełnionych do kooca, 
nowych wschodów słooca 
i niech więcej takich rzeczy 

Nowy Rok Wam użyczy. 
 

28. 
Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. 

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni 
gromadzą się przy wigilijnym stole. 

Jest taki wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia... 
To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna... 

Noc Bożego Narodzenia. 

29. 
Niech to, co kryją w sobie 
Święta Bożego Narodzenia 

-spokój, nadzieja i ciepło ludzkich serc, 
towarzyszy Paostwu 

również przez cały Nowy Rok 
życzy 

 

30. 
„Jeżeli tak uroczyście 

obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dad świadectwo, 

że każdy człowiek jest kimś jedynym 
i niepowtarzalnym… " 

Jan Paweł II 
 

Serdecznych Świąt otulonych 
śniegiem i ciepłem rodzinnym 

oraz spełnienia marzeo i nadziei 
w Nowym Roku 

życzy 
 

31. 
„Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, 

Każdy dom i każdego z nas, 
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta 

Niosą wszystkim betlejemski blask” 
(E.Waśniowska, "Wigilijny wieczór") 

 

Cudownych, prawdziwie rodzinnych Świąt 
otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym 

oraz wiele szczęścia w Nowym Roku 
życzy 

 

32. 
Nadchodząca Wigilia to nie tylko okres radości,  

ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, 
 co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary  

w pogodne jutro 
 życzy 

 

33. 
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 

Powiła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

                    Ewangelia wg. św. Łukasza 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, 

pragniemy serdecznie podziękowad 
za zaufanie i współpracę. 

Życzymy dalszych sukcesów, udanych inwestycji  
i pomyślności w Nowym Roku. 



 

 

PRZYKŁADOWE TEKSTY ŻYCZEŃ  
w języku angielskim: 

 

34. 
May this Christmas, shared with your loved ones, 

bring you lots of joy, peace and optimism. 
 

35. 
To all our esteemed Customers, Contractors and Friends 

we wish a Christmas full of love, joy and peace. 
May this coming New Year bring you a spark 

of good fortune needed to complete 
all your endeavours successfully. 

 

36. 
Merry Christmas and a Happy New Year! 

We wish You new challenges, new horizons and new 
successes, in business as well as your private lives. 

 

37. 
Please accept our wishes of joyful Christmas, 

of peace and rest with your loved ones 
and for the upcoming New Year, 

all the successes and dreams coming true. 
 

38. 
Season’s Greetings! 

Extending our gratitude 
for the good cooperation in the passing year 

we are hoping for even more in the one to come. 
Please also accept the best wishes of a Merry Christmas 

and all the happiness 
and prosperity in the New Year. 

 

39. 
We wish you a white Christmas, 

filled with the fragrance of Christmas tree needles 
and the crispy sounds of snow under your boots, 

a Christmas with your family and full of unexpected gifts, 
a Christmas bringing rest and peace 

as well as high hopes for the coming New Year. 
 

40. 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku ! 

Merry Christmas and a Happy New Year ! 
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr ! 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 
 

41. 
Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, 

dużo szczęścia oraz sukcesów w Nowym Roku! 
 

Many glad wishes for a joyous Christmas 
and a healthful and successful lucky New Year! 

 

Ein Frohes Weihnachtsfest 
und im Neuen Jahr viel Glück und Erfolg! 

PRZYKŁADOWE TEKSTY ŻYCZEŃ  
w języku niemieckim: 

 
42. 

Mag das kommende Weihnachtsfest, 
dass Sie mit Ihren Familienangehörigen verbringen, 
Ihnen viel Freude, Wärme und Optimismus bringen 

 
43. 

Viel Wärme, Ruhe und Freude in den Weihnachten 
sowie Glück und Erfolge im Neuen Jahr 2021 

 
44. 

Unseren Kunden, Partnern und Freunden unserer Firma 
wünschen wir ruhiges und fröhliches Weihnachtsfest 

sowie Glück und Erfolge im Neuen Jahr 
 

45. 
Wir wünschen Ihnen ein 

friedliches, harmonisches 
Weihnachtsfest, ein glückliches, 

gesundes neues Jahr  
und verbinden damit den Dank  
für die gute Zusammenarbeit. 

 
46. 

Die herzlichsten Wünsche 
zu Weihnachten mit der Familie 

sowie viele nette Tage 
im kommenden Jahr 2021 

 
47. 

Wir möchten allen unseren Partnern und Freunden 
herzlich für das Vertrauen und die Zusammenarbeit 
im Jahr 2020 danken. Wir wünschen weitere Erfolge, 
erfolgreiche Investitionen und Glück im kommenden 

Neuen Jahr. 
 

48. 
Dankend für Ihre bisherige Zusammenarbeit 

möchten wir Ihnen ein liebevolles  
und nettes Weihnachtsfest 

sowie viele Erfolge im kommenden  
Neuen Jahr wünschen. 

 
49. 

Zu Weihnachten wünschen wir 
unseren Kunden und Freunden 

Alles Gute, viele Erfolge, 
Freude und Lächeln. 


