
1. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
a także kolorowych spotkań 
z budzącą się do życia przyrodą 

2. Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego 
a przy tym wszystkim stołu bogatego. 
Mokrego dyngusa, smacznego jajka 
i niech te święta będą jak bajka. 

3. Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały 
się baranki, 
mokry Śmigus zraszał skronie, 
dużo szczęścia sypiąc w dłonie 
- z okazji świąt Wielkanocnych życzy 
firma XXX 

4. Na tę Wielkanoc 
życzyć Wam wypada 
ciepła domowego, miłości bliźniego, 
placka wybornego, spokoju świętego 

5. Pogody ducha, zdrowia i radości 
oraz wszelkiego dobra 
z okazji Świąt Wielkanocnych 

6. Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
życzę wszelkich łask Bożych, 
pogodnych, zdrowych świąt 
i pomyślności w życiu osobistym. 

7. Wszystkim naszym Klientom życzymy 
zdrowych, 
spokojnych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych. 

8. Wszystkiego Dobrego 
Jajka wielkiego malowanego 
zielonej łączki na której zajączki 
jedzą makowce i pasą owce 

9. Niech Chrystus Zmartwychwstały 
przyniesie dla Was wiosenne kwiaty 
radości, 
miłości, spokoju i szczęścia. 
Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa 
życzy... 

10. Ciepłych i udanych Świąt 
Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności 
i radości w życiu zawodowym i 
prywatnym 

11. Zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, 
smacznego jajka i wesołego śmigusa 
dyngusa 

12. Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych 
składam najserdeczniejsze życzenia: 
dużo zdrowia, radości, smacznego 
jajka, 
mokrego dyngusa, mnóstwo 
wiosennego słońca oraz samych 
sukcesów. 

13. Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej 
Nocy. 
Suto zastawionych stołów, 
dużo wody w poniedziałek, bogatego 
zająca 
i jak najmilszych spotkań w gronie 
przyjaciół i rodziny. 

14. Życzę słońca, śpiewu ptaków i spokoju 
duszy, 
Życzę pogodnych przygód i radosnych 
spotkań, 
śpiewu przy ognisku i dumania w 
fotelu, 
i żeby wszystko spełniło się szybko ... 

15. Wesołych Świąt Wielkanocnych, 
smacznego jajka, szalonego 
i wyjątkowo mokrego Śmigusa 
Dyngusa 
oraz samych słonecznych i cudownych 
dni życzy ... 

16. Kiedy Wielka Noc nastanie 
życzę Wam na Zmartwychwstanie 
dużo szczęścia i radości, 
które niechaj zawsze gości 
w dobrym sercu, w jasnej duszy 
i niechaj wszystkie żale zagłuszy 

17. Uśmiechów bez liku przy 
wielkanocnym stoliku. 
Przyjaciół wielu i dużo EURO w 
portfelu. 
Dyngusa mokrego z serca całego 
życzą... 

18. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej 
Nocy, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
a także odpoczynku w rodzinnym 
gronie. 
Niech każdy z nas wykorzysta ten 
okres czasu jak najlepiej. 

19. Niech Zmartwychwstały Chrystus 
oświeca nam drogi codziennego życia, 
obdarza błogosławieństwem i pomaga 
życie czynić szczęśliwym. 

20. Gdy nadejdą święta 
niech nadzieja i radość 
zastukają do Waszych drzwi, 
a Wielkanoc przyniesie 
pomyślność, szczęście i piękny 
uśmiech każdego dnia. 

21. Alleluja dziś śpiewamy, 
Bogu cześć i chwałę dajmy, 
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, 
Tego świata Odkupiciel. 
Zdrowia, radości i powodzenia 
To są najszczersze nasze życzenia. 

22. W te piękne Święta 
gdy Pan Zmartwychwstanie. 
Życzymy smacznych jajek na 
śniadanie, 
żółtego kurczaczka, białego zająca 
i aby te Święta trwały bez końca. 

23. Na stole święcone, tuż obok baranek, 
W koszyczku pełno barwnych pisanek 
I jakże znamienne w polskim 
krajobrazie 
Budzące się do życia wiosenne bazie. 
Zielony barwinek, fiołki i żonkile 
Malują kolorem uroczyste chwile. 
W dom polski wiosna wchodzi na 
spotkanie, 
Gdy wielkanocne na stole śniadanie. 



24. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w 
przyszłość 

25. Obfitych Łask i Błogosławieństw 
od Chrystusa Zmartwychwstałego 
oraz pełnych pokoju Świąt 
Wielkanocnych 
z radosnym "Alleluja" życzy ... 

26. Jaj przepięknie malowanych, 
Świąt słonecznie roześmianych, 
W poniedziałek dużo wody, 
Zdrowia, szczęścia oraz zgody 
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy... 

27. Życzenia Radosnych Świąt 
Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do 
życia wiosny 
i wiarą w sens życia, 
Pogody w sercu i radości płynącej z 
faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie 
najbliższych osób 
przesyłają pracownicy ... 

28. Wielkiej Nocy czas nadchodzi, 
cały dzień się każdy głodzi, 
by móc jutro o poranku, 
siąść za stołem przy śniadanku. 
Zjeść kosz cały z jajeczkami, 
zającami i kaczkami. 
A już następnego ranka, 
wiadrem wody zlać baranka. 

29. Wszystkim naszym Klientom życzymy 
zdrowych, 
spokojnych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych. 
Pracownicy firmy ... 

30. Zdrowych, Pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i 
miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja". 

31. Ciepłych i udanych Świąt 
Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności 
i radości w życiu zawodowym i 
prywatnym 

32. Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
życzymy wszelkich łask Bożych, 
pogodnych, zdrowych Świąt 
oraz pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym. 

 

 

 

33. Z okazji Świąt Wielkanocy 
składamy wszystkim naszym Klientom 
najlepsze życzenia. 
Niech ten szczególny okres będzie dla 
wszystkich 
okresem zadumy, wyciszenia, 
wypoczynku 
i prawdziwej radości. 

34. Przed nami Święta Wielkiej Nocy 
Z tej okazji składam 
w imieniu własnym oraz 
współpracowników 
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
rodzinnych świąt 
W atmosferze domowego ciepła. 

35. Na święta Wielkanocne, 
przesyłamy koszyk pełen 
świątecznych życzeń 
wplecionych pomiędzy wiosenne 
kwiaty, 
lukrowane babki, kolorowe pisanki, 
cukrowe baranki i bazie. 

36. Życzymy wszystkim naszym 
pracownikom, kontrahentom, 
aby Wielkanoc ogarnęła Was 
szczególną tradycją 
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, 
Ale przede wszystkim by Wielkanoc 
umocniła Waszą wiarę, podniosła na 
duchu 
i napełniła Wasze serca radością. 

 


