
Dzisiejsza lekcja poświęcona będzie użytkowej formie wypowiedzi – życzeniom. Zapoznajcie 
się, proszę, z informacjami na temat życzeń, a następnie sami je napiszcie. Zdjęcie Waszych 
życzeń prześlijcie na adres: agga.wika@gmail.com do 26.05.2020r. 

Temat: Polszczyzna bez tajemnic. Jak ułożyć pisemne życzenia? 

Życzenia, podobnie jak gratulacje, pozdrowienia czy kondolencje, to użytkowe, 
okolicznościowe  formy wypowiedzi potrzebne do funkcjonowania każdemu, komu              
nie są obojętne relacje z otoczeniem. Można je składać w dowolny sposób i z różnych okazji. 
Przyjęta jest zarówno forma pisemna, jak i ustna. Święta, urodziny, imieniny czy ważne 
wydarzenia w życiu (np. ślub), to jedne z wielu okoliczności, kiedy składa się życzenia. 
Chociaż bardzo powszechne jest osobiste składanie życzeń, można również wysłać                  
je w formie listu lub kartki okolicznościowej. Obecnie wiele osób wysyła życzenia e-mailem,    
SMS-em albo składa je w popularnych mediach społecznościowych.   

Jakie powinny być życzenia? Serdeczne, ciepłe i od serca. Życzenia są wyrazem więzi łączącej 
nadawcę z adresatem. Są znakiem, że o kimś pamiętamy.  

Nie istnieje jeden schemat życzeń, jednak warto pamiętać o kilku zasadach: 

1. Życzenia są wyrazem szacunku, muszą zatem być uprzejme, serdeczne. 
2. Można opatrzyć je miejscowością i datą (zapisanymi w prawym górnym rogu lub pod 

życzeniami – na środku). Oczywiście nie wymaga się od życzeń przesyłanych SMS-em, 
aby zawierały datę lub podpis. 

3. Tekst można rozpocząć od zwrotu do adresata w wołaczu (oficjalnego – np. Szanowny 
Panie Dyrektorze!, nieoficjalnego – np. Najdroższa Patrycjo!).  

4. Wszelkie zwroty do adresata zapisujemy wielką literą (np. Tobie, Ci, Twojego, Wam, 
Waszych). 

5. Pod życzeniami należy się podpisać. Podpis może być poprzedzony zwrotem:         
życzy / życzą. 

Formę życzeń należy dopasować do adresata. Mogą mieć charakter oficjalny lub prywatny, 
poważny lub żartobliwy. Czasem przybierają postać rymowaną. W treść życzeń można 
wpleść fragmenty utworów literackich poświęconych danej okoliczności (np. w przypadku 
Bożego Narodzenia – kolęd i pastorałek). 

Przydatne zwroty: 

 pragnę złożyć, ślę, przesyłam; 
 najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności; 
 z okazji urodzin/imienin/świąt, w dniu urodzin/ślubu. 

Źródło: eSzkola.pl, epodreczniki.pl. 

 



Zadanie: 

Przygotuj pisemne życzenia weselne na ślub w Bronowicach lub w Atomicach. Uwzględnij    
w nim gusta par młodych oraz język, jakim swoje utwory napisali Wyspiański i Mrożek.     
Weź pod uwagę także realia, w jakich zostały osadzone utwory (czas, okoliczności, miejsca, 
specyfika wesela). 

 

Dla zainteresowanych! Poradnik, jak składać życzenia z klasą! 

https://www.youtube.com/watch?v=QNAbM-O0Avg  


