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!!  W A Ż N E  !! 

Przy wybieraniu treści zaproszenia, prosimy zwrócić szczególną uwagę na jej ilość. 
W przypadku, gdy tekstu jest za dużo, wymusza to na nas zmniejszenie czcionki, 

tym samym zaproszenie staje się mniej czytelne. 
 

Dlatego jeśli chcą Paostwo, aby w treści zaproszenia były umieszczone dodatkowe wierszyki 
(o miłości lub o prezentach) poza standardowym tekstem, prosimy o rozważne 
ich wybieranie, przy mniejszych zaproszeniach wierszyk powinien byd krótki. 

 

PRZYKŁADOWE TEKSTY ZAPROSZEŃ/ ZAWIADOMIEŃ: 
 

Tekst 1 
 

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku, ciut z wyrachowania, 
trochę dla porządku, kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy, 

oświadczamy wszystkim, że się pobieramy! 
 

Anna Kowalska i  Jan Nowak 
 

serdecznie zawiadamiają, 
że dnia 20 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają 
podczas Mszy świętej w kościele św. Józefa w Przemyślu. 

A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyd 
 

Sz. P. ................................................................................................. 
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni. 

 

 
Tekst 2 

 

Gdy na kartkach kalendarza ukaże 
się data 6 lipca 2020 roku a wskazówki 
zegara godzinę 15.00 wskażą natenczas 

Anna Kowalska 
i 

Jan Nowak 
miłośd, wiernośd i uczciwośd małżeoską 

ślubowad sobie będą w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 

Na którą to uroczystośd honor wielki 
zaprosid mają 

 
Sz.P. ..................................................................................... 

 
Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się w Remizie OSP w Biskupicach. 



 

 

Tekst 3 
Anna Kowalska 

i 
Jan Nowak 

mają zaszczyt zaprosid 
 

Sz. P. ................................................................. 
 

do kościoła św. Józefa w Przemyślu 
na uroczystośd zaślubin, 

która odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 roku o godzinie 16.00 

 
Tekst 4 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
wraz z Rodzicami 

mają zaszczyt i przyjemnośd zaprosid 
 

Sz. P…………………………………………………………………………… 
 

na uroczystośd swoich Zaślubin, 
która odbędzie się dnia 7 września 2020 roku o godzinie 16.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 
 

Tekst 5 
Anna Kowalska i Jan Nowak 

mają zaszczyt i przyjemnośd zaprosid 
 

Sz. P…………………………………………………………………………….. 
 

w imieniu Rodziców i własnym 
na uroczystą Mszę Świętą, podczas której w obliczu Boga i ludzi 

ślubowad sobie będą miłośd, wiernośd i uczciwośd małżeoską 
5 października 2020 roku o godzinie 15.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 
 

Tekst 6 
Wpatrzeni w siebie, sobą oczarowani mówimy: 

Tak Moja Kochana... 
Tak Mój Kochany... 

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski 
wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
Sz. P. ......................................................................................... 

na uroczystośd Zaślubin oraz Ucztę Weselną. 
 

Sakrament Małżeostwa zostanie zawarty dnia 10 grudnia 2020 roku 
o godzinie 18.30 w kościele pw. św. Jana we Wrocławiu. 

 



 

 

Tekst 7 
Marcin Stanek 

i 
Justyna Nowak 

postanowili połączyd serca węzłem dozgonnym 
wobec Boga i świadków i rozpocząd 

wspólną drogę życia zawierając związek małżeoski 
dnia 24 września 2020 roku o godzinie 18.00 w kościele N.M.P. w Kielcach. 

Serdecznie zapraszamy 
Sz. P. ………………………………………………………………………………… 

na przeżycie wraz z nami 
tej uroczystej chwili 

 

Rodzice i Narzeczeni 
 
 

Tekst 8 
Ilu przyjaciół mamy, wszystkich serdecznie zapraszamy 

żeby nikogo nie było brak, kiedy będziemy mówili „Tak ” 
 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
serdecznie zapraszają 

 

W.P. …………………………………………………………… 
 

na uroczystośd przyjęcia Sakramentu Małżeostwa, 
która odbędzie się 13 września 2020 roku o godzinie 15.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 
 

Tekst 9 
Pełna szczerych chęci i ochoty 

Anna Kowalska 
oraz Bogu ducha winien 

Jan Nowak 
ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeoskiego 

oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeostwa 
postanowili zawrzed związek małżeoski dnia 14 maja 2020 roku 

o godzinie 15.00 w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 

Na tę uroczystośd serdecznie zapraszają 
Sz. P……………………………………………………………………………. 

Rodzice i Narzeczeni 

 
Tekst 10 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem miłośd, 

wiernośd i wzajemny szacunek w dniu 17 kwietnia 2020 roku o godzinie 15.00 
w kościele św. Józefa w Przemyślu. 

Na uroczystośd tę mają zaszczyt zaprosid 
Sz. P………………………………………………………………………… 

Rodzice i Narzeczeni 



 

 

Tekst 11 
Znamy się dni 785, a teraz postanowiliśmy nasz afekt do rangi małżeostwa podnieśd. 

 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
 

mają zaszczyt zaprosid 
 

Sz. P. ……………………………………………………………. 
 

na uroczystośd zaślubin, która odbędzie się dnia 
14 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 
 

Tekst 12 
Wszem, wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, 

iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubowad sobie będą 
miłośd, wiernośd i uczciwośd małżeoską 

 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
 

Na uroczystośd Zaślubin serdecznie zapraszają 
 

Sz. P……………………………………………………….. 
Rodzice i Narzeczeni 

 

Owe Zaślubiny przed Bogiem i powagą Kościoła 
potwierdzamy 12 maja 2020 roku o godzinie 14.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 
 
 

Tekst 13 
Pragnąc podzielid się radosną nowiną zawiadamiamy, 
że wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu, 

postanowili związad swe losy 
Anna Kowalska i Jan Nowak 

 

Mają zaszczyt zaprosid 
Sz. P. …………………………………………………………… 

na ślub, 
który odbędzie się dnia 2 czerwca 2020 roku o godzinie 16.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 
 
 

Tekst 14 
Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomid 

 
Sz.P……………………………………………………………………………………… 

 

o Naszym Ślubie, 
który odbędzie się dnia 25 czerwca 2020 roku o godzinie 17.00 

w kościele Opatrzności Bożej w Sopocie 
 

Krystyna Banasik 
Adam Krystek 

 



 

 

Tekst 15 
Ona: "I ślubujesz mi uśmiech przy porannej kawie, parasol w deszczu i żonkile na wiosnę?" 

On: "I poranki i deszcz i wiosnę- ślubuję." 
 

W dniu 24 czerwca 2020 roku z wybiciem godziny 13.00 
Anna Kowalska i Jan Nowak 

rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie miłośd, wiernośd i uczciwośd 
przed obliczem Boga w kościele św. Józefa w Przemyślu. 

Na uroczystośd Zaślubin serdecznie zapraszają 
 

Sz. P……………………………………………………….. 
Rodzice i Narzeczeni 

 
 
 

Tekst 16 
Anna Kowalska i Jan Nowak 

 

zawiadamiają, że dnia 14 września 2020 roku o godzinie 16.00 
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas 

Mszy Świętej w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyd 

Sz. P. ………………………………………………… 
Serdecznie zapraszają 
Rodzice i Narzeczeni 

 
 

Tekst 17 
Ku radości przyjaciół za pozwoleniem najbliższych 

rozpoczną wspólną drogę życia 
Anna Kowalska i Jan Nowak 

ślubując sobie miłośd i wiernośd 
dnia 26 kwietnia 2020 roku o godzinie 18.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 

Na tę uroczystośd zapraszają 
 

Sz.P…………………………………………………… 
 

Rodzice i Narzeczeni 
 
 

Tekst 18 
Wielki zaszczyt i honor sprawi nam przybycie 

 
W. P……………………………………………………………… 

na nasz ślub. 
 

10 maja 2020 roku, godzina 19.00 
kościół św. Józefa w Przemyślu. 

 

Anna Kowalska 
i 

Jan Nowak 



 

 

Tekst 19 
Zakochani i świadomi, że ich miłośd to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomid, że chcą razem iśd przez świat 
 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
 

serdecznie zapraszają 
 

W. P…………………………………………………………. 
 

na uroczystośd Zaślubin, która odbędzie się, 
dnia 26 kwietnia 2020 roku o godzinie 18.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu. 
 

 
Tekst 20 

Pragnąc podzielid się radosną nowiną 
zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół, 
a sobie ku szczęściu postanowili związad swe losy 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami zapraszamy 

Sz. P. .......................................................................... 
na uroczystośd Zaślubin 

która odbędzie się dnia 10 maja 2020 roku o godzinie 15.30 
w kościele św. Józefa w Przemyślu. 

 

 
Tekst 21 

Z radością zawiadamiamy 
W.P. ……………………………………………………………………….. 

 
że dnia 15 września 2020 roku o godzinie 14.30 

podczas Mszy Świętej w kościele N.M.P w Sopocie 
 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
 

udzielą sobie Sakramentu Małżeostwa. 
Z całego serca pragniemy zaprosid do współuczestnictwa 

w tej uroczystej chwili 
Rodzice i Narzeczeni 

 

 
Tekst 22 

W najpiękniejszym dniu swego życia 15 marca 2020 roku, 
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 16.00 

w kościele św. Józefa w Przemyślu 
rozpoczną wspólną drogę życia 

 

Anna Kowalska  i Jan Nowak 
 

Na uroczystośd mają zaszczyt zaprosid 
 

Sz. P. .......................................................................... 
 

Narzeczeni wraz z Rodzicami 



 

 

Tekst 23 
Aby obyczajom prastarym zadośd uczynid 

z miłości dwojga ludzi przed Bogiem przypieczętowad, 
niechaj wszem i wobec wiadomym się stanie, iż 

Anna Kowalska i Jan Nowak 
27 dnia października roku Paoskiego 2020, 

gdy kuranty 16.00 godzinę wygrają 
w kościele św. Antoniego w Warszawie 
miłośd i wiernośd ślubowad sobie będą. 

Honorem wielkim będzie nam gościd 
Sz. P. .............................................................................. 

 
Narzeczeni i Rodzice 

 
 

Tekst 24 
Pobieramy się ! 

 

Anna Kowalska i Michał Kowalski 
 

Uroczystośd odbędzie się 
w sobotę, 8 maja 2020 roku o godzinie 18.00 

w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Zagórnej 5. 
Z radością zapraszamy 

Sz. P. ……………………………………………………………………………………………… 
Narzeczeni wraz z Rodzicami 

 
 

Tekst 25 
Marcin Stanek i Justyna Nowak 

postanowili połączyd serca węzłem dozgonnym 
wobec Boga i świadków i rozpocząd 

wspólną drogę życia, zawierając związek małżeoski 
dnia 24 września 2020 roku o godzinie 18.00 w kościele N.M.P. w Przemyślu. 

Serdecznie zapraszamy 
Sz. P……………………………………………………………………………………….. 

na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili. 
 

Rodzice i Narzeczeni 
 
 

Tekst 26 
Ona, Marta Kowalska 

Jedyna dla Niego 
i 

On, Łukasz Kot 
Jedyny dla Niej 

 

20 września 2020 roku o godzinie 16.00 
w kościele św. Feliksa w Katowicach pragną złożyd sobie przed Bogiem, 

a w obecności 
Sz. P. .................................................................... 

przysięgę, że na zawsze pozostaną dla siebie Jedyni. 



 

 

Tekst 27 
My z łaski niebios połączeni, miłością wierną i szczerą 

 
Monika Kowalska i Dariusz Nowakowski 

 
przed Bogiem przysięgę miłości złożymy 

dnia 26 września 2020 roku o godzinie 14.00 w kościele MB Różaocowej w Krasicach. 
Na tę uroczystośd serdecznie zapraszają 

Sz. P……………………………………………………………………………. 
Rodzice i Narzeczeni 

 
 

Tekst 28 
Jakiś czas temu, gdy biały puch okrywał ziemię 

On zapytał, a Ona powiedziała Tak ! 
Po pięknym czasie narzeczeostwa 

postanowili na zawsze połączyd swoje losy. 
Patrycja Biała i Tomasz Sikora 

pragnąc podzielid się swym szczęściem 
najserdeczniej zapraszają 

 
Sz.P. ......................................... 

na uroczystą Mszę Świętą w kościele pw. Zesłania Ducha Św. 
w Krakowie gdzie dnia 20 czerwca 2020 roku o godzinie 16.00 

spłyną na nich łaski Sakramentu Małżeostwa. 
 

 
Tekst 29 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 
Anna Kowalska i  Jan Nowak 

postanowili wspólnie wędrowad przez życie. 
 

Uroczysty wymarsz do tej długiej i trudnej wędrówki 
prowadzącej do spokojnej jesieni życia nastąpi 

z parafii św. Brata Alberta w Łukowie 
dnia 19 października 2020 roku o godzinie 17.00 

 

Do wzięcia udziału w tej pięknej chwili prosimy 
Sz.P. ………………………………………………………………………….. 

Rodzice i Narzeczeni 
 
 

Tekst 30 
Anna Kowalska i  Jan Nowak 

wraz z Rodzicami 
serdecznie zapraszają 

 
Sz. P. .................................................. 

 
na uroczystośd zawarcia Związku Małżeoskiego, które odbędzie się 

24 września 2020 roku o godzinie 18.00 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie. 



 

 

Tekst 31 
Anna Kowalska i  Jan Nowak 

wraz z Rodzicami 
mają zaszczyt zaprosid 

 
Sz. P. .................................................. 

 
na uroczyste zawarcie Związku Małżeoskiego, 

które odbędzie się dnia 24 września 2020 roku o godzinie 18.00 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie. 

 

 
Tekst 32 

Anna Kowalska i  Jan Nowak 
zawiadamiają 

Sz. P. ....................................................................... 
iż postanowili kupid bilet w jedną stronę 

i wyruszyd w pełną obietnic podroż w nieznane... 
Proszą o to, abyście im towarzyszyli w dniu ich wyjazdu 

w niedzielę 19 września 2020 r. o godzinie 16.30 
w kościele pw. Św. Wojciecha w Krakowie. 

 

 
Tekst 33 

Dnia 10 października 2020 roku o godzinie 16.30 
w kościele pw. św. Anny w Warszawie 

Anna Nowak 
i 

Adam Kowalski 
rzekną sakramentalne „Tak” i odtąd kroczyd będą 

wspólną drogą życia 
Na tę uroczystośd zapraszają 

Sz.P.......................................................... 
Rodzice i Narzeczeni 

 
Tekst 34 

Dnia 22 kwietnia 2020 r. o godzinie 18.00 
w kościele pw. św. Anny w Warszawie 

zostaną połączeni Sakramentem Małżeostwa 
Anna Kowalska i Wojciech Nowak 

Na uroczystośd serdecznie zapraszają 
Sz. P.  ........................................................................... 

Rodzice i Narzeczeni. 
 

Tekst 35 

Obyczajem sławetnym mamy zaszczyt prosid Ciebie Gościu, 
abyś zawsze świadczyd mógł o przyjęciu 

Sakramentu Małżeostwa 
przez Annę Nowak i Adama Kowalskiego 

w Domu Bożym pw. św. Anny w Warszawie 
dnia 22 kwietnia A.D. 2020r. z wybiciem godziny 18.00 

Rodzice i Narzeczeni 



 

 

TEKSTY O PRZYJĘCIU: 
 

1. 
Po ceremonii zaślubin zapraszamy Sz. P. na przyjęcie weselne, które odbędzie się 

w Restauracji „Balleo” w Tarnowie, oraz poprawiny, na które zapraszamy od godziny 17.00 
 

2. 
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościd Sz. P. na przyjęciu weselnym, 

które odbędzie się w Restauracji „Barbara” przy ul. Wyspiaoskiego 5 w Krakowie. 
 

3. 
Przyjęcie weselne odbędzie się w Domu Weselnym „Solleo” w Mikołajowicach k/Tarnowa. 

 

4. 
Po ceremonii kościelnej z przyjemnością ugościmy Sz. P. uroczystym obiadem w restauracji „Chłopskie Jadło”. 

 

5. 
Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Restauracji "Wilanowska" w Warszawie. 
 

6. 
Po Ceremonii Zaślubin odbędzie się przyjęcie weselne w Domu Weselnym "Gwiazda” w Warszawie. 

Gdzie wzniosą toast goście przybyli, by Paostwo Młodzi Szczęśliwie Żyli. 
 

7. 
Po ślubie, o godzinie 19.30, serdecznie zapraszamy na kolację 

do restauracji "Czar" w Hotelu Amanda, przy ulicy Kwiatowej 2 
 

8. 
A tuż zaraz po kościele zapraszamy na wesele: Restauracja "Galleon" ul. Mickiewicza 19, Nysa. 

 

9. 
Po ślubie, o godzinie 19.00 serdecznie zapraszamy na kolację do Restauracji "Galia". 

 

10. 
W imieniu Rodziców i własnym serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Domu weselnym „Galia” w Milanówku. 
 

11. 
Honorem wielkim będzie nam gościd Sz.P. na przyjęciu weselnym, 

które odbędzie się w Domu Weselnym "Olivia" przy ulicy Ogrodowej 15 w Krakowie. 
 

TEKSTY POTWIERDZENIA PRZYBYCIA: 
 

1. 
Uprzejmie prosimy W. P. o wcześniejsze potwierdzenie 

udziału w przyjęciu weselnym do dnia 14 kwietnia 2020r. 
Tel. Anna 123 456 789 , Jan 123 456 789. 

 

2. 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 kwietnia 2020r. 

Tel. Anna 123 456 789 , Jan 123 456 789. 
 

3. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w przyjęciu weselnym do dnia 14 kwietnia 2020r. 

Tel. Anna 123 456 789 , Jan 123 456 789. 
 

4. 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia w ciągu dwóch tygodni 

od dnia otrzymania niniejszego zaproszeni. 



 

 

PRZYKŁADY CYTATÓW: 
 

cytat nr 1 
„Nie wystarczy pokochad, 

trzeba jeszcze umied 
wziąd tę miłośd w ręce, 

i przenieśd ją przez całe życie.” 
Auguste Bekannte 

 

cytat nr 2 
„...a może rzeczywiście 

wszystko nam się przyśniło 
stangret, kareta, wieczór, 

mój frak i Twój tren 
i nasze życie twarde 

i słodkie jak sen. 
Nie byłoby małżeostwa 

gdyby nie nasza miłośd...” 
K. I. Gałczyoski 

 

cytat nr 3 
„Na wspólną radośd, 
na chleb powszedni, 

na poranne otarcie oczu 
w blasku słonecznym, 

na nieustające sobą zdziwienie, 
na gniew, krzywdę i przebaczenie 

wybieram Ciebie.” 
K. I. Gałczyoski 

 

cytat nr 4 
„Nie obiecuję ci wiele... 
Bo tyle co prawie nic... 

Najwyżej wiosenną zieleo... 
I pogodne dni... 

Najwyżej uśmiech na twarzy... 
I dłoo w potrzebie... 

Nie obiecuję ci wiele... 
Bo tylko po prostu siebie...” 

Bolesław Leśmian 
 

cytat nr 5 
„Chociażby życie nasze było 
najtrudniejsze, najcięższe, 

zachowajmy ufnośd i wiarę, 
że na świecie zwycięża 

tylko miłośd.” 
Kardynał  Stefan Wyszyoski 

 

cytat nr 6 
Amor Vincit Omnia 

Miłośd wszystko zwycięża 

cytat nr 7 
A wtedy ogród nam się otworzy, 
ogród świetlisty, pełen zorzy... 

 
cytat nr 8 

„Jedno jest tylko w życiu szczęście: 
kochad i byd kochanym...” 

George Sand 
 

cytat nr 9 
Daję Ci moją dłoo, 
daję Ci moje serce, 

weź w swoje ręce mnie 
i pójdź przez życie dobre i złe. 

A gdy napotkasz na drodze życia 
kłującą różę-uśmiechnij się i powiedz 

nie boli-bo kocham Cię. 
 

cytat nr 10 
W maleokiej obrączce uczud świat cały, 

miłośd, obowiązek i wzniosłe ideały. 
Maleoka obrączka, a znaczy tak wiele 

na całe życie włożona w kościele. 
 

cytat nr 11 
Życie jest piękne, gdy żyd się umie. 
Gdy jedno serce drugie rozumie. 

 
cytat nr 12 

„Cokolwiek pomiędzy ludźmi kooczy się 
– znaczy: nigdy nie zaczęło się. 
Gdyby prawdziwie się zaczęło 

– nie skooczyłoby się. Cokolwiek prawdziwie się 
zaczyna – nigdy się nie kooczy.” 

Edward Stachura 
 

cytat nr 13 
„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynid, 

to tylko jedno-miłowad.” 
św. Jan Paweł II 

 
cytat nr 14 

„Musicie byd silni miłością, 
która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
wszystko przetrzyma, 

tą miłością, 
która nigdy nie zawiedzie.” 

św. Jan Paweł II 
 
 



 

 

cytat nr 15 
„Kocha się naprawdę i do kooca 

tylko wówczas gdy kocha się zawsze 
w radości i smutku bez względu 

na dobry czy zły los.” 
św. Jan Paweł II 

 

cytat nr 16 
„Nowi ludzie... 

Dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, 
Odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.” 

św. Jan Paweł II 
 

cytat nr 17 
...Niech słowo "kocham" 

jeszcze raz z ust Twych usłyszę, 
niech je w sercu wyryję 

i w myśli zapiszę... 
Adam Mickiewicz 

 
 

cytat nr 18 
„Ty i Ja spośród tysięcy 

mocno trzymamy się za ręce, 
niezwykły dzieo, doniosła chwila 
i szept nieśmiały: miły... miła... 

Odtąd już razem zawsze i wszędzie. 
Tak miało byd i tak niech będzie.” 

Bolesław Leśmian 
 
 

cytat nr 19 
Zakochani i świadomi, 

że ich miłośd to nie wiatr 
mają zaszczyt zawiadomid, 

że chcą razem iśd przez świat. 
Uśmiechnięci współ-objęci 
spróbujemy szukad zgody, 
chod różnimy się od siebie 

jak dwie krople czystej wody. 
 
 

cytat nr 20 
„Najlepszych i najpiękniejszych 

rzeczy na świecie, 
nie można ani zobaczyd ani dotknąd. 

Trzeba je poczud sercem.” 
Hellen Keller 

 

cytat nr 21 
„Kochad, to nie znaczy patrzed 

na siebie nawzajem 
lecz patrzed razem w tym 

samym kierunku.” 
Antoine de Saint-Exupery 

cytat nr 22 
„Oto jest miłośd. 

Dwoje ludzi spotyka się 
przypadkiem, a okazuje się, 

że czekali na siebie całe życie.” 
V. de Lima Barreto 

 

cytat nr 23 
„Świt nas obudził obok siebie 

przez niedomknięte okiennice. 
Jesteśmy teraz dwojgiem ludzi, 
co mają wspólną tajemnicę.” 

Jonasz Kofta 
 

cytat nr 24 
„Są dwa serca. 

Ich ciągłe, nieustanne bicie 
zdaje się w dwóch jestestwach 

jedno tworzy życie. 
Łaocuch, który nas wiąże, 

los nie skruszy zmianą, 
będą bid zawsze razem 

albo bid przestaną.” 
Lord Byron 

 

cytat nr 25 
„I w księżycowym blasku promieni, 

rwąc kwiaty marzeo na srebrnej mgle, 
uwierzmy, żeśmy sercem złączeni 

w pierwszej miłości rozkosznym śnie.” 
Adam Asnyk 

 

cytat nr 26 
„Prawdziwą miłośd poznaje się nie po 

sile, lecz po czasie jej trwania.” 
Ambrose Bierce 

 

cytat nr 27 
„Aby miłośd trwała przez całe życie 

trzeba ją pielęgnowad starannie jak ogród.” 
Benjamin Franklin 

 

cytat nr 28 
„Kto kocha, przyjmuje to, 

co dostaje i daje 
nie żądając wdzięczności. 

Miłośd nie rachuje.” 
Henri Bordeaux 

 

cytat nr 29 
„... tak więc trwają 

Wiara, Nadzieja, Miłośd - te trzy: 
z nich zaś największa jest Miłośd.” 

1 List do Koryntian /13,13/ 



 

 

cytat nr 30 
„Prawdopodobnie nie istnieje większe 

ryzyko niż poślubienie kogoś, 
ale nie istnieje również nic, co daje 

więcej szczęścia niż udane małżeostwo” 
Benjamin Disraeli 

 
cytat nr 31 

„Miłośd jest czymś najmocniejszym na świecie, 
a jednak nie można wyobrazid sobie 

nic bardziej skromnego.” 
Mahatma Gandhi 

 
cytat nr 32 

„Obiegniemy wszystkie sady i ogrody, 
i w kościoły ciemnych lasów cię powiodę. 

Wiatr nam mocno zwiąże ręce jednym włosem, 
a obrączki są ukryte w słojach sosen. 

Przysięgniemy - lecz nie obcym, ale sobie, 
Ty na czystą wodę w źródle, ja na ogieo” 

Bolesław Leśmian 

 
cytat nr 33 

„Kochad i byd kochanym to tak, 
jakby z obu stron 

grzało nas słooce.” 
Davis Viscott 

 
cytat nr 34 

„Miłośd jest pragnieniem, 
by komuś coś dawad - a nie otrzymywad.” 

Bertold Brecht 
 

cytat nr 35 
„Miłośd jest mgłą, 

która wytwarza się w głowie. 
Jeśli owa mgła opada na dół - na serce 

- następuje pogoda życia.” 
Henryk Sienkiewicz 

 
cytat nr 36 

„Kochad to zgadzad się na to, 
by się starzed z drugim człowiekiem.” 

Albert Camus 
 

cytat nr 37 
„Czy to nie jest wielka rzecz 

- znaczyd dla kogoś wszystko?” 
Bruno Schulz 

 
 

cytat nr 38 
„Miłośd wystarcza sama sobie. 
Gdy zawładnie jakimś sercem, 

skupia w sobie wszystkie inne uczucia. 
Dusza, która kocha... 

kocha i nie myśli o niczym innym.” 
św. Bernard z Clairvaux 

 
cytat nr 39 

„Kochamy dlatego, że chcemy kochad” 
Mikołaj Gogol 

 
cytat nr 40 

„Tak, kocham cię. 
Bardziej niż wczoraj i mniej niż jutro.” 

Paulo Coelho 
 

cytat nr 41 
„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza 

modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłośd 
będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie 

większa od wszystkiego, co się tej nadziei może 
sprzeciwiad.” 

św. Jan Paweł II 
 

cytat nr 42 
„Prawdziwa miłośd nie wyczerpuje się nigdy. 

Im więcej dajesz, 
tym więcej ci jej zostanie.” 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
cytat nr 43 

„Miłośd mi wszystko wyjaśniła, 
Miłośd wszystko rozwiązała - 
dlatego uwielbiam tę Miłośd, 

gdziekolwiek by przebywała...” 
św. Jan Paweł II 

 
cytat nr 44 

„Serce jest bogactwem, którego 
się nie sprzedaje ani nie kupuje, 

ale które się ofiarowuje.” 
Gustaw Flaubert 

 
cytat nr 45 

„Jaka to oszczędnośd czasu 
zakochad się od pierwszego wejrzenia.” 

Julian Tuwim 
 
 



 

 

cytat nr 46 
„Miłośd przez całe życie krąży wokół człowieka, 

przychodzi i odchodzi. 
I w koocu zjawia się po raz ostatni 

i zostaje na zawsze.” 
Brigitte Bardot 

 

cytat nr 47 
„Moja miłośd jest jak obrączka. 

Bez początku i bez kooca.” 
Lope de Vega 

 

cytat nr 48 
„Miłośd jest nie tylko uczuciem, 

nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się. 
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną 

odpowiedzialnością za siebie” 
ks. Jan Twardowski 

 

cytat nr 49 
„Na wspólną radośd, 
na chleb powszedni, 

na poranne otarcie oczu 
w blasku słonecznym, 

na nieustające sobą zdziwienie, 
na gniew, krzywdę i przebaczenie 

wybieram Ciebie.” 
K. I. Gałczyoski 

 

cytat nr 50 
„Żaden dzieo się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 

dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeo w oczy ... 

są na siebie skazani.” 
Wisława Szymborska 

 
cytat nr 51 

„Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb 
jest mied kogoś, kto zastanawia się, 
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy 

wieczorem do domu” 
Margaret Mead 

 
cytat nr 52 

„... I w księżycowym blasku promieni, 
rwąc kwiaty marzeo na srebrnej mgle, 

uwierzymy, żeśmy sercem złączeni 
w pierwszej miłości rozkosznym śnie.” 

Adam Asnyk 
 
 

cytat nr 53 
„Dziękuję Ci za każdy pocałunek, 

każdą godzinę, każde słowo, 
za uśmiechy Twoje, 

za błękit i księżycową światłośd Twych oczu 
i czarnośd ich przez rozszerzone 

rozkoszą źrenice.” 
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska 

 

cytat nr 54 
„Kocham Ciebie- to znaczy: chce z Tobą 
podźwignąd ciężar co się życiem zowie, 

byd domu Twego światłem i ozdobą 
i nieśd Ci pokój, ciszę i zdrowie...” 

Maria Konopnicka 
 

cytat nr 55 
„Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką możliwą wiarę, 
tak iżbym góry przenosił, 
a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym.” 
1 Kor. 13,2 

 

cytat nr 56 
„Miłośd wybiera sobie małe miejsce, 

które rozjaśnia; 
wszystko pozostałe jest w jej cieniu.” 

Johann Heinrich Pestalozzi 
 

cytat nr 57 
Razem wkroczymy w nowe życie 
by wszystko miłością budowad, 

by nigdy nie wyrzec się słów mówionych, 
by sobie wiernośd dochowad. 

 

cytat nr 58 
Pokochad to największe ryzyko ze wszystkich. 

To oddanie swojej przyszłości 
i swojego szczęścia 

w ręce drugiego człowieka. 
To zaufanie bez reszty. 

To odsłonięcie swoich słabości... 
I tak właśnie Cię kocham. 

 

cytat nr 59 
„Wierz mi - są dusze dla siebie stworzone. 
Niech je w przeciwną los potrąci stronę, 

one wbrew losom, w tym lub w tamtym świecie, 
znajdą, przyciągną i złączą się przecie.” 

Aleksander Fredro 
 



 

 

cytat nr 60 
„Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, 

pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, 
że tak się stad musiało - w nagrodę za co? 

za nic; 
światło pada znikąd.” 
Wisława Szymborska 

 

cytat nr 61 
„Udane małżeostwo 

wymaga wielokrotnego 
zakochiwania się, 

zawsze w tej samej osobie.” 
Mignon McLaughlin 

 

cytat nr 62 
„Pragniemy byd razem i razem się cieszyd, 

razem dzielid niebo i razem w nim grzeszyd” 
 

cytat nr 63 
„Co trudno ukryd? Ogieo, wierzę, 
bowiem za dnia go zdradzi dym, 

a w nocy płomieo, dzikie zwierzę. 
Lecz trudno ukryd na równi z nim 

Miłośd. Najgłębiej chod ukryta, 
każdy ją z oczu wyczyta.” 
Johann Wolfgang Goethe 

 

cytat nr 64 
„– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejśd? 

– spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. 
– Co wtedy? 

– Nic wielkiego. – zapewnił go Puchatek. 
– Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się 

kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.” 
Alan Alexander Milne 

 
cytat nr 65 

„Wolę jedno życie z Tobą, niż samotnośd 
przez wszystkie ery tego świata” 

J.R.R Tolkien 
 

cytat nr 66 
„Każda chwila bez miłości jest chwil straconą” 

Tasso 
 

cytat nr 67 
„Próżno uciec, próżno się 
przed miłością schronid, 

bo jako lotny nie ma pieszego dogonid?” 
Jana Kochanowski 

 

cytat nr 68 
„Podróżą każda miłośd jest... 

Bez miłości czas policzony 
los nam bilet dał w jedną stronę. 

A na drogę w nieznane - nadzieję... 
że znajdziemy ją jeśli istnieje...” 

Jonasz Kofta 
 

cytat nr 69 
„Miłośd jest dziką siłą. Kiedy próbujemy ją 

okiełznad, pożera nas. Kiedy próbujemy ją uwięzid, 
czyni z nas niewolników. 

Kiedy próbujemy ją zrozumied, 
miesza nam w głowach.” 

Paulo Coelho 
 

cytat nr 70 
TAK - tylko małe słowo, 

a jednak najpiękniejszy most 
między dwoma sercami. 

 

cytat nr 71 
„Była to miłośd od pierwszego wejrzenia, 

od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego 
wejrzenia.” 

-Vladimir Nabokov 
 

cytat nr 72 
„Czasem lubi się kogoś za mocno 

i to się nazywa miłośd.” 
Alan Alexander Milne 

 

cytat nr 73 
„Miłośd to złota nitka, która przechodzi przez 

wszystko, wyciąga nas 
z mrocznych dni w połyskujące światło.” 

N. Shisler 
 

cytat nr 74 
„Miłośd domaga się tego, co wydaje się 

niemożliwe, tego, co nieskooczone, płomiennego 
nieba, niekooczącej się wiosny...” 

Albert Camus 
 

cytat nr 75 
Miłośd sama w sobie jest "nie do pojęcia", ale 

dzięki miłości możemy "pojąd wszystko" 
ks. Józef Stanisław Tischner 

 
cytat nr 76 

„Miłośd jest potęgą, która 
niszczy prawa i nadaje nowe.” 

Giovanni Boccaccio 



 

 

cytat nr 77 
„Kropla miłości znaczy więcej 

niż ocean rozumu”. 
Blaise Pascal 

 
cytat nr 78 

„Miłośd to jedyna rzecz, która się mnoży,  
jeśli się ją dzieli”. 
Albert Schweitzer 

 
cytat nr 79 

„Któż zdoła nas pokonad, 
skoro nasza jest miłośd?” 

Reyes Monforte 
 

cytat nr 80 
„-Puchatku? -Tak Prosiaczku? -Nic- powiedział 

Prosiaczek biorąc Puchatka za łapkę - Chciałem się 
tylko upewnid, że jesteś” 

Alan Alexander Milne 
 

cytat nr 81 
„Ślubuję pomagad Ci kochad życie. 

Tulid Cię z czułością i mied cierpliwośd, 
której potrzeba w miłości. 

Mówid, gdy słowa są potrzebne 
i milczed wspólnie gdy nie są. 

Grzad się ciepłem Twojego serca, 
które zawsze będzie moim domem.” 

 
cytat nr 82 

„A ja Cię pragnę mied na co dzieo 
i usta swe w Twe usta wtapiad. 

Cieszyd się z Tobą i razem smucid 
i do wspólnego domu wracad...” 

ks. Jan Twardowski 
 

cytat nr 83 
A kiedy przyjdzie ta chwila, 

w której chod dwoje – jednym się staniemy. 
Z dala od codzienności, problemów i zgiełku 

bądźcie wtedy tam, gdzie i my będziemy. 
 

cytat nr 84 
„Jeśli dożyjesz stu lat, 

to ja chcę żyd sto lat minus jeden dzieo, 
żebym nigdy nie musiał żyd bez Ciebie” 

Alan Alexander Milne 
 
 

cytat nr 85 
„Ja ciebie kocham! Świat się zmienia, 

zakwita szczęściem od tych słów. 
I tak jak w pierwszych dniach stworzenia 

przybiera ślubną szatę znów!” 
Adam Asnyk 

 

cytat nr 86 
„... i przez wiecznośd, przez wiecznośd 
świecid będą nasze ślubne obrączki...” 

K. I. Gałczyoski 
 

cytat nr 87 
„Kochad to nie znaczy 

tylko wzdychad, marzyd 
Kochad to nie znaczy 
wiecznie o kimś śnid. 

Kochad to znaczy komuś zawierzyd, 
Kochad to znaczy dla kogoś żyd !” 

 

cytat nr 88 
„Daję Ci serce z miłości i tylko Ciebie miłuję 

Nie cofnę nigdy tego 
Co Ci dzisiaj ślubuję” 

 

cytat nr 89 
„Pyłem księżycowym byd na Twoich stopach 

wiatrem przy Twej wstążce (...), 
ścieżką pośród chabrów, 

ławką gdzie spoczywasz, książką którą czytasz, 
(...) byd porami roku dla Twych drogich oczu 

i ogniem w kominku, i dachem, 
co chroni przed deszczem.” 

K. I. Gałczyoski 
 

cytat nr 90 
„Prawdziwie kochasz wtedy 
kiedy nie wiesz - dlaczego” 

L.Tołstoj 
 

cytat nr 91 
„... Co to jest miłośd ? 

powiedz, albo nic nie mów 
ja chcę cię mied przy sobie 

i nie wiem czemu.” 
J. Kofta 

 

cytat nr 92 
„Miłośd nie jest utopią, 

jest ludziom zadana jako powinnośd 
do zrealizowania dzięki łasce Bożej. 
Jest zadana mężczyźnie i kobiecie 

w Sakramencie Małżeostwa” 
Jan Paweł II 



 

 

cytat nr 93 
„Gdy wyschnie źródło gwiazd 

będziemy świecid nocom 
gdy skamienieje wiatr 

będziemy wzruszad powietrze” 
Z. Herbert 

 

cytat nr 94 
„Kiedy pojawia się miłośd, 

to pomiędzy ludźmi przepływa anioł, 
którego nikt nie widzi 

oprócz tych, którzy się kochają.” 
 

cytat nr 95 
„Ten, który najlepiej 

małżeostwa kojarzy - Bóg 
- niech te serca dwa uczyni jednym. 

Mąż i żona będą dwojgiem, 
jednością są, gdy się kochają.” 

W. Szekspir 
 

cytat nr 96 
Wiesz miła, co tak zachwyca mnie w Pani? 

Że jesteśmy do siebie aż tak niedobrani, 
Że na przekór wszystkiemu, losom, 

przeznaczeniom, 
Przelotne nasze gusta na bakier nas żenią. 

Ten Pan i ta Pani są na siebie skazani. 
J. Sztaudynger 

 

cytat nr 97 
„I kiedy tak człowiek zacznie w samotności 

rozmyślad, 
to dochodzi do przekonania, że w koocu 

rzeczywiście trzeba się ożenid” 
Mikołaj Gogol 

 

cytat nr 98 
„Kochad to chcied przemierzyd 

cały świat we dwoje, po to, 
by nie było miejsca na ziemi 

wolnego od wspólnych wspomnieo”. 
Ernest Hemingway 

 

cytat nr 99 
Czy pozwolisz, ze ci powiem... 

W wielkim skrócie i milczeniu... 
Że ci oddam i otworzę... 

W ciszy serc, w potoków lśnieniu... 
Słowa dwa przez sen porwane... 

Przez noc ukryte... przez czas schwytane... 
Słowa dwa, co brzmią jak śpiew, 
dwa proste słowa.... kocham cię. 

Bolesław Leśmian 

cytat nr 100 
"Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚD? 

Prosiaczku, MIŁOŚD się nie pisze, 
MIŁOŚD się czuje...." 

A.A. Milne 
 
 

cytat nr 101 
„Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. 

Przez przypadek porozmawiali  
trochę dłużej i dłużej. 

Tak nagle stali się dla siebie najważniejszymi 
ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek.” 

 
cytat nr 102 

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.  
Tylko załóż wygodne buty,  

bo masz do przejścia całe życie.”  
Jan Paweł II 

 
 
 

Wierszyki 
„zamiast kwiatów 

i prezentów...” 
 

1. 
Aby ulżyd Wam udrękę 

co za paczkę dad w prezencie 
Młoda Para podpowiada, 
i zarazem pięknie prosi, 

zamiast kwiatów i prezentów, 
by w kopertę włożyd grosik, 

tyle, ile każdy może, 
za co z góry Szczęśd Wam Boże! 

 

2. 
Abyście wiele się nie głowili 

i oblicz miłych swych nie skrzywili, 
gdy zobaczycie żelazek parę 

lepsze pieniążki - dajcie nam wiarę. 
 

3. 
Aby ulżyd Wam w udręce 

co za paczkę dad w prezencie, 
Młoda Para podpowiada 
i zarazem pięknie prosi 

by w kopertę włożyd grosik. 
 
 



 

 

4. 
Pragnąc przełamad tradycje stare, 

by nie mied na przykład żelazek parę 
i zaoszczędzid przemiłym gościom 

łamania głów nad prezentów mnogością. 
Podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny 

będzie bilecik ze znakiem wodnym. 
 

5. 
Goście nasi ukochani 

my już w domu wszystko mamy. 
Chcecie coś nam podarowad 
dajcie śwince się radowad. 

 

6. 
Prezent to jest zawsze kłopot, 
czy ma zegar byd, czy robot? 
By nie pisad długich książek 
młodzi proszą o pieniążek. 

 
7. 

Szanowni Goście jak sami wiecie, 
nic tak nie cieszy na całym świecie, 

jak dźwięk dukatów w skórzanej kiesie, 
wiec niech nam nikt prezentów nie niesie. 

 
8. 

Często się zdarza, 
że prezent lubi się powtarzad. 

By uniknąd tej udręki, 
to pieniądze daj do ręki. 

 
9. 

Bardzo chcemy wszystkich prosid 
by nam kwiatów nie przynosid 

Stąd wiadomośd ku publice: 
Chcemy z winem mied piwnicę! 

 
10. 

Goście Drodzy, Goście Mili. 
Radośd byście Nam sprawili 

w szczęście nasze inwestując 
kupon totka nam darując, 

oszczędzacie kwiatów moc, 
co by zwiędły w jedną noc. 

 
11. 

Będzie nam bardzo miło, 
jeżeli zamiast kwiatów 

obdarujecie nas kuponem lotto 
bądź książką. 

12. 
Szanowny Gościu. 

Zamiast na kwiaty wydawad pieniążki, 
przynieś prosimy, drobne pamiątki 

lub książki. 
 

13. 
Będziemy bardzo wdzięczni, 

jeżeli zamiast kwiatów 
podarujecie nam Paostwo książkę. 

 

14. 
Zamiast kwiatów prosimy Gości 

o książki, które umilą 
nam wieczory z herbatką. 

 

15. 
Nasi Kochani Goście, 

kwiatków nam nie przynoście. 
Wolimy dostad pluszaki, 

będą się cieszyd małe dzieciaki. 
 

16. 
Miło nam będzie zamiast kwiatów 

przyjąd od Paostwa zabawki, 
które zostaną przekazane 
dzieciom z Domu Dziecka. 

 

17. 
Kochani Goście! 

Tych, którzy planują obdarowad nas kwiatami, 
prosimy w zamian o przybory szkolne, które 

przekażemy najbiedniejszym dzieciom w Parafii. 
 

 

18. 
Zamiast nietrwałych ciętych kwiatów prosimy was 

drodzy Goście o obdarowanie nas kwiatami 
doniczkowymi które dłużej ucieszą nasze oczy. 

 
 

19. 
Bardzo byśmy chcieli, 

by w tym dniu uroczym, 
były uśmiechnięte jakieś małe oczy. 

A więc zamiast kwiatów, 
do życzeo w kościele, 

dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele. 
My do piesków z nimi pojedziemy 

i w Waszym imieniu 
schronisku przekażemy. 

 
 
 
 
 



 

 

20. 
Piękne kwiaty, 

lecz uśmiechy dzieci są piękniejsze. 
Miło bukiet dostad, 

lecz są sprawy istotniejsze. 
Niech więc grosik, co na kwiatek 

miał byd przekazany 
Na cel szczytny niech zostanie 

przez Was darowany. 
 

21. 
Bardzo chcemy wszystkich prosid 

by nam kwiatów nie przynosid. 
Stąd wiadomośd ku publice: 

chcemy z winem mied piwnicę! 
Nie koniecznie z winnic sławnych, 
za to pełną win półwytrawnych. 
Wina włoskie, bądź też z Chile, 
zapewnią nam urocze chwile. 

 

22. 
Kwiatki chod piękne alergię wzmagają, 

misie pluszowe kurzem osiadają. 
W zamian o wytrawne wino 

chcielibyśmy prosid, którym zdrowie gości 
jesiennym wieczorem będziemy wznosid. 

 

23. 
Szanowny Gościu: 

zamiast na kwiaty wydawad pieniążki, 
przynieś prosimy wino lub książki. 

 

24. 
Wszyscy dają Młodym kwiatki: 

róże, fiołki, chabry, bratki. 
Dla nas najlepszą atrakcją, 
będzie książka z dedykacją. 

 

25. 
Zamiast kwiatów do wazonów, 
które uschną w naszym domu, 

propozycje mamy taką: 
byśmy razem wino pili, 
konwenanse odrzucili, 

niechaj rosną nam kwiateczki, 
Wy przynieście wina z beczki. 

 

26. 
Fortuna kołem się toczy, 

a dzieo ten ma byd uroczy. 
Dlatego prosimy Was nasi Mili, 

byście kupony Lotto kupili i 
wypełnione zamiast kwiatków przynieśli, 

a może tego dnia nam się poszczęści. 

27. 
Nasi Kochani Goście! 

Kwiatków nam nie przynoście 
wolimy dostad flaszeczkę wina, 
będzie się cieszyd cała rodzina. 

 

28. 
Winorośl, co roku dorodnym 

gronem się obradza, by sokiem swym 
cierpkim napełnid świata winnice. 

Młoda Para Paostwu skromnie doradza, 
aby zamiast kwiatów winem nas obdarowad, 

byśmy mogli w winiarnię, zamienid swą piwnicę. 
 

29. 
Prosimy kwiatów nam nie kupowad, 

lecz butelką wina nas obdarowad. 
 

30. 
Prosimy Was Nasi Mili 

abyście zamiast kwiatków 
nam wino sprawili. 

Wina wytrawne, czerwone i białe, 
umilą nam wspólne chwile wspaniałe. 

 
31. 

By o kwiaty znieśd frasunek 
przynieś Gościu jakiś trunek. 

Młodzi barek skompletują 
i serdecznie podziękują. 
Wino, whisky, likier, rum 
wybór to już będzie Twój. 

 

32. 
Drodzy goście, Paostwo mili 
radośd byście nam sprawili: 

po co dźwigad bukieciki - 
lepsze będą kuponiki. 

 

33. 
Kwiaty szybko wysychają, 

a zabawki radośd dają. 
Wielu dzieciom ich brakuje, 
więc kto nam je podaruje, 
uśmiech malcom sprawi, 

gdy bez kwiatka się pojawi. 
 

34. 
Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami, 

lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami. 
Więc jeśli macie ochotę podarowad nam kwiatki, 

przynieście zamiast nich wino lub czekoladki. 



 

 

35. 
Kwiatki chod piękne szybko przekwitają, 

dzieci z Domu Dziecka smutne minki mają. 
My zamiast kwiatków serdecznie prosimy 

o mały souvenir by zmienid ich miny. 
36. 

Wszystkich, którzy pragnęliby 
obdarowad nas kwiatami, 

prosimy aby zechcieli zamienid ten gest 
na podarowanie przyborów szkolnych, 
które przekażemy dla Domu Dziecka. 

 

37. 
Kwiatki szybko usychają, 
a zabawki radośd dają. 
Każdy kto je ofiaruje 

uśmiech dzieciom podaruje. 
 

38. 
Totolotka sami skreślcie 

w Dniu Wesela nam przynieście. 
Któryś celnie trafid może 

gniazdo uwid nam pomoże. 
 

39. 
Ci, którzy szczęście przyjdą dzielid z nami, 

niech nie biorą kwiatów - te zerwiemy sami. 
Kupon totolotka i butelkę wina, 

niech dla Młodej Pary każdy w ręku trzyma. 
 

40. 
Jeśli to nie kłopot dla Was Goście Mili, 

prosimy byście zamiast kwiatów 
wino nam sprawili. 

 

41. 
A dla tych co chcą dźwigad bukieciki, 

lepsze będą lotka kuponiki. 
 

42. 
Co na prezent Paostwu Młodym? 

By byd hojnym no i modnym, 
podpowiemy Drodzy Goście 
byście mieli nieco prościej. 

Zamiast kwiatów - buteleczkę 
i w kopercie - na wycieczkę! 

 

43. 
Goście drodzy, Goście mili, 
byście kwiatków nie ranili, 
książki chętnie poczytamy, 
na pamiątkę zachowamy! 

 

44. 
Niech wiadomym się stanie, 

iż równie mocno jak róża, 
tulipan czy stokrotka, 

ucieszą nas kupony Dużego Totolotka. 
 

45. 
Nie pragniemy stosowad wykrętów, 

ale lepiej nam będzie bez prezentów. 
Przed nami przyszłośd świetlana, 

Waszą gotówką usłana. 
 

46. 
Na wesele zapraszamy, 

bez prezentów też wpuszczamy :) 
Jeśli jednak chcecie coś nam podarowad, 
prosimy banknocik do koperty schowad. 

 

47. 
By nie niszczyd wielu roślin, 

Młodzi proszą Paostwa Gości: 
zamiast kwiatów karmę weźcie 

i tu do nas ją przynieście. 
My ją pięknie spakujemy, 

do schroniska zawieziemy. 
 

48. 
Kwiatom dni nie zabierajcie, 
niech dożyją wiek sędziwy. 
A Nam kupon totka dajcie, 

na pewno będzie szczęśliwy! 
 

49. 
Jeśli to nie będzie problem wielki, 

zamiast upominków prosimy o papierki 
Narodowego Banku Polskiego 

lub Królestwa Brytyjskiego, 
gdyż domu swego jeszcze nie mamy 
dopiero na pustaki kasę zbieramy. 

 
50. 

Piękny wieczorem... oklapły z rana. 
Mowa, rzecz jasna, jest o bukiecie 

Zaiste, po cóż nam zwiędłe kwiecie? 
Niechże więc o Was nam przypomina, 

W jesienny wieczór - butelka wina. 
 

51. 
Zamiast kwiatów, których zapach szybko minie, 
pomyślcie o kuponie lotto lub półsłodkim winie. 

 



 

 

52. 
Uprzejmie prosimy Szanownych Gości o złamanie 

panującego zwyczaju przynoszenia kwiatów. 
W zamian prosimy o kupony totolotka. 

 
53. 

Drodzy Goście, kwiaty bardzo lubimy 
ale zamiast nich kawy i herbaty wolimy! 

Chętnie was na nie po weselu zaprosimy. 
 

54. 
Pieniądze szczęścia nie dają, 
lecz dom urządzid pozwalają. 

Dlatego prosimy kochani Goście: 
prezenty w kopertach przynoście. 

 
55. 

Prosimy kwiatów nie kupowad, 
Lecz dom dziecka obdarowad.  

Sprawę Wam ułatwimy,  
Specjalną puszkę postawimy. 

 
56. 

Chcemy naszych gości prosid, 
by nam kwiatów nie przynosid. 
Szybko zwiędną piękne kwiatki 

w zamian młodzi proszą  
półsłodkie winko lub zdrapki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. 
Od przyjaciół i rodziny 

nie o kwiaty dziś prosimy. 
Zamiast płatków, co opadną, 
może dacie „szóstkę” ładną? 
Zamiast zatem róż, stokrotek, 

kupujemy Duży Lotek. 
I do kartek z życzeniami 

mały kupon dziś wkładamy! 
 

58. 
Kwiatki chod piękne alergię wzmagają,  

misie pluszowe kurzem osiadają. 
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosid, 

 którym zdrowie gości będziemy wznosid. 
 

59. 
Prezent to jest zawsze kłopot, 
Czy ma zegar byd, czy robot? 

A My puzzli chcemy wiele 
by na starośd mied weselej. 

 
60. 

Jak obyczaj stary każe, 
Młodzi kwiat dostają w darze. 
Lecz, jak sami dobrze wiecie, 

wkrótce na świat przyjdzie Dziecię. 
Ciuszek dla Maluszka bardziej niż kwiat uraduje, 

gdy bocian szczęśliwie u nas wyląduje  
 

 


