
Teksty do zaproszenia - na ślub: 

S1: 
Anna Nowak  

i 

Krzysztof Kowalski  
 

Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym wobec Boga i świadków  

i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński  

dnia 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00  

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie.  
 

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

na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili.  

Rodzice i Narzeczeni 

 

 

 

S2: 
Ku radości przyjaciół, 

za pozwoleniem najbliższych, 

rozpoczynają wspólną drogę życia 

 

Panna Młoda: Anna Nowak  

i  

Pan Młody: Krzysztof Kowalski 
 

Ślubować sobie będą 
miłość wierność i uczciwość przed obliczem Boga 

dnia 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie.  
 

Na tą uroczystość zapraszają W.P. 

......................................................... 

Rodzice i Narzeczeni 

 

 

S3: 
Z radością zawiadamiamy,  

że w sobotę 7 marca 2010 roku  

o godzinie 16:00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie  

odbędzie się uroczystość naszych zaślubin 

na którą serdecznie zapraszamy 

 

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

 Rodzice i Narzeczeni 



 

S4: 
Wszem i wobec i każdemu z osobna 

wiadomym się czyni 

iż pięknym uczuciem miłości połączeni,  

ślubować sobie będą 
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską   

 

Anna Nowak i Krzysztof Kowalski 
 

Na uroczystość Zaślubin zapraszają 
Rodzice i Narzeczeni 

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

Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy 

7 marca 2010 roku, 

gdy dzwony wybiją godzinę 16:00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

 

 

 

S5: 
W najpiękniejszym dniu swego życia 7 marca 2010 roku, 

gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 16:00, 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie 

rozpoczną wspólną drogę życia 

 

Anna Nowak i Krzysztof Kowalski 
 

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić  
Sz. P. .......................... 

Narzeczeni wraz z Rodzicami 

 

 

 

S6: 
Anna Nowak i Krzysztof Kowalski 

wraz z rodzicami 

mają zaszczyt zaprosić 
Sz.P. ………………………………………………….. 

na uroczystość Zaślubin, 

która odbędzie się dnia 7 marca 2010 roku 

o godzinie 16:00 w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 



S7: 
Ja, Anna Nowak 

 i 

 Ja, Krzysztof Kowalski 
Już wkrótce powiemy sobie "TAK". 

7 marca 2010 roku o godzinie 16:00  
w podniosłej atmosferze staniemy  

przed ołtarzem Kościoła p.w. N.M.P. w Krakowie  

i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.  

 

Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby 

dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili  

serdecznie zapraszamy. 

Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu. 

 

 

 

S8:  
Anna Nowak  

i  

Krzysztof Kowalski 
 

rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem  

miłość, wierność i wzajemny szacunek  

w dniu 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00  

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić 
Sz.P. ....................................... 

 

Rodzice i Narzeczeni  

 

 

  

S9: 
Anna Nowak i Krzysztof Kowalski 

wraz z rodzicami mają zaszczyt zaprosić 
Sz.P. ………………………………………………….. 

na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa, które odbędzie się 
7 marca 2010 roku o godzinie 16:00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 



S10: 
Gdy na kartce kalendarza ukaże się data 

8 sierpnia A.D. 2009  

a wskazówki zegara ku godzinie 16.00 chylić się będą na ten czas  

 

Anna Nowak 

i 

Krzysztof Kowalski 
 

miłość małżeńską  ślubować sobie będą 
w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić 
Sz.P...............................................................................................  

 

 

 

S11: 
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.  

  

Anna Nowak i Krzysztof Kowalski 
 

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

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się 7 marca 2010 roku  

o godzinie 16.00  w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

 

 

 

S12: 
Anna Nowak 

i 

Krzysztof Kowalski 
 

postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym  

wobec Boga i świadków i rozpocząć wspólną drogę życia  

zawierając związek małżeński  
dnia 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00  

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

Serdecznie zapraszamy 

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

na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili. 

 

 

 

 



S13: 
Pragnąc podzielić się radosną nowiną 

zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół, 

a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy 

 

Anna Nowak 

i 

Krzysztof Kowalski 
 

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości  

z nami zapraszamy serdecznie 

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

na uroczystość Zaślubin 

która odbędzie się 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 
 

Rodzice i Narzeczeni. 

 

 

 

S14: 
Dnia 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00  

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

 

Anna Nowak i Krzysztof Kowalski 
 

rzekną sakramentalne „Tak” i odtąd kroczyć będą wspólną drogą życia. 

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają 
Sz.P................................................................................................. 

Rodzice i Narzeczeni 

 

 

 

S15: 
Wszem i wobec i każdemu z osobna 

wiadomym się czyni, iż dnia 7 marca 2010 roku , 
gdy dzwony wybiją godzinę 16.00  

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
 

Anna Nowak i Krzysztof Kowalski 
 

Na uroczystość zapraszamy serdecznie 

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

Rodzice i Narzeczeni  

 



S16: 
Anna Nowak 

i 

Krzysztof Kowalski 
 

rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem 

miłość, wierność i wzajemny szacunek 

w dniu 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić 
Sz.P............................................................................................ 

Rodzice i Narzeczeni 

 

 

 

S17:  
Naszą miłość przed Bogiem  ślubować będziemy 

w dniu 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

Zaś  Sz.P.................................................................................. 

na uroczystość serdecznie zapraszamy. 

 

Anna Nowak i Krzysztof Kowalski 
wraz z Rodzicami  

 

 

 

S18:  
Anna i Krzysztof Nowak  

oraz 

Krzysztofina i Krzysztofusz Kowalscy 
 

mają zaszczyt zaprosić Sz.P. na ślub swoich dzieci 

 

Agnieszki i Marcina 

 
który odbędzie się dnia 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

Ślub Cywilny odbędzie się dnia 7 sierpnia 2009 roku o godz. 13.00 

w U.S.C. przy ulicy Lubelskiej 27 w Krakowie. 

 

 

 

 

 



S19: 
Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni,  

iż pięknym uczuciem miłości połączeni 

ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską 

Anna Nowak 

i 

Krzysztof Kowalski 
Owe zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła potwierdzamy 

dnia 7 marca 2010 roku, gdy dzwony wybiją godzinę 16.00 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 

Zatwierdzenie powyższego faktu spisane zostanie 

dnia 18 kwietnia 1999 roku o godzinie 10.00 

w USC przy ulicy Lubelskiej 27 w Krakowie. 

 

Na uroczystości zapraszają 
Rodzice i Narzeczeni 

 

 

 

S20: 
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 Nowak i Krzysztof Kowalski 
zawiadamiają, że dnia 7 marca 2010 roku o godz. 16.00  

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają  
podczas Mszy Świętej w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie.  

A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć  
Szanownych Państwa .................................................. 

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni. 

 

 

 

S21: 
Pełna szczerych chęci i ochoty  

Anna Nowak 

oraz Bogu ducha winien  

Krzysztof Kowalski  
ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego  

oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa  

postanowili zawrzeć związek małżeński dnia 7 marca 2010 roku o godzinie 16.00  

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie.  

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają  
Rodzice i Narzeczeni 



S22: 
Anna Nowak 

oraz  

Krzysztof Kowalski 
 

za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić 
Mości Dobrodziejom tę oto nowinę oznajmić,  

iż zdecydowali się rodzinę założyć,  
a rody więzami krwi połączyć. 

A stanie się to 8 sierpnia Anno Domini 2009  

w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie 

gdy zegary godzinę 16:00 wskażą.  
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają  

i na ucztę weselną zapraszają do  

Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1 
Rodzice i Narzeczeni. 

 

 

 

S23: 
Mając ku sobie płynące z głębi serca przekonania, bardzo 

szczęśliwi i wielce stremowani, za wielki honor poczytują 
sobie zawiadomić, iż  

 

Anna Nowak 

i 

Krzysztof Kowalski 

 
8 sierpnia Anno Domini 2009 o godzinie 16-tej 

w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie 

postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść 
ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych. 

 

 



S24: 
Teatr Umyślnie Straconej Wolności 

zaprasza na przedstawienie pod tytułem 

"A potem żyli długo i szczęśliwie" 

Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach. 
 

PREMIERA 

8 sierpień 2010 r. 
 

OBSADA 

w rolach głównych 

Panna Młoda: Anna Nowak 

Pan Młody: Krzysztof Kowalski 

w pozostałych rolach udział biorą: Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie 
 

AKT I "Dla Duszy" 

Ślub Kościelny, 8 sierpień 2010 rok, 

godzina 16.00 w Kościele p.w. N.M.P. w Krakowie. 
 

AKT II "Dla Ciała" 

Przyjęcie weselne w Pałacu Żeleńskich  

w Kłaju, ul. Grodkowice 1 
 

AKT III "Noc Poślubna" 

Bez udziału widowni 

 

 

S25: 
Sztuka przez życie pisana w III aktach 

pt. "Prawdziwy romans" 
 

W rolach głównych: 

Panna Młoda: Anna Nowak 

Pan Młody: Krzysztof Kowalski 
 

W pozostałych rolach: 

Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie 
 

Reżyseria: Samo Życie 
 

Akt I - Dla tradycji Błogosławieństwo 

miejsce i czas akcji: dom Panny Młodej, ul. Bronowicka 654 godzina 15.00 
 

Akt II - Dla ducha 

miejsce i czas akcji: Kościół p.w. N.M.P. w Krakowie 

8 sierpnia 2010 roku, o godzinie 16.00 
 

Akt III - Dla ciała 

Przyjęcie weselne w Pałacu Żeleńskich  

w Kłaju, ul. Grodkowice 1 
 

Noc poślubna 

bez udziału Gapiów 

 

O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą 
Rodzice i Narzeczeni. 

 



Teksty do zaproszenia - na wesele: 
1. 

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne  

do Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1. 

 

 

2. 

Przyjęcie weselne odbędzie się  
w Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1. 

 

 

3. 

Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa  

pragniemy spędzić w gronie przyjaciół  

będziemy zaszczyceni, 

jeśli zechcecie się do nich zaliczyć  
i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne,  

które odbędzie się w Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1. 

 

 

4. 

Po uroczystości miło nam będzie gościć 
Sz.P. ........................................... 

na przyjęciu weselnym w Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1. 

 

 

5. 

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu, 

które odbędzie się w Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1. 

 

  

6. 

Po ceremonii kościelnej zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1 

 

 

7. 

Po ślubie będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na przyjęciu weselnym, 

które odbędzie się w Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1 

 

 

8. 

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy  na przyjęcie weselne,  

które odbędzie się w Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1. 

 

 

9.  

A tuż zaraz po kościele 

zapraszamy na wesele: 

w Pałacu Żeleńskich w Kłaju, ul. Grodkowice 1. 



10. 

W imieniu Rodziców i własnym 

serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Pałacu Żeleńskich  

w Kłaju, ul. Grodkowice 1. 

 

 

 

 

xxx 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia……(opcjonalnie) 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Niech słowo ‘kocham’ jeszcze raz z ust Twych usłyszę, 
niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę… 

Adam Mickiewicz 

 

 

 

2. 

Raz tylko w życiu kochamy  

raz tylko szczerze i trwale 

Adam Mickiewicz 

 

 

 

3. 

Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, 
to tylko jedno – miłować. 

Jan Paweł II 

 

 

 

4. 

Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, 

tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. 

Jan Paweł II 

 

 

 

5. 

Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno, 

Odtąd Jedno, chociaż nadal Dwoje… 



Karol Wojtyła 

 

 

 

6. 

Miłość mi wszystko wyjaśniła, 

Miłość wszystko rozwiała, 

dlatego uwielbiam tę Miłość 
gdziekolwiek by przebywała 

Jan Paweł II 

 

 

 

7. 

Ja jestem Twoja i Ty jesteś mój 

i tak trwamy razem. 

Przecież nie może być inaczej. 

J.W.Goethe 

8. 

Miłość zaczyna się wtedy, 

kiedy szczęście drugiej osoby 

jest ważniejsze niż twoje. 

J.W.Goethe 

 

 

 

9. 

Miłość nie jest skarbem, który się posiada 

lecz obustronnym zobowiązaniem 

Antoine de Saint-Exupery 

 

 

 

10. 

Kochać to nie patrzeć jedno na drugie 

lecz patrzeć razem w tym samym kierunku  

Antoine de Saint-Exupery  

 

 

 

 

11. 

Jedno jest tylko w życiu szczęście 

 kochać i być kochanym  

                                    George Sand  

 

 

 

12. 

Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie 



nie można ani zobaczyć, ani dotknąć, 
trzeba je poczuć sercem... 

H.Keller 

 

 

13. 

Świt nas obudził obok siebie  

przez niedomknięte okiennice, 

jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,  

co mają wspólne tajemnice… 

Jonasz Kofta 

 

 

 

14. 

... i żyli długo i szczęśliwie ... 

Kopciuszek 

 

15. 

Ten Pan i ta Pani są na siebie skazani 

J.Sztaudynger 

 

 

 

16. 

Być może istnieją czasy piękniejsze, 

ale te są nasze 

J.P.Sartre 

 

 

 

17. 

Kochać i być kochanym 

to tak jakby z obu stron grzało nas słońce 

Dr Davis Viscott 

 

 

 

18. 

Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia 

bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgraniczne 

Francois Mauriac 

 

 

 

 

19. 

Zestarzej się przy mnie 

Najlepsze dopiero się zdarzy 

R.Browning 



 

 

 

20.  

Jak dwie połowy układanki 

tylko razem mamy sens 

J.Onufrowicz 

 

 

 

21. 

...Co to jest miłość? 

powiedz, albo nic nie mów 

ja chcę cię mieć przy sobie  

i nie wiem czemu 

Jonasz Kofta 

 

 

22. 

Czy wiesz co to jest miłość? 

to tak jakby padał deszcz, 

po którym idziesz i nie wiesz, że pada, 

a potem czujesz, że przemokłeś do samego środka 

 

 

 

23. 

A ja Cię pragnę mieć na co dzień 
I usta swe w Twe usta wtapiać. 

Cieszyć się z Tobą i razem smucić 
I do wspólnego domu wracać. 

 

 

 

24. 

Ty i Ja spośród tysięcy 

mocno trzymamy się za ręce, 

niezwykły dzień, doniosła chwila 

i szept nieśmiały: miły... miła... 

Odtąd już razem zawsze i wszędzie. 

Tak miało być i tak niech będzie. 

 

 

 

25.  

Nie obiecuję Ci wiele, bo tyle prawie co nic. 

Najwyżej wiosenną zieleń i pogodne dni. 

Najwyżej uśmiech na twarzy i dłoń w potrzebie. 

Nie obiecuję Ci wiele, bo tylko, po prostu siebie. 

 



 

 

26.  

Kiedy przysięga złączy serca nasze, 

chór radosną pieśń zanuci. 

My na zawsze będziemy już razem. 

Ty moja a ja Twój, aż do śmierci. 

 

 

 

27.  

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały. 

Miłość, obowiązek, wzniosłe ideały. 

Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele. 

Na całe życie włożona w kościele. 

 

 

 

28.  

Jedyną miarą miłości 

jest miłość bez miary 

 

 

 

29.  

„A kiedy będziesz żoną moją, 
umiłowaną poślubioną, 

wówczas się ogród nam otworzy, 

ogród świetlisty pełen zorzy....” 

 

„A kiedy będziesz mężem moim, 

rozdzwonią się nam wszystkie dzwony, 

pachnąć nam będą winogrony 

i róże śliczne i powoje, 

całować będą włosy Twoje...” 

 

 

 

30. 

Na wspólną radość, na chleb powszedni, 

na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, 

na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie 

wybieram Ciebie. 

 

K.I.Gałczyński 

 

 

 

 

 



1. 

Aby ulżyć Wam w udręce, co za paczkę dać w prezencie, 

Młoda Para podpowiada i zarazem pięknie prosi, 

zamiast kwiatów i prezentów - by w kopertę włożyć grosik. 

Tyle ile każdy może - za co z góry - Szczęść Wam Boże!!! 

 

2. 

Pragnąc przełamać tradycje stare 

by nie mieć na przykład żelazek parę 
i zaoszczędzić przemiłym gościom 

łamania głów nad prezentów mnogością 
podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny 

będzie bilecik ze znakiem wodnym. 

 

3. 

Będzie dla nas  największą radością  
jeśli zaszczycicie Nas swoją obecnością.  
Gdybyście jednak prezentem chcieli nas uraczyć  
miło nam będzie banknot w kopercie zobaczyć. 
 

4. 

Goście nasi ukochani 

My już w domu wszystko mamy 

chcecie nam coś podarować 
dajcie śwince się radować. 
 

5. 

A że często tak się zdarza 

prezent lubi się powtarzać. 
By uniknąć tej udręki 

to pieniądze daj do ręki. 

 

6. 

Gościom nisko się kłaniamy, 

na wesele zapraszamy. 

Będą pląsy, tańce, bale i jedzenia stosy całe. 

Więc się Nasi Mili stawcie, 

o prezenty się nie martwcie, 

by nie stawiać ich na stercie, 

niechaj zmieszczą się w kopercie. 

 

7. 

DROGI GOŚCIU WESELNIKU!!! 

Jeśli w serca swego darze 

prezent chcesz dać młodej parze 

my podpowiedź małą mamy 

do niej właśnie zachęcamy. 

Pani Młoda i Pan Młody 

dla gości i własnej wygody 

proszą prezentów nie kupować, 



lecz pieniążkiem obdarować, 
by na szczęście męża, żony 

każdy był zadowolony. 

 

8. 

Niech się goście nie obrażą, 
że tak młodzi słowa ważą, 
ale dzisiaj takie czasy, 

że ci młodzi wolą kasy. 

 

9. 

Prezenty, choć do życzeń są miłym dodatkiem, 

nie zawsze bywają trafionym wydatkiem. 

Pieniędzy szukamy na mieszkania spłatę, 
problem z prezentem macie z głowy zatem. 

 

10. 

Prezenty są ślubu miłym dodatkiem, 

ale nie zawsze trafnym wydatkiem. 

Sponsorów szukamy naszego mieszkania, 

Wiec problem prezentów jest do rozwiązania. 

Mile widzianym i bardzo gustownym, 

Będzie bilecik ze znakiem wodnym. 

 

11. 

Rodzinkę nową zakładamy 

i w naszych planach już ją powiększamy. 

Chcąc dzieci całą pomieścić gromadkę 
musimy szybko budować chatkę. 
Jeśli goście nasi mili chcecie pomóc ją budować 
zamiast trudzić się i czas marnować 
włóżcie prezent do koperty, my będziemy się radować 
 

 

Kupony lotto zamiast kwiatów: 

12. 

Fortuna kołem się toczy, 

a dzień ten ma być uroczy, 

dlatego prosimy Was nasi Mili, 

byście kupony Lotto kupili 

i wypełnione zamiast kwiatków przynieśli, 
a może tego dnia nam się poszczęści. 

 

13. 

Zaś zamiast kwiatów do wazonu, 

które szybko uschną w domu, 

bardzo byśmy Was prosili, 

byście totka nam kupili, 

szczęściu przecież trzeba pomóc 

a nasz pomysł: stos kuponów. 



14. 

Goście Drodzy, Goście Mili. 

Radość byście Nam sprawili 

w szczęście nasze inwestując 

kupon totka nam darując, 

oszczędzacie kwiatów moc, 

co by zwiędły w jedną noc. 

 

Prezenty dla dzieci: 

15. 

Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym 

Były uśmiechnięte jakieś małe oczy. 

A więc zamiast kwiatów, do życzeń w kościele 

Dołączcie pluszaczki drodzy Przyjaciele. 

My do domu dziecka z nimi pojedziemy 

I w Waszym imieniu malcom przekażemy. 

 

16. 

Aby ulżyć Wam udrękę 
Co za kwiatek nam dać w rękę 
Para młoda podpowiada 

I zarazem pięknie prosi 

By ten grosik przeznaczony na kwiatka 

Wydać na Pluszowego Puchatka 

Za tyle ile każdy może 

Za co z góry szczęść Wam Boże. 

 

17. 

Dzieci z Domu dziecka smutne minki mają. 
My zamiast kwiatków serdecznie prosimy 

o mały souvenir by zmienić ich miny. 

 

18. Nasi Kochani Goście, 

kwiatków nam nie przynoście. 

Wolimy dostać pluszaki, 

będą się cieszyć małe dzieciaki. 

 

Inne: 

19.Zamiast kwiatków do wazonu, 

które uschną w naszym domu, 

propozycję mamy taką : 
Byście radość nam sprawili , 

Konwenanse odrzucili, 

Nie kupujcie kwiata z wstążką, 
Tylko obdarujcie jakąś książką 
 

20. Szanowny Gościu, 

Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki, 

przynieść prosimy, drobne pamiątki lub książki 

Dziękujemy. 



 

21. Bardzo chcemy wszystkich prosić, 
by nam kwiatów nie przynosić. 
Stąd wiadomość ku publice, 

chcemy z winem mieć piwnice. 

 

22. Jeśli ktoś planuje kupić kwiaty nam,  

podpowiemy, że marzy nam się wina dzban. 

Lubimy wina różne, te wytrawne i dla osłody,  

lubimy również pitne miody, 

więc fantazji zostawimy Waszej  

jakie wino trafi do kolekcji naszej. 

 

23. Zamiast kwiatów do wazonu,  

które szybko uschną w domu,  

Bardzo byśmy Was prosili,  

byście wino nam sprawili. 

 


