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Zamiast prezentu pieniążki .
ikony

Kolor ikon oraz przekreślenia 
dostosowany kolorystycznie do projektu!



prezent
pieniądze

Zamiast prezentu pieniążki .
wiersze
Kolor oraz czcionka

dostosowane do projektu!
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5. 6.

Więc się nasi mili stawcie,
o prezenty się nie martwcie,
by nie stawiać ich na stercie,

niechaj zmieszczą się w kopercie.

Aby ulżyć Wam w udręce
co za paczkę dać w prezencie

młoda Para podpowiada
i zarazem pięknie prosi

by w kopertę włożyć grosik.

Abyście wiele się nie głowili
i oblicz miłych swych nie skrzywili,

gdy zobaczycie żelazek parę
lepsze pieniążki – dajcie nam wiarę.

Goście nasi ukochani
my już w domu wszystko mamy

chcecie coś nam podarować
dajcie śwince się radować.

Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
młodzi proszą o pieniążek.

Aby Wam oszczędzić trudu,
W sklepach kilka godzin nudów

I rozterek przy wyborze
Co się Młodym przydać może?

Wszem i wobec ogłaszamy:
Przeciw złotym nic nie mamy!



ikony

kwiaty
wino

Zamiast kwiatów wino.
Kolor ikon oraz przekreślenia 

dostosowany kolorystycznie do projektu!

1. 2.

3. 4.

5. 6.



Zamiast kwiatów wino.
wiersze
Kolor oraz czcionka

dostosowane do projektu!

kwiaty
wino

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Kwiatki choć piękne alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.

W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości

jesiennym wieczorem będziemy wznosić.

Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,

więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

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.

Nasi Kochani Goście
Kwiatków nam nie przynoście
wolimy dostać �aszeczkę wina
będzie się cieszyć cała rodzina.

Mili Goście,
kwiatów nam nie przynoście.

Kwiatuszki bardzo lubimy,
jednak o butelkę wina prosimy.

Bardzo chcemy wszystkich prosić
 by nam kwiatów nie przynosić

Stąd wiadomość ku publice:
Chcemy z winem mieć piwnicę!

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



ikony

kwiaty
inne

Zamiast kwiatów - książka,  maskotki ,  lotto,  słodycze.
Kolor ikon oraz przekreślenia 

dostosowany kolorystycznie do projektu!
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Zamiast kwiatów - książka,  maskotki ,  lotto,  słodycze.
wiersze
Kolor oraz czcionka

dostosowane do projektu!

kwiaty
inne

1. 2.

3. 4.

5. 6.

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.

Zamiast kwiatów totka skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście.

Któryś celnie tra�ć może
Gniazdo uwić Nam pomoże.

Drodzy goście, Państwo mili
Byście radość nam sprawili:

Po co dźwigać bukieciki,
lepsze będą kuponiki.

Zamiast kwiaty nam przynosić
Bowiem więdną z grawitacją
Dobrą książkę śmiemy prosić

Z własną wewnątrz dedykacją.

Kochani Goście,
Dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście,

Tylko o książki Was prosimy
Swoją biblioteczkę pomnożymy!

Kwiatki szybko usychają, a
 słodycze radość dają.

Każdy kto je o�aruje uśmiech 
dzieciom podaruje.



Wiersze lub cytaty o miłości  do projektów.
Kolor oraz czcionka

dostosowane do projektu!

wiersze
o miłości

1. 2.

3. 4.

5. 6.

„Dotąd dwoje
choć jeszcze nie jedno.

Odtąd jedno
choć nadal dwoje”.

Karol Wojtyła

„Kochać, to nie znaczy patrzeć 
na siebie nawzajem,

lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”.
A. de Saint – Exupery

„Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym”.

George Sand

„Nie wystarczy pokochać,
 trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez całe życie”.
Konstanty Ildefons Gałczyński

„Bądź przy mnie blisko
bo tylko wtedy

nie jest mi zimno”.
Halina Poświatowska

„Kocha się naprawdę 
i do końca tylko wówczas,

gdy kocha się zawsze, 
w radości i smutku,

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



Wiersze lub cytaty o miłości  do projektów.
Kolor oraz czcionka

dostosowane do projektu!

wiersze
o miłości

7. 8.

9. 10.

11. 12.

„Ten Pan i ta Pani 
są na siebie skazani”.

J. Sztaudynger

“Zestarzej się przy mnie
Najlepsze dopiero się zdarzy.”

R. Browning

„Być kochanym to już coś.
Kochać to więcej niż coś.

A kochać i być kochanym to pełnia”.
T. Tolis V.

„Prawdziwa miłość
 nie wyczerpuje się nigdy.

Im więcej dajesz,
 tym więcej Ci jej zostaje”.

A. de Saint – Exupéry

Zakochani i świadomi,
że ich miłość to nie wiatr,

mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat.

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!!!



13. 14.

15. 16.

17.

Wiersze lub cytaty o miłości  do projektów.
Kolor oraz czcionka

dostosowane do projektu!

wiersze
o miłości

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,
miłość, obowiązek i wzniosłe ideały…
Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele

na całe życie włożona w kościele…

„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”.

Bolesław Leśmian

„…Niech słowo kocham 
jeszcze raz z ust twych usłyszę,

niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę”.

A. Mickiewicz

„Nie obiecuję Ci wiele…
Bo tyle co prawie nic…

Najwyżej wiosenną zieleń…
I pogodne dni…

Najwyżej uśmiech na twarzy…
I dłoń w potrzebie…

Nie obiecuję Ci wiele…
Bo tylko po prostu siebie…”

Bolesław Leśmian

Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście!
Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce.
Sercem gorącym przyjmuję Twe serce,

Pragnę być z Tobą i…
Już z nikim więcej!


