
Wierszyk - Zamiast kwiatów 

Wierszyki, które można umieścić w zaproszeniach lub na osobnych karteczkach, jeśli woleliby 
Państwo otrzymać coś innego zamiast kwiatów: 

Wino, pieniądze, słodycze, podarki dla potrzebujących, książki, karma dla schroniska czy też kupon 
totka. 

  
 

  
Wierszyk 1 

 
Bardzo chcemy wszystkich prosić, by nam kwiatów nie przynosić. 

Stąd wiadomo ku publice chcemy z winem mieć piwnice. 
Niekoniecznie z winnic znanych, za to przez wielu lubianych, 

wino włoskie, bądź też z Chile, co zapewnia miłe chwile. 
  

 Wierszyk 2 

 
„Mili Goście, kwiatów nam nie przynoście. 

Kwiatuszki bardzo lubimy, 
jednak o butelkę wina prosimy” 

  

 Wierszyk 3 

 
Kwiatki choć piękne alergię wzmagają, 

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

którym zdrowie gości 
jesiennym wieczorem będziemy wznosić. 

 

 Wierszyk 4 
 

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

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

  
 Wierszyk 5 

 
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. 

  
 Wierszyk 6 

 
Zamiast kwiatków do wazonu, które uschną w naszym domu, 

Goście Drodzy, Goście Mili, propozycję mamy taką: 



Radość byście nam sprawili, zatrzymując czar tej chwili 
Nie kupujcie kwiatka z wstążką – obdarujcie jakąś książką 

Podpisując z wielką gracją osobistą dedykacją 
Albo dobre wino w darze na pomyślność Młodej Parze 

  
 Wierszyk 7 

 
Nasi Kochani Goście 

Kwiatków nam nie przynoście 
wolimy dostać flaszeczkę wina 
będzie się cieszyć cała rodzina. 

  
 Wierszyk 8 

Prosimy kwiatów nam nie kupować, 
lecz butelką wina nas obdarować. 

  
  

Wierszyk 9 

 
Nasi Kochani Goście 

Kwiatków nam nie przynoście 
wolimy dostać flaszeczkę wina 
będzie się cieszyć cała rodzina 

   
Wierszyk 10 

 
Prosimy Was Nasi Mili 

Abyście zamiast kwiatków nam wino sprawili 
Wina wytrawne, czerwone i białe 

Umilą nam wspólne chwile wspaniałe 
  

 Wierszyk 11 

 
Bardzo chcemy Was poprosić, 
by nam kwiatów nie przynosić. 

Stąd wiadomość ku publice: 
chcemy z winem mieć winnice. 

Niekoniecznie z winnic sławnych, 
za to pełną półwytrawnych. 

Wina, które dostaniemy, 
kiedyś z Wami wypijemy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
Wierszyk 12 

 

Aby ulżyć Wam udrękę 
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!! 

  
 Wierszyk 13 

 
Ku naszej radości 

prosimy Szanownych Gości, 
zaoszczędźcie nam dźwigania 

i paczek transportowania, 
do koperty włóż banknocik, 
a rozwiążesz ten kłopocik, 
lekko będzie w samolocie 

no i będzie po kłopocie 
  

 Wierszyk 14 

 
Prezenty są ślubu miłym dodatkiem, 
ale nie zawsze trafnym wydatkiem. 

Sponsorów szukamy naszego mieszkania, 
więc problem prezentów jest do rozwiązania. 

Mile widzianym i bardzo gustownym 
będzie banknocik ze znakiem wodnym 

   
Wierszyk 15 

 
Aby ulżyć Wam w udręce 

co za paczkę dać w prezencie 
młoda Para podpowiada 
i zarazem pięknie prosi 

by w kopertę włożyć grosik 
   

Wierszyk 16 

 
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 

  



Wierszyk 17 

 
Goście nasi ukochani 

my już w domu wszystko mamy 
chcecie coś nam podarować 

dajcie śwince się radować 
   

Wierszyk 18 

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

  
 Wierszyk 19 

 
Będzie dla nas największą radością 

jeśli zaszczycicie nas swą obecnością 
Gdybyście jednak chcieli prezentem nas uraczyć 
miło nam będzie banknocik w kopercie zobaczyć 

  
Wierszyk 20 

 
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 
  

 

  
Wierszyk 21 

 
Zamiast kwiaty nam przynosić 
Bowiem więdną z grawitacją 
Dobrą książkę śmiemy prosić 
Z własną wewnątrz dedykacją 

  
 Wierszyk 22 

 
Kochani Goście, 

Na naszej nowej drodze życia 
Życzenie wielkie mamy 

I biblioteczkę w naszym domu zakładamy, 
By móc radować się czytaniem, 
Większej wiedzy zdobywaniem, 

By pokolenie nasze mądrzejsze było 



W życiu głupot nie robiło 
Dlatego wielką radość nam sprawicie 

Jeśli książką z Waszą dedykacją nas obdarzycie. 
  

 Wierszyk 23 

 
Goście kochani, 

Dobrze nas znacie, dlatego pomysł ten 
Tak jak my, bardzo pokochacie: 

Bibliotekę marzeń w domu założyć bardzo chcemy 
Dlatego niezwykle uszczęśliwieni będziemy, 

Jak w dniu Ślubu z Waszą dedykacją książkę dostaniemy! 
   

Wierszyk 24 

 
Kochani Goście, 

Dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście, 
Tylko o książki Was prosimy 

Swoją biblioteczkę pomnożymy! 
  

Wierszyk 25 

 
Gdybyście chcieli Goście kochani 

obdarzyć nas kwiatów naręczami - 
- prosimy, by na bukiet pieniążki 
w potrzebujące przekazać rączki 

   
Wierszyk 26 

 
Drodzy goście! 

Kwiaty są piękne, lecz tak szybko więdną… 
Jeśli zatem chcecie z okazji naszego ślubu, ofiarować coś co przetrwa znacznie dłużej niż ulotną 
chwilę, prosimy o przybory szkolne – kredki, farby, długopisy, mazaki, które z pewnością ucieszą 

wychowanków fundacji „Dom w Łodzi” 
Z góry dziękujemy! 

  
Wierszyk 27 

 
Zamiast kwiatów do wazonów, 
które uschną w naszym domu, 

propozycje mamy taką: 
byście serca uchylili, 

konwenanse odrzucili, 
dali spokój z kwieciem w dłoni 

i przynieśli: misie, pieski, koraliki, 
malowanki, kredki, farby, 

może wielbłąd być dwugarbny, 
nakręcany samolocik 
albo cały stos łakoci. 

Może słodkich krówek worek, 
może mały być traktorek. 

Cukiereczki, czekoladki 
dla dzieciaczków z Dziecka Chatki 

 
 
 
  



Wierszyk 28 

 
Bardzo byśmy chcieli, 

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

A więc zamiast kwiatów 
do życzeń w Kościele, 

dołączcie artykuły szkolne, 
bądź książki nasi przyjaciele. 

My do domu dziecka 
z nimi pojedziemy 

i w Waszym imieniu 
dzieciom przekażemy 

   
Wierszyk 29 

 
Drodzy Goście 

Dla nas kwiatów nie przynoście, 
Zamiast ozdób tych nietrwałych 

prośbę do Was wszystkich mamy 
o słodycze dziś prosimy, 

swoje szczęście podzielimy. 
W tym dniu dla nas najważniejszym 

damy radość również innym 
i słodycze, które chcemy, 

biednym dzieciom przekażemy 
  

Wierszyk 30 

 
Nasi Kochani Goście, 

kwiatków nam nie przynoście. 
Wolimy dostać pluszaki, 

będą się cieszyć małe dzieciaki 
  

Wierszyk 31 

 
Dla nas kwiatów nie przynoście 
Zamiast ozdób tych nietrwałych 
Prośbę do was wszystkich mamy 

o słodycze dziś prosimy, swoje szczęście podzielimy 
w dniu tym dla nas najważniejszym 

damy radość również innym 
i słodycze które chcemy 

sami pięknie zjemy! 
 



  
Wierszyk 32 

 
By nie niszczyć wielu roślin, 

Młodzi proszą Państwa Gości: 
Zamiast kwiatów karmę weźcie 

I tu do nas ją przynieście. 
My ją pięknie spakujemy, 
Do schroniska zawieziemy 

   
Wierszyk 33 

 
Bardzo byśmy chcieli, 

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

A więc zamiast kwiatów, 
do życzeń w kościele, 

dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele. 
My do piesków 

z nimi pojedziemy 
i w Waszym imieniu 

schronisku przekażemy 
  

 Wierszyk 34 

 
Zamiast kwiatków, mili Goście, 

karmę dla psów nam przynoście, 
niech zwierzaki radość mają, 

że się ludzie pobierają.  
Nie jest to też żaden żart, 

Ale pomysł tynfa wart! 
  

 

 
Wierszyk 35 

 
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 

  
 Wierszyk 36 

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

Na pewno będzie szczęśliwy! 
  



 Wierszyk 37 

 
Mili Goście 

dla nas kwiatów nie przynoście. 
Lepiej w przyszłość inwestujcie, 

kupon Lotto nam darujcie 
   

Wierszyk 38 

 
Zaś zamiast kwiatów do wazonu, 

Które szybko uschną w domu, 
Bardzo byśmy Was prosili, 

Byście totka nam kupili. 
Wówczas może – w dzień uroczy, 

Wielkie szczęście nas otoczy 
Szczęściu przecież trzeba pomóc. 
A nasz pomysł? Stos kuponów! 

  
 Wierszyk 39 

 

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. 

 


