
 

TWZ 1  
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!! 

 

TWZ 2  
 

Abyście wiele się nie głowili 

i oblicz miłych swych nie skrzywili 

gdy zobaczycie żelazek parę 

lepsze pieniążki - dajcie nam wiarę. 

 

TWZ 3 
 

Aby ulżyć Wam w udręce 

co za paczkę dać w prezencie 

młoda Para podpowiada 

i zarazem pięknie prosi 

by w kopertę włożyć grosik 

 

TWZ 4  
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 

 

TWZ 5 
Goście nasi ukochani 

my już w domu wszystko mamy 

chcecie coś nam podarować 

dajcie śwince się radować 



 

TWZ 6 
Prezent to jest zawsze kłopot, 

Czy ma zegar być, czy robot? 

By nie pisać długich książek 

młodzi proszą o pieniążek. 

 

TWZ 7 
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. 

 

TWZ 8 
Nie pragniemy stosować wykrętów, 

Ale lepiej nam będzie bez prezentów. 

Przed nami przyszłość świetlana, 

Waszą gotówką usłana. 

 

TWZ 9 
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. 

 

TWZ 10 
Często się zdarza, 

że prezent lubi się powtarzać. 

By uniknąć tej udręki, 

to pieniądze daj do ręki 

 

TWZ 11 
Jeśli koniecznie z prezentem przyjść chcecie, 

spytajcie o listę - przecież możecie. 



 

TWZ 12 
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 bilecik ze znakiem wodnym. 

 

TWZ 13 
Pragnąc przełamać tradycje stare, 

By nie mieć na przykład żelazek parę, 

I zaoszczędzić przemiłym gościom 

Łamania głowy nad pomysłów mnogością, 

podpowiadamy: 

Mile widzianym i bardzo gustownym, 

Będzie bilecik ze znakiem wodnym. 

 

TWZ 14 
Na wesele przybywajcie 

 o prezenty się nie martwcie, 

By nie składać ich na stercie 

 niechaj zmieszczą się w kopercie. 

 

TWZ 15 
Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, 

Będą tańce, pląsy 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. 

 

TWZ 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. 

 



TWZ 17 
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. 

 

TWZ 18 
Drogi Gościu 

Jeśli chcesz nam podarować 

drobiazg mały w Dniu Tym Wielkim, 

To nie kłopocz się szukaniem 

lecz odpocznij przed hulaniem. 

Twój pieniążek wraz z innymi 

w jedną kieszeń dziś włożymy. 

Po weselu zaś spokojnie domek sobie urządzimy. 

 

TWZ 19 
Goście nasi kochani 

My juz w domu wszystko mamy 

chcecie nam coś podarować 

dajcie śwince się radować 

 

TWZ 20 
A że często tak się zdarza, prezent lubi się powtarzać, 

by uniknąć tej udręki, to pieniądze daj do ręki. 

 

TWZ 21 
Jako władcy szczęścia do Was prośbę mamy 

 i o weselne dary w formie papierków serdecznie upraszamy 

 

 



TWZ 22 
Najlepszym podarunkiem dla kobiety to diamenciki , 

a dla nowożeńców -banknociki. 

 

 

TWZ 23 
Szanowny gościu ! 

Oto zagadka do podarowania : 

lekkie jak piórka ,łatwe do schowania, 

szeleszczące i kolorowe .... to pieniążki papierowe. 

 

 

 

 


