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Teksty do CZĘŚCI INFORMACYJNEJ
INF001

INF002

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

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

symbol

symbol

symbol

zamiast kwiatka książka
INF003

Kochani Goście,
Dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście,
Tylko o książki Was prosimy
Swoją biblioteczkę pomnożymy!

INF101

INF102

Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

Mili Goście, kwiatów nam nie przynoście.
Kwiatuszki bardzo lubimy,
jednak o butelkę wina prosimy

symbol

symbol

symbol

zamiast kwiatka wino
INF103

Kwiatki choć piękne alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości
jesiennym wieczorem będziemy wznosić.

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 ...
Z góry dziękujemy!

INF202

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

symbol

INF201

symbol

symbol

zamiast kwiatka prezenty dla domu dziecka
INF203

Nasi Kochani Goście,
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszaki,
będą się cieszyć małe dzieciaki

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

INF302

Mili Goście
dla nas kwiatów nie przynoście.
Lepiej w przyszłość inwestujcie,
kupon Lotto nam darujcie

symbol

INF301

symbol

symbol

zamiast kwiatka kupon lotka
INF303

Goście Drodzy , Goście Mili
Radość byście Nam sprawili,
Zamiast kwiatków – które zwiędną,
Cieszyć oczy krótko będą,
Niechaj każdy Gość jak może,
Szczęściu Młodych dopomoże,
W kolekturze inwestując,
I kupon Lotto nam darując

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

INF402

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

symbol

INF401

symbol

symbol

zamiast kwiatka pieniążki
INF403

Goście nasi ukochani
my już w domu wszystko mamy
chcecie coś nam podarować
dajcie śwince się radować

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!

INF502

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

symbol

INF501

symbol

symbol

zamiast kwiatka karma do schroniska
INF503

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

