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S1

Anna  Kowalska i Paweł Ryś

Narzeczeni wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zaprosić

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

na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,

która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00

w Kościele św. Rodziny w Opolu przy ul. Gro�gera 9.

S2

Anna Kot i Norbert Mysz

mają zaszczyt zaprosić

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

na uroczystość zawarcia 

Związku Małżeńskiego,która odbędzie się

 dnia25 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00

w Kościele św. Jana w Opolu.

S3

Ula Kolan i Paweł Widowski

oświadczamy, że się pobieramy na swój ślub

wraz z Rodzicami zapraszamy

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

Miło nam będzie, kiedy cieszyć się będzie wraz z nami

dnia 20 sierpnia o godzinie 16.00

w Kościele p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Opolu.



S4

Maria Pień i Paweł Rok

w imieniu Rodziców i własnym z radością zapraszają

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

na swój Ślub, który odbędzie się 

dnia23 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00

w Katedrze Św. Dominika w Opolu.

S5

Monika Locka i Karol Smyk

zapraszają

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

na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,

które nastąpi dnia 15 maja 2016roku o godzinie 16.00w 

Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni.

S6

Teresa Nowak i Wojciech Tycha

z radością pragną zaprosić

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

na swój ślub, który odbędzie się w dniu27 października 2018 o godzinie 15.00

w Kościele p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Opolu.



S7

Maria Pień i Paweł Wacław

w imieniu Rodziców i własnym z radością zapraszają

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

na swój Ślub, który odbędzie się 

dnia23 czerwca 2011 roku o godzinie 17.00

w Katedrze Św. Dominika w Opolu.

S8

Monika Locka i Karol Smyk

zapraszają

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

na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,

które nastąpi dnia 15 maja 2017 roku o godzinie 16.00w 

Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu.

S9

Teresa Nowak i Wojciech Tycha

z radością pragną zaprosić

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

na swój ślub, który odbędzie się w dniu27 października 2017 o godzinie 15.00

w Kościele p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Opolu.



S10

Anna Kowalska i Tomasz Włodarczyk

zapraszają

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

 

pragną abyście Państwo byli świadkami ich ślubów miłości, szacunku i wierności małżeńskiej

w dniu 19 lipca 2018 roku o godzinie 17.00 

w kościele św. Józefa Oblubieńca NMPw Katowicach przy ulicy Deotymy 41.

S11

Ślub

Iwony Warzyc i Marcina Sikora

odbędzie się dnia 27 września 2018 roku o godzinie 16.00

w kościele Karmelitów w Opolu.

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

Na tę miłą uroczystość serdecznie Państwa zapraszają

Narzeczeni z Rodzicami.

S12

Emilia Łabędzka i Kamil Kalęba

wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zaprosić 

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

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego, 

która odbędzie się dnia 28 marca 2017 roku o godzinie 17.00

w Pałacu Ślubów przy Pl. Zamkowym 6 w Mosznie.



S13

Niniejszym zawiadamiamy,

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

że dnia 21 marca 2018 roku o godzinie 19.30 w Parafii Dobrego Pasterza w Brzegu, 

odbędzie się ślub

Edyty Kalaty i Romana Majdy

Na uroczystość zapraszają Rodzice i Narzeczeni

S14

Wszem obecnym wiadomym się czyni, iż pięknym uczuciem miłości połączeni

Jeniffer Madej i Dominik Biernacki

ślubować sobie będą Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską

dnia 12 września 2017 roku z wybiciem godziny 18.00 

w Kościele NMP w Opolu.

S15

Róża Kornacka i Henryk Galiszewski

wraz z Rodzicami 

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

zapraszają na uroczystość zaślubin, 

która odbędzie się 26 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.00

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu..



S16

W najpiękniejszym dniu swego życia dnia 2 września 2017 roku, 

gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 13.00 w Kościele Św. Piotra w Opolu 

rozpoczną wspólną drogę życia

Bernadeta Fikus  i Adam Orłowski

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić 

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

Narzeczeni wraz z Rodzicami.

S17

Róża Kornacka i Henryk Galiszewski

wraz z Rodzicami

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

zapraszają na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu.

S18

W dniu 9 sierpnia 2017 roku o godzinie 18:00

Beata Skowronek i Wiktor Potocki

rozpoczną najpiękniejszą drogę swojego życia zawierając związek małżeński

w Kościele św. Aleksandra w Borkach. 

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

Bądź z nami w tej ważnej dla nas chwili.

Narzeczeni wraz z Rodzicami



S19

Kochani !Z wielką radością zawiadamiamy Was,że pozostałą część naszego życia

postanowiliśmy przebyć wspólną drogą.

Pragniemy, aby rozpoczynającą ją uroczystość zaszczyciła Wasza obecność.

Uroczystość podpisania Aktu Małżeństwa odbędzie się w sobotę 22 sierpnia 2017 roku o godzinie 11:00

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie

Serdecznie zapraszamy

Alicja Woźniak i Robert Legucki

S20

Maria i Jan Czerwińscy

oraz

Anna i Andrzej Kowalscy

mają zaszczyt zaprosić

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

 na Ślub swoich dzieci

Joanny i Pawła,

który odbędzie się dnia 21 marca 2017 roku o godzinie 15.00 

w kościele św. Anny przy ulicy Nadrzecznej 6 we Wrocławiu.

S21

Irena Jakubowska i Mariusz Kasprzak

w imieniu Rodziców i własnym

z radością zapraszają 

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

na swój Ślub,

który odbędzie się dnia 13 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00 w Katedrze w Sosnowcu.



S22

Dnia 11 lipca 2017 roku o godzinie 15.00 

w kaplicy św. Jana Chrzciciela w Opolu

zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa

Elżbieta Ryś

i 

Maciej Kowalski

Na uroczystość serdecznie proszą

 Rodzice i Narzeczeni.

S23

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,

mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

Wanessa Maj i Waldek Zuch

serdecznie zapraszają 

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

na uroczystość Zaślubin,

która odbędzie się 19 września 2017 roku o godzinie 14.00w kościele na górce w Opolu.

S24

By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,

że dnia 20 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00 w kościele św. Andrzeja w Katowicach

ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

Maria Royal i Jan Kowalski

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

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

Rodzice i Narzeczeni



S25

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, iż pięknym uczuciem miłości połączeni,

 ślubować sobie będąmiłość, wierność i uczciwość małżeńską

Mariola Witalska i Robert Brzozowski

Na uroczystość Zaślubin zapraszają

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

Rodzice i Narzeczeni.

Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy 25 kwietnia 2017 roku, 

gdy dzwony wybiją godzinę 14.00w kościele św. Trójcy w Opolu.

S26

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!!!

Katarzyna Maj i Wojciech Pielka

serdecznie zawiadamiają,

że dnia 5 czerwca 2017 roku o godz. 13.00

obrączki sobie założą i Mendelssohna 

wysłuchają podczas Mszy Świętej w kościele św. Jana Chrzciciela w Opolu.

S27

Monika Rusin i Damian Bajka

pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi

poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa

w kościele św Wita w Gdańsku dnia 15 maja 2017 roku o godzinie 14.00



S28

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, 

że wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu postanowiliśmy związać swe losy

Tamara Mleczko i Igor Ręka

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami

zapraszamy na uroczystość zaślubin, 

która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00 w Kościele Św. Anny w Opolu.

S29

"W opinii tego świata zawarcie małżeństwa

jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.

Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:małżeństwo to początek wszystkiego."

Dlatego też z wielką radością 

zapraszamy na uroczystość zawarcia przez nas Związku Małżeńskiego, 

która odbędzie się dnia 25 września 2017 roku o godzinie 15.00 w kościele św. Magdaleny w Opolu.

Lena Kwiatkowska i Maciej Lubomirski

S30

"Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie nic by się nie działo"

Dostojewski

Zaprzeczając powyższym słowom, zgodnie oświadczamy, 

że dnia 12 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00 w kościele św. Łukasza w Wałbrzychu

odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.

Będzie nam miło wypowiedzieć słowo "Tak"w Waszej obecności.

Barbara Małecka i Adrian Karolak



S31

Weronika Kowal 

i

 Olivier Wojcik

zapraszają na uroczyste

 podpisanie Aktu Małżeństwa,

które nastąpi dnia 22 maja 2017 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu.

S32

Sztuka przez życie pisana w III aktach pt.

 "Prawdziwy romans"

w rolach głównych:

Panna MłodaKarolina Batory i Pan MłodyTomasz Wojno

W pozostałych rolach :Rodzice, Świadkowie, 

Duchowieństwo, Goście, Gapie Reżyseria: Samo Życie

Akt I - Dla tradycji Błogosławieństwo 

miejsce i czas akcji: dom Panny Młodej, 

ul. Zgrabna 8, godzina 15.00

Akt II - Dla ducha 

miejsce i czas akcji: Kościół św. Jana

przy ul. Koralowej 5 w Warszawie

12 czerwca 2017 roku o godzinie 16.00

Akt III - Dla ciała 

miejsce i czas akcji: Restauracja "Jaga"

przy ul. Wiśniowej 8 w Warszawie,

około godziny 18.00

O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą

Rodzice i Narzeczeni



S33

Pobieramy się !

Joanna Kowalska i Piotr Nowak

Uroczystość odbędzie się 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 18.00

w USC w Pruszkowie.

Z radością zapraszamy

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

Narzeczeni wraz z Rodzicami

S34

Naszą miłość przed Bogiem ślubować będziemy 

w dniu 12 czerwca 2017 roku o godzinie 19.00 w kościele św. Anny w Gliwicach

Wszystkich zaś Państwa na świadków tej uroczystości serdecznie zapraszamy.

Joanna Karkowska i Julian Sławiński

wraz z Rodzicami

S35

Pełna szczerych chęci i ochoty

Łucja Molikowska

oraz Bogu ducha winien

Paweł Kraś

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego

oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa 

postanowili zawrzeć Związek Małżeński 

dnia 17 lipca 2017 roku o godzinie 16.00w kościele św. Marka w Opolu.

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają 

Rodzice i Narzeczeni



S28

Na podstawie artykułu 12 paragraf 3

Joanna Kowalska i Paweł Malicki

skazują się na dożywotnie umieszczenie w swoich sercach.

Ogłoszenie wyroku nastąpi12 czerwca 2017 roku o godz. 17.00w kościele św. Pawła Apostoła

przy ul. Kobielskiej 10 w Warszawie.

Posiedzenie ławy przysięgłych odbędzie sięw Hotelu Warszawianka.

Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscuściśle tajnym bez udziału świadków.

Nie potwierdzenie przybycia do dnia 16 maja 2017 roku grozi karą pozbawienia wolności.

Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.

S30

Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu spraw

Agnieszka Sowa i Piotra Wieczorek

oskarżonych o wzajemną miłość

uznaje ich winnymi zarzuconego im czynu

skazując obydwojega na karę dożywotniego Związku Małżeńskiego.

Ogłoszony zostanie 8 września 2017 r. o godz. 18.00,

 w kościele NMP Niepokalanego Poczęcia,w Opolu.



S31

Znamy się dni 864,

a teraz postanowiliśmy nasz afekt

do rangi małżeństwa podnieść

Patrycja Żar i Tomasz Łysik

mają zaszczyt zaprosić 

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

na uroczystość zaślubin, która odbędzie siędnia 13 marca 2017 roku o godzinie 16.00

w Kościele św. Stanisława w Brzegu.

S32

Osiem lat temu rzecz się ta działa:

dziewczyna piękna Andżelika Wrona

chłopca poznała.

Chłopak przystojniak w nią zapatrzony

Karol Marcinkowski powiedział sobie: 

,,Chcę takiej żony!"

Chodził, przytulał, kwiatki kupował,kochał namiętnie, w rękę całował.

Dziewczyna dłużną nie zostawała,miłość do chłopca odwzajemniała.

Jak zwyczaj każe się zaręczyli,ślub i wesele w mig ustalili.Teraz przed Bogiem ślubować będą

miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!

A ceremonia miejsce mieć będzie w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusaw Bydgoszczy

7 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00

By blasku dodać uroczystości,pragniemy widzieć Szanownych Państwa wśród naszych Gości!

A tuż po ślubie już jako Marcinkowscy w Domu Weselnym „Pod Kasztanowcem"w Wypędach Wielkich podejmiemy Was Gości.

Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia

do 7 lipca 2017 roku

Andżelika 

Karol 

Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami



tekst o przyjęciu



SI

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie

W.P.......................................

na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji "Krokus" w Katowicach.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 lipca.

Tel.: 

SII

Po ceremonii Zaślubin miło nam będzie gościć 

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

na przyjęciu w Domu Weselnym przy ul. Norwida 2 w Opolu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 lipca.

Tel.: 

SIII

Zaraz po kościele zapraszamy

 na wesele:Restauracja "Metro"ul. Mostnika 9, Wawelno.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 lipca.

Tel.: 



SIV

Po ślubie, o godzinie 19.00

serdecznie zapraszamy

na kolację do Restauracji "Metro"w Szczecinie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 lipca.

Tel.: 

SV

Po uroczystości ślubnej miło nam będzie gościć 

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

na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w Sali Weselnej „Pokusa” w Kobyłce.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 maja 2017.

SVI

Weselisko oj da, dana!Będziem bawić się do rana!

Przyjdźcież do nas Państwo mili Byśmy razem się cieszyli.

Do Gościńca zapraszamy Tatusiowie oraz Mamy Sala Weselna „Pokusa”Kobyłka k. Warszawy.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przybycia 

do dnia 20 maja 2017 r.

SVII

Przyjęcie weselneodbędzie się w Sali Weselnej „Pokusa”w Kobyłce.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 lipca.

Tel.: 



SXII

Po ceremoniiserdecznie zapraszamy

 na przyjęciedo restauracji 

„W Dobrym Stylu”przy ulicy Piłsudskiego 10w Aleksandrowie Łódzkim.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 maja 2017.

SXIII

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 restauracji "Arka" w Milanówku przy ulicy Jasnej 8.

SXIV

W dniu tak uroczym, dziś ten zaszczyt mamy 

i Was na wesele nasze zapraszamy.

W chwili tak radosnej, bądźcie przy nas bliżej,

bawcie się wesoło, adres jak poniżej:



SVIII

W dniu tak uroczystym dziś ten zaszczyt mamy i Was na wesele nasze zapraszamy.

W chwili tak radosnej bądźcie przy nas bliżej, bawcie się wesoło, adres jak poniżej:

Restauracja ....

SIX

Po Uroczystości prosimy Waćpaństwa do biesiady wspólnej 

w Restauracji "Magnolia" w Opolu przy ul. Piotrkowskiej 55, 

gdzie jadła i napojów wszelakich nie zabraknie aż do świtania..

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 maja 2017.

SX

Zapraszamy na przyjęcie do restauracji 

„W Dobrym Stylu”przy ulicy Piłsudskiego 10 w Aleksandrowie Łódzkim.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia

Świadkowa xxx xxx xxx Świadek xxx xxx xxx

SXI

Po Zaślubinach zapraszamyna uroczysty obiad w Restauracji Arkas

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 lipca.

Tel.: 



teksty dodatkowe



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.

SB

Prezent to jest zawsze kłopot,Czy ma zegar być, czy robot?

By nie pisać długich książek

młodzi proszą o pieniążek

SĄ

SD

Często się zdarza, 

że prezent lubi się powtarzać.

By uniknąć tej udręki, to pieniądze daj do ręki.

S.C.

Goście nasi ukochani

my już w domu wszystko mamy

chcecie coś nam podarować

dajcie śwince się radować



SF

Bardzo chcemy wszystkich prosić,

by nam kwiatów nie przynosić.

Aby nam dużo radości przysporzyć,

prosimy płytę CD w nasze ręce złożyć. 

Z muzyką raźniej upłynie nam życie, 

będziemy się przy niej bawić znakomicie.

Goście drodzy, Goście mili, 

radość byście nam sprawili,

konwenanse odrzucili, 

dali spokój z kwieciem w dłoni

i przynieśli wino włoskie lub też z Chile, 

by umilić wspólne chwile.

SE

SG

Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,

lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,

więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,

przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.



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.

SI

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.

SH

SJ

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.



wierszyki i cytaty



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!!!”

„W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,
miłość, obowiązek i wzniosłe ideały...
Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele
na całe życie włożona w kościele...”

„Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas gdy kocha się zawsze

w radości i smutku bez względu 
na dobry czy zły los.”

Jan Paweł II

„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
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„Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,

tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.”

Jan Paweł II

„Dotąd dwoje
choć jeszcze nie jedno.

Odtąd jedno
choć nadal dwoje.”

Karol Wojtyła

„Miłość, co daje siłę wszystko znieść,
za wszystko też może wystarczyć.”

Johann Wolfgang von Goethe

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiała-

dlatego uwielbiam tę Miłość
gdziekolwiek by przebywała”

Jan Paweł II
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„Świt nas obudził obok siebie
przez niedomknięte okiennice
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,

co mają wspólną tajemnicę”

Jonasz Kofta

„Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby

jest ważniejsze niż twoje.”

J.W.Goethe

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie ”

Konstanty Ildefons Gałczyński

„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić
to tylko jedno - miłować”

Jan Paweł II
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„Kochać to nie patrzeć jedno na drugie
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”

A.Sainte Exupery

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

George Sand

„...Niech słowo "kocham" jeszcze raz z ust twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę”

A.Mickiewicz

Mój nieznany losie,
Jak to uczyniłeś,

Dwa odległe serca
W jedno połączyłeś.

Wśród tysiąca innych,
Ją jedną widziałem.

Los tak chyba zechciał
Że ją pokochałem.

 
I dla mnie mój los

Zawsze był nieznany,
I serce pytało

Gdzie ten ukochany?
Góry Cię przyniosły
Wśród lata zieleni,
Jesteśmy jak widać
Sobie przeznaczeni.

„Obiegniemy wszystkie sady i ogrody,
I w kościoły ciemnych sadów Cię powiodę,

A obrączki są ukryte w słojach sosen.
Przysięgniemy, lecz nie obcym ale sobie

Ty na czystą wodę w Źródle
Ja na ogień.”

T. Śliwiak
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