
śyczenia z okazji rocznicy ślubu 
 
 
1)Z okazji Waszej rocznicy ślubu Ŝyczenia wszystkiego najlepszego: niech 
kaŜdy dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze w sercach gości, niechaj 
problemy Was omijają i wszyscy bardzo Was kochają, bo jak nikt inny na 
świecie Wy na to zasługujecie. 
Z okazji Rocznicy Waszego Jubileuszu pragniemy więc złoŜyć szczere Ŝyczenia: 
miłości, zdrowia i powodzenia. Niech kaŜdy rok razem spędzony będzie 
piękny i wymarzony! 

 
2)Jesteście razem juŜ 15 lat, macie swój własny piękny świat, od dawna bez 
słów się rozumiecie, bo ponad wszystko się kochacie, choć Ŝycie często 
troską jest, być razem – najwaŜniejsza rzecz! Dlatego bądźcie wciąŜ szczęśliwi, 
by patrząc na Was świat się dziwił, Ŝe choć są to Wasze kryształowe gody, 
tryskacie wciąŜ miłością młodą! 

 
3)Rocznica ślubu to waŜna chwila, niech będzie dla Was bardzo miła, 
Pragniemy więc złoŜyć szczere Ŝyczenia, miłości, zdrowia i powodzenia! A 
kaŜdy rok razem spędzony, niech będzie piękny i wymarzony! Z okazji 
Waszego święta Ŝyczenia szczęśliwej podróŜy do kolejnych Jubileuszy! 

 

4)Za Wami pierwszy rok, pierwsze 365 dni razem, teraz juŜ wspólny kaŜdy krok i 
spełnianie wspólnych marzeń, by szczęście się trzymało Was i pech omijał 
Was z daleka Ŝyczymy w bawełnianych godów czas, bo rok niejeden na Was 
czeka! 

 

5)Szmat czasu przeŜyliście razem i choć nie zawsze dobrze szło, były to lata 
pełne wraŜeń, dziś znasz jej kaŜdy krok i gest, a ona wszystkie Twoje myśli. 
Czasami niespodzianką jest gdy coś miłego Wam się przyśni: tak jakby 
wczoraj się zdarzyło, spojrzenie pierwsze, dotyk ust, wówczas to najpiękniejsze 
było- Wy wiedzieliście, aŜ po grób! Więc dziś, gdy Złote Gody Wasze Ŝyczymy 
najpiękniejszych chwil, radości i spełnienia marzeń, by kaŜdy rok wciąŜ 
wspólny był! 

 

6)JuŜ wiele lat idziecie razem, 
Obrączki złote podrapał czas, 
Tyle spotkało Was róŜnych zdarzeń, 
Lecz przecieŜ miłość trwa dalej w Was. 
Czasami burze, czasami deszcze, 
To znowu tęcza kolorem lśni, 
Wiele przed wami tych chwil jest jeszcze, 
Wiele przed Wami słonecznych dni. 
ChociaŜ czas skronie szronem poprószył, 



ChociaŜ nie taki juŜ sprawny krok, 
To ile jednak jest siły w duszy, 
I jak daleko chce sięgać wzrok. 
Dzieci dorosłe, wnuki kochane, 
Dorobek Ŝycia bogaty Wasz, 
Nigdy nie będzie nic takie same, 
Bo czas otula wszystko jak płaszcz. 
Więc idźcie dalej tą wspólną drogą, 
Szukając w gwiazdach szczęśliwych chwil, 
Wasze marzenia tak wiele mogą, 
Nawet, gdy czasem brakuje sił. 

 

7)To Wasza rocznica, moŜe być szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i 
spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu Waszego małŜeństwa. Jest to 
czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil i rozwiązanych 
problemów. To czas na podziękowanie Bogu za rozwój Waszej miłości i 
trwałości Waszego małŜeństwa! 

 

8)Dziś dzień mamy wyjątkowy, jedyny i jakŜe wspaniały! 10 rocznica ślubu to 
powód do dumy niemały! Cynowe gody dzisiaj obchodzicie, toast za wielkie 
szczęście zaraz wznieść musicie! Jak dwie papuŜki jesteście, co Ŝyć bez siebie 
nie mogą, dzień za dniem, rok za rokiem, kroczcie jak dziś wspólną drogą! By 
takich pięknych rocznic jeszcze duŜo było, a to Wasze wspólne Ŝycie nigdy się 
Wam nie znudziło! 

 

9)Jesteś małą iskierką, która płomień rozpala, przychodzisz do mnie jak anioł i 
wszystkie światła zapalasz! I serce się raduje i dusza pełna radości, Ŝe jesteś, Ŝe 
przychodzisz i Ŝe u mnie gościsz! 
 
10)Miło na was dziś popatrzeć, 
śe się kochacie stale, 
Dziś w ten dzień wasza rocznica, 
Wy ciąŜ razem, wy wciąŜ wytrwale, 
My Ŝyczymy Wam sukcesów, 
Na tej waszej pięknej ścieŜce, 
Aby wielką drogą była, 
I wciąŜ rosła jeszcze. 
A na drodze, gdy spotkacie, 
Młodych zakochanych ludzi, 
Opowiedzcie im o sobie, 
Aby podziw tym w nich wzbudzić. 
Bo dajecie przykład piękny, 
Na to jak mąŜ z Ŝoną mogą 
śyć na co dzień, w kaŜdej chwili, 
We wszystkim sobie pomogą. 



 
 
11)JuŜ … lat minęło, 
Gdy się splotły nasze ręce, 
Wiele czasu upłynęło, 
A ja kocham coraz więcej. 
Kiedy patrzę w Twoje oczy, 
Głębię serca Twego widzę, 
Świat przy Tobie wciąŜ uroczy, 
Przyznać tego się nie wstydzę. 
Pragnę płynąć ponad czasem, 
Zapatrzona w Twe odbicie, 
Pocałunkiem podziękować 
Za to długie wspólne Ŝycie. 

 
 

 

 

 


