
 
 

 

Toast wygłoszony na weselu 
wnuczki Kingi z Maciejem Chłopickim 

 

    
Czy to dwudziesty pierwszy Czy to dwudziesty pierwszy Czy to dwudziesty pierwszy Czy to dwudziesty pierwszy     
czy to wiek osiemnasty, czy to wiek osiemnasty, czy to wiek osiemnasty, czy to wiek osiemnasty,     
odbywają się śluby, odbywają się śluby, odbywają się śluby, odbywają się śluby,     
wznosi Się toasty.wznosi Się toasty.wznosi Się toasty.wznosi Się toasty.    
    
Czy drzewiej, czy obecnie Czy drzewiej, czy obecnie Czy drzewiej, czy obecnie Czy drzewiej, czy obecnie     
podobne zwyczaje podobne zwyczaje podobne zwyczaje podobne zwyczaje     
śpiewamy: Kochajmy się, śpiewamy: Kochajmy się, śpiewamy: Kochajmy się, śpiewamy: Kochajmy się,     
miłość szczęście daje!miłość szczęście daje!miłość szczęście daje!miłość szczęście daje!    
    
Dzisiaj duŜe toasty Dzisiaj duŜe toasty Dzisiaj duŜe toasty Dzisiaj duŜe toasty     
na cześć młodej paryna cześć młodej paryna cześć młodej paryna cześć młodej pary    
Toasty szczere, piękne, Toasty szczere, piękne, Toasty szczere, piękne, Toasty szczere, piękne,     
wieczne, jak Świat stary.wieczne, jak Świat stary.wieczne, jak Świat stary.wieczne, jak Świat stary.    
    
Niech przywołują z pamięci Niech przywołują z pamięci Niech przywołują z pamięci Niech przywołują z pamięci     
dawnej Polski świetność, dawnej Polski świetność, dawnej Polski świetność, dawnej Polski świetność,     
niech wzbudzą w sercach wiarę, niech wzbudzą w sercach wiarę, niech wzbudzą w sercach wiarę, niech wzbudzą w sercach wiarę,     
dumę i szlachetność.dumę i szlachetność.dumę i szlachetność.dumę i szlachetność.    

    
    
    
    
    

    
Mamy szczególny dzień Mamy szczególny dzień Mamy szczególny dzień Mamy szczególny dzień     
zaślubin Kingi i Macieja: zaślubin Kingi i Macieja: zaślubin Kingi i Macieja: zaślubin Kingi i Macieja:     
Kinga prapraprawnuKinga prapraprawnuKinga prapraprawnuKinga prapraprawnuczkczkczkczkaaaa    
Piotra Dobrodzieja,Piotra Dobrodzieja,Piotra Dobrodzieja,Piotra Dobrodzieja,    
    
Maciej ma nazwisko Maciej ma nazwisko Maciej ma nazwisko Maciej ma nazwisko     
staropolskie, znane staropolskie, znane staropolskie, znane staropolskie, znane     
oboje piękni, mądrzy, oboje piękni, mądrzy, oboje piękni, mądrzy, oboje piękni, mądrzy,     
nowoŜence kochane!nowoŜence kochane!nowoŜence kochane!nowoŜence kochane!    
    
Wznoszę toast jak mój PradziadWznoszę toast jak mój PradziadWznoszę toast jak mój PradziadWznoszę toast jak mój Pradziad    
przed wieloma laty: przed wieloma laty: przed wieloma laty: przed wieloma laty:     
Kochajmy się, a wasz dom Kochajmy się, a wasz dom Kochajmy się, a wasz dom Kochajmy się, a wasz dom     
radosny będzie i bogaty!radosny będzie i bogaty!radosny będzie i bogaty!radosny będzie i bogaty!    
    
Wznieśmy w górę jak przodkowieWznieśmy w górę jak przodkowieWznieśmy w górę jak przodkowieWznieśmy w górę jak przodkowie    
pełne wina czasze pełne wina czasze pełne wina czasze pełne wina czasze ----    
za miza miza miza miłłłłoooośćśćśćść, zdrowie, szcz, zdrowie, szcz, zdrowie, szcz, zdrowie, szczęśęśęśęście cie cie cie     
MMMMłłłłodejodejodejodej    Pary naszej!Pary naszej!Pary naszej!Pary naszej!    


