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WZORY wierszyków na zawieszki na alkohol weselny 

WIERSZYK 1 
Niech dzwonią kielichy, 
Niech dźwięczą puchary 
Na zdrowie i szczęście 

Młodej Pary 

WIERSZYK 2 
Jesteś Brachu na weselu 

pij więc zdrowo 
Przyjacielu, 

chciałbym Ciebie 
jednak prosić, 

bym nie musiał Cię wynosić. 

WIERSZYK 3 
Wszyscy w dniu dzisiejszym 

czujemy się młodzi więc 
wódka weselna nikomu nie szkodzi. 

Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, 
... i ... niech nam sto lat żyją! 

WIERSZYK 4 
Wznoście toast Goście mili 

By Państwo Młodzi 
w zdrowiu długo żyli. 

WIERSZYK 5 
Wódka weselna 
na stoły podana 

Bawmy się wesoło 
do białego rana 

WIERSZYK 6 
Drodzy Goście! Pijcie śmiało! 

Niech alkohol dziś się leje. 
Jak będziecie mieli mało, 

to Pan Młody Wam doleje! 

WIERSZYK 7 
Wódka dziś nikomu nie szkodzi 

Bo stawiają Państwo Młodzi 

WIERSZYK 8 
Młoda Para dziś częstuje 

trunków jest na stołach moc 
Pijmy wiec za zdrowie Młodych 

Poprzez całą piękną noc 

 

WIERSZYK 9 
Wznieśmy toast Goście mili, 
by nam Młodzi długo żyli! 
Niechaj zawsze się kochają 
I gromadkę dzieci mają!!! 

WIERSZYK 10 
Niech kieliszki głośno brzęczą, 

bo to dźwięk dla ucha miły. 
Gdy się goście tańcem zmęczą, 

trunek im przywróci siły. 

WIERSZYK 11 
Już od wieków jest wiadomo, 
że by miłość Młodych trwała 

każdy musi wypić toast 
gdy częstuje Młoda Para 

WIERSZYK 12 
Szczęśliwa Ona 
Szczęśliwy On, 
Dziś Im radości 

zadźwięczał dzwon! 
Wódka na stoły 
pięknie podana, 

Tańczmy, śpiewajmy 
Młodym do rana!!! 

WIERSZYK 13 
Czyś stary czyś młody 
kieliszek swój chwyć 

za Młodą Parę 
czas toast pić! 

WIERSZYK 14 
Tańcz gdy grają, 

pij gdy leją 
to jest najwłaściwszy rejon! 

WIERSZYK 15 
Niech kieliszki głośno brzęczą, 

bo to dźwięk dla ucha miły. 
Gdy się goście tańcem zmęczą, 

trunek im przywróci siły. 

WIERSZYK 16 
Pijcie Drodzy Przyjaciele 
Wszakże mamy tu wesele! 

Zdrowie Młodych szybko wznoście 
No i bawcie się radośnie !!!!! 
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WIERSZYK 17 
Gość Weselny ma obowiązek: 

Dobrze się bawić, 
poczęstować sąsiada 

butelką wyskokowego napoju 
i stuknąć się kieliszkiem, 

wznieść przynajmniej jeden 
toast oraz bawić się 

do woli. 

WIERSZYK 18 
Wódka Weselna 

niech słodka będzie! 
Niech Młodej Parze 

100 lat w szczęściu przybędzie! 

WIERSZYK 19 
Zdrowie Nowożeńców! 

za ich miłość i wspólną drogę życia, 
wybraną dzisiaj, a która trwać będzie 

przez długie lata. 

WIERSZYK 20 
Weselicho dzisiaj mamy 

Zdrowie Młodych opijamy 
By w spokoju długo żyli 

a z Rodziców Dziadków szybko uczynili. 

WIERSZYK 21 
Sto lat! Sto lat! - dzisiaj śpiewaj. 

Pij toasty jednym łykiem. 
Baw się długo i nie ziewaj. 

Tańcz i swawol ale z szykiem! 

WIERSZYK 22 

Kielich pierwszy 
za Młodych szczęście, 

Drugi za dziecka poczęcie 
Trzeci za zdrowie Gości 

Każdy następny dla przyjemności 

WIERSZYK 23 
Niech zakwitnie 

Młodej Parze 
złoty szczęścia kwiat 

niech nie znają nigdy smutku 
i żyją 100 lat! 

WIERSZYK 24 
Niechaj wszyscy Goście 

na zdrowie dziś piją 
a …………. i …………………. 

Niechaj w szczęściu żyją!!! 

WIERSZYK 25 
Aby zabawa 
była szałowa, 

a w dniu poprawin 
nie bolała głowa! 

 
WIERSZYK 26 

Nowożeńcy pięknie proszą 
Niech toasty wszyscy wznoszą, 

i za szczęście Młodych piją, 
za ich radość i za miłość! 

WIERSZYK 27 
Za Młodej Pary zdrowie, 
wszyscy Toast wznoście! 
Niech sto lat Żyją Młodzi 
i dobrze bawią się Goście! 

WIERSZYK 28 
"Szumigłówka" 
dziś to sprawi, 

że się każdy dobrze bawi. 
Zapewniają o tym Młodzi -"Szumigłówka" 

Nie zaszkodzi. 

WIERSZYK 29 
Gość Weselny 

Niech toast wznosi 
I sąsiada z boku, 
Do toastu prosi! 

WIERSZYK 30 
Dziś ………. i ……………. 

wspólną drogę wybrali 
Więc wznieśmy za nich Toast, 

aby zawsze się kochali. 

WIERSZYK 31 
Niech nam żyje Młoda Para, 

w zdrowiu, szczęściu i radości. 
Do Toastu zapraszamy, 

wszystkich naszych miłych Gości 

WIERSZYK 32 
Odrobina czaru, 

nieco namiętności. 
W weselnym toaście, 
sto procent miłości. 

WIERSZYK 33 
WÓDKA WESELNA 

………i ……….. 
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WIERSZYK 34 
Jak wesele, to wesele 

jedzcie dużo, pijcie wiele! 
Vivat, vivat Młoda Para, 

Dalej niech się bocian stara! 
Za ten bohaterski czyn, 

Niechaj pierwszy będzie syn! 

WIERSZYK 35 
Czyś jest młody, 
czyś jest stary, 

pij za zdrowie Młodej Pary. 
Lecz pamiętaj, aby pić 
pełnoletni musisz być. 

WIERSZYK 36 
Ta butelka ma zadanie 

dziś istotne niesłychanie, 
bo ma sprawić byście byli 
rozśpiewani, goście mili!!! 

WIERSZYK 37 
Bawmy się Kochani moi, 
Na weselu Młodej Pary! 
Pijmy za ich żywot długi 

i za dobre losu dary! 

WIERSZYK 38 
Toast wznosicie moi mili, 

by………… i ………. 
w zdrowiu i szczęściu żyli. 
Niechaj zawsze się kochają 

i gromadkę dzieci maja. 

WIERSZYK 39 
Kielich pierwszy: za Młodych szczęście 

Drugi: za dziecka poczęcie 
Trzeci: za zdrowie Gości 

Każdy następny: dla przyjemności 

WIERSZYK 40 
Sto lat! Sto lat! –dzisiaj śpiewaj 

Pij toasty jednym łykiem 
Baw się długo i nie ziewaj 

Tańcz i swawol ale z szykiem! 

WIERSZYK 41 

……………. już mnie piła, 
Powiedziała żem wspaniała. 
……………….. też mnie pił, 

Tańczył ile sił !!! 
 
 

WIERSZYK 42 

Każdy się dzisiaj raduje 
i Wódka Weselna 

wszystkim smakuje. 
Niechaj wszyscy Goście 

na zdrowie dziś piją, 
a …………. i …………………. 

Niech 100 lat żyją! 
 

WIERSZYK 43 

Ta butelka – nie ozdoba 
Jak się skończy – będzie nowa! 

Raduj się więc z sąsiadami, 
Dziel się śmiało butelkami! 

 
WIERSZYK 44 

Dziękujemy za przybycie 
Zaczynamy nowe życie! 

............... i ................. 
 

WIERSZYK 45 

Niech nam 
Państwo Młodzi żyją. 

Dla nich świat dziś 
nabrał blasku. 

Goście niech ich zdrowie piją 
i się bawią aż do brzasku 

 
WIERSZYK 46 

Młodej Parze! 
Na zdrowie !! 
Każdy z gości 

to powie !! 
 

WIERSZYK 47 

Młoda Para 
niech nam żyje! 
Każdy z gości 
wódkę pije!!! 

 
WIERSZYK 48 

Pijcie zdrowie 
Goście Mili, 

By ............. i .................. 
szczęśliwi byli!!! 

 
WIERSZYK 49 

Szczęśliwy ten, 
Kto się żeni, 

Odtąd ma stróża 
Serca i kieszeni!!! 
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WIERSZYK 50 

Prawie każdy Wam to powie: 
kto chce szczęścia Młodej Pary 

musi wypić za jej zdrowie 
tak jak każe zwyczaj stary 

 
WIERSZYK 51 

Niechaj trunków nie zabraknie 
w tę dzisiejszą piękną noc, 
a za zdrowie Młodej Pary 

niech toastów rozbrzmi moc 
 

WIERSZYK 52 

Jeśli Ci zaszumi w głowie 
lub w oczach będzie się dwoić 
nie martw się o swoje zdrowie 

i spokojnie daj się spoić!!! 
 

WIERSZYK 53 

Niechaj męża kocha żona 
a swą żonę kocha mąż! 
To nasz toast ulubiony, 

który wznosić trzeba wciąż! 
 

WIERSZYK 54 

Tańcz i śpiewaj aż do ranka 
I nie przejmuj zbytnio się 
Jeśli jutro Twa wybranka 

Pijaczyną nazwie Cię! 
 

WIERSZYK 55 

Wznoście zdrowie 
Młodej Pary 
Za niepicie 
będą kary 

 
WIERSZYK 56 

Przed użyciem zapoznaj się 
z treścią zawieszki 

dołączonej do opakowania, 
bądź skonsultuj się 
z Panem Młodym 
lub świadkami ! 

 
WIERSZYK 57 

Tak od serca należycie 
Dziękujemy za przybycie 

Drużbom, Drużkom, miłym Gościom 
Żeście swoją obecnością 
Zaszczycili nam wesele 

Pijcie zdrowo, przyjaciele! 
 
 

WIERSZYK 58 

Prawa i obowiązki gościa weselnego: 
 

Gość weselny ma obowiązek: 
• dobrze się bawić 
• poczęstować sąsiada butelką 

wyskokowego napoju 
• stuknąć się kieliszkiem 
• wznieść przynajmniej jeden toast za Parę 

Młodą 
 

Gość weselny ma prawo: 
• Pić i jeść w dużych ilościach 

ale bez szkody dla siebie samego. 
 

WIERSZYK 59 

Nie omijaj kolejeczki, 
Nie odmawiaj dziś wódeczki 
Zdrowie Młodych to jest cel, 

A więc szczerze w gardło lej ! 
 

WIERSZYK 60 

A na tym weselu 
gości cała kupa 

ciekawe co który 
zaleje się w trupa. 

 
WIERSZYK 61 

Jutro bydzie kożdy chory, 
chłopów bydzie trzimoł kac, 

baby przidom pomóc, pomyć, 
i impryza bydzie zaś! 

 
WIERSZYK 62 

O jak piyknie tańcować 
gdy muzyczka graje! 

Jeszcze lepiyj miłować 
jak ci dziołcha przaje! 

 
WIERSZYK 63 

Tomek Patrycję 
długo nosił w sercu,  
stanęli więc dzisiaj 

na ślubnym kobiercu,  
wraz z nimi przy suto 
zastawionych stołach  

zasiadła zaś nasza 
gromadka wesoła  
by wódką weselną 

wypić zdrowie młodych:  
"Niech żyją nam w szczęściu 

aż po Złote Gody" 
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WIERSZYK 64 

Dzisiaj jest wesele 
Jutro poprawiny 

Za dziewięć miesięcy 
Przyjdziemy na chrzciny 

Za dziewięć miesięcy 
To teraz niemodnie 

Przyjdziemy na chrzciny 
Za cztery tygodnie 

 
WIERSZYK 65 

Pijcie więc toasty do dna  
Aby Młodzi w zdrowiu żyli  

Ich rodzina była zgodna  
I szczęśliwi zawsze byli 

 
WIERSZYK 66 

Zasady zachowania na weselu:  
1. dobrze się bawić,  
2. tańczyć i śpiewać,  

3. nie mieszać wódek,  
4. nie ziewać,  

5. zabawiać Młodą,  
6. nie upić Młodego,  
7. nie spać na stole,  

8. nie zepsuć niczego. 
 

WIERSZYK 67 

Dziękujemy Wam bardzo 
Goście nasi mili, 

ze jesteście z nami 
w tej pięknej chwili! 
Bawcie się dobrze, 
tak jak przystało 

i oby niczego  
Wam nie brakowało 

 
WIERSZYK 68 

Zapraszamy naszych Gości, 
do jedzenia, tańcowania. 
By nie zwiędła miłość, 

również do toastowania. 
 

WIERSZYK 69 

Dzisiaj Ślub nasz - jako Młodzi 
potwierdzamy, że nie szkodzi 
Dziś wódeczki popróbować 

i do rana potańcować 
 

WIERSZYK 70 

Ze mną się 
nie napijesz? 

 

WIERSZYK 71 

Dziś jest wyjątkowy dzień, 
tańczmy i weselmy się ! 

Gorzałeczki popróbujmy, 
z Młodą Parą potańcujmy ! 

 
WIERSZYK 72 

Kac weselny 
trwa jeden dzień 

Wspomnienia 
żyją wiecznie 

 
WIERSZYK 73 

Obowiązki 

Gościa Weselnego: 
1. Wypić cały dostępny alkohol                                                                                  

2. Nie podpijać od bliźniego 
3. Wesele opuścić nad ranem 
4. Wyjść z kim się przyszło. 

5. Wspominać wesele 
jako najlepsze na jakim się było. 

6. W razie uwag i niezadowolenia 
w ciągu najbliższego roku 

zorganizować lepsze wesele 
 

WIERSZYK 74 

Czas życia 
Krótki 

Napijmy się 
Wódki 

 
WIERSZYK 75 

Wypijmy zdrowie 
Idealnych mężczyzn! 

Może w końcu przyjdą! 
 

WIERSZYK 76 

Wypijmy zdrowie 
Pięknych pań! 

Może w końcu przyjdą! 
 

WIERSZYK 77 

Za miłość! 
 

WIERSZYK 78 

Dziś dla Młodej Pary 
dzień szczęścia i swawoli, 

Niech ta Gorzałeczka 
Waszą radość też wyzwoli 

 
WIERSZYK 79 

Chluśniem 
Bo uśniem! 
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WIERSZYK 80 

Instrukcję każdy 
dobrze zna: 

do dna! 
 

WIERSZYK 81 

Wódka 
musi być! 

 
WIERSZYK 82 

Do białego 
rana!!! 

 
WIERSZYK 83 

Zdrowie 
naszych Gości! 

 
WIERSZYK 84 

Zdrowie 
Państwa Młodych! 

 
WIERSZYK 85 

Gdyby 
Chopin żył, 
Toby pił! 

 
WIERSZYK 86 

Nie ziewaj 
Tylko polewaj! 

 
WIERSZYK 87 

Kto nie pije 
Ten donosi! 

 
WIERSZYK 88 

Nowożeńcy życzą 
Udanej zabawy! 

 
WIERSZYK 89 

Czyś stary czy młody 
Kieliszek swój chwyć 

Za Młodą Parę 
Czas toast pić! 

 
WIERSZYK 90 

Nie siedź tyle, 
Parkiet czeka! 

 
WIERSZYK 91 

Pijmy, bo wódka 
szkłem przesiąknie 

 
 

WIERSZYK 92 

Pijmy bo 
pełnych butelek 

nie skupują 
 

WIERSZYK 93 

My tu gadu gadu... 
A wódka stygnie... 

 
WIERSZYK 94 

Zaufaj mi 
- umiesz tańczyć. 

Wódka 
 

WIERSZYK 95 

Co się stało na weselu 
Zostaje na weselu 

 
WIERSZYK 96 

Wesele zaczyna się 
Po czterdziestce! 

 
WIERSZYK 97 

Polak nie wielbłąd. 
Pić musi. 

 
WIERSZYK 98 

WÓDKA! 
Ponieważ żadna dobra historia 

Nie zaczęła się od sałatki. 
 

WIERSZYK 99 

Dobry bimber 
Nie jest zły 

 
WIERSZYK 100 

Łykniem 
Bo odwykniem! 

 
WIERSZYK 101 

No to buch 
Kielonka w brzuch! 

 
WIERSZYK 102 

Jeszcze po kropelce! 
 

WIERSZYK 103 

Buźka się śmieje 
Gdy wódka się leje! 

 
WIERSZYK 104 

Udane wesele 
To toastów wiele! 
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WIERSZYK 105 

A Ty? 
Po ilu kieliszkach 

Wyjdziesz na parkiet? 
 

WIERSZYK 106 

Zabrania się kobietom 
przewracania oczami 

oraz używania innych znaków 
w celu zmuszenia mężczyzn 

do powrotu do domu 
 

WIERSZYK 107 

WÓDKA WESELNA 
Limitowana edycja 

przygotowana specjalnie 
na dzisiejszy wieczór 
dla Państwa Młodych 

 
WIESZYK 108 

Pijmy bo 
Szkło korzenie zapuszcza 

 
WIERSZYK 109 

WÓDKA WESELNA 
Skład: 

0,5 litra alkoholu 
100% humoru 

¾ miłości 
10 kropel zazdrości 

6 gram zaufania 
i na tym koniec czytania... 
przystąp do rozlewania! 

 
WIERSZYK 110 

Po spożyciu przyjdzie chwila: 
W tańcu poczujesz lekkość motyla 

Lisa zwinność, spryt szakala, 
Jedna kropla już wyzwala! 

 
WIERSZYK 111 

Pusty kieliszek 
Robi wielką różnicę. 

Jednym słowem 
POLEJ! 


