wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwiska m³odych i rodziców, data i miejsce œlubu
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Jak siê okazuje teœæ do g³osu musi.

¯yczenia dla Pañstwa M³odych
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Dnia 22 czerwca w Cieszynie, w koœciele Chrystusa Zbawiciela przy ulicy Wyzwolenia 5, mia³o miejsce
wydarzenie podnios³e. Oto Hanna, córka Marty i Henryka Radziwi³³a, który najlepiej zegary w dzielnicy reperuje,
za m¹¿ wychodzi. Kim jest oblubieniec tej urodziwej damy, zapyta zapewne nasz czytelnik? B³ogos³awieñstwo
szanownych rodziców panny zdoby³ Rados³aw Kaczorowski, w³aœciciel manufaktury czekolady, znany
przyjacio³om jako wielbiciel wyœcigów konnych i kolekcjoner znaczków. Nikt siê jednak takich rzeczy nie
spodziewa³, jakie po zaœlubinach mia³y miejsce.
Ponoæ reputacja pana m³odego d³ugo budzi³a w¹tpliwoœci rodziców, dlatego te¿ by uzyskaæ aprobatê
przysz³ego teœcia, pan Rados³aw zaprosi³ go na jeden ze swoich wypadów na stadion. Tam pokaza³ siê jako
dusza towarzyska, lecz taka co granice wychowania i dobrego smaku zna. Nabrawszy otuchy, pan Henryk
zezwoli³ na zarêczyny, potem œlub i wszystko sz³o niby g³adko, lecz w dniu œlubu, gdy powóz z m³odymi mia³
odwieŸæ ich do nowego domu, œwie¿o mianowany teœæ dopad³ konia i niemal gwa³tem zatrzyma³ stangreta.
Zamieszanie siê zrobi³o, bo zbiegli siê gapie, kilku wujów próbowa³o powtrzymaæ pana Henryka. Tak w efekcie
ca³¹ ulicê zablokowano. Wszyscy byli przestraszeni, ¿e teœæ cofnie swe b³ogos³awieñstwo lub inn¹ g³upotê
powie, lecz on rozejrza³ siê tylko, gestem uspokoi³ rodzinê i rzek³, ¿e zanim m³odzi zaczn¹ czerpaæ radoœæ z
nowej drogi ¿ycia, bêd¹ musieli wys³uchaæ kilku ojcowskich rad.
- Mówi¹, ¿e cz³owiek zaczyna dawaæ dobre rady, gdy jest ju¿ za stary, by dawaæ z³y przyk³ad... Musicie wiedzieæ,
¿e wspólne ¿ycie jest jak podró¿ – mówi³ pan Henryk, a cisza siê zrobi³a wokó³ jak makiem zasia³ - Mo¿na j¹
zaplanowaæ ze szczegó³ami i realizowaæ skrzêtnie ka¿dy jej etap – ale nie mo¿na mieæ wszystkiego pod
kontrol¹. Nawet najlepiej zaplanowan¹ podró¿ mo¿e zak³óciæ nag³a zmiana pogody albo opóŸnienie maszynisty,
co poci¹giem dowodzi. Oboje jesteœcie rozs¹dni i wespó³ planujecie przysz³oœæ, lecz podró¿owanie we dwoje to
ci¹g³e niespodzianki od losu, dlatego pamiêci Waszej powierzam te s³owa: Szczêœcia nie daje osi¹ganie celu,
ale ci¹g³e podró¿owanie mimo przeciwnoœci losu – i to jest w³aœnie kluczem do udanego ma³¿eñstwa.
Wyznaczajcie sobie kolejne cele i trzymajcie siê zawsze razem, wtedy nic nie bêdzie w stanie Was zatrzymaæ i
rozdzieliæ. Jesteœcie m³odzi i ca³e wspólne ¿ycie jeszcze przed wami. Chcia³bym Wam ¿yczyæ, moi kochani, aby
by³o ono dla Was najpiêkniejsz¹ podró¿¹. B¹dŸcie razem szczêœliwi, doczekajcie siê wspania³ej gromadki
dzieci, równie m¹drych i piêknych jak Wy. O moj¹ piêkn¹ córkê siê nie bojê, wiêc ¿yczê Tobie, mój ziêciu, byœ
okazan¹ cierpliwoœci¹ i uczuciem by³ w stanie zapracowaæ na serce Hanki. Ona jak nikt potrafi kochaæ i powiem
Ci to ja, powie Ci to jej matka, co onegdaj ka¿dego dnia bukiety kwiatów od ma³ej Haneczki dostawa³a ot tak, dla
pociechy. Zatem jeszcze raz, ode mnie, starego, przyjmijcie ¿yczenia wszystkiego dobrego na nowej drodze.
B¹dŸcie szczêœliwi!”
Wzruszenie ogarnê³o wszystkich bez wyj¹tku. Starzy i m³odzi ³zy mieli w oczach. Pan Rados³aw nim zd¹¿y³
rzec coœ i podziêkowaæ teœciowi, zosta³ uciszony s³odkim ca³usem ma³¿onki. I tako¿ m³odzi odjechali w wielk¹
podró¿, jak¹ bêdzie ich wspólne ¿ycie.
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Ca³y tekst, forma merytoryczna graficzna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

