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Wzór 1

Magdalena Malinowska
i
Piotr Nowak
z radością zapraszają

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
na swój Ślub,
który odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 roku
o godzinie 15.00 w Kościele pw. św. Pawła w Poznaniu.
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie
gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Restauracji Villa Rosa.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2017 r.
Magdalena tel. 000 000 000 Piotr tel. 111 111 111

Wzór 2

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

Magdalena Malinowska i Piotr Nowak
serdecznie zapraszają

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 9 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00
w kościele pw. św. Pawła w Poznaniu.
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Restauracji Villa Rosa.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2017 r.
Magdalena tel. 000 000 000 Piotr tel. 111 111 111

Wzór 3

Pełna szczerych chęci i ochoty

Magdalena Malinowska
oraz Bogu ducha winien

Piotr Nowak
ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
Uroczystość zaślubin
odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00
w Kościele św. Pawła w Poznaniu
Po ceremonii miło nam będzie gościć

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Restauracji Villa Rosa.

Wzór 4

Z radością oznajmiamy, że dnia 9 czerwca 2017 roku
wraz z wybiciem godziny 15:00

Magdalena Malinowska
i
Piotr Nowak
Przed Bogiem złączą serca i rozpoczną wspólną
drogę życia mówiąc zgodnie "TAK"
Związek ten zostanie pobłogosławiony w
Kościele św. Pawła w Poznaniiu
na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie świętować
wspólnie z W.P na przyjęciu weselnym w
Restauracji Villa Rosa

Wzór 5

Magdalena
Malinowska

&

Piotr
Nowak

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00
w Kościele pw. św. Pawła w Poznaniu.
Po ceremonii kościelnej zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Restauracji Villa Rosa.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2017 r.
Magdalena tel. 000 000 000 Piotr tel. 111 111 111

Wzór 6

Magdalena Malinowska
i
Piotr Nowak
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa
w kościele pw. św. Pawła w Poznaniu
dnia 9 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w Restauracji Villa Rosa.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2017 r.
Magdalena tel. 000 000 000 Piotr tel. 111 111 111

Wzór 7

Magdalena
i
Piotr

Serdecznie zapraszamy

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
Naszą miłość przed Bogiem ślubować sobie będziemy
w dniu 9 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00
w kościele św. Pawła w Poznaniu.
Po ceremonii miło nam będzie Was gościć na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Restauracji Villa Rosa.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2017 r.
Magdalena tel. 000 000 000 Piotr tel. 111 111 111

Wzór 8

Z przyjemnością zawiadamiamy, że

MagdalenaMalinowska
i
Piotr Nowak
postanowili wspólnie wędrować przez życie.
Uroczysty wymarsz do tej długiej i trudnej wędrówki
prowadzącej do spokojnej jesieni życia nastąpi
z parafii św. Pawła w Poznaniu
dnia 9 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00.
Do wzięcia udziału w tej pięknej chwili prosimy

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji Villa Rosa.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2017 r.
Magdalena tel. 000 000 000 Piotr tel. 111 111 111

Wzór 9

Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
9 czerwca 2017 roku
a wskazówki zegara ku godzinie 18.00
chylić się będą, na ten czas

Magdalena Malinowska
i
Piotr Nowak
miłość małżeńską ślubować sobie będą
w Kościele św. Pawła w Poznaniu.
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. Annę i Jana Kowalskich
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć
Sz. P. na przyjęciu weselnym w Restauracji villa Rosa.

Wzór 10

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!!!

Magdalena Malinowska i Piotr Nowak
zawiadamiają, że dnia
9 czerwca 2017 roku o godz. 15.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej w kościele pw. św. Pawła w Poznaniu.
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Szanownych Państwa
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2017 r.
Magdalena tel. 000 000 000 Piotr tel. 111 111 111

--- WIERSZYKI ---

ZAMIAST KWIATÓW – WINO

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

Mili Goście, kwiatów nam nie
przynoście.
Kwiatuszki bardzo lubimy,
jednak o butelkę wina prosimy.

Nasi Kochani Goście
Kwiatków nam nie przynoście
wolimy dostać flaszeczkę wina
będzie się cieszyć cała rodzina.

Prosimy Was Nasi Mili
Abyście zamiast kwiatków nam
wino sprawili
Wina wytrawne, czerwone i białe
Umilą nam wspólne chwile
wspaniałe

Bardzo chcemy wszystkich prosić,
by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomo ku publice chcemy
z winem mieć piwnice.
Niekoniecznie z winnic znanych,
za to przez wielu lubianych,
wino włoskie, bądź też z Chile, co
zapewnia miłe chwile.

Zamiast kwiatków do wazonu, które
uschną w naszym domu,
Goście Drodzy, Goście Mili,
propozycję mamy taką:
Radość byście nam sprawili,
zatrzymując czar tej chwili
Nie kupujcie kwiatka z wstążką –
obdarujcie jakąś książką
Podpisując z wielką gracją
osobistą dedykacją
Albo dobre wino w darze na
pomyślność Młodej Parze

Bardzo chcemy Was poprosić,
by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice:
chcemy z winem mieć winnice.
Niekoniecznie z winnic sławnych,
za to pełną półwytrawnych.
Wina, które dostaniemy,
kiedyś z Wami wypijemy.

Wzór 4

Wzór 5

Wzór 6

ZAMIAST KWIATÓW – KSIĄŻKI

Wzór 7

Wzór 8

Kochani Goście,
Na naszej nowej drodze życia
Życzenie wielkie mamy
I biblioteczkę w naszym domu
zakładamy,
By móc radować się czytaniem,
Większej wiedzy zdobywaniem,
By pokolenie nasze mądrzejsze
było
W życiu głupot nie robiło
Dlatego wielką radość nam
sprawicie
Jeśli książką z Waszą
dedykacją nas obdarzycie.

Wzór 9

Kochani Goście,
Dla nas wyszukanych prezentów
nie przynoście,
Tylko o książki Was prosimy
Swoją biblioteczkę pomnożymy!

Goście kochani,
Dobrze nas znacie, dlatego
pomysł ten
Tak jak my, bardzo
pokochacie:
Bibliotekę marzeń w domu
założyć bardzo chcemy
Dlatego niezwykle
uszczęśliwieni będziemy,
Jak w dniu Ślubu z Waszą
dedykacją książkę
dostaniemy!

ZAMIAST KWIATÓW – KARMA DO SCHRONISKA

Wzór 10

Wzór 11

By nie niszczyć wielu roślin,
Młodzi proszą Państwa Gości:
Zamiast kwiatów karmę weźcie
I tu do nas ją przynieście.
My ją pięknie spakujemy,
Do schroniska zawieziemy

Zamiast kwiatków, mili Goście,
karmę dla psów nam przynoście,
niech zwierzaki radość mają,
że się ludzie pobierają.
Nie jest to też żaden żart,
Ale pomysł tynfa wart!

ZAMIAST KWIATÓW – KUPONY LOTTO

Wzór 12

Wzór 12

Kwiatom dni nie zabierajcie,
Niech dożyją wiek sędziwy.
A Nam kupon totka dajcie,
Na pewno będzie szczęśliwy!

Goście Drodzy, Goście Mili.
Radość byście Nam sprawili
w szczęście nasze inwestując
kupon totka nam darując,
oszczędzacie kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc

Wzór 13

Zaś zamiast kwiatów do
wazonu,
Które szybko uschną w domu,
Bardzo byśmy Was prosili,
Byście totka nam kupili.
Wówczas może – w dzień
uroczy,
Wielkie szczęście nas otoczy
Szczęściu przecież trzeba
pomóc.
A nasz pomysł? Stos kuponów!

ZAMIAST PREZENTÓW – PIENIĄDZE

Wzór 14

Gościom nisko się kłaniamy,
na wesele zapraszamy.
Będą pląsy, tańce, 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

Wzór 15

Prezenty są ślubu miłym
dodatkiem,
ale nie zawsze trafnym
wydatkiem.
Sponsorów szukamy naszego
mieszkania,
więc problem prezentów jest
do rozwiązania.
Mile widzianym i bardzo
gustownym
będzie banknocik ze znakiem
wodnym.

Wzór 16

Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
młodzi proszą o pieniążek.

