
Teksty główne ________________________________ 

DRUKUJEMY DOWOLNY TEKST  
WG. PAŃSTWA ŻYCZENIA 

 
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRZYKŁADOWE TEKSTY, 

MOŻNA JE UŻYĆ W ORYGINALE LUB DOWOLNIE ŁĄCZYĆ KILKA W JEDNĄ CAŁOŚĆ. 
 

PROSZĘ SKOPIOWAĆ DOWOLNY TEKST, UZUPEŁNIĆ WŁASNYMI DANYMI, A NASTĘPNIE WKLEIĆ 
W ODPOWIEDNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA WRAZ Z POZOSTAŁYMI WYTYCZNYMI TJ. CZCIONKA, 

DODATKOWE WIERSZYKI, OZDOBNIKI ITP. CAŁĄ RESZTĄ ZAJMIEMY SIĘ MY: ZREDAGUJEMY 
TEKST POD KĄTEM DANEGO ZAPROSZENIA, WPROWADZIMY WYBRANĄ CZCIONKĘ ORAZ 

OZDOBNIKI I PRZEŚLEMY PAŃSTWU GOTOWY ELEKTRONICZNY PROJEKT DO AKCEPTACJI. 
 

Tekst nr 1 ______________________________________________ 
Ja, Katarzyna Adamek 

i 
Ja, Robert Rodak 

 

Już wkrótce powiemy sobie „TAK”. 
26 lipca 2014 roku o godzinie 15:00  

w podniosłej atmosferze staniemy  
przed ołtarzem Kościoła ……………………………… 

i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.  
Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby 

dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili  
serdecznie zapraszamy. 

Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu. 
Po uroczystości miło nam będzie gościć  

Sz.P………………………………………………………………… 
na przyjęciu weselnym w ……………………………… 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………………… 
 

****** 

Tekst nr 2 ______________________________________________ 
W najpiękniejszym dniu swego życia 26 lipca 2014 roku, 

gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 16:00, 
w Kościele św. .................... w .......................... 

rozpoczną wspólną drogę życia 
 

Mariola Kuśmierska 
i 

Paweł Sobczyk 
 

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić  
Sz. P. ................................................................. 

Narzeczeni wraz z Rodzicami 
 

Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji ............ 
 

****** 

 
 



Tekst nr 3 ______________________________________________ 
 

Ilu przyjaciół i krewnych mamy 
wszystkich serdecznie zapraszamy, 

aby nie było nikogo brak, 
kiedy będziemy mówili „Tak”! 

 

Anna Krepka  i  Jacek Nowak 
 

wraz z Rodzicami mają zaszczyt zaprosić  
Sz.P……………………………………………………………………………….…… 

na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa, 
która odbędzie się 26 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 

w Kościele ……………………… w ………………… 
 

****** 

Tekst nr 4 ______________________________________________ 
Sobie ku szczęściu,  

przyjaciołom ku zazdrości 
 

Anna Krepka i Jacek Nowak 
 

powzięli sercu miłą decyzję, 
której rezultat naocznym stanie się 

dnia 26 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 
w Kościele ………………….. w ……………………….. 

Na uroczystość zaślubin maja zaszczyt zaprosić  
Sz.P……………………………………… 

Rodzice i Narzeczeni 
 

****** 

Tekst nr 5 ______________________________________________ 
Utwierdziwszy się w przekonaniu, iż żywot samotny wiodąc  

zamierzonej szczęśliwości nie osiągną 
Anna Krepka i Jacek Nowak 

postanawiają ze stanem bezżennym rozprawić się należycie  
mając zaszczyt zaprosić 

Sz.P. ............................................................................... 

na ceremonię zawarcia Sakramentu Małżeństwa, 
która odbędzie się 26 lipca 2014 roku o godzinie 17:00  

w kościele Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. 
 

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P.  
na przyjęciu weselnym,  które odbędzie się  

w Domu Kultury w Pobiedziskach. 
~~~~ 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia  
do dnia 15 Lipca 2014 roku. 

 
****** 

 



Tekst nr 6 ______________________________________________ 
Gdy na kartkach kalendarza 

ukaże się data 26 lipca 2014 roku, 
a wskazówki zegara godzinę 15.00 wskażą,  

natenczas 
 

Iwona Kubik  i Bogdan Szeliga 
 

miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
ślubować sobie będą w kościele św. Marcina w Biskupicach. 

Na uroczystość tą honor wielki zaprosić mają 
W.P. ........................................................................ 
Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Remizie OSP w Biskupicach. 
 

****** 

Tekst nr 7 ______________________________________________ 
 

Pełna szczerych chęci i ochoty  
Katarzyna Dudzik 

oraz Bogu ducha winien  
Michał Słomka 

 

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami  
życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia  

niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa  
postanowili zawrzeć związek małżeński  

dnia 26 lipca 2014 roku o godzinie 14:00 
w Kościele ................ przy ulicy .................... w ............... 

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają Rodzice i Narzeczeni. 
 

****** 

Tekst nr 8 ______________________________________________ 
Wszem i wobec i każdemu z osobna 

wiadomym się czyni 
iż pięknym uczuciem miłości połączeni,  

ślubować sobie będą 
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską   

 
Karolina Szlachta 

i 
Karol Drozd 

 
Na uroczystość Zaślubin zapraszają 

Sz. P. ........................................... 
Rodzice i Narzeczeni 

Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła  
potwierdzamy 26 lipca 2014 roku, 

gdy dzwony wybiją godzinę 14:30 
w kościele św. ................ w ...............  

 
****** 

 

 



Tekst nr 9 ______________________________________________ 
Z radością zawiadamiamy,  

że w sobotę 26 lipca 2014 roku  
w samo południe (lub o konkretnej godzinie) 
w Kościele ………………… w …………………………. 

odbędzie się uroczystość naszych zaślubin 
na którą serdecznie zapraszamy wraz z Rodzicami 

Sz. P.  ...............................................................................  
Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa  

pragniemy spędzić w gronie przyjaciół  
będziemy zaszczyceni jeśli zechcecie się do nich zaliczyć  

i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne,  
które odbędzie się w ............................ 

 
****** 

Tekst nr 1o _____________________________________________ 
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!!! 
 

Małgorzata Sowińska i Michał Skoczny 
 

serdecznie zawiadamiają, 
że dnia 26 lipca 2014 roku o godz. 15.00 

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają 
podczas Mszy Świętej w kościele …………………. 

A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć 
Sz. P. ............................................................. 

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni. 
 

****** 

Tekst nr 11 _____________________________________________ 
Elżbieta Skowron  i  Andrzej Nowiński 

z radością zawiadamiają ,  
że w dniu 26 lipca 2014 roku o godz. 15.00 

w kościele ……………………, ul. …………………………… 
uczuciem miłości przysięgę na wierność sobie wobec Boga składać będą. 

Do udziału w tej uroczystości i jednocześnie na przyjęcie weselne 
serdecznie zapraszają 

W.P ............................................................. 
 

Nie zdający sobie sprawy z powagi chwili 
Narzeczeni 

 

Nie biorący za nic odpowiedzialności 
Rodzice 

 

****** 

 
 



Tekst nr 12 _____________________________________________ 
 

W dniu 26 lipca 2014 roku 
z wybiciem godziny 14:00 

 

Anna Szeliga  i  Jarosław Woźny 
 

rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie miłość 
wierność i uczciwość przed obliczem Boga 

w Kościele św. ......................... w ........................ 
Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą gdy 

Sz.P. ........................................... 
na uroczystość przybędą. 

Po uroczystości zaślubin przyjemnie nam gościć będzie Państwa 
na przyjęciu weselnym w Restauracji ................. w ...................... 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………… 
 

****** 

Tekst nr 13 _____________________________________________ 
Jadwiga Kownacka 

i 
Tomasz Szafrański 

 
za wielki honor poczytują sobie  

wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom, 
iż zdecydowali się rodzinę założyć a rody więzami krwi połączyć 

 
A stanie się to 26 lipca Anno Domini 2014, 

gdy kuranty wybiją godzinę 16.00 
w obliczu władzy Duchownej i zgromadzonych Gości 

w Kościele ……………………… w ………………… 
Na uroczystość oraz przyjęcie weselne 

w restauracji ………………………… 
zapraszają 

Rodzice i Narzeczeni 
 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………… 
 

****** 

Tekst nr 14 _____________________________________________ 
Magdalena Sobczyk i Wojciech Gniewny 

 

serdecznie zawiadamiają,  
iż dnia 26 lipca 2014 roku o godz. 14.00  

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają  
podczas Mszy świętej w Kościele św. ............ w ......... 

 

A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć  
Sz. P. ............................................................ 

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni. 
 

****** 

 



Tekst nr 15 _____________________________________________ 
Mając ku sobie płynące z głębi serca przekonania, 

bardzo szczęśliwi i wielce stremowani, 
za wielki honor poczytują sobie zawiadomić, iż 

 
Marta Korczak  i  Sebastian Sowa 

 
26 lipca Anno Domini 2014 o godzinie 15:00 

w kościele ………………………….………… 
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść 

ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych. 
 

****** 

Tekst nr 16 _____________________________________________ 
Anna Nowak  oraz  Jan Kowalski 

mają zaszczyt  
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,  

iż zaloty wprzódy uczyniwszy 
do zaślubin przystąpić pragną,  
a Jaśnie Wielmożnych Państwa 

w grono ślubne zaszczyt prosić mają.  
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego 

 w pogardzie mieć nie będziecie  
jeno blasku uroczystości całej  

ochoczym swym przybyciem dodacie  
i weselić się wraz z nami będziecie.  

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną  
dnia 26 lipca 2014 roku o godzinie 14.00 

w Kościele ................ w ................. .  
Po uroczystości zaślubin zapraszamy  

Jaśnie Wielmożnych Państwa  
na przyjęcie do ................ w ................. . 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do ............. 
 

****** 

Tekst nr 17 _____________________________________________ 
Pragnąc podzielić się radosną nowiną 

zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół, 
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy 

 
Anna Sowińska  i  Jacek Maciak 

 
Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami  

zapraszamy serdecznie 
Sz. P. ............................................... 

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się  
26 lipca 2014 roku o godzinie 13:00 
w Kościele ……………… w …..................... 

 
****** 

 



Tekst nr 18 _____________________________________________ 
Małgorzata Sowińska i Michał Skoczny 

 
wraz z Rodzicami z radością zapraszają 

Sz.P. .................................................. 
na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa, 

która odbędzie się dnia 26 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 
w Kościele p.w. Św. Jana Kantego w Jaworznie 

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P. 
na przyjęciu weselnym w ……………………………. 

 
****** 

Tekst nr 19 _____________________________________________ 
By obyczajom prastarym zadość uczynić, 

 

Kamila Górka  i  Robert Michalski 
 

wszem i wobec ogłaszają, że dnia 26 lipca 2014 roku,  
gdy dzwony wybiją godzinę 15.00  

w Kościele …………………… ślubować sobie będą 
 miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 

 

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić 
Sz.P…………………………………….. 

Rodzice i Narzeczeni 
Po ceremonii zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P. 

Na przyjęciu weselnym w ………………………….. 
 

****** 

Tekst nr 2o _____________________________________________ 
Aby obyczajom prastarym zadość uczynić 

i miłość dwojga ludzi przed Bogiem przypieczętować, 
niechaj wszem i wobec wiadomym się stanie, iż 

 

Anna Sowińska  i  Jacek Maciak 
 

26 lipca roku Pańskiego 2014,  gdy kuranty 16.00 godzinę wygrają  
w Kościele Św. Antoniego miłość i wierność ślubować sobie będą. 

Honorem wielkim będzie nam gościć Sz.P. 
Narzeczeni i Rodzice 

 

****** 

Tekst nr 21 _____________________________________________ 
Katarzyna Adamek i Marcin Wroński 

 

wraz z Rodzicami mają zaszczyt zaprosić 
Sz. P…………………………………………………………………………. 

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się dnia 26 lipca 2014 roku 
godzinie 16.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego …………………………. 

Po ceremonii serdecznie zapraszamy na obiad weselny 
do Restauracji ………….. przy ul. ………………. 

 
****** 



Tekst nr 22 _____________________________________________ 
W sobotę, dnia 26 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 

 

Anna Sowińska  i  Jacek Maciak 
 

rozpoczną wspólną drogę życia  
przyjmując Sakrament Małżeństwa w Kościele ……………… 

Do wspólnego udziału w tej uroczystości  
oraz w przyjęciu weselnym, które odbędzie się w ……………………… 

serdecznie zapraszają 
Sz.P. ………………………………………………………………… 

Rodzice i Narzeczeni 
 

****** 

Tekst nr 23 _____________________________________________ 
Z radością zawiadamiamy,  

że w sobotę 26 lipca 2014 roku  
w samo południe (lub o godz. ………) 
w Kościele ............................w ..............  

odbędzie się uroczystość naszych zaślubin 
 na którą serdecznie zapraszamy 

Sz. P.  .............................................................. 
 Narzeczeni wraz z Rodzicami.  

Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa 
 pragniemy spędzić w gronie przyjaciół  

będziemy zaszczyceni  
jeśli zechcecie się do nich zaliczyć  

i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne,  
które odbędzie się w ............................ 

 
****** 

Tekst nr 24 _____________________________________________ 
 

Danuta i Marek Kowalscy 
oraz 

Anna i Zbigniew Jarkowscy 
 

mają zaszczyt zaprosić  
Sz.P. ………………………………………………….. 

 

na Ślub swoich dzieci 
 

Katarzyny  i  Jacka 
 

który odbędzie się 
dnia 26 lipca 2014 roku o godzinie 15.00 
w Kościele ………………  w ………………………. 

 
****** 

 

 



Tekst nr 25 _____________________________________________ 
Kilka lat temu rzecz się ta działa: 

 

Dziewczyna piękna 
Anna Nowak 

chłopca poznała. 
 

Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony 
Jan Kowalski 

powiedział sobie: "Chcę takiej Żony!" 
 

Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował. 
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała. 

Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili. 
Teraz przed Bogiem ślubować będą 

miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!! 
A ceremonia miejsce mieć będzie 

w kościele ……………… w ………………………………. 
dnia 26 lipca 2014 r. o godzinie 16:00 

By blasku dodać uroczystości, pragniemy widzieć wśród naszych gości! 
Sz.P. ........................................................ 

A tuż po ślubie już jako Kowalscy 
w sali weselnej ……………….. w ……………….podejmiemy Was – Gości 
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do dnia ……………………. 

Anna: ……………., Jan: …………………. 
Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! 

Narzeczeni wraz z Rodzicami 
 

****** 

Tekst nr 26 _____________________________________________ 
Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy 

 

Anny Szeligi 
i 

Mirosława Skowrońskiego 
 

oskarżonych o miłość wzajemną  
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu, 

skazując obydwoje na karę dożywotniego związku małżeńskiego. 
Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji. 

Ogłoszony zostanie dnia 26.07.2014 r. o godz. 15.00 
w Kościele ………….. w ……………………. 

 

Nie zdający sobie sprawy z powagi chwili 
Narzeczeni 

 

Nie biorący za nic odpowiedzialności 
Rodzice 

Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w …………………… 

 
****** 

 

 



Tekst nr 27 _____________________________________________ 
Teatr 

Umyślnie Straconej Wolności 
zaprasza na przedstawienie pod tytułem 

„A potem żyli długo i szczęśliwie” 
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach. 

 

PREMIERA 
26 lipca 2014 roku 

 

OBSADA 
w rolach głównych 

 

Panna Młoda: Anna Sowińska 
Pan Młody: Maciej Drozd 

 

w pozostałych rolach udział biorą: 
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie 

 

AKT I „Dla Duszy” 
Ślub Kościelny 26 lipca 2014 r., 

godzina 12.00 w kościele św. ............ w ....... 
 

AKT II „Dla Ciała” 
Przyjęcie weselne w .................... 

 

AKT III „Noc Poślubna” 
Bez udziału widowni 

 
****** 

Tekst nr 28 _____________________________________________ 
Kraków 

 

PREMIERA 
w sobotę 26 lipca 2014 roku 

 

po raz pierwszy: „ŚLUB” - sztuka w III aktach 
 

„Z tym największy jest ambaras 
żeby dwoje chciało na raz.” 

 

OBSADA 
w rolach głównych: 

 

Panna Młoda: Anna Sowińska 
Pan Młody: Maciej Drozd 

 

w pozostałych rolach udział biorą: 
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice i Goście 

 

AKT I: „Dla duszy” 
Ślub w Kościele ………w……………..  

o godzinie ……………. 
 

AKT II: „Dla ciała” 
Przyjęcie weselne w ……………… 

 

AKT III: „Noc Poślubna” 
Bez udziału widowni 

 
****** 



Tekst nr 29 _____________________________________________ 
Wyrok 

Na podstawie artykułu 13 paragraf  2 
 

Anna Barańska 
i 

Marek Słowik 
 

Skazują się na dożywotnie umieszczenie w swoich sercach 
Ogłoszenie wyroku nastąpi dnia 26 lipca 2014 roku 

w kościele ……………………… w ……………….. 
Wyrok jest prawomocny i niepodległa apelacji 

Posiedzenie ławy przysięgłych odbędzie się w…………………….. 
Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu ściśle tajnym 

bez udziału świadków 
Niepotwierdzeni przybycia do dnia ………………… 
Grozi karą pozbawienia miejsca na Sali weselnej. 

 


