
projektslub.com 
 
 
 
 

 
WYBRANY TEKST NALEŻY UZUPEŁNIĆ O SWOJE DANE  

(Imiona, nazwiska, miejsce ślubu i wesela itd.) 
I ODESŁAĆ MAILOWO W PLIKU TEKSTOWYM WORD 

 

GŁÓWNY TEKST ZAPROSZENIA 
 

TEKST 1 
 

.............................. & ................................. 
wraz z rodzicami 

pragną z radością zaprosić 
Sz.P.…………………………………….. 

na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa, 
która odbędzie się dnia ........... o godzinie ......... 

w Kościele ....................................................... 
 

Po ceremonii zapraszamy do wspólnego świętowania 
na przyjęciu weselnym w  .................................................... 

przy ul. .................................................................... 
 

TEKST 2 
 

.............................. & ................................. 
uroczyście zapraszają 

Sz.P.…………………………………….. 
na Ceremonię Zaślubin,  

która odbędzie się 
................................... roku o godzinie ...................  

w................................................ 
 

Miło Nam będzie gościć Sz.P.  
na Przyjęciu Weselnym  

w  .................................................... 

TEKST 3 
 

................................ & ................................. 
rozpoczną wspólną drogę życia, 

…………… roku o godzinie …. 
ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską 

przed obliczem Boga, 
w ................................................................. 

 

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

 
Będzie Nam bardzo miło, 

jeżeli będziecie kontynuować z Nami świętowanie 
na przyjęciu weselnym 

w  .................................................... 
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TEKST 4 
 

.............................. & ................................. 
w  Warszawie 26 maja 2012 roku się pobierają 
i na uroczystości zaślubin serdecznie zapraszają 

.…………………………………….. 
Aby ten wyjątkowy dla nas dzień zapamiętany był wiecznie, 

z Wami pragniemy go dzielić koniecznie. 
 

* MIŁOŚCI PRZYPIECZĘTOWANIE 
Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego odbędzie się 

o godz.................. w......................................... 
* WIWAT MŁODA PARA! 

Toasty za szczęście Nowożeńców po ceremonii 
wznoszone będą w.................................. 

* PRZYJĘCIE WESELNE 
Od godz........ w …................................................... 

będziemy radośnie kontynuować świętowanie naszych zaślubin 
 

TEKST 5 
 

.......... & ......... 
wraz z rodzicami 

mają przyjemność zaprosić 
Sz.P. …………………. 

na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego, która odbędzie się 
................ roku o godzinie ..... w .............. 

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

 
 

TEKST DO ZAPROSZEŃ USTA I WĄSY 2 
 

TEATR 
UMYŚLNE STRACONEJ WOLNOŚCI ZAPRASZA  

Sz.P. …………………. 
 

NA PRZEDSTAWIENIE POD TYTUŁEM 
„A potem żyli długo i szczęśliwie” 

ADAPTACJA SZTUKI PRZEZ ŻYCIE NAPISANEJ W 3 AKTACH. 
PREMIERA 

30 maj 2015 r. 
 

OBSADA 
W ROLACH GŁÓWNYCH 

PANNA MŁODA: …………………………….. 
PAN MŁODY: …………………………….. 

W POZOSTAŁYCH ROLACH UDZIAŁ BIORĄ 
KSIĄDZ, RODZICE, ŚWIADKOWIE, GAPIE 

 
 

Akt I „Dla duszy” 

Ślub kościelny:  dd miesiąc rrrr 

Godzina ……. w …………………………….. 
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TEKST DO ZAPROSZEŃ WEDDING FESTIVAL 
 

           M&M (inicjały) 
Ma zaszczyt zaprosić  

SZ.P................................ 
Na mający się odbyć Festiwal Weselny 

„Kochaj i Tańcz”  
z okazji umyślnie utraconej wolności. 

 
Chcielibyśmy podziękować pomysłodawcom Festiwalu  

Jego Wrażliwości Sercu oraz  
Wielmożnie Nam Panującemu Szczęśliwemu Losowi 

Jak również wszystkim wykonawcom: 
Rodzicom, Świadkom, Gościom oraz Gapiom 

 
Gwiazdami wieczoru będą: 
Panna na wydaniu –…………. 
Wieczny kawaler – …………… 

 
Festiwal odbędzie się na trzech scenach: 

 
SCENA „Dla Ducha” 

12 Lipiec 2014 o godzinie 15:00 
w Kościele o........... 
przy ul. ..... w ...... 

 
SCENA „Dla Ciała” 
Przyjęcie Weselne 

w Restauracji .......... 
przy ul. ............... 

 
SCENA „Noc Poślubna” 

Impreza dla gwiazd wieczoru bez udziału publiczności 
 

R.S.V.P. 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia .............................. 
telefon................................. 
e-mail................................... 
telefon................................. 
e-mail................................... 

 
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę 

www. …........................... 
 

WIERSZE O KWIATACH I PIENIĄDZACH 
 

Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, 
Będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe. 

Wiec się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, 
By nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą się w kopercie. 

 
Aby ulżyć Wam w udręce 

co za paczkę dać w prezencie 
Młoda Para podpowiada 
i zarazem pięknie prosi 

by w kopertę włożyć grosik 
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Goście nasi ukochani 

my już w domu wszystko mamy 
chcecie coś nam podarować 

dajcie śwince się radować 
 

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

 
Pięknie prosimy by kwiatów nie kupować, 

lecz butelką wina nas obdarować. 
 

Bardzo chcemy gości prosić, 
by nam kwiatów nie przynosić, 

Stad wiadomość ku publice, 
chcemy z winem mieć piwnicę! 

 
Radość byście nam sprawili, zatrzymując czar tej chwili 

Nie kupujcie kwiatka z wstążką - obdarujcie Nas ciekawą książką 
Podpisując z wielką gracją z osobistą dedykacją 

Albo dobre wino w darze na pomyślność Młodej Parze. 
 

Kwiatek w wazonie uschnie lub zgnije, 
wino się przyda, bo się wypije. 

więc zamiast kwiatka butelkę weź. 
Do zobaczyska, nara i cześć. 

Zamiast kwiatów goście mili  
beczuszką słodkiego miodku  
radość byście nam sprawili! 

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. 

 
W zwyczaju są życzenia z kwiatami, 

lecz my jesteśmy smakoszami 
Lubimy czekoladki, dobre trunki, 

niech to będą podarunki. 
 

 Kochani Goście! 
przynieście nam szczęście 

i zamiast kwiatów 
podarujcie kupon totolotka 

 
Nasi kochani Goście 

kwiatów nam nie przynoście 
wolimy dostać flaszeczkę wina 
będzie się cieszyć cała rodzina. 

 
Kwiatom dni nie zabierajcie, 
Niech dożyją wiek sędziwy. 
A Nam kupon totka dajcie, 

Na pewno będzie szczęśliwy! 
 
 



projektslub.com 
 
 
 
 

Zamiast nietrwałych ciętych kwiatów prosimy was drodzy Goście o obdarowanie nas kwiatami doniczkowymi, 
 które dłużej ucieszą nasze oczy. 

 
Mili Goście, kwiatów nam nie przynoście. 

Kwiatuszki bardzo lubimy, 
jednak o butelkę wina prosimy! 

 
Mili Goście 

dla nas kwiatów nie przynoście. 
Lepiej w przyszłość inwestujcie, 

kupon Lotto nam darujcie. 
 

Kochani Goście, 
Dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście, 

Tylko o książki Was prosimy 
Swoją biblioteczkę pomnożymy! 

 
By o kwiaty znieść frasunek przynieś Gościu dobry trunek. 

Młodzi barek skompletują i serdecznie podziękują. 
Wino, whisky, likier, rum wybór to już będzie Twój. 

 
Jeśli koniecznie z prezentem przyjść chcecie, 

spytajcie o listę - przecież możecie. 
 

Jeśli masz dylemat wielki, 
Przynieść kwiatki czy butelki, 

Aby rozwiać wątpliwości, 
O to poprosimy Gości: 

Płyty, totki, bomboniery, 
Książki, wina i likiery 

Te pamiątki spakujemy 
i do …….(np. Anglii) zabierzemy. 

 
Jeśli masz dylemat wielki przynieść kwiatki czy butelki, 

Aby rozwiać wątpliwości o to prosimy gości: 
Dajcie szkocką, choćby małą, totka z szóstką tą wygraną, 
Wina tylko te stuletnie, książki owszem lecz szlachetne. 

 
Nasi Kochani Goście,  

kwiatków nam nie przynoście.  
Wolimy dostać pluszaki,  

będą się cieszyć małe dzieciaki. 
 

Planujecie obdarować nas kwiatami?  
Przynieście w zamian przybory szkolne lub pluszaki,  

z których z pewnością ucieszą się dzieciaki. 
 

Szanowni goście, świadkowie mili! 
Byście kwiatków nie ranili, 

Wystarczy butelka wina, dobra książka czy płyta 
Z dedykacją co za serce chwyta. 

 
Zamiast kwiatów, do życzeń w kościele,  
dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele.  

My do piesków z nimi pojedziemy  
i w Waszym imieniu schronisku przekażemy. 

 
Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym,  

były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.  
A więc zamiast kwiatów do życzeń w Kościele,  

dołączcie artykuły szkolne, bądź książki nasi przyjaciele.  
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My do domu dziecka z nimi pojedziemy  
i w Waszym imieniu dzieciom przekażemy 

 
Gości, którzy planują obdarować nas kwiatami  

prosimy w zamian o wsparcie datkami wolontariuszy z…… (domu dziecka, domu opieki, hospicjum itp.),  
którzy kwestować będą po mszy św. 

 
Kochani Goście!  

Tych, którzy planują obdarować nas kwiatami, prosimy w zamian o przybory szkolne,  
które przekażemy najbiedniejszym dzieciom w Parafii……. 

 

POPRAWINY 
• Drugiego dnia zapraszamy na tradycyjne poprawiny, które rozpoczną się o godzinie … 

• Drodzy goście ! Dnia ..…. zapraszamy na śniadanie poprawinowe o godzinie ..  

• Następnego miło będzie nam gościć Sz. P. na tradycyjnych poprawinach. 

• Zapraszamy również na poprawiny, które odbędą się dnia …………….  
w …………… o godzinie ……………. 

• Zapraszamy serdecznie na poprawiny które odbędą się …………………  
godzinie …………….  w ………………………. 
 

NOCLEG 
• Drodzy goście zapewniamy nocleg w hotelu ….. .  

• Dla szanownych gości Para Młoda zapewnia nocleg w miejscu wesela. 

• Po przyjęciu weselnym zapraszamy Państwa do skorzystania z noclegu w …….. Doba hotelowa rozpoczyna się w piątek 
o godz. …. , a kończy się następnego dnia o godz. …… W niedzielę zapraszamy Państwa do restauracji hotelowej na 
śniadanie, które serwowane będzie do godz. ….. 

• Dla szanownych Gości zapewnione są noclegi w …………….. Koszty pokrywa Para Młoda. 

• Dla naszych Gości zarezerwowaliśmy pokoje w hotelu. Doba hotelowa rozpoczyna się w sobotę o godz. ……. i trwa do 
godz. …………. dnia następnego. Zapewniamy nocleg ze śniadaniem! 

• Zapewniamy nocleg ze śniadaniem w Hotelu ……….. Informacje o hotelu www.………………. Recepcja tel……………….. 

TRANSPORT 
 

• Uprzejmie informujemy, że w dniu ślubu o godz. ……… na parkingu ……………. będzie czekał autokar, który zawiezie 
gości na ślub i przyjęcie weselne. Planowany powrót autokarem z przyjęcia weselnego do ……………. przewidziany jest 
na godz. ……….. 

• Zapewniamy transport 
Wyjazd autokaru z ………. - godzina …… 
Oferujemy również transport powrotny. 

• Drodzy Goście, dla Waszego komfortu zapewniamy transport z ceremonii na przyjęcie weselne oraz transport 
powrotny nocą w różnych godzinach. W przypadku zainteresowania, prosimy o informację w momencie 
potwierdzenia przybycia. 

WIECZORNY DRESSCODE (NA IMPREZY WESELNE) 
 

Pragniemy ułatwić Państwu wybór kreacji na wieczorne przyjęcie 
 i rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane, dlatego przygotowaliśmy rysunkowy dresscode. 

 
Na wieczornym przyjęciu obowiązują stroje wieczorowe. 

 
Paniom proponujemy eleganckie sukienki, szpilki, czółenka, szminki, 

naszyjniki, kolczyki, korale, kopertówki, 
A Panom garnitury, eleganckie koszule, krawaty, muchy. 

Jednym słowem elegancja to podstawa. 


