
 

 

TEKST 1 
 

Pobieramy się!  

 

Joanna Kossowska i Michał Potocki  

 

Uroczystość odbędzie się  

w sobotę, 19 czerwca 2050 roku o godzinie 17.00  

w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce.  

 

Z radością zapraszamy na nią 

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

Narzeczeni wraz z Rodzicami.  

 

Po ślubie serdecznie zapraszamy na przyjęcie  

do restauracji w Hotelu Herakles 

 przy ulicy Belwederskiej 26.  

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

Joanna: 000 000 000       Michał: 000 000 000 

 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 2 
 

 

Ja, Martyna Wesołowska 

i ja, Grzegorz Surmacz 

 

już wkrótce powiemy sobie TAK! 

1 stycznia 2050 roku o godzinie 15:00  

w podniosłej atmosferze staniemy przed ołtarzem  

Kościoła p.w. Św. Augustyna w Wielebnowie 

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 Hotelu „Przedwiośnie” w Wielebnowie. 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10.12.2029r. 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 3 

 

Mamy przyjemność zaprosić  

 

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

 

na nasz ślub,  

który odbędzie się 18 kwietnia 2050 roku  

o godzinie 17.30  

w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej  

przy ul. Zagórnej 5 w Niewiadowie. 

 

Izabela Kamińska  

Andrzej Zdankowicz  

 

Po ślubie zapraszamy na uroczystą kolację 

Do Restauracji „Królewskiej” w  Chmielniku. 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10.12.2029r. 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

TEKST 4 

 

Katarzyna Rychter i  Tomasz Czekalski  

 

postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym  

wobec Boga i świadków 

 i rozpocząć wspólną drogę życia, 

 zawierając związek małżeński  

dnia 3 sierpnia 2012 roku o godzinie 18.30  

w Kościele N.M.P. w Pruszkowie.  

Serdecznie zapraszamy  

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

na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili.  

Narzeczeni wraz z Rodzicami 

  

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne  

do restauracji "Vera"  

przy ulicy Bitwy Warszawskiej 16 w Warszawie. 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10.12.2029r. 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

TEKST 5 

 

Katarzyna Karolak  

i  

Mateusz Bednarski 

wraz z Rodzicami  

mają zaszczyt zaprosić 

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

na uroczyste zawarcie Sakramentu Małżeństwa,  

które odbędzie się  

dnia 28 czerwca 2032 roku o godzinie 19.00  

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła  

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

 

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy  

na przyjęcie weselne do Restauracji  "NOVA"  

przy ul. Zaruskiego 8 w Warszawie.  

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 01.06.2032r. 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

TEKST 6 

Agnieszka Andrusiak  

i  

Adam Adamski  

rozpoczynają wspólną drogę życia,  

ślubując sobie przed Bogiem  

miłość, wierność i wzajemny szacunek  

w dniu 6 października 2032 roku o godzinie 15.30  

w Kościele p.w. N.M.P. Królowej Świata  

przy ulicy Opaczewskiej 20 w Nieławie.  

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić  

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

Rodzice i Narzeczeni  

Po zaślubinach miło nam będzie  

gościć Państwa na przyjęciu,  

które odbędzie się w Sali Weselnej „Dorotea” 

w Pęcicach 24.  

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

-----------------------------------------------------------------------------



 

 

  

TEKST 7 

Anna Hobrzańska  

i  

Adam Krzemski  

zawiadamiają, że podjęli ważną decyzję życiową,  

która zaprowadzi ich na ślubny kobierzec  

dnia 21 lipca 2050 roku o godzinie 17.00  

w Kościele Dzieciątka Jezus  

przy ulicy Czarnieckiego 15 w Warszawie.  

 

Na ceremonię tą oraz późniejsze przyjęcie weselne 

w Hotelu Paris w Latowie 

 serdecznie zapraszają  

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

Rodzice i Narzeczeni 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

 

 

TEKST 8 

 

Dnia 10 października 2050 roku o godzinie 16.30  

w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża  

w Hajnówce  

 

Anna Malczewska i Karol Połomski  

 

rzekną sakramentalne „Tak”  

i odtąd kroczyć będą wspólną drogą życia.  

Na tą uroczystość, a także późniejsze przyjęcie weselne 

w „Pałacu Stefańskich” w Hajnówce 

serdecznie zapraszają  

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

Rodzice i Narzeczeni  

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

 

 

 

TEKST 9 

 

W najpiękniejszym dniu swego życia,  

1 stycznia 2050 roku, 

gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 15:00, 

w Kościele p.w. św. Jana w Opolu 

rozpoczną wspólną drogę życia 

Anna Nowak i Łukasz Kowalski 

 

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić  

 

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

 

Narzeczeni wraz z Rodzicami 

Przyjęcie weselne odbędzie się  

w Restauracji „Osnowa” w Opolu. 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

TEKST 10 

Z radością zawiadamiamy,  

że w sobotę 1 stycznia 2050 roku o godzinie 15.00 

w Kościele p.w. Św. Małgorzaty w Wilowie 

odbędzie się uroczystość naszych zaślubin, 

 na którą serdecznie zapraszamy 

 

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

 

Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa  

pragniemy spędzić w gronie rodziny i przyjaciół,  

będziemy zaszczyceni, jeśli  

zechcecie się do nich zaliczyć  

i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne,  

które odbędzie się w Hotelu „Kruk” w Wilowie. 

Justyna Bera i Michał Tkacz 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

 

TEKST 11 

Ilu przyjaciół i krewnych mamy, wszystkich serdecznie zapraszamy,  

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

 

Alicja Ludwicka i Paweł Boberek 

 wraz z Rodzicami 

mają zaszczyt zaprosić  

 

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

 

na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,  

która odbędzie się 25 czerwca 2050 roku, o godzinie 15:00 

w Kościele p.w. św. Jerzego przy ul. Kolistej 12 w Podkowach.  

 

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Państwa  

na przyjęciu weselnym w restauracji „Pięknej”  

przy ulicy Staszica 1 w Podkowach. 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

-----------------------------------------------------------------------------



 

 

 

TEKST 12 

Kilka lat temu rzecz się ta działa: 

 dziewczyna piękna - Anna Kowalska chłopca poznała.  

Chłopak, przystojniak w nią zapatrzony - Łukasz Nowak 

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 p.w. Św. Jakuba w Pomoście 

dnia 1 stycznia 2032 roku o godzinie 15:00. 

By blasku dodać uroczystości,  

pragniemy widzieć wśród naszych Gości 

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

A tuż po ślubie, już jako Mąż i Żona, 

w Restauracji „Royal” w Płocku podejmiemy Was – Gości. 

 

Prosimy zatem o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 
Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! 

 

Narzeczeni wraz z Rodzicami 

 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 13 

 
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!!!  

 

Katarzyna Sadowska i Jakub Bracki  

zawiadamiają, że dnia 20 czerwca 2032 roku o godzinie 16.00  

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają  

podczas Mszy świętej w kościele p.w. Św. Wojciecha w Kielcach.  

A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć  

w grono Szanownych Gości Rodzice i Narzeczeni zapraszają 

 

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

 

A tuż po ślubie, już jako Mąż i Żona, 

w Restauracji „Biesiada” w Niestachowie 

 podejmiemy Was – Gości. 

 

Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 14 

 

Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu sprawy  

Anny Nowak i Łukasza Kowalskiego 

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 1 stycznia 2050 r. o godzinie 14:00 

w Kościele p.w. Św. Łukasza w Dolinie, 

a przypieczętowany na przyjęciu weselnym  

w Restauracji „Stodoła” w Dolinie. 

 

Wzywa się w charakterze świadka / -ów  

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

 

Niepotwierdzenie przybycia do dnia xx xx xxxx 

i niestawienie się w wyznaczonym terminie 

grozi karą grzywny na poczet Młodej Pary 

i 18-letnią opieką nad ich potomstwem. 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 15 

Teatr Umyślnie Straconej Wolności 

zaprasza na przedstawienie pod tytułem 

„A potem żyli długo i szczęśliwie". 

Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach. 

PREMIERA: 1 stycznia 2050 r. 

OBSADA: 

W rolach głównych: 

Panna Młoda Anna Nowak & Pan Młody Łukasz Kowalski 

W pozostałych rolach udział biorą: 

Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie. 

Nie może też zabraknąć  

Sz.P. ……………………………………………………..…………….. 

AKT I „Dla Duszy” 

Ślub: 1 stycznia 2050 roku 

o godzinie 14.00 w Kościele p.w. Św. Teresy w Nidzie. 

AKT II „Dla Ciała” 

Przyjęcie weselne w Restauracji „Sonata” w Nidzie. 

AKT III „Noc Poślubna” 

Bez udziału widowni 

Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 16 

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,  

że wbrew przestrogom przyjaciół, 

a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy 

Anna Nowak 

i 

Łukasz Kowalski 

 

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami 

 zapraszamy serdecznie 

 

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

 

na uroczystość Zaślubin, 

która odbędzie się 1 stycznia 2050 roku o godzinie 15:00 

w Kościele p.w. Św. Teresy w Krakowie. 

 

Po uroczystości zaślubin przyjemnie nam będzie gościć Sz.P. 

na przyjęciu weselnym w Restauracji „Za drzewami” w Krakowie. 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 



 

 

TEKST 17 

Pełna szczerych chęci i ochoty  

Anna Nowak 

oraz Bogu ducha winien  

Łukasz Kowalski 

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami  

życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia  

niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa  

postanowili zawrzeć związek małżeński  

dnia 1 stycznia 2050 roku o godzinie 15:00 

w Kościele p.w. Św. Teresy w Krakowie. 

Na tą uroczystość serdecznie zapraszają 

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

 Rodzice i Narzeczeni. 

Po uroczystości zaślubin przyjemnie nam będzie gościć Sz.P. 

na przyjęciu weselnym w Restauracji „Za drzewami” w Krakowie. 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

 



 

 

TEKST 18 

 

Gdy na kartach kalendarza ukaże się data 1 stycznia 2050 roku, 

a wskazówki zegara godzinę 15.00 wskażą, natenczas  

Iwona Kubik  

i  

Bogdan Krawczyk 

miłość, wierność i uczciwość małżeńską  

ślubować sobie będą  

w Kościele p.w. Św. Marcina w Biskupicach,  

na którą to uroczystość honor wielki  

zaprosić mają  

 

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

 

Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne,  

które odbędzie się w Remizie OSP w Biskupicach. 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 19 

 

Anna Nowak 

i 

Łukasz Kowalski 

za honor wielki sobie poczytują 

Mości Dobrodziejom tę oto nowinę oznajmić,  

iż zdecydowali się rodzinę założyć,  

a rody więzami krwi połączyć. 

 A stanie się to 1 stycznia Anno Domini 2050  

w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości 

 w Kościele p.w. Św. Marcina w Biskupicach, 

gdy zegary godzinę 15:00 wskażą.  

 

O czym z należytym pokłonem zawiadamiają  

i na ucztę weselną do Karczmy „Pokusa”  w Biskupicach  

zapraszają Jaśnie Wielmożnych Państwa  

………………………………………………………………………………… 

Rodzice i Narzeczeni.  

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

TEKST 20 

 

Anna Nowak i Łukasz Kowalski 

mają zaszczyt powiadomić,  

iż zaloty wprzódy uczyniwszy, 

 do zaślubin przystąpić pragną,  

a Jaśnie Wielmożnych Państwa 

..................................................................................................... 

 w grono ślubne zaszczyt prosić mają.  

 

Mniemamy przeto, że blasku uroczystości całej 

 ochoczym swym przybyciem dodacie  

i weselić się wraz z nami będziecie.  

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną  

dnia 17 września 2050 roku o godzinie 15.00 

 w Kościele p.w. Św. Jana w Kornicy. 

Po uroczystości zapraszamy  

na tańce i bale w Sali Biesiadnej „Podkowa” w Kornicy. 

 

Upraszamy W.P. o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 21 

 

By obyczajom prastarym zadość uczynić,  

Dorota Kossakowska  

i  

Mariusz Potocki 

wszem i wobec ogłaszają, że  

dnia 6 września 2050 roku o godzinie 15.00  

w Kościele p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  

w Legionowie  

ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 

 

Na uroczystość serdecznie zapraszają  

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

Rodzice i Narzeczeni  

 

Po zaślubinach zapraszamy do wspólnego biesiadowania  

w Restauracji „Stara Chata” w Zalesiu.  

 

Upraszamy W.P. o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

TEKST 22 

 

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, 

iż pięknymi uczuciami miłości i szacunku połączeni  

Anna Białoczewska  

i  

Thomas Listner 

ślubować sobie będą  

miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 

Owe zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła potwierdzamy  

dnia 11 kwietnia 2050 roku, gdy dzwony wybiją godzinę 16.00  

w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie  

przy ulicy Kawęczyńskiej 53. 

Do przeżycia wraz z nami tej uroczystej chwili zapraszamy 

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

 

Po zaślubinach zapraszamy też do wspólnego biesiadowania  

w Restauracji „Parkowej” w Nowej Woli. 

 

Prosimy  o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

TEKST 23 

 

Z łaski niebios połączeni wielką miłością, 

bardzo szczęśliwi i wielce stremowani, 

za wielki honor poczytają sobie zawiadomić, iż 

 Joanna Jackowska i Piotr Wodecki 

12 września Anno Domini 2050 o godzinie 16.00 

w Bazylice Serca Bożego w Miechowie 

postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść, 

ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych. 

By blasku dodać uroczystości, pragną widzieć wśród swoich gości 

Sz. P………………………………................................................. 

 

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie 

 na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Restauracji „Zameczek”  

w Miechowie. 

 

Prosimy  o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

TEKST 24 

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 

Katarzyna Kamińska i Robert Sobczak 

serdecznie zapraszają  

 

Sz. P………………………………................................................. 

 

na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,  

która odbędzie się dnia 1 stycznia 2050 roku o godzinie 15:00 

w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Kielcach. 

 

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie  

 na przyjęcie weselne do Restauracji „Zameczek” 

w Niegodzicach. 

 

 Prosimy  o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 

 

TEKST 25 

 

Nie obiecuję ci wiele... Bo tyle co prawie nic... 

Najwyżej wiosenną zieleń... I pogodne dni... 

Najwyżej uśmiech na twarzy... I dłoń w potrzebie... 

Nie obiecuję ci wiele... Bo tylko po prostu siebie... 

 

Anna Frankowicz i Rafał Wielebnicki 

rozpoczynają wspólną drogę życia, ślubując sobie przed Bogiem 

miłość, wierność i wzajemny szacunek 

w dniu 25 sierpnia 2050 roku o godzinie 16:30 

w Kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi  

przy Alei Kraśnickiej 76 w Lublinie. 

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić 

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

Rodzice i Narzeczeni 

 

Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Restauracji „Wesaria” w Lublinie. 

 

Prosimy  o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 26 – ŚLUB CYWILNY 

 

Ewa Winnicka  

i  

Krzysztof Zagórski  

 

mają zaszczyt zaprosić  

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

na uroczystość  

zawarcia Związku Małżeńskiego.  

 

Podpisanie Aktu Małżeństwa  

odbędzie się dnia 21 czerwca 2050 roku o godzinie 15.45  

w Pałacu Ślubów przy Placu Zamkowym 6  

na warszawskiej Starówce.  

 

Miło nam będzie także gościć Państwa 

na uroczystym obiedzie  

w restauracji „Grajan” przy Placu Szembeka 4  

w Warszawie. 

Prosimy  o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 27 – ŚLUB CYWILNY 

 

Dnia 1 sierpnia 2050 roku o godzinie 18.30  

w Urzędzie Stanu Cywilnego  

przy Placu Konfederacji w Warszawie  

zostaną związani Aktem Małżeństwa  

 

Maja Malik i Marcin Koterski 

 

Na tą uroczystość, a także późniejszą  kolację  

w restauracji „Graja”  

przy Placu Szembeka 4 w Warszawie 

serdecznie zapraszamy  

 

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

 

Prosimy  o potwierdzenie przybycia do xx xx xxxx 

tel. xxx xxx xxx    tel. xxx xxx xxx 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 


