
Anna Kalinowska
i

Marek Dolata

w imieniu Rodziców i własnym

z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,
który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

x

Dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa

Anna Kalinowska
i

Marek Dolata

Na uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni.

x 

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

Anna Kalinowska i Marek Dolata

serdecznie zapraszają Sz. P. na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

x

By obyczajom prastarym zadość uczynić, 
wszem i wobec ogłaszają,

że dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

Anna Kalinowska
i

Marek Dolata

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić Sz. P.
Rodzice i Narzeczeni.

x

Pełna szczerych chęci i ochoty
Anna Kalinowska 

oraz Bogu ducha winien
Marek Dolata 

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia 

niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński

dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni

Wszem i wobec i każdemu z osobna
wiadomym się czyni,

iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską

Anna Kalinowska i Marek Dolata

Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni.

Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
21 czerwca 2022 roku,

gdy dzwony wybiją godzinę 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

x

Anna Kalinowska 
i

 Marek Dolata 
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi

poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa 
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00

x

Anna Kalinowska
 i 

Marek Dolata 
zapraszają na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,

które nastąpi dnia 25 kwietnia 2022 roku
w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce.

x

Pobieramy się !

Anna Kalinowska i Marek Dolata 
Uroczystość odbędzie się

w piątek, 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce.

Z radością zapraszamy.
Narzeczeni wraz z Rodzicami

Po ślubie, o godzinie 19.00, serdecznie zapraszamy na kolację
do restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30.

x

Mamy przyjemność zaprosić na nasz ślub,
który odbędzie się 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie 

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata 
Po ślubie zapraszamy na lampkę wina 

do restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera,
 przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radoœci¹ zapraszaj¹ Sz. P. na swój œlub,

który odbêdzie siê dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Koœciele Œw. Andrzeja Aposto³a 

przy ul. Ch³odnej 9 w Warszawie

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radocią zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata

z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radoœci¹ zapraszaj¹ Sz. P. na swój œlub,

który odbêdzie siê dnia 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00 w Koœciele Œw. Andrzeja Aposto³a

przy ul. Ch³odnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,

który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  

Anna Kalinowska i Marek Dolata
z radością zapraszają Sz. P. na swój ślub,
który odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 17.00 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.  
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przykładowe teksty   zaproszeń ślubnych 



"W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.

Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego."

                                                   Anne Sophie Swetchine

Dlatego też z wielką radością zapraszamy
na uroczystość zawarcia przez nas

Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata

x

Naszą miłość przed Bogiem
ślubować będziemy

w dniu 21 czerwca 2022 roku
o godzinie 17.00

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości

serdecznie zapraszamy.

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata 
wraz z Rodzicami 

x

Anna Kalinowska
 i 

Marek Dolata

Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym 
wobec Boga i świadków

i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński
dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy Sz.P. na przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili.

Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
do restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, że
wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu

postanowili związać swe losy
Anna Kalinowska 

i 
Marek Dolata

Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy na uroczystość zaślubin, która odbędzie się

dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

Zakochani i świadomi,
że ich miłość to nie wiatr mają zaszczyt

zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
Anna Kalinowska 

i 
Marek Dolata

Dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 

przy ul. Chłodnej 9 
w Warszawie 

odbędzie się uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa
Uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa

odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 13.00
w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce

Na uroczystości serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni

x

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata
wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa, 

które odbędzie się
dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej 9
w Warszawie.

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata
wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa, które nastąpi

dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce. 
Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz.P.

 na przyjęciu weselnym w restauracji "Czarownica" 
w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

By obyczajom prastarym zadość uczynić,
wszem i wobec ogłaszają, że

dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie 

ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską
Anna Kalinowska i Marek Dolata

Na uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zapraszamy na wspólne biesiadowanie
do restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera,

 przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

przykładowe teksty   zaproszeń ślubnych 



Znamy się dni 743,
a teraz postanowiliśmy nasz afekt

do rangi małżeństwa podnieść
Anna Kalinowska 

i 
Marek Dolata

mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie 

Po ceremonii miło nam będzie gościć Sz.P.
na przyjęciu weselnym w restauracji "Czarownica" 

w Hotelu Hera, 
przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

Z radością zawiadamiamy, 
że 21 czerwca 2022 roku o godz. 17.00

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

odbędzie się uroczystość naszych zaślubin
na którą serdecznie zapraszamy

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata
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 restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata
mają zaszczyt zaprosić na swój ślub,

który odbędzie się 21 czerwca 2022 roku o godz. 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

Nie zdający sobie sprawy
z powagi chwili

Narzeczeni 
Nie biorący za nic
odpowiedzialności

Rodzice
Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne 

do restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 
przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

Anna Kalinowska i Marek Dolata
wraz z Rodzicami

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić 
na uroczystość swoich Zaślubin,

która odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

Po ceremonii kościelnej miło nam będzie gościć W.P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się 
w restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

Sobie ku szczęściu, przyjaciołom ku uciesze,
wbrew przestrogom "życzliwych"

postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść 
Anna Kalinowska 

i 
Marek Dolata 

A gdy zegary godzinę 17.00 wskazywać będą,
dnia 21 czerwca 2022 roku Bóg złączy ich na zawsze

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.

O współuczestnictwo W.P. w tak radosnej uroczystości
i przyjęciu weselnym uprzejmie proszą

Rodzice i Narzeczeni

x

Gdy na kartkach kalendarza ukaże
się data 21 czerwca 2022 roku a wskazówki

zegara godzinę 17.00 wskażą natenczas 
Anna Kalinowska 

i 
Marek Dolata 

miłość, wierność i uczciwość małżeńską
ślubować sobie będą w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie,
na którą to uroczystość honor wielki

zaprosić mają

W.P. 

Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne,
do restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

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!!!

Anna Kalinowska i Marek Dolata

serdecznie zawiadamiają,
że dnia 21 czerwca 2022 roku o godz. 17.00

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 

przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.
.

A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz. P.
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

x

Mając ku sobie płynące z głębi serca przekonania, bardzo
szczęśliwi i wielce stremowani, za wielki honor poczytują

sobie zawiadomić, iż 
Anna Kalinowska 

i 
Marek Dolata

21 czerwca 2010 Anno Domini 2022 o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść
ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych.

przykładowe teksty   zaproszeń ślubnych 



przykładowe teksty   zaproszeń ślubnych 

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata
mają zaszczyt zaprosić Sz.P.

na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego,
która odbędzie się

dnia 21 czerwca 2022 roku roku o godzinie 17.00
w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce.

x

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata 
rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem

miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00

w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 

w Warszawie 
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić Sz.P.

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

na przyjęciu,
które odbędzie się w restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

Dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 

przy ul. Chłodnej 9 
w Warszawie 

zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa
Anna Kalinowska 

i 
Marek Dolata 

Na uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz.P. 
na uroczystej kolacji

do restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 
przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie.

x

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia
25.04.2022r. 

Anna 600 000 000       Marek 600 000 000

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata 
postanowili rozpocząć wspólną drogę życia

ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek

w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

Na tę uroczystość mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni

W imieniu Rodziców i własnym
serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się
w restauracji "Czarownica" w Hotelu Hera, 

przy ulicy Belwederskiej 26/30 w Warszawie

x

Ku radości przyjaciół za pozwoleniem najbliższych
rozpoczną wspólną drogę życia

Anna Kalinowska 
i 

Marek Dolata 
ślubując sobie miłość i wierność

dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie 

Na tę uroczystość zapraszają Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni

x

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, że
wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu

postanowili związać swe losy
Anna Kalinowska 

i 
Marek Dolata

Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy na uroczystość zaślubin, która odbędzie się

dnia 21 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła 
przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie

x

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia
25.04.2022r. 

Anna 600 000 000       Marek 600 000 000

Lotto


