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ATELIER IWONY - TEKSTY ZAPROSZEŃ DLA ŚWIADKÓW 
 

1. 
Katarzyno i Mateuszu 

 
Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc, że jesteście obok nas 

w tym szczególnym dla nas dniu, 
kiedy sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich 

ślubować sobie będziemy miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
i gotowość bycia ze sobą na zawsze. 

 
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić Was 

Kochani Świadkowie 
na swój ślub, który odbędzie się dnia ... w Zamościu 

 
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy na przyjęcie 

do Villa Magnolia w Zamościu. 
 
 

2. 
Sławku! 

Jak wszem i wobec wszystkim wiadomo, 
Za niedługo zostaniemy mężem i żoną. 

Zanim jednak to się stanie, trzeba znaleźć kogoś na świadkowanie. 
Jeśli zgodę swą wyrazisz, radość wielką nam dziś sprawisz. 

 
Katarzyna i Paweł 

 
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić 

Sz. P. Sławomira Jaśkiewicz wraz z osobą towarzyszącą 
na swój ślub dnia .... 

w kościele pw. św. Łukasza Ewangelisty w ...... 
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne 

do Restauracji ..... 
 
 

3. 
Jak wszem i wobec wszystkim wiadomo, 

za niedługo Kamila będzie mą żoną. 
Zanim jednak to się stanie, 

trzeba znaleźć kogoś na świadkowanie. 
Świadkiem nie każdy zostać może, 

to wyjątkowa osoba, która doradzi, pomoże, 
która niezwłocznie przybędzie, 
gdy bardzo potrzebna będzie. 

Gdy poleci łezka szczęścia chusteczkę poda, 
dla nas czasu jej poświęcić nie będzie szkoda. 

Takiego świadka na Ślubie chcieliśmy, 
Dlatego właśnie CIEBIE wybraliśmy: 

jeśli zgodę swą wyrazisz, radość wielką nam dziś sprawisz.  
Lecz zanim się to stanie, wypijmy dziś flaszeczkę 

za dobre świadka sprawowanie. 
 

Kamila oraz Michał mają zaszczyt prosić 
Karolinę Poniedziałek 

aby w tym wyjątkowym dla nas dniu zgodziła się pełnić rolę świadka. 
Ślub odbędzie się dnia .... o godz. 13.00 w kościele ...... 

A następnie z tej okazji zapraszamy serdecznie na uroczysty obiad do restauracji 
"Magiczny Zakątek" w ..... 
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4. 
Moniko! 

Kiedy byłam małą dziewczynką, 
Marzyłam o pięknej, białej sukni, 

Wyobrażałam sobie, jak idę powoli środkiem kościoła, 
Wszyscy na mnie patrzą, uśmiechają się, życząc szczęścia, 

A ja spokojnie idę w stronę ołtarza, 
Z twarzą ukrytą pod śnieżnobiałym welonem. 

Marzyłam o cudownej ceremonii i królewskim weselu, 
O nocy tańców i zabaw w gronie najbliższych. 

W końcu niespodziewanie nadszedł dzień zaręczyn. 
Paweł oświadczył się, włożył pierścionek na mój palec 

I rozpoczął naszą wspólną przyszłość. 
Znalazłam piękne buty, idealną biżuterię 

I suknię jak dla księżniczki. 
Wybrałam śliczną wiązankę i dekoracje, 

Zamówiliśmy salę, fotografa, zespół... 
Moje marzenia stają się rzeczywistością, 

Zostanę żoną mężczyzny mojego życia, ale... 
Wciąż potrzebuję CIEBIE. 

Czy zostaniesz moją świadkową? 
 

Kasia, 
23 czerwca 2019 

 
 
 

5. 
Potrzebuję czegoś 

Niebieskiego 
Pożyczonego 

Nowego 
Starego 

A przede wszystkim... 
Ciebie, Moniko! 

 
Czy zostaniesz moją świadkową? 

 
Bez Ciebie nie idę! 

 
Kasia i Marcin 

 
 
 

6. 
Znalazłem kobietę mojego życia 
Ale wciąż potrzebuję CIEBIE! 

Proszę, bądź obok mnie 
W tym ważnym dla mnie dniu 

 
Łukaszu 

Zostaniesz moim świadkiem? 
 
 

7. 
Bez Ciebie nie idę! 

Agnieszko 
Czy zostaniesz moją Świadkową? 
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8.  

Bez Ciebie nie powiem TAK! 
Agnieszko 

Czy zostaniesz moją Świadkową? 
 
 
 

9.  
Anna i Adam 

Wraz z Rodzicami 
Z radością zapraszają 

Najlepszą Świadkową Anetę Kowalską wraz z mężem Bartkiem 
Na swój ślub, który odbędzie się dnia .... o godz. 13.00 w kościele ...... 

Serdecznie prosimy, abyście po ceremonii bawili się z nami w restauracji 
"Magiczny Zakątek" w Warszawie 

 
 
 

10. 
Droga Paulino! 

Potrzebuję czegoś starego, nowego, 
Niebieskiego, pożyczonego i... CIEBIE! 

Jesteś bliską mi osobą, w najważniejszym dniu mojego życia 
Chciałabym, abyś to właśnie Ty 

Była moją Świadkową! 
Proszę: powiedz TAK! 

 
Karolina & Rafał, 
22 sierpnia 2019 

 
 
 

11. 
Michale! 

Czy zostaniesz naszym Świadkiem? 
Bez Ciebie Nasz dzień się nie uda! 

 
Ola i Paweł 

12 czerwca 2019 
 
 
 

12. 
Bartoszu! 

Czas przywdziać frak 
Czy staniesz u mego boku 

Gdy powiem TAK? 
 

Czy zostaniesz moim świadkiem? 
 

Kasia i Mateusz 
12 czerwca 2019 
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13. 
Nadszedł czas 

Abym zadała Ci to pytanie... 
Karolino 

Czy zostaniesz moją Świadkową? 
 

Jeśli zgodę swą wyrazisz, 
Radość wielką nam dziś sprawisz. 

Zosia i Jacek 
12 czerwca 2019 

 
 

14. 
Nie mogę powiedzieć TAK 

Bez Ciebie! 
Aniu! 

W tym ważnym dla nas dniu chciałabym, 
By stała obok mnie 

WYJĄTKOWA OSOBA, 
Która doradzi, wesprze i poda chusteczki, 

Gdy poleci łezka szczęścia. 
W takiej roli widzę właśnie Ciebie, moja Droga! 
Z kochającym mężem i wspaniałą Świadkową, 

Zostanę z pewnością najszczęśliwszą Panną Młodą! 
 

BEZ CIEBIE NIE IDĘ! 
 
 

15. 
OMG 

Kasiu, wychodzę za mąż! 
Potrzebuję Twojej pomocy! 

Czy zostaniesz moją Świadkową? 
 

Ania i Michał 
12 czerwca 2019 

 
 
 

16. 
Cholera jasna, 

Krzychu, 
Biorę ślub! 

Potrzebuję Twojej pomocy! 
Czy będziesz moim Świadkiem? 

 
Ania i Michał 

12 czerwca 2019 
 
 

17. 
Anito! 

Serce mi podpowiada, by do Ciebie kroki skierować, 
Wiem, że tej decyzji nigdy w życiu nie będę żałować, 

Tego właśnie pragnę, byś Świadkową mą została, 
W tej najważniejszej chwili towarzyszyć mi zechciała, 

To wielki moment w moim życiu, chcę byś ze mną była, 
Swoją osobą mnie wsparła, to wydarzenie uświetniła. 

Monika 


