
Zestaw nr 1 
 

„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 

 

Patrycja Nowak i Miłosz Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 

dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce. 

 

 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia  

do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Patrycja 500 500 500     Miłosz 500 600 600 

  



Zestaw nr 2 

 

„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 

 

Anna Nowak i Edward Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 

dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce. 

 

 
Prosimy o potwierdzenie przybycia  

do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Anna 500 500 500     Edward 500 600 600 



Zestaw nr 3 
 

 

 

 

„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 
 

Łucja Nowak i Marcin Kowalski 
wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 

dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce. 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Łucja 500 500 500     Marcin 500 600 600 



Zestaw nr 4 

 

 

 
„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 

 

Kamila Nowak i Marek Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 

dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce. 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Kamila 500 500 500     Marek 500 600 600 



Zestaw nr 5 

 

 
 

 

„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 

 
 

Alicja Nowak i Kuba Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 

dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce. 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Alicja 500 500 500     Kuba 500 600 600 

  



Zestaw nr 6 

 
„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 
mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 
 

Monika Nowak i Olgierd  Ptak 
wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 
dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce. 

 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 
Monika 500 500 500     Olgierd 500 600 600 



Zestaw nr 7 
 

 

„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 

 

Klaudia Nowak i Lech Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 

dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce. 

 

 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Klaudia 500 500 500     Lech 500 600 600 

 



Zestaw nr 8 

 
„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 
mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 
 

Lena Kaczmarek i Antoni Nowacki 
 

wraz z Rodzicami 
serdecznie zapraszają 

 

Sz.P. Zofię i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 
dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji „Biały Dom”  

w Czerwionce. 
 
 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia  
do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Lena 500 500 500     Antoni 500 600 600 



Zestaw nr 9 
 

„Zakochani i świadomi, 
że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 
że chcą razem iść przez świat.” 

 

Anna Nowak i Jan Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 
serdecznie zapraszają 

 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 
dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji „Biały Dom” w Czerwionce. 

 
 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 
Anna 500 500 500     Jan 500 600 600 

  



Zestaw nr 10 
 

„Zakochani i świadomi, 
że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 
że chcą razem iść przez świat.” 

 

Dorota Małecka i Kacper Kamiński 
wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Zofię i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 
dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji „Biały Dom" w Czerwionce. 

 

 

 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Dorota 500 500 500    Kacper 500 600 600 



Zestaw nr 11 
 

„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 

 

Paulina Nowak i Tomasz Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 

serdecznie zapraszają 
 

Sz.P. Zofię i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 

dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji „Biały Dom”  

w Czerwionce. 

 

 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 

Paulina 500 500 500    Tomasz 500 600 600 

 



Zestaw nr 12 
 

 
 

„Zakochani i świadomi, 
że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, 
że chcą razem iść przez świat.” 

 

Natalia Kaczmarek 
i 

Tomasz Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 
serdecznie zapraszają 

 

Sz.P. Zofię i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 
dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji „Biały Dom”  

w Czerwionce. 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 
Natalia 500 500 500     Tomasz 500 600 600 

  



Zestaw nr 13 

 
„Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr, 
mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat.” 
 

Alicja Nowak i Paweł Kowalski 
 

wraz z Rodzicami 
serdecznie zapraszają 

 

Sz.P. Annę i Andrzeja Kowalskich 
 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 
dnia 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 

w kościele św. Jacka w Policach. 
 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji „Biały Dom”  

w Czerwionce. 
 

 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2026 roku. 
Alicja 500 500 500    Paweł 500 600 600 

  



Zestaw nr 14 

 

 

 

 
 

 
 


