
Drukarnia Zaproszeń 

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

TEKST 1 

 

Zacne Collegium 

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Pawła II w Gostyniu 

staropolskiej tradycji zadość czyniąc, 

na 100 dni przed Maturą 

Bal Studniówką zwany wyprawia. 

 

Bal rozpocznie się dnia 26 stycznia 2030 roku,  

gdy zegar wybije godzinę 19.00 

w Restauracji „Pelikany” 

przy ul. Staromłyńskiej 33. 

 

Uprzejmie prosi się  

 

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

 

aby uroczystość obecnością swoją zaszczycić. 

 

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

TEKST 2  

 

Maturzyści 

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Pawła II w Gostyniu 

serdecznie zapraszają  

 

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

 

na uroczysty  

BAL STUDNIÓWKOWY, 



Drukarnia Zaproszeń 
który odbędzie się dnia 26 stycznia 2030 roku 

w Restauracji „Pelikany” 

przy ul. Staromłyńskiej 33. 

 

Początek balu o  godzinie  20.00. 

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

TEKST 3 

 

Z radością zawiadamiamy 

 

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

 

iż wobec faktu nieuchronnie zbliżającej się matury, 

nawiązując do wieloletniej tradycji, nasza brać uczniowska 

dnia 26 stycznia 2030 roku o godzinie 20.00 

 

Bal Studniówkowy  

wyprawić postanawia. 

 

Bal odbędzie się w budynku szkoły. 

 

Uprzejmie zatem prosimy WP, 

aby poddając nasze zaproszenie łaskawej atencji 

uświetnili uroczystość swą obecnością. 

 

Maturzyści, AD 2030 

 

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



Drukarnia Zaproszeń 

TEKST 4  

Jeszcze niedojrzali,  

ale już świadomi tego,  

co nas czeka za 100 dni  

 

Maturzyści  Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Pawła II w Gostyniu 

mają przyjemność zaprosić 

W.P. …………………………………………………… 

na ostatni bal przed maturą, czyli 

Studniówkę 2030. 

Uroczyste rozpoczęcie balu odbędzie się  

o godzinie 20.00 dnia 26 stycznia 2030 roku  

w Restauracji „Pelikany” 

przy ul. Staromłyńskiej 33. 

 

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

TEKST 5  

 

My, najstarsi Żakowie  

Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Pawła II w Gostyniu 

z radością zawiadamiamy 

 

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

iż na 100 dni przed Maturą 

Bal Studniówkowy 

odprawiać postanawiamy. 



Drukarnia Zaproszeń 
 

Bal ów dnia 26 stycznia AD 2030 o godzinie 19.00 

w Restauracji „Pelikany” 

przy ul. Staromłyńskiej 33 

odprawion zostanie. 

 

Przeto prosim Wielmożnych Państwa, 

by swym przybyciem uciechą niezmierną gawiedź naszą uraczyli. 

 

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

TEKST 6  

Jako to zawżdy bywało, 

takoż i tego Roku Pańskiego 

najprzedniejsi Żakowie 

Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Pawła II w Gostyniu 

Bal Studniówkowy 

w Restauracji „Pelikany” 

przy ul. Staromłyńskiej 33 

wyprawiać zamiarują, snadź 

 

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

pokornie o przybycie dnia onego proszą. 

 

A mając to na pieczy, iże wesołe pląsy, 

takoż i smakowite jadła Was tu uradują, 

zaszczyćcież nas Zacni Państwo 

swą obecnością. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEKST 7 

WEZWANIE 

NA NAJBARDZIEJ SZALONĄ STUDNIÓWKĘ  W MIEŚCIE 

Sąd po rozpatrzeniu sprawy maturzystów z rocznika 2030 

oskarżonych o jawne odliczanie czasu 

do egzaminu dojrzałości 

uznaje ich winnych popełnionego czynu i skazuje 

na bezwzględną karę 100 dni 

ciężkich przygotowań do matury. 

 

W ramach resocjalizacji zapraszają/ wzywają 

 

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

na Bal Maturalny, 

 który odbędzie się 10 stycznia 2030 r. o godzinie 20.00 

w Hotelu „Binkowski” w Kielcach.  

 

POUCZENIE 

Potwierdzenia przybycia należy dokonać osobiście 

lub telefonicznie - nr tel. Xxx xxx xxx 

 

Niepotwierdzenie przybycia do dnia 6 grudnia 2030 roku 

i niestawienie się w wyznaczonym terminie  

grozi karą grzywny oraz pozbawieniem się praw 



Drukarnia Zaproszeń 
do świetnej zabawy. 


