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Tekst nr 1 
 

Serdecznie zapraszam 
................................................................................... 

na przyjęcie z okazji moich 50-tych urodzin, 
które odbędzie się dnia 1 sierpnia 2019 roku 

w Restauracji „Leśny Dwór” w Kielcach. 
 

Przyjęcie zacznie się o godzinie 20:00. 
Zabawa będzie do białego rana. 

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 15 lipca 
tel. 000 000 000 

 
Tekst nr 2 

 
Mam zaszczyt zaprosić 

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

na przyjęcie urodzinowe, 
które odbędzie się dnia 15 maja 2018 roku 

o godzinie 18:00 w „Pubie u Basi” w Szczecinie. 
 

Serdecznie zapraszam! 
 

Tekst nr 3 
 

Z okazji moich 60-tych urodzin 
zapraszam bardzo serdecznie  

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

na przyjęcie urodzinowe. 
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Organizowane jest ono w moim domu  
dnia 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 19:00. 

 
Bardzo liczę na Wasze przybycie!  

Anna Kowalska 
 

Tekst nr 4 
 

Paulina Sawicka 
ma zaszczyć zaprosić 

 
Sz.P. Janinę i Jerzego Nowak  

 
na uroczystość z okazji 70-tych urodzin, 

która odbędzie się dnia 02.10.2018r. 
o godzinie 18:30 

w Restauracji „U Zgórskich” w Pinczynie 
przy ulicy Mostowej 7A. 

 
Proszę o potwierdzenie przybycia 

do dnia 21.09.2018r. 
 

Tekst nr 5 
 

Chcę zaprosić miłych gości 
ku olbrzymiej mej radości 

na imprezę, gdzie niedługo 
szampan będzie lał się strugą! 

Niech się dowie cały świat, 
Że mam już 30 lat! 
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Serdecznie zapraszam 
............................................................................................ 

na przyjęcie urodzinowe, które odbędzie się 
dnia 5 września 2019 roku o godzinie 19.30 

w Restauracji „Pod Dębami”. 
Obecność obowiązkowa. 

 
Tekst nr 6 

 
WEZWANIE NA NAJBARDZIEJ ZAKRĘCONĄ  

IMPREZĘ URODZINOWĄ! 
 

Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu sprawy 
prowadzonej z Art. 39/40 przeciwko 

 
Panu Arkadiuszowi Jeziorańskiemu 

 
oskarżonemu o gwałtowne przekroczenie wieku 40 lat 

uznaje go za winnego zarzucanego mu czynu  
i skazuje na bezwzględną karę  

zorganizowania wyjątkowej imprezy! 
 

W związku z tym wzywa się w charakterze świadka 
 

Sz.P. Marcina Dworaka 
 

dnia 10/09/2018 o godzinie 20.00 
w sali rozpraw Klubu „Klinika” 

w Krakowie. 
POUCZENIE 

Potwierdzenia przybycia należy dokonać osobiście 
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lub telefonicznie - nr tel. 508 998 412 
Niepotwierdzenie przybycia do dnia 27sierpnia 2018r.  

i niestawienie się w wyznaczonym terminie  
grozi karą grzywny oraz pozbawieniem się praw 

do świetnej zabawy. 
 

Tekst nr 7 
 

Z okazji moich 60-tych urodzin mam zaszczyt zaprosić  
Sz. P.  Agnieszkę i Zdzisława Wąworków 

na Mszę Świętą, która odbędzie się  
dnia 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00  

w Bazylice Kolegiackiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii 
Pannie 

przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Pułtusku.  
 

Po Mszy Świętej miło mi będzie  
gościć Szanownych Państwa na uroczystym obiedzie 

 w restauracji „Wielka Lipa” w miejscowości Lipa 40 k/Pułtuska. 
 

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 01.04.2018 r.  
pod nr telefonu: 509 662 009 

 
Sylwia Wąworek 

 
Tekst nr 8 

 
Marzy Ci się dobra zabawa? 

Nie przegap: godzina 20.00, dnia 16,  
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miesiąca września, roku pańskiego 2018 
w klubie „Solo” w Mielcu 

rozpoczyna się niesamowita, nieziemska, niebywała,  
niemożliwa do przegapienia impreza  

z okazji 30-tych urodzin Sebastiana Krawczyka! 
Musisz tam być! 

 
Tekst nr 9 

 
Teatr „Słodkiego, Miłego Życia” 

          ma zaszczyt zaprosić  
Sz.P.........................................................  

Na przedstawienie pod tytułem „40 lat minęło”  
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 aktach.  

Premiera: 
20 listopada 2018 r. godz. 19:00  

Restauracja „Protector” w Gdańsku  
Obsada: 

W roli głównej: Jubilatka Joanna Nowak  
W pozostałych rolach udział biorą: rodzina i przyjaciele.  

Akt I 
„Dla duszy”  

Uroczysty toast i huczne sto lat.  
Akt II 

„Dla ciała”  
Zabawa do białego rana przy najlepszej muzyce.  

Akt III 
„Po imprezie”, czyli wielki kac. 

 


