wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwisk pañstwa m³odych oraz data œlubu

Niezapomniany œlub Malinowskich
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Pañstwo Anna i Marek Malinowscy na œlubnym kobiercu.
Ach co to by³ za œlub! Mnóstwo goœci ze wszystkich stron Polski, kolorowych prezentów i
przyjemnie pachn¹cych kwiatów. Napiêcie. Oczekiwanie. 20 sierpnia Anna Kowalska i Marek
Malinowski powiedzieli sobie sakramentalne tak. Œlubowali wzajemn¹ mi³oœæ, wiernoœæ i
uczciwoœæ ma³¿eñsk¹. Po mszy odby³o siê niezapomniane przyjêcie weselne. Prze¿yjmy to
jeszcze raz.
M³odzi przed œlubem byli bardzo zdenerwowani. Mimo stresu, który dopada chyba wszystkich
nowo¿eñców, wygl¹dali œlicznie. Jak z bajki! Kiedy organista zacz¹³ graæ, Anna i Marek ruszyli do
o³tarza. Szli doœæ szybko, w³aœciwie biegli, jakby bali siê, ¿e ksi¹dz siê rozmyœli i nie udzieli im
œlubu. Goœcie weselni zwierzali siê póŸniej dziennikarzom naszej gazety, ¿e nie zd¹¿yli dobrze
przyjrzeæ siê œlicznej parze.
Podczas s³ów przysiêgi ma³¿eñskiej m³odzi nie pomylili siê ani razu, choæ Annie Kowalskiej g³os
zadr¿a³ parê razy. Poczuwamy dziennikarski obowi¹zek wspomnieæ tak¿e o tym, ¿e babcie i
ciocie m³odej pary p³aka³y podczas ceremonii zaœlubin rzewnymi ³zami. Czy¿by ¿a³owa³y
utraconej m³odoœci? A mo¿e martwi³y siê o wspóln¹ przysz³oœæ nowo¿eñców?
Po mszy i ¿yczeniach nast¹pi³o przyjêcie weselne. Impreza, któr¹ goœcie Malinowskich bêd¹
wspominali przez d³ugi czas.
Nie oby³o siê oczywiœcie bez niespodzianek. Kiedy m³odzi wypili z kieliszków wódkê, mieli,
zgodnie z polskim weselnym zwyczajem, rzuciæ nimi o ziemiê, aby te rozbi³y siê w drobny mak.
Pobicie siê kieliszków ma³o zapewniæ m³odym szczêœcie w ich przysz³ym wspólnym ¿yciu.
Kieliszki zosta³y rzucone, ale zamiast spaœæ na ziemiê i po bo¿emu siê pot³uc, trafi³y w star¹ ciotkê,
nabijaj¹c jej na czole wielkiego siniaka. Chwilê potem podczas przenoszenia Anny przez próg
ma³¿onek jej, wydawa³oby siê, mê¿czyzna postawny, potkn¹³ siê. Na szczêœcie nie upuœci³ swojej
¿ony, w ostatniej chwili j¹ z³apa³. Ze wszystkich stron posypa³y siê brawa nagradzaj¹ce dzielnego
Marka.
Na tym nie koniec niespodzianek. Kiedy Anna i Marek, od kilku godzin szczêœliwe
ma³¿eñstwo, tañczyli swój pierwszy taniec, na œrodek sali wybieg³o ma³e dziecko, któremu w
koñcu uda³o siê uwolniæ od swoich nadopiekuñczych rodziców. Wybiegaj¹c, pomiesza³o m³odej
parze szyki sprawiaj¹c, ¿e ci zapomnieli kroków. Taniec trzeba by³o przerwaæ, a Anna, oblana
rumieñcem wstydu, powiedzia³a pod adresem niesfornego dziecka kilka niecenzurowanych
wyrazów.
PóŸniej przyjêcie weselne przebiega³o ju¿ spokojnie. Goœcie pili na umór, poch³aniali
niewiarygodne iloœci jedzenia i tañczyli, jakby ta noc, noc zaœlubin Anny i Marka, mia³a byæ
ostatni¹ w ich ¿yciu. Impreza by³a tak intensywna, ¿e na chwilê przed pó³noc¹ w wielkiej dêbowej
beczce skoñczy³ siê bimber. Wszystkie jego zapasy siê wyczerpa³y i goœcie do rana musieli piæ
tylko czyst¹ ¿o³¹dkow¹. Z tego te¿ powodu kilku zaproszonych mê¿czyzn znalaz³o siê w szpitalu
na p³ukaniu ¿o³¹dka.
Œlub Anny i Marka Malinowskich na trwale zapisa³ siê w pamiêci zaproszonych goœci. Bêdzie o
czym wspominaæ przez d³ugie lata. W tym miejscu dziêkujemy Malinowskim za zaproszenie i
¿yczymy szczêœcia w ma³¿eñstwie.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

