ODMIANA NAZWISK
DO ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH
Prawda jest taka: odmieniamy nazwiska. Dziwna moda trwa od jakiegoś czasu, na
nieodmienianie nazwisk, bo „mojego się nie odmienia”. Jeśli nazwisko da się odmienić, to się
to robi. Podobno, wstyd tego nie robić.

Wysyłasz zaproszenie do kobiety,
a nazwisko kończy się na: -a, - ska, -cka, -dzka oraz -ewa, -owa (odmieniasz jak przymiotnik)
i tak Państwo Młodzi …mają zaszczyt zaprosić Szanowną Panią Annę Piotrowską/Katarzynę
Ochocką/Anielę Rudzką/Mariolę Kuncewiczową,

ale gdy masz nazwisko zakończone na -ówna, -anka (odmieniasz jak rzeczownik) i zapraszasz
już Szanowną Panią Annę Kózkównę lub Katarzynę Skakankę.

Pozostałe są nieodmienne.

Kiedy wysyłasz zaproszenie do

mężczyzny,

to pamiętaj, że nie musisz odmieniać

nazwisk zakończonych:


w wymowie na „ła” – i tak zapraszasz Piotra Dubois,



w wymowie na samogłoskę, np. Coseriu – zapraszasz Mirosława Coseriu.

Odmieniają się natomiast:


te zakończone w pisowni na samogłoskę -a, czyli jakbyście na ślub zapraszali pisarza
o nazwisku Zola, to brzmiałoby to tak: …mają zaszczyt zaprosić Szanownego Pana
Emila Zolę,



nazwiska zakończone w wymowie lub pisowni na spółgłoskę, odmieniają sie jak
polskie imiona i nazwiska bez udziwnień :), zatem spokojnie możesz zaprosić Nowaka,
Krawczuka, Mazura lub Zająca, Króla, Walczaka.

Zapraszasz małżeństwo…


nazwiska zakończone na spółgłoskę oraz na samogłoski –a, -e, -o, otrzymują
końcówkę -owie w liczbie mnogiej (Państwo Paliwodowie) i odmieniają się jak
rzeczowniki. Zapraszając mnie i męża (nazwisko Paliwoda), zaprosisz Państwa
Marleną i Łukasz Paliwodów,



nazwiska o formie przymiotnikowej - Kowalski, Nogalski, Świąkalski - odmieniają się
jak przymiotniki – i tak zapraszasz Szanownych Państwa Annę i Radosława
Kowalskich, Agnieszkę i Mateusza Nogalskich oraz Martę i Karola Świąkalskich.

Nazwiska dwuczłonowe
Z reguły odmienia się dwa człony (jeśli podlegają one odmianie odmieniają). Warto też
pamiętać, że jeśli kobieta ma nazwisko dwuczłonowe, to pierwsze jest nazwisko rodowe, a
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następnie to „po mężu”. Zdarza mi się dostawać zaproszenia w odwróconej kolejności:)
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Plik nie może nie poradzić sobie ze wszystkimi nazwiskami z Twojej listy gości. Wówczas
polecam strony z automatyczną odmianą: Odmiana nazwisk, Odmieniamy nazwiska.
Teoretyczne wskazówki odmiany nazwisk zagranicznych znajdziecie tu.

Blog „Mamy się”
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Facebook: Mamy się dobrze
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