
Teksty do księgi gości

Tekst 1

W tym dniu szczególnym i wspaniałym,
dziękujemy sercem całym.
Za to żeście dziś przybyli,
i moc życzeń nam złożyli.

Że w tym dniu jesteście z nami,
dziękujemy Wam Kochani.

My serdecznie Was witamy,
do zabawy zapraszamy.

Niech się każdy bawi miło,
by wesoło tu dziś było.

Więc się bawcie na całego,
do dzioneczka następnego.

Niech orkiestra dziś przygrywa,
i do tańca Was porywa.

Więc śpiewajcie i tańcujcie,
i swych nóg dziś nie żałujcie.
Bo to dzień jest dziś jedyny,

Nasze huczne zaślubiny.
A więc z nami dziś hulajcie,

i nas miło wspominajcie.

Dziękujemy za wpisane życzenia.
Oby wszystkie się spełniły...

Maria i Grzesiek



Tekst 2

Zawitałeś Gościu Drogi
W księgi naszej ślubnej progi

Więc moc życzeń Młodej Parze
Na jej kartkach złóż dziś w darze.

Słowa z serca niech popłyną
Bo gdy lata już przeminą

Karty księgi nam przypomną
Przyjaciela twarz pogodną.

A gdy głowy szron przyprószy
Balsam będzie to dla duszy
Gdy tę księgę otworzymy
I życzenie Twe wspomnimy!

Młoda Para 

Tekst 3

Gościu Miły, Gościu Drogi

Zanim opuścisz weselne progi
W księdze ślubnej złóż życzenia

Tak byśmy mieli piękne wspomnienia.

Tekst 4
Dziękujemy za uczestnictwo w najważniejszym

dniu naszego wspólnego życia!

Będzie nam niezmiernie miło,
jeżeli wpiszecie się do naszej pamiątkowej księgi.

Dziękujemy za wpisane życzenia.

Ania i Tomek 

Tekst 5



„Liczę, że nasza miłość nigdy nie wygaśnie
Nie stanie się wiatrem – ulotnym złudzeniem.

Nie będzie burzą – ulewą łez, czy zachodem słońca.
Liczę, że nasza miłość przetrwa nas samych

 - Tego nam właśnie życzę…”

Drodzy Goście,

Ta księga została stworzona po to,

aby dać trwała pamiątkę tego wyjątkowego dla nas

i dla naszych Bliskich dnia….

Chcielibyśmy zachować jak najwięcej

żywych wspomnień ze ślubu i wesela,

dlatego prosimy Was,

abyście dopisywali się do tej Księgi

razem z nami tworząc radosną opowieść…

Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień i noc

na długo pozostaną nie tylko w naszych,

ale także i w Waszych wspomnieniach –
tego życzymy Wam Kochani oraz sobie

Klaudia i Bartosz

Tekst 6



Obrączki
- chwile zapisane w złocie...

Obrączki to symbol
Miłości, Wierności, Małżeństwa.

Pozostanie z nami,
gdy przeminie weselny gwar i uroczysty nastrój.

Każdego dnia
przywoływać będzie wspomnienie

tego jedynego i niepowtarzalnego dnia
- dnia naszego Ślubu...

A teraz...
Mamy zamiar

Żyć długo i szczęśliwie! 

Ola i Rafał

Tekst 7
Prosimy o wpisy gości przemiłych:

Opinie, życzenia i zażalenia
Słów kilka wystarczy by pamięć zatrzymać,

By później po latach móc dzień ten wspominać.

Chcemy w pamięci czas ten uwiecznić,
Aby nie stracić choć chwilki.

Z kielicha marzeń wciąż czerpać natchnienie,
by radość przeżywać na samo wspomnienie. 

Tekst 8
Napisz Drogi Przyjacielu,
Jak się bawisz na weselu?

Wklej też zdjęcie ze śmieszną miną,
By czar wspomnień nie zaginął.

Ola i Andrzej

Tekst 9



„Żaden dzień się nie powtórzy,
Nie ma dwóch podobnych nocy,
Dwóch tych samych pocałunków,

Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.”
Wisława Szymborska

Kochani,

Wspomnienie tego Magicznego Dnia
chcemy zachować w naszych sercach na zawsze.

Kilka ciepłych słów- życzeń, opowieści,
będzie dla nas najpiękniejszym wspomnieniem Dnia Naszego Ślubu.

Podzielcie się z nami swoją radością!

Klaudia i Rafał
Toruń, 2 lipca 2018 roku

Tekst 10

Drodzy Goście!

Dziękujemy za przybycie i uczestniczenie
razem z nami w tak ważnym i pięknym dniu.

Chcielibyśmy zachować jak najwięcej wspomnień
dlatego będzie nam bardzo miło jeśli zechcecie

wpisać się do naszej pamiątkowej księgi.
Serdecznie dziękujemy za wpisane życzenia.

Michalina i Grzesiek
30 lipca 2019

Tekst 11



Kochani

Wspomnienie tego Magicznego Dnia
chcemy zachować w naszych sercach na zawsze.

Kilka ciepłych słów- życzeń, opowieści,
będzie dla nas najpiękniejszym wspomnieniem Dnia Naszego Ślubu.

Podzielcie się z nami swoją radością!

Marzena i Paweł
Kraków, 11 lipca 2018 roku 


