
 

 

PRZYKŁADOWE TEKSTY DO KSIĘGI GOŚCI: 
 

www.bella-arte.pl 
 

1. 
 

Gościu Miły, Gościu Drogi  
Zanim opuścisz weselne progi  

W księdze ślubnej złóż życzenia  
Tak byśmy mieli piękne wspomnienia. 

 
Serdecznie dziękujemy za wpisane życzenia. 

  
Kamila i Łukasz 

 
16 lipca 2021 roku 

 
 
 

2. 
 

Zawitałeś Gościu Drogi 
w księgi naszej ślubnej progi. 

Więc moc życzeo Młodej Parze 
na jej kartach 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 życzenia twe wspomnimy. 
 

Dziękujemy 
  

Kasia  i  Tomek   
 

16 lipca 2021 roku 
 
 
 



 

 

 

3. 
 

Drodzy Goście, 
 

Ta księga została stworzona po to, 
aby dad trwałą pamiątkę tego wyjątkowego 

dla nas i dla naszych bliskich dnia. 
 

Chcielibyśmy zachowad jak najwięcej żywych wspomnieo 
ze ślubu i wesela, dlatego prosimy Was, 

abyście dopisywali się do tej Księgi 
razem z nami tworząc radosną opowieśd. 

 
Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzieo i noc 
na długo pozostaną nie tylko w naszych, 
ale także i w Waszych wspomnieniach 

tego życzymy Wam oraz sobie! 
 

Młodzi Małżonkowie 
 

Paulina  i  Jacek 
 

16 lipca 2021 roku 
 
 

4. 
 

Drodzy Goście 
 

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

 
Chcielibyśmy zachowad jak najwięcej wspomnieo 

dlatego będzie nam bardzo miło jeśli zechcecie 
wpisad się do naszej pamiątkowej księgi. 

 
Serdecznie dziękujemy za wpisane życzenia. 

 
Joanna  i  Michał 

 
16 lipca 2021 roku 

 
 



 

 

5. 
 

Kochani 
 

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

Kilka ciepłych słów- życzeo, opowieści, 
będzie dla nas najpiękniejszym wspomnieniem 

 Dnia Naszego Ślubu. 
 

Podzielcie się z nami swoją radością! 
 

Monika  i  Krzysztof 
 

16 lipca 2021 
 
 
 
 

6. 
 

Drodzy Goście! 
 

W tym dniu szczególnym i wspaniałym, dziękujemy sercem całym. 
Za to żeście dziś przybyli, i moc życzeo 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 taoca Was porywa. 

 
Więc śpiewajcie i taocujcie, i swych nóg dziś nie żałujcie. 

Bo to dzieo jest dziś jedyny, Nasze huczne zaślubiny. 
A więc z nami dziś hulajcie, i nas miło wspominajcie. 

 
  

Dziękujemy 
  

Kasia  i  Mateusz 
  

21 kwietnia 2021 
 
 
 



 

 

7. 
 

Kochani Goście, 

Z całego serca dziękujemy Wam za to, 
że jesteście z nami w tak ważnym dla nas dniu. 
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wpiszecie się 

do naszej Pamiątkowej Księgi i w ten sposób 
upamiętnicie to, że jesteście z nami w tej uroczystej chwili. 

 
Wasza obecnośd sprawia nam ogromną radośd 

i pozwala w pełni celebrowad to wyjątkowe 
dla nas i dla naszych Bliskich święto. 

 
 

Sylwia  i  Kamil 
 

15 sierpnia 2021 
 
 
 
 
 

8. 
 

Dziękujemy wam za to że jesteście z nami  
w tym wyjątkowym dla nas dniu. 

Chcielibyśmy zachowad jak najwięcej wspomnieo,  
dlatego oddajemy w wasze ręce naszą pamiątkową księgę. 

Kiedyś za kilka lat gdy usiądziemy wygodnie w bujanym fotelu  
przy kominku z kubkiem gorącej czekolady w ręku  

i otworzymy tę księgę, z łezką w oku  
będziemy wspólnie ożywiad wspomnienia. 

 
 

Dziękujemy ! 
 

Magdalena  i  Kamil 
 

15 sierpnia 2021 roku 
 
 
 
 
 



 

 

9. 
 

„Żaden dzieo się nie powtórzy, 
Nie ma dwóch podobnych nocy, 

Dwóch tych samych pocałunków, 
Dwóch jednakich spojrzeo w oczy”. 

 

Wisława Szymborska – „Nic dwa razy” 
 

Kochani 
Wspomnienie tego Magicznego Dnia 

chcemy zachowad w naszych sercach na zawsze. 
Kilka ciepłych słów – życzeo, opowieści, 

będzie dla nas najpiękniejszym wspomnieniem 
Dnia Naszego Ślubu. 

 

Podzielcie się z nami swoją radością! 
 

Kinga i Łukasz 
 

21 sierpnia 2021 
 

 

10. 
 

Drodzy Goście, 
 

Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami w tym wyjątkowym dla nas dniu. 
Będzie nam niezmiernie miło jeśli pozostawicie swój wpis w tej pamiątkowej księdze. 

 

To będzie dla nas wspaniała pamiątka. 
 

Anna  i  Marcin 
 

21.08.2021 

 
11. 

 

Kochani Goście, 
 

Dziękujemy Wam z całego serca za to, 
że przyszliście tu dzisiaj dla nas by się z nami weselid. 

Będzie nam bardzo miło, jeśli wpiszecie się do naszej Pamiątkowej Księgi 
i w ten sposób upamiętnicie to, 

że jesteście z nami w tym wyjątkowym dla nas dniu. 
 

Dziękujemy, 
 

Paulina  i  Mateusz 
 

21 sierpnia 2021 


