
TKG1 
Zawitałeś Gościu drogi 

W księgi naszej ślubnej progi 

Więc moc życzeń 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 

 

TKG2 
Drodzy Goście! 

Ta księga została stworzona po to, 

aby dać trwałą 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 na kartach tej księgi, razem z 

nami tworząc radosną opowieść ... 

Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień i noc 

na długo pozostaną nie tylko w naszych, 

ale i w Waszych wspomnieniach. 

 

TKG3 
 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 obecność sprawia nam ogromną radość 

i pozwala w pełni celebrować to wyjątkowe 

dla nas i dla naszych Bliskich święto. 



TKG4 
Księga Pamiątkowa 

na okoliczność 

 zawarcia 

Związku Małżeńskiego 

Przez 

……………………………………………… 

I 

………………………………………………… 

Dnia 

…………………………. roku 
 

TKG5 
Gościu miły, Gościu drogi 

Zanim opuścisz weselne progi 

W księdze ślubnej złóż życzenia, 

Tak, byśmy mieli piękne wspomnienia. 

Prosimy o wpisy gości przemiłych! 

Opinie, życzenia i zażalenia. 

Słów kilka wystarczy, by pamięć zatrzymać, 

By później po latach dzień ten wspominać. 

Chcemy w pamięci czas ten uwiecznić, 

Aby nie stracić ani chwileczki 

Z kielicha marzeń wciąż czerpać natchnienie 

By radość przeżywać na samo wspomnienie 

Dziękujemy 
 

TKG6 
Drodzy Goście, 

Ta księga została stworzona po to, 

aby dać trwałą 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 sic 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 oraz sobie Szczęśliwi, aczkolwiek ciągle jeszcze oszołomieni 

Młodzi Małżonkowie. 



TKG7 
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! 

 


