
Teksty do Ksi ęgi go ści weselnych 
 
 

TEKST NR 1 
 

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 

Amelia i Wiktor 
 
 
 
 

TEKST NR 2 
 

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 
 
 
 
 

TEKST NR 3 
 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
Nie ma dwóch podobnych nocy, 

Dwóch tych samych pocałunków, 
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wisława Szymborska-Nic dwa razy  
 

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 2012 roku 



TEKST NR 4 
 

Drodzy Go ście  
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 Łukasz  
18 lipca 2012 roku  

 
 
 

TEKST NR 5 
 

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 NR 6 - na wesoło  
 

1. Regulamin wesela  
1. Wesele rozpoczyna się na początku a kończy, gdy młoda para zaśnie. 

2. Kto pojawi się na weselu w złym nastroju będzie rozweselany. Jednak jeśli wszelkie próby zawiodą, gość zostanie 
usunięty z sali. 

3. Zabrania się dłubania palcem w nosie sąsiada, dłubania widelcem w uchu, picia przez słomkę napoju sąsiada oraz 
wycierania tłustych palców w ubranie sąsiada. 

4. Podróże poszukiwawcze pod stołem są surowo wzbronione. 
5. Osoby mające uwagi dotyczące wesela zobowiązane będą do zorganizowania lepszego w przeciągu pół roku. 

6. Nie toleruje się pustych kieliszków. Dlatego będą one od razu napełniane w celu uniknięcia zaglądania do nich zbyt 
głęboko. 

7. Zabrania się rzucania kwiatów w kierunku młodej pary jeśli znajdują się one nadal w wazonie. 
8. Osoby, które zgubią wątek nie muszą go szukać. Rano sala będzie gruntownie zamiatana  

i będzie go można odebrać. 
9. Nie należy więcej pić, gdy nie jest się już w stanie wypowiedzieć zdania: „stół z powyłamywanymi nogami”. 

10. Osoby niezadowolone ze swoich miejsc przy stole będą miały następnego dnia całą salę do dyspozycji. 
11. Radzi się wszystkim panom przynajmniej raz zatańczyć z własną małżonką. Kosztuje to tylko parę minut a unika się 

w ten sposób kłopotów. 
12. Jeśli alkohol wyleje się na odzież prosimy nie panikować! Zostanie przyniesiona następna butelka. 

13. Dla osób, które nie znajdują żadnego powodu do śmiechu wisi lustro w korytarzu. 
14. Zabrania się kobietom przewracania oczami oraz używania innych znaków w celu zmuszenia mężczyzn do pójścia 

do domu. 
15. Zabrania się zabierania czegokolwiek z wesela oprócz dobrych wspomnień. 

16. Osoby idące do domu proszone są o zabranie swoich partnerów. Nie dopuszcza się przy tym jakichkolwiek zamian. 
17. Jeśli któryś z gości stwierdzi, że znajduje się sam na sali oznacza to, że zabawa dobiegła końca. 

Każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania powyższych zasad niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, 
wyznania czy przekonań politycznych pod groźbą zmywania naczyń po weselu. 



TEKST NR 7 
 

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! 
 
 

Monika i Krzysztof 
Kraków, 11 lipca 2009 roku. 

 
 
 
 

TEKST NR 8 
 

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. 

 
Joanna i Leszek 

 
18 lipca 2009 roku 

 


