
PODZIĘKOWANIA NA SŁODKOŚCI: 
1. 

Za życzenia  Za przybycie  Od Nas dla was  Te Słodycze! 
2. 

Serdeczne podziękowania  dla wspaniałych gości,  gdy nadszedł już czas się pożegnać  przyjmijcie słodkości! 
3. 

Dla naszych wspaniałych gości,  za udział w weselu  wyrazy podziękowania,  i trochę słodkości! 
Rodzice i Nowożeńcy 

4. 
Za życzenia dziękujemy  cukierkami częstujemy 

5. 
Drobne słodkości w podziękowaniu dla naszych Gości 

6. Dzielimy się z Tobą naszą słodka chwilą   7. Gościom dziękujemy za przybycie. 
Niech te cukierki osłodzą Wam życie 

8. Miły Gość – słodyczy moc!   9. Młoda Para dziś świętuje słodkościami Wam dziękuje 



10. Młoda Para od serca Gościom swym dziękuje  i skromny podarek w zamian ofiaruje 
11. Młoda Para Wam dziękuje słodkościami dziś częstuje 
12. Myślcie o nas słodko 
13. Nasze szczęście Wasze życzenia  w słodycz przemienia 
14. Słodko dziękujemy  za udział w uroczystości naszych zaślubin 
15. Słodko dziękujemy,  że byliście z nami w tak ważnej chwili 
16. Słodkości dla naszych Gości 
17. Słodkości moc dostaje nasz Gość 
18. Słodkości odrobinę, by zatrzymać ważna chwilę 
19. W tak ważnym dniu, w tej ważnej chwili  naszą słodyczą się z Wami dzielimy 
20. Za przybycie dziękujemy cukierkami częstujemy 
21. Zachowajcie te chwile w swojej słodkiej pamięci 

  

Ogólne podziękowania: 
22. 

Dziękujemy goście mili  żeście z nami się bawili! 



23. 
Serdeczne podziękowania  za uświetnienie naszej  uroczystości zaślubin,  za chęć dzielenia z nami  tej wyjątkowej dla nas chwili  oraz za otrzymane życzenia i prezenty 

24. 
Serdeczne podziękowania  za uświetnienie wesela swoją obecnością  i dołączenie się do wspólnej zabawy  Składają Nowożeńcy 

25. 
Dziękujemy za wspólną zabawę,  za życzenia i prezenty.  Jesteśmy wdzięczni, że byliście z nami  w tak ważnym dla nas dniu. 

26. 
Dziękujemy za wspólną zabawę  oraz wspaniałe prezenty.  Gościć Was było dla nas zaszczytem. 

27. 
Za otrzymane życzenia, prezenty i kwiaty  w dniu naszego Ślubu  składamy Wam  najserdeczniejsze podziękowania. 

28. 
Za obecność, wspólną zabawę,  Serdeczne życzenia i wspaniałe prezenty 

DZIĘKUJEMY 
29. 

Serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami w tak ważnym dla nas dniu 
 



30. 
Wasza obecność sprawia, że Dzień Naszego Ślubu jest jeszcze piękniejszy 

31. 
Dziękujemy za chęć dzielenia z nami radości w tak ważnym dla nas dniu 

32. 
To zaszczyt przeżywać z Wami najpiękniejszy dzień w naszym życiu 

33. 
Dziękujemy za towarzyszenie nam w tak uroczystym dla nas dniu 

34. 
Serdecznie dziękujemy, że zechcieliście być z nami w tym wspaniałym dniu 

35. 
To najważniejszy dzień w naszym życiu. Dziękujemy, że dzielicie go z nami. 

36. 
Serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami w tym wyjątkowym dniu 

37. 
Małżeństwo to podróż w nieznane - 

Kasia i Tomek dziękują za udział 
w pierwszym etapie tej podróży. 

38. 
Dziś rozpoczął się nowy etap 

w naszym życiu. Cieszymy się, że 
uczestniczyliście w nim razem z nami. 


