
TPR1  
Drodzy Rodzice! 

Wierzymy, że ten dzień będzie 

najpiękniejszym w naszym życiu, 

początkiem nowej drogi. 

To dzięki Wam możemy się nim cieszyć. 

Chcielibyśmy wyrazić to z całego serca: 

DZIĘKUJEMY!! 

 

TPR2  
"Dziękuję Ci Mamo.... 

za Twoje rady przez te wszystkie lata... 

za czułość i zrozumienie... 

za dar prawdziwej miłości, 

która pozwala mi pamiętać o tym, 

jaka jesteś kochana." 

 

"Dziękuję Ci Tato... 

za twoja opiekę... 

za silne ramie w chwilach zwątpienia... 

za ojcowską miłość, 

która pozwala mi pamiętać o tym, 

jaki jesteś wspaniały" 

 

TPR3  
Kochani Rodzice 

Dziękuję Wam za trud wychowania, 

za miłość i uśmiech, 

za pogodne dni pełne radości i szczęścia, 

za to, że mogłem liczyć 

na Waszą pomoc i wsparcie 

w każdej chwili mojego życia 

 

 



TPR4 
Z głębi serca dziękujemy Wam 

za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. 

Jesteśmy Wam wdzięczni za każdą pogodną chwilę, 

za miłość, uśmiech, dobrą radę. 

W przeciągu tych kilku lat - wychowując nas, 

staliście się naszymi najlepszymi przyjaciółmi, 

na których zawsze można polegać, którzy zawsze służą oparciem i pomocą. 

Pragniemy wam również podziękować za pomoc w przygotowaniach do naszego 

ślubu i wesela. 

To dzięki Wam mogliśmy się dzisiaj wszyscy spotkać. 

 

TPR5 
Dziękuję Wam za życie, które mi daliście. 

Wiem, że byłoby ono pozbawione sensu, 

gdybyście nie obdarowali mnie miłością. 

Wzrastałem w Waszych oczach, przy Was stawiałem 

pierwsze kroki, wypowiadałem pierwsze słowa. 

Opiekowaliście się mną , wychowywaliście, 

by w końcu wprowadzić mnie w dorosłe życie. 

Teraz nadszedł dla mnie bardzo szczególny dzień w życiu. 

Jednocześnie jest to doskonała okazja, żeby Wam podziękować. 

Za przykład dawany całym swoim życiem. 

Za pomoc w zrozumieniu, 

że kochać to znaczy również wybaczać i mieć nadzieję. 

Za ciepło i oparcie, które wciąż mi dajecie tak mało chcąc w zamian. 

Za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, której mnie uczyliście 

Z całego serca dziękuje za wszystkie lata Rodzicielskiej miłości, 

a przede wszystkim za to, że jesteście i dzięki temu jakaś część mnie może ciągle 

czuć się radosnym dzieckiem. 

 

 

TPR6 
Mamo, Tato 

z całego serca dziękujemy 

za wszystko co dla nas uczyniliście, 

za wszystko czego nas nauczyliście 

i za to kim jesteśmy dzięki Wam 

 



TPR7 
Dzisiaj w tym dniu nietypowym 

słonecznym, weselnym, wrześniowym 

Podziękować chcielibyśmy za wszystkie dni 

spędzone do tej pory z Wami. 

Za to że byliście z nami... że byliście myślami 

Za wszystko co dobre, za wychowanie 

Za pyszne obiady, za czyste pranie 

Za każde piękne życia chwile 

Za życie z Wami, które spędziliśmy mile 

Za "dobranoc" wieczorem, za poranne pobudki 

Za uśmiech na twarzy, za kieliszek wódki. 

Podziękować Wam także chcemy 

za wysiłek, jaki włożyliście w organizację uroczystości, 

która sprawiła nam tak dużo radości. 

 

TPR8 
Kochani Rodzice! 

U progu wspólnego życia we dwoje 

dziękujemy Wam  przede wszystkim za: 

- życie, to właśnie ono sprawiło, że nasze drogi połączyły się, 

- wychowanie i serce, bo dzięki nim wiemy co znaczy 

wierzyć, kochać i szanować, 

- wyrozumiałość, pomocną dłoń i za to, 

że jesteście z nami w każdym czasie. 

Kochamy Was i mamy nadzieję, że sprawimy Wam 

jeszcze dużo radości i będziemy dla Was nie tylko 

pociechą ale i wsparciem. 

Za te wszystkie lata rodzicielskiej miłości 

z całego serca mówimy Dziękuję. 

 

TPR9 
Kochani Rodzice 

Dziękuję Wam za trud wychowania, 

za miłość i uśmiech, 

za pogodne dni pełne radości i szczęścia, 

za to, że mogłem liczyć 

na Waszą pomoc i wsparcie 

w każdej chwili mojego życia 



TPR10 
Drodzy Rodzice ! 

Dziś wielką wdzięczność czuję, 

I z serca Wam dziękuję 

Za dane mi życie i wychowanie, 

Za Wasze o mnie starania. 

Za trud, za pracę, za poświęcenie, 

Noce nieprzespane i Wasze zmęczenie. 

Pragniemy Wam również podziękować 

Za pomoc w przygotowaniach do naszego ślubu. 

To dzięki Wam dzisiaj mogliśmy 

się tu wszyscy spotkać... 

 

TPR 11 
Kochani Rodzice! 

Dziękujemy Wam za dni, które wspólnie przeżyliśmy, 

Za to, że zawsze nas wspieraliście, 

Za Waszą miłość i wiarę w nasze możliwości. 

Dziękujemy, że jesteście, 

Dziękujemy, że my jesteśmy. 

 

TPR12 
Żyć- to być wdzięcznym za wszelkie dobro, 

które jest nam codziennie ofiarowywane w ludziach i rzeczach” 

W dniu naszego ślubu z wyrazami wdzięczności 

za wszystko co od was otrzymaliśmy 

 

TPR13 
"Człowiek jest wielki nie przez to, 

co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi." 

Dziękujemy za wszystko, czym dzieliliście się z nami 

- dzieci 



 

TPR14 
Dziękuję Ci Mamo.... 

za Twoje rady przez te wszystkie lata... 

za czułość i zrozumienie... 

za dar prawdziwej miłości, która pozwala mi pamiętać o tym, 

jaka jesteś kochana. 

 

Dziękuję Ci Tato... 

za twoja opiekę... 

za silne ramie w chwilach zwątpienia... 

za ojcowską miłość, która pozwala mi pamiętać o tym, 

jaki jesteś wspaniały. 

 

TPR15 
Mamo, dziękuję Ci za przekonanie, 

Że jestem najcenniejszym skarbem 

Twojego życia. 

 

TPR16 
Kochani Rodzice, 

Dziękujemy za trud wychowania, za miłość i uśmiech, 

za pogodne dni pełne radości i szczęścia, 

za to, że mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie 

w każdej chwili naszego życia. 

Z głębi serca dziękujemy Wam kochani Rodzice, 

za wszystkie dni, 

które wspólnie przeżyliśmy. 

Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, 

za uśmiech, miłość, dobrą radę. 

W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas - z dnia na dzień, staliście się 

naszymi najlepszymi przyjaciółmi, 

na których zawsze można polegać, którzy zawsze służą pomocą i wsparciem. 

Kochamy Was bardzo. 

 



TPR17 
Kochani Rodzice!!! 

Dziękujemy Wam za miłość, 

Cenne rady i wskazówki, 

Bliskość, empatię i tolerancję. 

Dziękujemy za dobroć, 

Serdeczność i wyrozumiałość. 

Bez Was nie bylibyśmy tacy jak dziś! 

 

TPR18 
Najukochańsza Mamo! 

Dziękuję Ci za drobiazgi, 

Zwyczajne sprawy, 

Których się zwykle nie docenia, 

Błahostki, gdy spogląda się na nie 

Z perspektywy codzienności, 

A zarazem rzeczy niezwykle istotne, 

 

TPR19 
Kochani Rodzice 

Dziękujemy Wam za trud włożony w nasze wychowanie, 

za opiekę jaką nad nami roztaczaliście, 

za bajki na dobranoc, które pozwalały zasnąć gdy byliśmy mali, 

za opatrywanie zbitych kolan, guzów i siniaków. 

 

Dziękujemy Wam za dzisiejszy dzień, 

za wysiłek jaki włożyliście w to, 

aby był najpiękniejszym dniem w naszym życiu. 

Dziękujemy Wam, że jesteście 

dziękujemy, że my jesteśmy 

 



TPR20 
Kochani Rodzice 

 

Było kiedyś tak dobrze, tak beztrosko… 

Brudna sukienka, obdarte kolana, 

Biegaliśmy boso, robiliśmy domki, 

Jeździliśmy rowerem, na łyżwach i 

W niezapomnianych kuligach… 

Dni były pełne was a sny przyjemne, 

Każda radość miała wasz gest, wasz głos… 

Nie wiedzieliśmy co znaczy nienawidzić i cierpieć... 

Byliśmy z wami, Wy byliście przy nas. 

Patrząc na nas z nadzieją 

Myśleliście - Będą silni ...szczęśliwi ... bez trosk... 

Kochani rodzice ! Cóż Wam o sobie powiemy... 

Nauczyliśmy się cierpieć, walczyć, przebaczać 

I kochać, kochać tak mocno jak tylko potrafi człowiek... 

Dlatego w dzień tak szczególny pragniemy Wam z głębi serca podziękować... 

... za to że znosiliście to czego nie sposób było znieść... 

za wierszyki, melodie, które już zawsze rozbrzmiewać będą w naszych myślach 

... że kochaliście nas, nawet wtedy gdy kochać nas się nie dało ... 

Dziękujemy za to, 

że zawsze byliście ... nie natrętni ... nie natarczywi... wolni o każdej porze, 

aby poradzić coś - na katar, - na gardło, - na plamę... 

Za to że byliście ramieniem w które można było się wypłakać 

osobami z niewyczerpanym kapitałem miłości.... 

Dziękujemy za wsparcie i pomoc w tym najważniejszym dla nas dniu, 

Za wspaniałe wesele i za piękny początek naszej wspólnej drogi, 

Którą zapewniliście nam dając nam dom, 

Miejsce w którym teraz my stworzymy rodzinę.. 

DZIĘKUJEMY 

 


