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WZORY Podziękowań dla Rodziców 

 
1. 

Kochani Rodzice! 
U progu  

wspólnego życia we dwoje  
chcemy powiedzieć Wam 

DZIĘKUJEMY: 
za szczęśliwe życie,  

które nam zapewniliście,  
za miłość,  

którą wciąż nam dajecie,  
a przede wszystkim za to,  

że jesteście… 
 

2. 
Kochani Rodzice! 

To dzięki Wam ten wyjątkowy dzień  
Będzie niezapomnianym wspomnieniem.  

Dziękuję za wszystko co dla mnie zrobiliście,  
Za trud wychowania, za cierpliwość  

I za waszą miłość. 
 

3. 
Kochana Mamo, Kochany Tato! 

Z głębi serca dziękuję Wam,  
za wszystkie dni, które razem przeżyliśmy…  
Jestem wdzięczna za każdą pogodną chwilę,  

za uśmiech, miłość, dobrą radę…  
za to, że zawsze mogłam liczyć  

na waszą pomoc i wsparcie.  
W każdej chwili mojego życia  
W ciągu tych wszystkich lat,  

Wychowując mnie,  
Stawaliście się moimi  

najlepszymi przyjaciółmi,  
na których zawsze mogę polegać,  

którzy zawsze służą pomocą i wsparciem.  
Dziękuję za trud jaki włożyliście w to,  

Abym wyrosła na wartościowego człowieka. 
 

4. 
Kochani Rodzice  
Dziękujemy Wam  

Za trud wychowania  
Za miłość i uśmiech  

Za pogodne dni  
Pełne radości i szczęścia  

Za waszą pomoc i wsparcie  
W każdej chwili naszego życia 

 
5. 

Kochani Rodzice Dzisiaj Dziękujemy Wam,  
za to, że jesteście  

Za to, że zawsze nas wspieraliście,  
W każdej decyzji dobrej lub złej,  

Zawsze biliście obok.  
Dzięki wam wszystko jest możliwe,  

Dziękujemy za waszą miłość 
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6. 
Kochani Rodzice,  

W tym szczególnym dla nas dniu  
Chcemy powiedzieć Wam Dziękuje,  

Za życie, które nam daliście,  
Za miłość i wsparcie,  

które wciąż nam dajecie,  
za to że jesteście…  

Bardzo Was Kochamy ! 
 
 

7. 
Kochani Rodzice!  

U progu wspólnego życia we dwoje,  
chcielibyśmy zwrócić się właśnie do Was.  

Przepełnia nas uczucie radości i wdzięczności.  
Byliście z nami od samego początku,  

wzrastaliśmy w Waszych oczach,  
stawialiśmy pierwsze kroki,  

wypowiadaliśmy pierwsze słowa.  
Pokonując często wiele trudności,  

opiekowaliście się nami, wychowywaliście,  
by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie.  

We wspaniały sposób rozwinęliście  
powierzony Wam od Boga dar,  

jakim byliśmy. 
Dziś zakładamy rodzinę  

i już niedługo sami będziemy rodzicami.  
Wtedy jeszcze bardziej uświadomimy sobie  

jak wiele dobra dla nas uczyniliście.  
Nie raz jeszcze zapewne skorzystamy  

z Waszej rady i doświadczenia życiowego.  
Mamy też nadzieję,  

ze sprawimy Wam jeszcze dużo radości  
i będziemy dla Was pociechą. 

Za te wszystkie lata rodzicielskiej miłości  
z całego serca mówimy DZIĘKUJE ! 

KOCHAMY WAS DRODZY RODZICE !!! 
 
 

8. 
"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" 
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9. 
Kochani Rodzice 

Dziękujemy 
Za to żeście nas tak pięknie wychowali 

Za każdy dzień życia codziennego  
Za smak chleba powszedniego  

Za wiedzę, tornister, książki i pieluszki  
I każdy dzień dzieciństwa maluśki  
Za łzy szczęścia , smutki i radości  

I za każdy dzień życia w rodzinnej miłości  
Dziś już jako ludzie odpowiedzialni, dorośli  
Znaleźliśmy szczęście w małżeńskiej miłości  

Znalazły się nasze serca zbłąkane  
I związały się nasze ręce kochane  

Przyszedł czas spłacić należny dług  
I wieść razem przez życie radosny małżeński trud 

Dziękujemy za wszystko  
Za domowe ognisko za kochaną rodzinkę  

I za każdą szczęścia chwilkę  
Za błogosławieństwo, uroczystość w kościele  

Za życzenia i dobroci tak wiele!!  
Wasze dzieci 

 
 

10. 
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, siniaków.   
 

Dziękujemy wam za dzisiejszy dzień,   
za wysiłek jaki włożyliście w to,   
aby był najpiękniejszym dniem   

w naszym życiu.   
 

Dziękujemy, że jesteście   
Dziękujemy, że my jesteśmy. 

Kochani Rodzice! 
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11. 
Jesteście najwspanialszymi rodzicami na świecie. 

Tak bardzo Kochamy Was, dziękujemy za wszystko 
i za wszystko co złe przepraszamy. 

Dziękujemy za to, jak wiele nas nauczyliście, 
jak wiele uśmiechu nam daliście, dziękujemy za spacery, 

na które chodziliście z nami jak byliśmy mali. 
Dziękujemy za piosenki, które nuciliście nam do snu, 

za to, że zawsze byliście blisko nas. 
Mama i Tato to wielkie słowa i wiedzą o tym tylko dzieci, 

że życie bez Nich nic nie znaczy. I choć nie raz 
ściskaliśmy zęby, że morały prawicie nam, to gdy 

nie ma Was przy nas, pustkę czujemy w sercu swym. 
Zdajemy sobie sprawę, że mało jeszcze wiemy o życiu 

i pewnie nie jesteśmy dobrymi doradcami, a nawet 
czasami trudni z nas partnerzy do rozmowy, 

ale z każdym dniem przybywa nam 
wiedzy i doświadczeń. 

W tym szczególnym dniu składamy Wam życzenia 
byście byli szczęśliwi, mieli jak najwięcej powodów doradości, 

a jak najmniej do smutku, żeby nigdy serduszko 
nie bolało Was i żebyście pamiętali, że bardzo mocno 

 
 
 
 
 

12. 
Najdrożsi Rodzice! 

 
U progu wspólnego życia we dwoje, 
chcielibyśmy w szczególny sposób 

zwrócić się właśnie do Was. 
Przepełnia nas bowiem uczucie 

ogromnej radości i wdzięczności. 
Byliście z nami od samego początku. 

Wzrastaliśmy na Waszych oczach, przy Was 
stawialiśmy pierwsze kroki 

oraz wypowiadaliśmy pierwsze słowa. 
Pokonując często wiele trudności, opiekowaliście się nami, 

wychowywaliście, by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie. 
Dziś zakładamy rodzinę i już niedługo 

sami będziemy rodzicami. 
Wtedy pewnie jeszcze bardziej uświadomimy sobie 

jak wiele dobra dla nas uczyniliście. 
Nie raz jeszcze zapewne skorzystamy 

z Waszej rady i doświadczenia życiowego. 
Mamy też nadzieję, że sprawimy Wam jeszcze 

dużo radości i będziemy dla Was pociechą. 
Nadszedł dla nas bardzo ważny i szczególny dzień 

oraz doskonała okazją by powiedzieć Wam 
 

Dziękujemy! 
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13. 
Kochani Rodzice! 

 
U progu wspólnego życia we dwoje 
chcielibyśmy w szczególny sposób 

zwrócić się właśnie do Was. 
Byliście z nami od samego początku. 
Przy Was stawialiśmy pierwsze kroki 
oraz wypowiadaliśmy pierwsze słowa. 

Pokonując często wiele trudności, 
opiekowaliście się nami, wychowywaliście nas, 

by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie. 
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, 

za uśmiech, miłość, dobrą radę… 
Za to, że zawsze mogliśmy liczyć 

na Waszą pomoc i wsparcie. 
Pragniemy Wam również podziękować za pomoc 

w przygotowaniach do naszego ślubu oraz zabawy weselnej. 
To dzięki Wam dzisiejszego wieczoru 
mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać, 
z całego serca Dziękujemy Wam... 

 
14. 

Kochani Rodzice!  
 

Zebraliśmy się tutaj, aby świętować nasze Zaślubiny. 
Pragniemy przekazać pełne miłości podziękowania. 

Za trud wychowania, opiekę, 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. 

Pragniemy Wam również podziękować za pomoc 
w przygotowaniach do naszego ślubu oraz zabawy weselnej. 

To dzięki Wam dzisiejszego wieczoru 
mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać, 

z całego serca dziękujemy... 
 

Wasze Kochające Dzieci! 
 

15. 
Kochana Mamo!  

 
W tym szczególnym dla mnie dniu 

chciałabym Ci powiedzieć Dziękuję: 
w pierwszym rzędzie za życie, które mi dałaś, 

ale byłoby one pozbawione sensu gdybyś 
nie obdarowała mnie szczególnie. 

Dziękuję Ci: 
• za przykład dawany całym swoim życiem, 
to właśnie z Twoją pomocą zrozumiałam, 

że kochać to znaczy wybaczać i mieć nadzieję, 
• za ciepło, miłość i oparcie, które wciąż 

mi dajesz, tak mało chcąc w zamian, 
• za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, 

której mnie uczyłaś, 
• za kulturę, takt i delikatność, którą mnie darzysz, 

• za to, że jesteś i dzięki temu jakaś część mnie 
może czuć się ciągle radosnym dzieckiem. 

 
Bardzo Cię Kocham! 
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16. 
Kochani Rodzice!  

 
Dzisiaj w tym Dniu nietypowym 

słonecznym, weselnym, sierpniowym, 
podziękować chciałam za wszystkie dni 

spędzone do tej pory z Wami, 
za to, że byliście ze mną..., 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 spędziłam mile, 

za „dobranoc” wieczorem, za poranne pobudki, 
za uśmiech na twarzy, za kieliszek wódki. 

Dużo czasu z Wami spędziłam, żyłam... myślałam, 
z Wami świat lepszy - to na pewno zrozumiałam. 

Dziś jest darem, jutro tajemnicą, 
wczoraj historią, jest... 

Dziękuję za miłość, za każdy gest, 
za wszystko... 

Dziękuję Wam! 
Niech szczęście w Waszych sercach gości. 

 
 
 
 

17.  
Kochana Mama z Kochanym Tatą 

kochali dzieci nie tylko w lato. 
Dali buziaka i z serem grzankę, 
a kiedy trzeba - to pogadankę. 
Uczyli chodzić, uczyli mówić, 

aż wychowali w końcu na ludzi. 
Czemu deszcz pada, a ryba pływa? 

Czemu od piłki tłucze się szyba? 
Znali odpowiedź na milion pytań 

i dzielnie brali zakręty życia. 
Radzili sobie z małym dzieciaczkiem, 
radzili z większym i z nastolatkiem. 
A teraz patrzą jak w świat ruszamy, 

by radzić sobie ze sobą sami. 
Drodzy Rodzice, najlepsi na świecie, 

tracicie dziecko i zyskujecie, 
więc dziś przyjmijcie od nas dyplomy 

i swoich dzieci niskie ukłony. 
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18.  
Kochani Rodzice! 

 
W tym szczególnym dla nas dniu 
chcielibyśmy złożyć w Wasze ręce 

bukiet najgorętszych podziękowań. 
Z całego serca dziękujemy za to, że jesteśmy, 

za przewijanie, kąpanie, karmienie i wstawanie w nocy. 
Dziękujemy za to, że kołysaliście nas na rękach. 
Dziękujemy za wszystkie zaśpiewane piosenki 

i bajki opowiedziane do snu. 
Dziękujemy, że byliście z nami, 
gdy robiliśmy pierwsze kroczki, 

gdy wyrzynały się nasze pierwsze ząbki 
i gdy wypowiadaliśmy swoje pierwsze w życiu słowa... 

Dziękujemy za to, że nauczyliście nas znaku krzyża, 
za wspólne modlitwy i chodzenie razem do kościoła 

Dziękujemy, że nigdy nie chodziliśmy głodni, zawsze mieliśmy 
w co się ubrać i nigdy nam niczego nie brakowało. 

Dziękujemy za każdy dzień, który spędziliśmy w szkole, 
za całe wykształcenie, które nam daliście. 

Dziękujemy za nasze rodzeństwo, 
bo dzięki nim nie musieliśmy wychowywać się sami. 

Dziękujemy za to, że dbaliście o nasze zdrowie, 
za wspólne wizyty u lekarza i dentysty. 

Dziękujemy, że nie byliście przeszkodą dla naszego związku 
i w odpowiednim czasie pozwoliliście nam iść swoją drogą. 

Dziękujemy, że swoim życiem daliście nam przykład, 
nauczyliście szacunku i pokazaliście jak powinna wyglądać rodzina. 

Dziękujemy za dzisiejszy dzień, 
że razem z nami cieszycie się z naszego szczęścia. 

Bez Was nie byłoby nas! 
DZIĘKUJEMY!!! 

 
 
 

19. 
Ręce Wam całuję 

Tatusiu mój, Mamusiu droga. 
Za Wasze trudy, starania, 

za to, że mnie nauczyliście kochać Boga... 
Wy jak dwie perełki w oczach życia. 

Dzięki Wam wszystko łatwiejsze do zdobycia. 
Byliście, gdy po płaczu odzyskiwałam szczęście, po ciemności wzrok. 

Gdy byłam jeszcze dzieckiem, gdy zrobiłam pierwszy krok. 
Byliście gdy byłam szczęśliwa, gdy coś bolało... 

Gdy moje pierwsze słowo wypowiedziane zostało. 
Jak w kroplach rosy po suszy widać... dwa słowa 

„Dziękuję Wam” - w nich skarb żywota się chowa. 
Dziękuję za to przyjęcie, za wszystkie uroczystości. 

Niech szczęście w Waszych sercach gości... 
Za to, że czułam sie przy Was zawsze bezpiecznie. 

Za wszelką troskę i opiekę dziękuję Wam serdecznie. 
Cudownych rodziców mam, których doskonale znam 

i najbardziej na świecie kocham. 
Kocham ich, a oni mnie... 

i niech już tak na zawsze zostanie. 
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20. 
Mamusiu... Tatusiu...  

 
To Wy wycieraliście nasze łzy, gdy nie udał się pierwszy krok. 

Byliście przy nas zawsze, gdy w życie wkradał sie mrok. 
Wy przytulaliście, gdy świat okazywał sie zły. 
Wy tłumaczyliście jak kochać i pięknie żyć. 

Dziękujemy Wam za uśmiech, zrozumienie i zwyczajne sprawy, 
dziękujemy za radość i dni zabawy, a także za Wasze szlachetne serca, 

w których rodzina zawsze ma pierwsze miejsce. 
Za wszystkie Wasze starania 

składamy Wam Rodzice nasze podziękowania. 
Przyjmijcie nasze wyrazy wdzięczności, 

szczęścia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Obiecujemy, że będziemy żyć w miłości i zgodzie, 

że bedziemy dobrzy wyrozumiali dla siebie na co dzień. 
 
 

21. 
Drodzy Rodzice! 

Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie, 
za cierpliwość i dobre serce. 

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!!! 
 
 

22. 
Z głębi serca dziękujemy Wam 

za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. 
Jesteśmy Wam wdzięczni za każdą pogodną chwilę, 

za miłość, uśmiech, dobrą radę. 
To dzięki Wam mogliśmy się dzisiaj wszyscy spotkać. 

 
 

23.  
To jedna z najważniejszych chwil w naszym życiu. 

Spędzamy ją z Wami Najukochańsi Rodzice. 
Zawsze byliście przy nas, zawsze nas kochaliście. 

W tym dniu dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. 
Za to, że zawsze nas wspieraliście. 
Za to, że zawsze obok nas byliście. 

Dziękujemy wam za Waszą miłość i wiarę w nasze możliwości. 
 
 

24.  
Drodzy Rodzice... 

W tak pięknym dniu naszego Ślubu 
dziękujemy Wam przede wszystkim za: 

- życie, to właśnie ono sprawiło, że nasze drogi połączyły się; 
- wychowanie i serce, bo właśnie dzięki nim wiemy 

co znaczy wierzyć, kochać i szanować. 
- za wyrozumiałość i pomocną dłoń. 

Kochamy Was i wierzymy, że potraficie cieszyć się naszym szczęściem. 
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25.  
Kochani Rodzice! 

 
Dziękujemy Wam 

- 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. 
 
 

26. 
Kochani Rodzice 

Pragniemy podziękować Wam za to, że byliście, 
że jesteście i wiemy, że na pewno zawsze będziecie blisko nas. 

Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, 
poświęcenie i zawsze pomocną dłoń. 

Zawsze będziemy przy Was, 
bo kochamy Was równie mocno, jak Wy nas. 

 
 

27. 
Kochana  Mamo… 

Dziękuję Ci z całego serca, 
za to, że pokazałaś mi 

ciepłe promienie słońca 
i poranną rosę na trawie… 

Dziękuję, że wskazałaś ścieżkę, 
którą najłatwiej się idzie 

przez życie. 
Dziękuję, że byłaś ze mną 

zawsze wtedy, 
gdy Cię potrzebowałem 

i trzymałaś mnie za rękę. 
Dziękuję za to…że jesteś. 

Dziękuję również, za pomoc 
w zorganizowaniu 

dzisiejszej uroczystości. 
 
 

28. 
Kochani  Rodzice! 

Za dom pełen miłości, 
ciepła i zaufania, 
za wartości, które 

cenić mnie nauczyliście, 
za wzory godne naśladowania, 

za to, że jestem jaka jestem 
i kim dzisiaj jestem, 

za wszystko 
z całego serca 

dziękuję! 
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29. 
Kochani Rodzice! 

Zdrowia, sił i codziennej radości 
wraz ze słowami największej wdzięczności, 

za wszystkie lata trudy i starania 
składamy Wam dzisiaj 

podziękowania. 
Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie, 
za to że znosiliście to czego nie sposób było znieść, 

że robiliście coś z niczego, 
że dawaliście mając puste kieszenie, 
że wybaczaliście choć nie było łatwo, 

że kochaliście gdy kochać się nie dało. 
Dziękujemy Wam za wysiłek 

jaki włożyliście w dzisiejszy dzień, 
aby był najpiękniejszym dniem w naszym życiu. Dziękujemy, że jesteście! 

Dziękujemy, że my jesteśmy. 
 
 
 

30. 
Kochani  Rodzice! 

Za wczoraj, za dziś… Z każdym serca uderzeniem 
I z każdym z niego płynącym życzeniem, 

Za wszystkie dla mnie trudy i starania 
Składam dzisiaj podziękowania! 

Kochany tato, kochana mamo… dziękuję Ci, 
Za życie, które daliście mi… 

Za wszystkie radosne chwile dziękuję Wam, 
Niech pozostaną w pamięci nam! 

Z całego serca dziękuję, że 
tak mocno kochaliście zawsze mnie. 

Wszystko co mogę Wam dziś dać 
To moje serce gorące tak…! 

       DZIĘKUJĘ WAM!!! 

za Wasze oczy, 
które z miłością na mnie spoglądają, 

za dłonie, 
które się o mnie troszczyły, 

za wychowanie i serce, 
bo dzięki nim wiem co znaczy wierzyć, 

kochać i szanować, 
za wszystkie lata rodzicielskiej miłości, 

a przede wszystkim  za to, 
że JESTEŚCIE! 

Bardzo się cieszę, 
że to właśnie WY jesteście 

moimi rodzicami! 

 
 
 


