
Kochana Mama z Kochanym Tat¹ 
kochali dzieci nie tylko w lato.
Dali buziaka i z serem grzankê, 

a kiedy trzeba - to po³ajankê,
uczyli chodziæ, uczyli mówiæ, 

a¿ wychowali w koñcu na ludzi.
Czemu deszcz pada, a ryba p³ywa? 
Czemu od pi³ki siê t³ucze szyba?

Znali odpowiedŸ na milion pytañ 
i dzielnie brali zakrêty ¿ycia.

Radzili sobie z ma³ym dzieciaczkiem, 
radzili z wiêkszym i z nastolatkiem.

A teraz patrz¹, jak w œwiat ruszamy, 
by radziæ sobie ze sob¹ sami.

Drodzy Rodzice, najlepsi w œwiecie, 
tracicie dziecko i zyskujecie,

wiêc dziœ przyjmijcie te dwa dyplomy 
i swoich dzieci niskie uk³ony.

Dyplom  

Wzorowych  Rodziców

Poznañ, dnia 24 czerwca 2007 r.

Ewa i Adam
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WZORY  PODZIEKOWAÑ DLA RODZICÓW
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Dziêkujemy Wam za ¿ycie, które nam daliœcie. 
Wiemy, ¿e by³oby ono pozbawione sensu, gdybyœcie nie obdarowali 

nas mi³oœci¹. Wzrastaliœmy w Waszych oczach, przy Was 
stawialiœmy pierwsze kroki, wypowiadaliœmy pierwsze s³owa.

Opiekowaliœcie siê nami, wychowywaliœcie, by w koñcu wprowadziæ 
nas w doros³e ¿ycie. Teraz  nadszed³ dla nas bardzo szczególny 

dzieñ w ¿yciu. Jednoczeœnie jest to doskona³a okazja, 
¿eby Wam podziêkowaæ.

Za przyk³ad dawany ca³ym swoim ¿yciem.
Za pomoc w zrozumieniu, ¿e kochaæ to znaczy równie¿ 

wybaczaæ i mieæ nadziejê.
Za ciep³o i oparcie, które wci¹¿ nam dajecie tak ma³o chc¹c w zamian.

Za ludzk¹ dobroæ, m¹droœæ i tolerancjê, której nas uczyliœcie.
Z ca³ego serca dziêkujemy za wszystkie lata Rodzicielskiej mi³oœci,
a przede wszystkim za to, ¿e jesteœcie i dziêki temu jakaœ  czêœæ nas 

mo¿e ci¹gle czuæ siê radosnym dzieckiem.

21 kwietnia 2007 r.

Kochani Rodzice !

Bardzo Was Kochamy !

Ola i Adam

To przede wszystkim dziêki Wam,
Waszej mi³oœci i trosce
Dzieñ Naszego Œlubu
by³ dla nas wyj¹tkowy.

Dziêkujemy

01 lipca  2007 roku

Sylwia i Tomek

Kochani Rodzice !

U progu wspólnego ¿ycia we dwoje, chcielibyœmy w szczególny 
sposób zwróciæ siê w³aœnie do Was. Przepe³nia nas bowiem uczucie 

ogromnej radoœci i wdziêcznoœci.

Byliœcie z nami od samego pocz¹tku.
Wzrastaliœmy na Waszych oczach, 

przy Was stawialiœmy pierwsze kroki,
oraz wypowiadaliœmy pierwsze s³owa.
Pokonuj¹c czêsto wiele trudnoœci,

opiekowaliœcie siê nami, wychowywaliœcie,
by w koñcu wprowadziæ nas w doros³e ¿ycie.

Dziœ zak³adamy rodzinê i ju¿ nied³ugo sami bêdziemy rodzicami.
Wtedy pewnie jeszcze bardziej uœwiadomimy sobie

jak wiele dobra dla nas uczyniliœcie.
Mamy te¿ nadziejê, ¿e sprawimy Wam jeszcze du¿o radoœci

i bêdziemy dla Was pociech¹.

Nadszed³ dla nas bardzo wa¿ny i szczególny dzieñ oraz doskona³a 
okazja by powiedzieæ

Wam DZIÊKUJÊ

Joanna & Piotr

3 czerwca 2007

Kochani Rodzice!


	Strona 1

