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Życzenia

Życzenia - Ślub
polski tajski
Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co
najlepsze!

ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั
้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข

Używane, gdy gratulujemy młodej parze

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่ค
ุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ

Używane, gdy gratulujemy młodej parze

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze
życia!

ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy

Gratulacje z okazji wypowiedzenia
sakramentalnego "tak"!

ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy

Gratulacje młodej parze i szczęścia na wspólnej
drodze życia!

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเ
จ้าสาวในวันแต่งงาน

Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny
polski tajski
Gratuluję zaręczyn! ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค

ุณ!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn

Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na
nadchodzącej drodze życia

ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในง
านหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง

Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze

Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam,
abyście zawsze byli szczęśliwi.

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันท
ั้งสองคน

Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
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Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam,
abyście zawsze byli razem tak szczęśliwi, jak
teraz.

ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ 
ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งส
องคน

Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze

Gratuluję zaręczyn! Czy już wyznaczyliście datę
ślubu?

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงา
นหรือยัง?

Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice
polski tajski
Urodzinowe Życzenia! สุขสันต์วันเกิด!

Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych

Wszystkiego Najlepszego w Dniu Urodzin! สุขสันต์วันเกิด!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych

Sto lat! ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych

Wszystkiego najlepszego w tym szczególnym
dniu.

ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของ
คุณ

Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych

Spełnienia Marzeń w Dniu Urodzin! ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ
สุขสันต์วันเกิด!

Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych

Wszystkiego, co najlepsze w tym dniu.
Wspaniałych urodzin!

ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขใน
เทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดป
ีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!

Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych

Najlepsze życzenia z okazji rocznicy! สุขสันต์วันครบรอบ!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
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Najlepsze życzenia z okazji ... rocznicy! สุขสันต์วันครอบรอบ!

Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna
rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)

...lat razem! Życzę wspaniałej rocznicy ślubu! ...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม
สุขสันต์วันครบรอบ!

Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy

Najlepsze życzenia z okazji Porcelanowej
Rocznicy!

ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานคร
บรอบของคุณ!

Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu

Najlepsze życzenia z okazji Srebrnej Rocznicy! ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu

Najlepsze życzenia z okazji Rubinowej
Rocznicy!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu

Najlepsze życzenia z okazji Perłowej Rocznicy! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่
งงานของคุณ

Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu

Najlepsze życzenia z okazji Koralowej
Rocznicy!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu

Najlepsze życzenia z okazji Złotej Rocznicy! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu

Najlepsze życzenia z okazji Diamentowej
Rocznicy!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia
polski tajski
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Wracaj do zdrowia! ขอให้หายเร็วๆนะ

Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych

Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
Ogólne życzenia zdrowia

Przyjmij od nas życzenia zdrowia. เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นใ
นเวลารวดเร็ว

Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób

Myślami jestem z Tobą. Życzę szybkiego
powrotu do zdrowia.

นึกถึงคุณ
ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว

Ogólne życzenia zdrowia

Od wszystkich w ..., wracaj szybko do zdrowia. จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Wszyscy w... pozdrawiają Cię serdecznie. ขอให้หายเร็วๆนะ
ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ

Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje
polski tajski
Gratuluję... ขอแสดงความยินดีกับ...

Ogólny zwrot z gratulacjami

Życzę powodzenia w przyszłości i samych
sukcesów w...

ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำ
เร็จใน...

Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości

Życzę samych sukcesów w... ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็
จใน...

Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości

Chcemy Ci pogratulować... ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
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Gratuluję... เยี่ยมมากกับ...

Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy

Gratuluję zdania prawa jazdy! ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่า
นด้วย!

Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy

Gratulacje. Wiedziałem, że Ci się uda. เยี่ยมมาก
พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได
้

Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny

Dobra robota! ขอแสดงความยินดีด้วย!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe
polski tajski
Gratuluję ukończenia studiów! ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษ

าของคุณ!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów

Gratuluję zdania egzaminów! ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบ
ผ่าน!

Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły

Pokazałeś, co potrafisz! Gratuluję świetnych
wyników!

ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงค
วามยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!

Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy

Gratuluję obrony Magistra i życzę powodzenia
w pracy.

ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบค
วามสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและ
ขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ

Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości

Gratuluję świetnych wyników z egzaminu i
życzę powodzenia w przyszłości.

เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและข
อให้คุณโชคดีในอนาคต

Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje
kontynować naukę, czy pójść do pracy
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Gratuluję zdania egzaminów i życzę
powodzenia w pracy.

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด
้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงา
นของคุณในอนาคต

Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka
pracy

Gratuluję przyjęcia na uniwersytet.
Powodzenia!

ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้
คุณให้คุณมีความสุข!

Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje
polski tajski
Jesteśmy wszyscy głęboko wstrząśnięci nagłą
śmiercią ... i chcielibyśmy wyrazić nasze
najgłębsze współczucie. 

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่
าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงควา
มเสียใจอย่างสุดซึ้ง

Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana
bądź nieoczekiwana

Bardzo nam przykro słyszeć o stracie Twego
bliskiego.

เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยิน
ข่าวร้ายครั้งนี้

Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Składam wyrazy szczerego współczucia. ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่าง
สุดซึ้ง

Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Jesteśmy poruszeni z powodu przedwczesnej
śmierci Pana/Pani syna / córki / męża / żony, ...
.

เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างม
ากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ล
ูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ

Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)

Proszę przyjąć nasze najgłębsze kondolencje i
wyrazy współczucia w tym najtrudniejszym
czasie.

กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็
นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้ว
ย

Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą
rodziną w tym najtrudniejszym okresie.

เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของค
ุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้
วย

Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
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Życzenia - Osiągnięcia w karierze
polski tajski
Życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia w
nowej pracy w ...

เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่ค
ุณได้รับที่...

Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy

Od wszystkich pracowników..., życzymy
powodzenia w nowym miejscu pracy.

จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโช
คดีในงานใหม่ของคุณ

Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie

Życzymy wszystkiego, co najlepsze na nowym
stanowisku...

เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่ง
ใหม่ของ...

Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie

Życzymy Ci samych sukcesów w związku z
ropoczęciem kolejnego kroku w karierze
zawodowej.

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน
้าที่การงานของคุณ

Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie

Gratuluję nowej pracy! ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุ
ณด้วย

Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy

Powodzenia w nowej pracy w... ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่.
..

Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny
polski tajski
Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego
synka/waszej córeczki. Gratulujemy!

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ไ
ด้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็
กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย

Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Gratulacje z okazji narodzin dziecka! ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในส
มาชิก!

Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
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Młodej mamie: Najlepsze życzenia dla Ciebie i
Twojego syna /Twojej córki.

สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและ
บุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี

Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka

Gratulujemy przyjścia na świat Waszego
ślicznego dziecka!

ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของล
ูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา

Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Dumnym rodzicom, gratulacje z okazji przyjścia
na świat.... Będziecie wspaniałymi rodzicami.

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงคว
ามยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครั
ว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที
่ดีมากแน่ๆ

Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania
polski tajski
Dziękuję bardzo za... ขอบคุณมากสำหรับ...

Używane w ogólnych podziękowaniach

Chcę podziękować w imieniu mojego
męża/mojej żony i swoim za...

้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของ
ฉันและตัวฉันเอง

Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby

Nie wiem, jak mogę podziękować za... ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่
างไรสำหรับ...

Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę

Jako dowód wdzięczności... เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่
อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ

Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań

Chcielibyśmy złożyć nasze najgorętsze
podziękowania ... za...

เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...ส
ำหรับ...

Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę

Jesteśmy bardzo wdzięczni za... เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
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Korespondencja osobista
Życzenia
Nie ma o czym mówić. Wręcz przeciwnie: to ja
powinienem Ci podziękować!

ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เรา
ต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!

Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne
polski tajski
Najlepsze życzenia świąteczne... การทักทายตามโอกาสจาก...

Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku!

เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Radosnych Świąt Wielkanocnych! สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych

Radosnego Święta Dziękczynienia! สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia

Szczęśliwego Nowego Roku! สุขสันต์วันปีใหม่!
Używane podczas Nowego Roku

Wesołych Świąt! สุขสันต์วันหยุด!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego
Narodzenia i Święta Chanuki)

Wesołej Chanuki! สุขสันต์วันฮานูก้า!
Używane podczas Święta Chanuki

Życzę Ci szczęśliwego Diwali. Niech ten rok
będzie radośniejszy od poprzednich.

สุขสันต์เทศกาลดิวาลี
ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้

Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันค
ริสต์มาส!

Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
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Korespondencja osobista
Życzenia
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku!

เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
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