
23 czerwca Dzień Ojca 

 

Wszystko co było Twoim marzeniem,  

co jest i będzie w przyszłości 

Niech nie uleci z cichym westchnieniem 

lecz NIECH SIĘ SPEŁNI W CAŁOŚCI. 

 

 

Kochani Uczniowie, cieszymy się bardzo z waszej aktywności. 

Jesteśmy dumni, że w tak trudnym dla wszystkich czasie 

chętnie zaangażowaliście się w napisanie wiersza dla Taty. 

 

A oto najpiękniejsze życzenia dzieci, 

wyrażone w ich wierszach: 

 

 

Kochany tatusiu! W Dniu Twojego Święta, niech Ci 

się spełnią wszystkie pragnienia, niech słonko 

zawsze Ci Świeci, a smutek obok przeleci. 

Zdrowia, pomyślności, i 100 latek żyj 

Życzę Tego z serca mego mój tatuniu jedyny!! 

Julia Tkacz kl. I a 

 



Tatusiu Kochany bądź mi zawsze oddany. Ty masz 

często racje, proszę zabierz mnie w tym roku na 

wspaniałe wakacje. Może w góry, może na Mazury? 

Gdzie chcesz!!! Ale wiesz! Byle by daleko, by był tam 

zwierz!!!  

Lubię się do Ciebie przytulać, bo wiem, że do snu  

chcesz zawsze mnie ululać. Lubię Twoje rozkazy, bo 

wiem, że w przyszłości będę bez skazy. Będę Cię 

słuchała i zawsze je wypełniała. 

 Jesteś dla mnie wzorem do naśladowania, więc 

będę przyrządzać Ci pyszne dania.  

Jesteś Kochany, a Twoje rady na moje smutki, to jak 

przyłożony plaster do rany. 

 Gdy mam problem zawsze idę do Ciebie,  bo Ty mi 

pomożesz w każdej potrzebie. Służysz mi swoją wiedzą   

i pomocą, a ja zachwycam się Twą dobrą mocą...  

Twoja Karolinka. 

 

 

 

 

Karolina Bryk kl. IV a 



Wiersz dla taty 
 

 

Kochany tato, jesteś jak lato, zawsze ciepły 

i gorący  jak płomyk słońca wschodzący. Jesteś 

mądry, jesteś zgrabny i powabny, taki jak dla 

mnie, po prostu przykładny!!! Jesteś dla mnie 

wspaniały tato, dlatego dziś w ten piękny 

dzień: Dzień Taty!!! chcę Ci podziękować za 

życie, które mi dałeś i nigdy tego nie 

żałowałeś!!!  

Uczysz mnie uczciwości, bo wiem, że dla 

Ciebie jej brak, to powód do złości. Czasem 

ganisz mnie za brak kultury, bo wiesz, że gdy jej 

nie ma, to można prowokować różne 

awantury. 

 Chcesz bym była sprytna, zwinna  

 zaradna, i w każdej życiowej sytuacji 

przykładna. Sumiennie pracowała, szła na 

kompromisy, by w przyszłości nie mieć 

problemu – co ,, włożyć do misy’’. 



 Masz zawsze mądre zdanie, a Twoje każde 

polecenie – to moje wykonanie. Czasem czuję 

się jak w wojsku wśród żołnierzy, kiedy Ty 

dajesz rozkazy, a ja muszę wykonywać je bez 

skazy. Ale mi to nie przeszkadza, przecież 

lepsza taka władza!!! Przecież kochasz mnie 

szalenie, z całych sił ,więc nigdy nie będziesz 

mnie bił. A ja zawsze będę Cię szanowała  

i kochała oraz  zawsze za Tobą tato w obronie 

stawała. 

 Chcę być taka jak Ty, by uczciwie żyć i nic 

nigdy nie kryć. 

Kocham Cię mój tatusiu!!! 

                                                                                Twoja Gabrysia 

 

 

 

 

 

Gabrysia Bryk kl. I a 
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Gabrysia Rutkowska kl. I a 

 

 

 

                                                            Zuzanna Krawczyńska kl. I a 

Kochanym Tatom w dniu ich święta życzymy 

wszystkiego najlepszego! 
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