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Dziś rozpoczynają się egzaminy zawodowe 

 

Powodzenia! 

23 czerwca  w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca 

 

1.Święto ojców nie zyskało tak dużej popularności na świecie. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest 
już od kilkudziesięciu lat, a święto to jest coraz bardziej znane. Po raz pierwszy polscy ojcowie 
świętowali w 1965 roku.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNrfHcPdQO4 

Kiedy byłem małym chłopcem - Tadeusz Nalepa 
 



2. Zwyczaj nakazuje, aby w Dzień Ojca złożyć swojemu tacie życzenia lub wręczyć mu jakiś drobny 
upominek. Święto to jest okazją, aby wyrazić wobec niego szacunek i podziękować mu za okazaną 
pomoc i wkład włożony w nasze wychowanie. Najlepsze  Życzenia to płynące z serca szczere słowa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2qgSOw1k99k 

3. Trochę na wesoło i do przemyślenia ciekawie pokazana relacja syna z ojcem z  filmu,, Indiana Jones 
i ostatnia krucjata’’. Grany przez Seana Connery'ego Henry Jones Sr. jest niekonwencjonalnym ojcem. 
Nie poświęca uwagi synowi, Indianie, a po śmierci żony czuje do niego nieuzasadniony żal. Do tego 
ciągle tkwi z nosem w książkach, a poszukiwanie kielicha Chrystusa – świętego Graala – wypełnia całe 
jego życie. Kiedy jednak ojciec zostaje porwany przez Niemców, Indiana Jones niezwłocznie rusza na 
ratunek. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=e1KKVy-nki8&feature=emb_title 

4. Obecny przy dziecku i czuły ojciec ma na rozwój osobowości dziecka ogromny wpływ. Maluch czuje 
się bezpieczny, a w dorosłym życiu łatwiej nawiązuje relacje uczuciowe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BD-hhFBZf6c 

Anna Maria Jopek – Tata 



 
5. Przypomnijmy balladę Adama Mickiewicza ,, Powrót taty’’ z muzyką St. Moniuszki 

 
https://www.youtube.com/watch?v=d7EggE5bGM8 
 
6. Coś z popu dla odmiany - klasyk już- Madonna - Papa Don't Preach  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G333Is7VPOg 

Fragment tłumaczenia TEKSTU: 

Tatku, wiem, że będziesz zmartwiony 
Bo zawsze byłam Twoją małą dziewczynką 
Ale powinieneś wiedzieć, że 
Nie jestem już dzieckiem 
Zawsze uczyłeś mnie odróżniać dobro od zła 
Potrzebuję Twojej pomocy, tatusiu bądź silny, proszę 
Może i mam młode serce 
Ale wiem co mówię 

7. Jeszcze dedykacja - Eric Clapton My Father's Eyes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bocDpFVhyDw&feature=emb_title 



 


