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- Nie pieniądz, nie czystoĞü na
wysoki poáysk, a czas dla dzieci - to
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- Posprzątaü nie muszĊ idealnie,
zmywanie mogĊ odáoĪyü na póĨniej, ale
na zabawĊ z dzieümi, na bycie z nimi
muszĊ mieü czas, bo to jest najwaĪniejsze - dzieci, rodzina. Naczynia mogĊ
pozmywaü, kiedy synowie juĪ pójdą
spaü GRGDMH
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- WstajĊ ok.
godz. 5.00, na
godzinĊ przed
dzieümi. Są
przyzwyczajone
do wczesnego
wstawania, wiĊc
specjalnej pobudki im nie robiĊ.
PrzygotowujĊ
Ğniadanko, ogarniam, co potrzeba.
O 6.30 dzieci są
juĪ w przedszkolu. Choü na brak
roboty nie narzekam, o 15.30 koĔczĊ pracĊ, bo trzeba
odebraü dzieci z przedszkola. A zdarza
siĊ, Īe wczeĞniej dzwoni pani przedszkolanka z informacją, Īe z którymĞ
z cháopców coĞ siĊ dzieje, wtedy rzucam wszystko i po niego jadĊ. PóĨniej
obiad - albo przygotowujĊ go dzieĔ
wczeĞniej, albo jemy coĞ „na szybko”.
Zrobiü obiad w póá godziny to znowu
nie jest wielka sztuka. Poza tym dzieci
w przedszkolu jedzą obiadki, wiĊc aĪ
tak gáodne nie są
$SRWHP]DEDZDQDMF]ĊĞFLHMQD
SODFXSU]\XO6SRUWRZHMERWRPLHM
VFHFDáDF]ZyUNDSROXELáDQDMEDUG]LHM
$ZV]\VWNR]DF]ĊáRVLĊZXELHJáRURF]
QHZDNDFMH7DWRRELHFDáG]LHFLRP
ĪH]ZLHG]ąZV]\VWNLHSODFH]DEDZ
Z2VWU]HV]RZLH5D]HP]RVLHGORZ\PL
LW\PLSU]\SU]HGV]NRODFKE\áRLFKRN
%DZLOLVLĊQDNDĪG\P]QLFKQDZHW
SU]\V]NROHZ3RWDĞQLGRNąGZ\EUDOLVLĊ
QDSLHV]ąZ\FLHF]Ną:NRĔFXQDMEDU
G]LHMSROXELOLWHQRVLHGORZ\SODF]DEDZ

SONDA

Katarzyna Iwaĕska
z synkiem Marcinem
wychowuje dzieci

Mój tata zawsze byâ stanowczy,
ale teī w kaīdej chwili moīna byâo do
niego pójğý, przytuliý siċ, wygadaý czy
poprosiý o radċ. Moīna powiedzieý,
īe miaâ dwa oblicza - kochany, ale teī
twardo wyznaczajĆcy zasady i granice.
Nauczyâ mnie wielu īyciowych
rzeczy, na przykâad tego, jak byý
dobrym czâowiekiem, jak sobie dawaý ze wszystkim radċ, īeby to īycie
byâo lepsze.
Najlepiej wspominam wspólne
chwile spċdzone na naszej dziaâce rekreacyjnej. Wszystko robiliğmy tam razem z mamĆ i z tatĆ. Byâ to zawsze czas
beztroski, radosny i po prostu miây.
Oczywiğcie nadal mamy ze sobĆ
bardzo dobry kontakt, chociaī, ze
wzglċdu na dzielĆcĆ nas odlegâoğý,
widujemy siċ juī rzadziej. Staramy siċ
jednak czċsto rozmawiaý przez telefon. Jeğli tylko jest taka moīliwoğý, to
siċ odwiedzamy.
Z okazji Dnia Ojca chciaâabym mojemu tacie īyczyý przede wszystkim
zdrowia. Wiadomo, jak to jest w dzisiejszych czasach, jeīeli zdrowia nie
ma, to caâe īycie siċ wali, a jak ono
jest, to czâowiek sobie z innymi rzeczami poradzi. Dodatkowo īyczċ mu
zadowolenia z wnuków i dzieci.
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MÓJ TATA

Kinga Jċdrzejewska
zajmuje siċ domem

Mój tato ma obecnie problemy ze
zdrowiem, które bardzo go zmieniây.
Jednak zawsze uwaīaâam go za kochanego, pomocnego czâowieka.
Gdy byâam dzieckiem, to spċdzaâam z nim duīo czasu. Czċsto
chodziliğmy na spacery do lasu lub
jeĩdziliğmy na przeróīne wycieczki,
podczas których uczyâ mnie znaków
drogowych, dziċki czemu, zdajĆc
egzamin na prawo jazdy, nie miaâam
z nimi problemu.
Nie potraÀċ zdecydowaý, które
wspomnienie zwiĆzane z moim tatĆ
jest tym najlepszym. Caây wspólnie
spċdzany czas byâ wspaniaây.
Jestem jedynaczkĆ, wiċc jak to
czċsto ludzie mówiĆ, byâam „córeczkĆ
tatusia”. Nigdy nie byâ dla mnie surowy, ale wyznaczaâ zasady, których
musiaâam przestrzegaý, na przykâad
okreğliâ konkretnĆ godzinċ, o której
powinnam byý w domu i zdecydowanie nie mogâam siċ spóĩniý. Rodzice
nauczyli mnie samodzielnoğci, wiċc
nie do koĕca jestem takĆ stereotypowĆ jedynaczkĆ.
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Jan áatka
tokarz

Tata zawsze byâ osobĆ surowĆ, ale
bardzo uczciwĆ i sprawiedliwĆ. Gdy
byâem dzieckiem, to panowaây inne
zwyczaje. Zajmowaâa siċ mnĆ mama,
poniewaī ojciec caâymi dniami bardzo
ciċīko pracowaâ. Mimo braku czasu
nauczyâ mnie wielu rzeczy, które przydawaây i przydajĆ siċ przez caâe moje
mâodzieĕcze i dorosâe īycie. Dziċki
niemu wiem, īe kaīdy czâowiek zasâuguje na szacunek, moje postċpowanie
musi byý szczere i sprawiedliwe, a wykonywana przeze mnie praca powinna
byý uczciwa.
Niestety tata zmarâ, gdy byâem jeszcze dzieckiem. PrzechodzĆc okres
dorastania, bardzo odczuwaâem jego
brak. Nie miaâem przy sobie mċskiego
wzorca, na którym mógâbym w stu
procentach polegaý, i od którego mógâbym nauczyý siċ rzeczy, których īadna kobieta nie jest w stanie mâodego
châopca nauczyý.
Uwaīam mojego tatċ za czâowieka
wspaniaâego, kochanego i dobrego,
īaâujċ, īe nie dane nam byâo spċdziý
ze sobĆ wiċcej czasu.

Tomasz Stach
uczeĕ I LO

Mój tata, niestety, juī nie īyje.
Byâ bardzo opiekuĕczym i pomocnym czâowiekiem. Mogâem do niego
przyjğý z kaīdym problemem, a on
potrafiâ umiejċtnie mi doradziý, jak
wybrnĆý z danej sytuacji. Nigdy siċ
nie zdarzyâo, īeby mnie zbyâ. Znajdowaâ dla mnie czas, niekiedy bardzo
dâugo rozmawialiğmy o danym zagadnieniu.
Byâ moim wzorem do nağladowania. Dziċki niemu nauczyâem siċ,
jak byý gâowĆ rodziny oraz tego, īe
w īyciu nie moīna siċ poddawaý,
zaâamywaý i zawsze trzeba dĆīyý
do wyznaczonego celu.
Tata byâ zawodowym kierowcĆ
i zabieraâ mnie ze sobĆ w trasy, zarówno te dâugie, jak i te krótsze. Mam
z tamtego okresu wiele piċknych
wspomnieĕ. Cieszyâem siċ bardzo
na te wycieczki, poniewaī mogâem
z nim spċdziý bardzo duīo czasu.
Wiedziaâem teī, īe mam go wtedy
tylko dla siebie.

Dawid Frankowski
uczeĕ ZS nr 2

W kaīdym momencie mogċ iğý
do mojego taty po radċ. Jest osobĆ
bardzo kochanĆ, pomocnĆ i umiejĆcĆ
sâuchaý. Jeīeli chodzi o wychowanie
mnie, to ma swoje zasady, których nie
mogċ âamaý, chociaī czasem przymyka na moje bâċdy oko.
Nauczyâ mnie wielu rzeczy, zaczynajĆc od tych podstawowych, czyli
jak byý dobrym czâowiekiem, a skoĕczywszy na prowadzeniu samochodu
i majsterkowaniu.
Najlepiej z dzieciĕstwa wspominam wyjazdy z rodzicami na wakacje
nad morze, podczas których tata miaâ
dla mnie duīo czasu, a przecieī kaīde
dziecko wâağnie tego potrzebuje.
Dziğ spċdzamy ze sobĆ trochċ
mniej czasu niī w przeszâoğci, ale
nadal wiem, īe zawsze mogċ na niego
liczyý i gdy tylko bċdċ tego potrzebowaâ, on przy mnie bċdzie.
Na Dzieĕ Ojca chciaâbym īyczyý
mu przede wszystkim zdrowia, dâugiego īycia i po prostu szczċğcia.

