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Świętujemy ,,Dzień Ojca” 

                                                                          

 

W ramach  obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem lokalnym ,,Dni 

Rodziny w Gronie Rodziny” w GOPS W Pieckach  asystenci rodzin zorganizowali  uroczystą 

wideorelację z udziałem rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Z okazji święta naszych 

ojców warto podkreślić, że jeśli pierwszym słowem dziecka jest często mama, to drugim tata. 

Niezależnie od zmian zachodzących wokół nas, ojcowie są i pozostaną niezastąpieni w roli 

przewodników, wzorców i mistrzów dla swoich dzieci, wprowadzają je w świat, przekazują 

swoją wiedzę i umiejętności. Dają przykład odwagi i konsekwencji w dążeniu do celów. We 

własny męski sposób kochając dzieci i wyrażając troskę o nie, zapewniają im spokój oraz 

pewność, że zawsze można wesprzeć się na silnym ojcowskim ramieniu. Pamięć o tym 

pięknym doświadczeniu towarzyszy potem dzieciom przez całe życie. 

  

Dzień Ojca obchodzimy w czerwcu, a dokładnie 23 czerwca. W tym roku  ze względu na 

trwający stan epidemii w naszym kraju obchodzimy ten dzień zdalnie. Dzień Ojca co prawda 

nie jest tak popularnym świętem jak Dzień Matki, ale  ma w Polsce kilkudziesięcioletnią 

tradycję i jest obchodzony od 1965 roku. Święto wszystkich ojców zostało ustanowione na ich 

cześć, aby wyrazić szacunek i wdzięczność za ich wkład w nasze wychowanie. Dlatego  właśnie 

23 czerwca  dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta zrobiły swoim tatom niespodziankę 

i  podczas wideokonferencji prezentowały talenty śpiewając piosenki oraz recytowały wiersze 

tematycznie związane ze świętem. Wszystko dla swoich rodziców.   Podziękowań, braw i 

pochwał tego dnia w świetlicy nie brakowało. Dzieci złożyły  najpiękniejsze życzenia oraz 

podarowały prezenty. Nawet te  drobne upominki  ucieszyły każdego tatę, a kilka ciepłych słów 

wyrażających miłość, jaką dzieci darzą swojego ojca dopełniły całości, ojcowie byli bardzo 

wzruszeni, co można było zobaczyć na ekranie. W miłej rodzinnej atmosferze wspólnie 

świętowaliśmy ten szczególny dzień, który zapewne na długo zapadnie w pamięci dzieci i 

rodziców.  
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