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We love you.

Dzień Mamy!



Ciekawostki o Dniu Matki z całego świata. Czy
wiesz, że…

  Bez względu na szerokość geograficzną,
kulturę, religię, czy ustrój polityczny, Dzień
Matki obchodzony jest w ponad 40 krajach
na świecie.

Dzień Matki to ma początek w czasach
starożytnych. Narodził  się prawdopodobnie
w Grecji  i  w Rzymie.

W Rzymie obchodzone święta matki
nazywano Hilariami (święto radości) .  Hilaria
trwały od 15 do 18 maja. Podczas tych
uroczystych dni czczono boginię Cybelę –
matkę bogów.



Dzień Matki pierwszy raz obchodzono w
Polsce w 1914 roku w Krakowie. Jako jedyni
obchodzimy go 26 maja.

Na świecie w różnych krajach święto to
wypada innego dnia. I  tak na przykład
Meksykanie uczczą go 10 maja, Armeńczycy 7
kwietnia, a Indonezyjczycy 22 grudnia.

W Australii  i  Kanadzie w dniu święta mam
przypina się do ubrań goździki.  Nie jest to
bez znaczenia w jakim kolorze będzie kwiat.
Białe goździki oznaczają, że matka tej  osoby
zmarła, a kolorowe, że żyje.  Dla
Kanadyjczyków Dzień Matki jest równie
ważny jak Boże Narodzenie.



Dzień Matki jest też bardzo ważny dla
Włochów, którzy są wyjątkowo rodzinni.  Z
okazji  tego święta piecze się ciasteczka w
kształcie serca. Pomaga się też mamom we
wszelkich domowych pracach. Niektórzy
zapraszają mamy na uroczysty obiad do
restauracji .  Dzień Matki we Włoszech
wypada w drugą niedzielę maja.

Miłość Mamy do dziecka jest bezwarunkowa i jej
poświęcenie pozwalają dzieciom dzielnie

stawiać kolejne życiowe kroki.  Pamiętajmy o tym
każdego dnia, a w Dzień Matki możemy

oficjalnie za wszystko podziękować.
 
 



Pamiętajmy o naszych mamach i przygotujmy
im podarunek od serca, coś swojego! Może

laurka? Poniżej znajdziecie kilka cytatów,
które może Was zainspirują. Powodzenia! 
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Kącik Młodego Poety:
Najlepsze u mamy jest to że ją mamy.
Mamy ją swoją nie cudzą. Nie inną.

Zawsze tę samą.
I żeby nie wiem co się stało

mama zostanie mamą.
Tylko jedna mama na zmartwienia.
Tylko jedna na dwójkę z polskiego.

Tylko jedna na bójki z najlepszym kolegą.
Jedna od bólu zęba i przeziębienia.

 
Jedna od jedzenia i  niejedzenia.
Nie na sprzedaż. Nie do zamiany.
Nasza wszędzie i  przez cały czas.

Więc najlepsze u mamy
jest to,  że ją mamy

i że mama ma właśnie nas.



Dzień Matki jest raz w roku,
Szczęśliwy i  pełen uroku.

W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia:
Zdrowia szczęścia i  powodzenia.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku

Za to, że dni moje tęcza malujesz
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Z okazji  Twojego dnia Mamo,
za wczoraj i  dziś… zawsze tak samo.

Każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem.

Zdrowia, si ł  i  codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.

Za wszystkie dla mnie trudy i  starania
składam Ci dzisiaj podziękowania.



Kochana Mamo zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest bardzo fajnie.

I w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i  uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować
i skromny bukiecik kwiatków podarować.

 Słowa Twoje zawsze koją,
dom Twój moją jest ostoją.
Twe porady sobą chłonę,

miłość składam w Twoje dłonie.
Tak przykładnie przy mnie trwasz,

dajesz wszystko mi,  co masz.
Spokój w Tobie niesłychany,
serca ciepłem rozświetlany.

I mi właśnie jest to dane,
mieć tak wyjątkową Mamę!



 „Nie ma jak u mamy” Wojciech Młynarski
 

Ona jedna dostrzegała
w durnym świecie tym jakiś ład!

własną piersią dokarmiała,
oczy mlekiem zalewała…

Wychowała jak umiała
a gdy wyjrzał już człek na świat,

wziął swój los w ręce dwie,
i  nie w głowie mu było że…

 
Nie ma jak u mamy ciepły piec cichy kąt!

Nie ma jak u mamy kto nie wierzy robi błąd!
Nie ma jak u mamy cichy kąt ciepły piec!

Nie ma jak u mamy kto nie wierzy jego rzecz!
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