Nauczyciele PSP nr 8 o swoich Mamach…
Moja Mama!
Moja mama ma 72 lata, ale nikt zazwyczaj w to nie wierzy. Pomaga mi w
potrzebie, zwłaszcza przy dzieciach. Gotuje najlepiej! Jest dla mnie wzorem w
wielu kwestiach. Wszyscy są dla niej zawsze tak samo ważni. O sobie myśli na
końcu. Ma sparowane, ale najdelikatniejsze dłonie na świecie. Zawsze daje mi
oparcie i bardzo się o wszystkich martwi. Nawet, kiedy jesteśmy już dorośli.
Twoja Córka
Matka, mother, mutter, madre …
Bez względu na język, szerokość geograficzną i kulturę słowo matka
zawsze powoduje przyspieszenie bicia serca każdego dziecka, nastolatka,
dorosłego. Docenienie Jej wartości samej w sobie, ciepła, które daje każdego
dnia i oddania jest wielką sztuką, w szczególności, gdy Ją tracimy. Pozostają
wspomnienia – żywe i te bardziej mgliste, odległe … coraz bardziej.
Gdzieś i kiedyś, w biegu codziennego życia, przemknęły mi te słowa
francuskiego pisarza Érica-Emmanuela Schmitt’a, autora takich książek jak
„Oskar i Pani Róża” i „Dziecko Noego”:
Nie pytajcie mnie, jak wyglądała moja matka: czy można opisać słońce? Z
mamy promieniowało ciepło, siła, radość. Bardziej pamiętam te odczucia niż
rysy jej twarzy. Przy niej śmiałem się i nic złego nie mogło mi się przytrafić.
Doceniajmy chwile, momenty naszego życia z obecnością Mamy. Cieszmy
się nimi, dawajmy miłość, uścisk dłoni, uśmiech, pomoc i zrozumienie.
Mamuś, to dla Ciebie…gdzieś tam w przestworzach innego życia …
Twoja Córcia
Moja Najukochańsza Mamusia Krysia to największe dobro jakie mam
Gdy wszystko zdradza i czasami zawodzi Ona zawsze jest.
Jest w każdej mojej chwili dobrej, trudnej i złej.
Moja Mamusia zastąpi każdego, lecz nikt nie zastąpi Jej.
Jej miłość nie liczy na wzajemność, bo Jej serce jest najczystsze z serc.
Twoja Córka
Otulona promieniami słońca
Czuję ciepło Twoich ramion
W szumie wiatru słyszę Twój śmiech
Czuję krople deszczu na twarzy,
a może to łzy?
Wiem, że gdzieś jesteś,
kiedyś się spotkamy po tej drugiej stronie...
Mamo na zawszę będziesz w moim sercu. Kocham...
Twoja Córka

Matka jest bez wątpienia najważniejszą i najukochańszą osobą w życiu moim i
każdego innego człowieka. Miłość swą okazuje nam poprzez trud, poświęcenie i
troski.
W oczach dziecka matka jest najpiękniejszą i najbardziej niepowtarzalną
kobietą, dlatego bez wątpienia trudno wskazać jej wady. Jest świetna w wielu
rzeczach. Wydaje mi się, że moja mama gotuje najlepiej na świecie.
Ma łagodne usposobienie. Potrafi rozmawiać, słuchać, wczuwać się w położenie
innej osoby, ale zdarza się, że czasami brakuje jej cierpliwości. Wtedy na chwilę
"wybucha". Uwielbia być słuchaną, ale umie też słuchać innych. Jest bardzo
życzliwa i gościnna. Wielką uwagę przywiązuje do więzów rodzinnych. Ceni
przyjaźń i ma wielu przyjaciół, wobec których jest lojalna. Moja mama jest
troskliwa i opiekuńcza. Najmniejszy mój problem jest i jej zmartwieniem, a
każdy sukces radością i dumą. Zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie z jej
strony. Bo któż lepiej wie co dla mnie dobre? Prócz tych dwóch cech mama
posiada jeszcze wiele innych, jak np. pracowitość, zaradność. To ona zawsze
daje sobie radę z rozwiązywaniem najtrudniejszych zadań. Wszystko co
posiadam zawdzięczam jej ciężkiej pracy. Pragnę też podkreślić, że moja
ukochana osoba ma duże poczucie humoru, które bez wątpienia jest jedną z
najlepszych cech. Swoim uśmiechem potrafi rozweselić każdego, nawet
największego ponuraka. Bardzo kocham i cenię moją mamę, ponieważ ma
wrażliwe i zdolne do poświęceń serce. Jest wartościowym człowiekiem, na
którego zawsze mogę liczyć. Nawet jeżeli nie wszystko robi idealnie, to zdaję
sobie sprawę, że nie ma ludzi bez wad. Lubię spędzać z nią czas i nigdy się nie
nudzę. Moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką.
Mamo! Zrobiłaś dla mnie tyle dobrego, że nie wiem, kiedy i jak Ci się
odwdzięczę. Poświęciłaś się dla mnie i zrezygnowałaś z własnych przyjemności.
Zawsze z chęcią mnie wysłuchasz, doradzisz i w mig rozwiążesz każdy, nawet
najmniejszy kłopot. A więc w tym dniu wspaniałym dziękuję Ci, że znosiłaś
moje humory, prowokacje, lenistwo, bunt, złość, hałas, niechlujstwo, głupotę i
popisy, całą gamę wybryków, które dzieciak obmyśla, aby zobaczyć, na jak
wiele może sobie pozwolić. Ty jednak nie przestałaś mnie kochać i wiem, że
będziesz nadal darzyć mnie miłością.
Jakie to szczęście,
że mam Ciebie mamo,
że uśmiech wita mnie Twój, co rano,
że tyle zadań tyle przypomnień
i czułej troski masz, co dzień o mnie.
W życiu spotykam wielu ludzi
tylko kilku moje serce budzi
w Tobie mamo mam przyjaciela
bez Ciebie mamo me serce umiera.
Jola - Moja Mama.

Najdroższa i najukochańsza jest moja mama. Ona mnie urodziła i wychowała,
jej zawdzięczam wszystko co potrafię i jaka jestem. Nauczyła mnie szacunku do
drugiej osoby, zrozumienia, współczucia, okazywania uczuć i miłości innym.
Cały czas wspierała mnie w dążeniach do celu, zachęcała do rzeczy, na które
nie miałam ochoty, tłumaczyła mi jak wiele zależy ode mnie samej. Do dnia
dzisiejszego jest moim największym przyjacielem, mądrością, na której zawsze
mogę się wzorować. KOCHAM CIĘ MAMO.
Twoja Córka
„Święto Mamy”
Wszystkie dziś dzieci kwiaty zrywają,
I piękny bukiet przyozdabiają,
Bo święto idzie nietuzinkowe,
Pięknie ubrane w kwiaty majowe.
Już wszyscy wiedzą to święto mamy,
Które tak bardzo wszyscy kochamy,
To one zawsze się o nas troszczą,
Ciepłem obdarzą, sercem ugoszczą.
Tak tylko mama dziecko swe kocha,
Razem się śmieje, razem też szlocha,
Zawsze wybaczy błędy młodości,
Doda otuchy, doda radości.
Szanuj więc mamę młody człowieku,
Mimo swojego trudnego wieku,
Dziękuj za życie, które Ci dała,
Nie wstydź się mówić, że mamie chwała.
Twój Syn

Mojej mamusi nie ma już ze mną 21 lat, ale Jej twarz, ciepło bijące, bliskość,
poczucie bezpieczeństwa czuję nieustannie. Pamiętam, jak będąc dzieckiem z
wielkim szacunkiem całowałam Jej ręce po powrocie z pracy - spracowane i
oparzone chałwą ręcznie wyrabianą w Fabryce Cukierków. Ona tak jak i ja
bardzo lubiła się przytulać, więc robiłyśmy to często przy każdej okazji.
Zaspakajała moją potrzebę bliskości, bo wtedy nasze serca biły jednym
rytmem. Niezwykle pracowita, cierpliwa, uczuciowa. Pamiętam, że gotowała
najlepsze flaki na świecie /do dzisiaj czuję ich smak/i wigilijnego karpia
duszonego w warzywach, które przyrządzam co roku również na Jej pamiątkę.
Pamiętam Jej niezwykłe poczucie humoru-dziś nazwałabym Ją „Aparatką”,
zawsze potrafiła szybko i adekwatnie do sytuacji coś pięknie spuentować,
zażartować, rozładować napięcie dzięki temu, że miała duży dystans do siebie i
innych. Gdy mając 2-3 miesiące poważnie zachorowałam, byłam odwodniona, a
lekarze nie dawali żadnych szans Ona wraz z Tatusiem o mnie walczyła i dzięki
Jej ogromnej determinacji i miłości ja właśnie tak bardzo kocham życie,
kocham żyć i cieszyć się każdym jego dniem. Jej zdjęcie wisi w moim pokoju na
honorowym miejscu- bo muszę Ją zobaczyć codziennie. Pamiętam również, że
nigdy z moich ust nie padło słowo: Mamo, czy Matka tylko Mamusia, Mamuś.
Poprzez swoje życie ukazywała mi najważniejsze wartości i cnoty: miłośćcierpliwość-szacunek-pracowitość i życie w prawdzie. Kocham Cię Mamusiu!
Czy jesteś ze mnie zadowolona? Czy podoba Ci się moje życie? Jeżeli tak- to
znaczy, że dobrze mnie wychowałaś. Dziękuję Ci za dar życia.
Twoja Córcia
Mama zawsze pragnie naszego szczęścia. Kocha nas bez ograniczenia. Zawsze
pociesza w trudnych chwilach, pomaga, doradza. Można na nią liczyć w każdej
sytuacji, nigdy nas nie zostawia samych. Miłość matki jest jak światło w
ciemności, zawsze je dojrzymy. Jest naszą koleżanką i przyjaciółką. Daje nam
rady, stara się być częścią naszego życia.
Twoja Córcia
Mawiają, że Bóg nie może być wszędzie – dlatego wynalazł matkę. Coś w tym
jest… dziękuję Ci za to, że byłaś, jesteś i zawsze będziesz...

