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Mama obok nas jest stale.
Niby wiemy doskonale,
jakie włosy ma i oczy,
że jej uśmiech jest uroczy…
Niezłą mamy orientację,
co dziś poda na kolację,
że nam spodnie już uprała,
w lekcjach będzie pomagała…
Lecz czy znamy ją na pewno?
Zastanówcie się wraz ze mną.
O czym marzy? Jak się czuje?
Co też ją interesuje?
Jakby chciała się ubierać?
Kiedy pójdzie do fryzjera?

Co najbardziej lubi robić?
Czy herbatę mocno słodzi?
Kran potrafi zreperować?
Cieszy ją ta praca nowa?
A gdy mama była mała,
to się też pająków bała?

Jakie stopnie miała w szkole?
Czy lubiła chodzić w pole,

zbierać kwiatki pośród trawy?
Miała lalkę do zabawy?

Lepiej mamę poznam chyba,
gdy z nią przeprowadzę wywiad.

Znając każde jej życzenie,
         na Dzień Matki któreś spełnię.

Jutro — wielki dzień — DZIEŃ MATKI

Jak świętują Mamy na świecie
Korzenie Dnia Matki — 

święta ważnego dla wszyst-
kich dzieci — sięgają daleko 
w głąb historii.

• W Anglii po raz pierw-
szy UROCZYSTE MO-
DŁY w kościołach w po-
dzięce za miłość i opiekę 
Matki ustanowił w XIII wie-
ku angielski król Henryk III. 
W ostatnią niedzielę marca 
modlono się w kościołach 
całej Anglii, a potem doro-
słe dzieci odwiedzały swo-
ich rodziców, świętując już w 
gronie rodzinnym. Od 1644 

r. święto obchodzono już 
tylko w domach.

• W Ameryce Dzień Mat-
ki — który trafił tam wraz z 
emigrantami — stał się bar-
dzo popularny w połowie 
XIX w. Rozpoczęto druko-
wanie SPECJALNYCH 
KARTEK na ten dzień. Julia 
Ward z Filadelfii w 1870 r. 
rozpoczęła prawdziwą kam-
panię na rzecz Dnia Matki. 
Święto to zatwierdzono w 
1909 r. w 45 stanach, a w 
1914 roku amerykański kon-
gres potwierdził, że jest to 

oficjalne narodowe święto.

Prawie każdy kraj ma 
swój dzień, na który przypa-
da Dzień Matki. Obchodzo-
ny jest on wszędzie podobnie. 
Jednak nie we wszystkich 
krajach na świecie Mamy 
mają swój dzień — przynaj-
mniej oficjalnie.

• W Izraelu Dzień Matki 
niektórzy obchodzą podczas 
święta Hanuka, tj. w poło-
wie grudnia, natomiast inni 
w marcu.

• W Palestynie Dzień 
Matki świętuje się 21 marca 
— pierwszego dnia wiosny, 
co oznacza narodziny życia 
i nadziei.

Mana krazi to pedaki, 
(mama — woła dziecko)

Mana o nios ke kathe ge-
ros, (mama — woła młodzie-
niec i każdy starzec)

Mana akus se kathe me-
ros, (mama — słyszysz wszę-
dzie)

O! Ti onoma gliko (a, ja-
kie słodkie słowo!)

Ti hara su ke ti lipi (swe 
radości i smutki)

Me ti mana ti mirazis (z 
mamą dzielisz )

Trifera tin agaliazis (czule 
się do niej przytulasz)

Den tis kriwis mistiko 
(nie masz przed nią tajem-
nic).

• W Niemczech obcho-
dzony jest od 10 maja 1923 
roku. Nie ma tu zwyczaju 
dawania mamom prezentów 
— a jedynie LAUREK, spe-
cjalnych kartek. Dzieci przy-
gotowują — jak w Polsce tak 
i na Litwie — przedstawienia 
w przedszkolach, recytują 
wierszyki.

• W Grecji Dzień Matki 
obchodzony jest 11 maja. Te-
go dnia dzieci przygotowują 
dla Matek kwiaty i wiersze.

• Na Węgrzech, jak i na 
Litwie, Dzień Matki przypa-
da zawsze w pierwszą nie-
dzielę maja, jest to więc świę-
to ruchome. Mamy dostają 
drobne upominki wykonane 
najczęściej własnoręcznie, 
laurki, kwiaty.



Majowe święto 
dla wszystkich Po-
laków jest dniem 
szczególnym

Dzień 3 maja 
ustanowiono świę-
tem narodowym w 
dowód pamięci o 
przodkach, którzy 
pragnęli ocalić kraj 
przed upadkiem. 

3 maja Polska 
świętuje rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pewnie wiecie, że uchwalono 
ją w 1791 r., a więc bardzo dawno temu. Od tego czasu wy-
darzyło się bardzo wiele, a jednak święto 3 Maja pozostaje 
jednym z najważniejszych. 

Dlaczego? Konstytucja to najważniejszy akt prawny w 
państwie. Do konstytucji „dopasowuje się” wszystkie prawa i 
ustawy. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą, 
po amerykańskiej, na świecie.

W Polsce w roku 1791 rządzonej teoretycznie przez króla 
Stanisława Poniatowskiego, a faktycznie przez magnatów, 
słabej i zagrożonej przez sąsiednie kraje, uchwalenie zbioru 
praw, które regulowały podstawowe problemy społeczno-po-
lityczne, porządkowały prawa obywateli oraz organizowały 
zasady pracy władz państwowych — było niezwykle istotne.

Konstytucja znosiła np. „liberum veto” („wolne — nie 
pozwalam”). Każdy szlachcic, który krzyknął „liberum veto” 
na obradach sejmu zrywał w ten sposób obrady, co powo-
dowało anulowanie wszystkich podjętych uchwał. Szlachta 
nadużywała „liberum veto” i skutek był taki, że trudno było 
cokolwiek uchwalić. 

Jak widzicie, Konstytucja 3 Maja wprowadzała po prostu 
ład w Polsce. Wśród wielu zasadniczych zmian były też i takie, 
które rozszerzyły prawa mieszczan, a chłopom gwarantować 
miały opiekę prawa i rządu.

Konstytucja 3 Maja, która miała wzmocnić Polskę po I 
rozbiorze, obowiązywała wprawdzie tylko 15 miesięcy, jed-
nak była krokiem milowym nie tylko w historii Polski, ale i 
Europy.

Alfabet dobrych manier 
„H” — jak:
Hałaśliwy — bycie wesołym, to wcale nie oznacza hałaśli-
wości. Hałas przeszkadza. Bycie hałaśliwym jest po prostu 
niekulturalne. 
Hultaj — tak najczęściej mówią do nas rodzice, kiedy nie 
chcemy czegoś zrobić, o co akurat nas proszą. Hultaj to taki 
nierób, który niczego nie chce robić, a chce, by wszystko mu 
się należało. 
Humorzasty — te słowo również nie ma nic wspólne-
go z dobrym humorem i 
dowcipem. Humorzasty ma 
swoje humorki koniecznie 
odmienne od tych, które w 
danym momencie towarzy-
szą wszystkim innym. 
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Połącz kropki i pokoloruj

Kochamy nasze Ma-
musie bezgranicznie. Ale 
miłość to nie tylko słowa. 
Często czyny mówią o 
wiele więcej. Zastanówmy 
się więc, jak okazać naszą 
prawdziwą miłość i podzię-
kowanie Mamusiom, które 
uwielbiamy?

Myślę, że każda Mama 
marzy przede wszystkim o 
tym, by ktoś ją wyręczył w 
pracach domowych. A ma 
ich przecież co miara: gotu-

je obiady, 
zmywa na-

c z y n i a , 
prasuje 
i pierze 

ubrania, odkurza, zamiata 
i wyciera kurze w mieszka-
niu, zaszywa i ceruje nasze 
dziury… Oczywiście, w wie-
lu pracach ma pomocników: 
żelazko, pralkę, odkurzacz, 
kuchenkę, maszynę do szy-
cia. Tylko przy każdym z 
tych pomocników musi być 
Mama. Bez niej przecież 
to wszystko nie działa! 
Wszystkie te przedmioty 
i urządzenia jedynie uła-
twiają pracę, a nie wyrę-
czają.

Kto więc może ją w tym 
wyręczyć? Oczywiście, Wy! 
Przecież raz w tygodniu od-
kurzyć dywany, pozmywać, 
przynajmniej po śniadaniu, 
naczynia, pozamiatać i wy-
nieść śmieci — to nie jest 
rzecz nie do zrobienia. Wy-
maga to tylko chwilę czasu 
i starania, a nasze kochane 
Mamusie zasługują na to z 
całą pewnością.

Jak pokazać Mamie że ją kochasz Konstytucja 3 Maja w pigułce


