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Piosenka własna ( słowa i melodia) osobista dla Mamy  i dla Wszystkich Mam od Damiana 

 

1.Warto wspomnie ć, że wył ącznie w Polsce Dzie ń Matki jest obchodzony 26 
maja . Najwcześniej to święto wypada w Norwegii, gdzie celebruje się je w drugą niedzielę 
lutego. W wielu krajach Dzień Matki świętuje się w drugą niedzielę maja. Taki zwyczaj 
obowiązuje chociażby w Brazylii, Grecji, Japonii, Niemczech, czy Stanach Zjednoczonych. 
Dzień Matki, to święto wyjątkowe, podczas którego doceniamy mamy za trud włożony w 
opiekę nad nami, wsparcie w trudnych chwilach, ich troskę, pomoc i bezwarunkową miłość. 
Każda mama w takim dniu powinna poczuć się naprawdę wyjątkowo. 

 



2. Niezwykły poemat z Najlepszymi życzeniami dla Mam K. I. Gałczy ńskiego   

,, Spotkanie z matk ą’’ fr.  
Ona mi pierwsza pokazała księżyc 
i pierwszy śnieg na świerkach, 
i pierwszy deszcz. 
 
Byłem wtedy mały jak muszelka, 
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne. 
 
Noc. 
 
Dopala się nafta w lampce. 
Lamentuje nad uchem komar. 
Może to ty, matko, na niebie 
jesteś tymi gwiazdami kilkoma? 
 
Albo na jeziorze żaglem białym? 
Albo falą w brzegi pochyłe? 
Może twoje dłonie posypały 
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? 
 
A możeś jest południową godziną, 
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach? 
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach — 
od włosów. Czy to nie twoja? 

(…) 

 

Niebo to jest małe miasteczko w niedzielę, 
gwiazdy gapią się na ziemię z okien, 
a wiadomo, ze gwiazd jest wiele 
i że wszystkie są niebieskookie. 
 
A tam w rogu, w mieszkaniu z balkonem, 
w jednym oknie, gdzie kwiat czerwony, 
a to drugie okno z drugim kwiatem… 
 
tam ty mieszkasz. I pogrzebaczem 



fajerki przesuwasz. I płaczesz 
Bo tak długo czekasz na mnie z obiadem. 

  3.  Jedną z rewelacji warszawskiego rynku aukcyjnego, która zelektryzowała na równi 
środowisko muzealne i kolekcjonerskie, było pojawien ie si ę w Domu Aukcyjnym Desa-
Unicum pastelu Stanisława Wyspia ńskiego Macierzyństwo z 1904, uważanego po II 
wojnie światowej za utracony. Obraz, ukazujący żonę artysty Teodorę gestem pełnym 
matczynej miłości tulącą w ramionach najmłodszego synka Stasia, wpisuje się w 
rozbudowaną serię przedstawień ze scenami macierzyństwa. Motyw matki karmiącej 
niemowlę bądź przytulającej je do piersi pojawia się w twórczości Wyspiańskiego wraz z 
przyjściem na świat własnego potomstwa artysty.  
 

 

 

St. Wyspiański ,, Macierzyństwo’’ 

4.Nie ma jak u mamy – to  prawda wyśpiewana w utworze Wojciecha Młynarskiego 



 

https://www.youtube.com/watch?v=LkJ6UBHlviw 

5.Warto obejrzeć albo przypomnieć sobie filmy z motywem ,, Matka – jak ,, Zakręcony pi ątek’’ –  

amerykańska komedia  w reżyserii  Marka Watersa z Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis w rolach 
głównych. Scenariusz filmu powstał na podstawie książki amerykańskiej autorki Mary Rodgers, 
wydanej w 1972. Fabuła filmu oparta jest na magicznym zjawisku zamiany ciał, do którego 
doszło pod wpływem przeczytania chińskiej przepowiedni. Dorastająca córka i będąca w 
przededniu ślubu matka (terapeutka-psycholog) muszą się zmierzyć z zabawnymi sytuacjami 
wynikającymi z zamiany ról. Konflikty matki z córką wygasają, dzięki poznaniu ich istoty "od 
drugiej strony’’. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8KJ4MzzOw 

6.,, Ból i blask’’ – najbardziej osobisty film  Almodovara .Oczami kilkuletniego chłopca 
oglądamy matkę (wspaniała Penélope Cruz), we wspomnieniach i tęsknocie, np. w scenie, 
kiedy z innymi kobietami rozwiesza na łące białe, rozświetlone południowym słońcem 
prześcieradła.  

 



https://www.youtube.com/watch?v=c7OVJWibjUE 

7.Piosenka Adama Stachowiaka - ,, Mamo’’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HrDNgdV8248 

8.Z najlepszymi życzeniami ,, Pieśń o matce’’ Mieczysława  Fogga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZGAZfEvyyo 

9.Z filozofii dowcipu - prace ,, domowe’’ niejednej mamy: 

- No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy: 
- Sty...? 
- Czeń! 
- Lu...? 
- Ty! 
- A dalej sama! 
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 

 



Jeden przedszkolak mówi do drugiego: 
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem. 
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje. 

10. Klasyczny skecz Zenona Laskowika ,, Mamuśka’’,  o telefonach komórkowych można było 

pomarzyć… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8S2bPwXVUY 

11. Mama Wandzia i kabaret  ,,Hrabi ‘’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VueuZXT3_QE 

12. Piękna piosenka w wykonaniu Wioletty Willas ,, Mamo’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=gI-tJfDeEss 

 


