
Miłość matczyna w poezji, prozie  
i piosence. 

 

Cytaty… 

„Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na 

uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co 

dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś 

na horyzoncie”. 
M. Wańkowicz 

 

 

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, 

płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska”. 

J.I. Kraszewski 
 

  

„Matka jest ciepłem, jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem 

zadowolenia i bezpieczeństwa (…). Nic nie musisz zrobić, aby być 

kochanym – miłość matki nie jest obwarowana żadnym warunkiem 

(…). Nie trzeba jej zdobywać”. 

E. Fromm 

 

 

 



 
„Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna 

i każde najwięcej”. 

Z. Kossak 

 
 

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać 

pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość Matki ma się 

bez zdobywania i bez zasług”. 
H. Auerbach 

 

 

   
 

 
 

„Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami 

– matka”. 
M. Ostrowski 

 
 

„Matka - zawsze ma jakąś dobrą radę, nawet w najbardziej 

beznadziejnej sytuacji znajdzie słowa otuchy”. 
H Hassenmüller 



 
Może zadanie matki nie polega na dawaniu schronienia, ale 

obserwowaniu jak dziecko nabiera rozpędu.. i łagodzeniu jego upadku, 

kiedy jest już po wszystkim”. 
J. Picoult 

 

    

 

 

„Twoje ciepło jest dla świata jednym z lekarstw na ból, Twoje ciepło mi 

pomaga w pokonywaniu życia gór, Twoje ciepło jest dla innych tak jak 

ósmy świata cud, Twoje ciepło odegnało wiele czarnych chmur”. 
B. Pawlikowska i słuchacze Radia ZET 

 

 

 

 

 



 
 

„Przychodzą w życiu dni powodzi. Gdy wszystko zdradza nas i zawodzi. 

Gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi. Gdy wraca zło do wiary twierdz. 

Gdy grunt usuwa się jak kładka. Jest wtedy ktoś, kto trwa do ostatka. 
Ktoś, kto nie umie zdradzić – Matka” 

A. Antoniewicz 

 
„Jest na świecie taka miłość, która jest bezinteresowna  

i najprawdziwsza ze wszystkich – to miłość matki do dziecka. Choćby 

nie wiem co się stało, choćby nie wiem jak bardzo własne dziecko cię 

zawiodło, zraniło, to i tak będziesz je kochać ze wszystkich sił. Ta miłość 

jest jedną z najpiękniejszych miłości”. 
G. Gargaś 

 
 

 

„Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, 
co słowo i spojrzenie matki”. 

Wilhelm Raabe 

 

„Matka nie musi wszystkiego rozumieć – wystarczy, żeby kochała  
i ochraniała. No i była dumna”.  

Paulo Coelho 

 

 



Wiersze … 

 

K. I. Gałczyński „Spotkanie z matką” 

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? 

 

Danuta Wawiłow 

Mama usiadła przy oknie. 

Mama ma oczy mokre. 

Mama milczy i patrzy w ziemię. 

Pewnie ma jakieś zmartwienie... 

Zrobiłam dla niej teatrzyk 

 - a ona wcale nie patrzy. 

Przyniosłam w złotku orzecha 

- a ona się nie uśmiecha. 

Usiądę sobie przy mamie, 

obejmę mamę rękami 

i tak jej powiem na uszko: 

 "Mamusiu, moje jabłuszko! 

 Mamusiu, moje słoneczko ! 

Mama uśmiechnie się do mnie 
 i powie: Moja córeczko... 

 



W. Grodzieńska „Do matki” 

Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan. 

I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 

Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa, 

Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach. 

 

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia, 

Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą 

Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem 
I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo. 

 

Józef Ratajczak "Mama" 

Od rana do późnej nocy 

o ciepło się kłopocze. 

Pali w piecu, ogień dmucha, 
czapki szyje nam z kożucha. 

Ciepły kołnierz, ciepły szalik, 

 byśmi zimna nie zaznali. 

 A nocą, gdy śnimy o sankach, 
 ceruje dziury w ubrankach. 

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. 

Twarz - natura wygładzona, 

czasem wprost nie poruszona. 

Słów brakuje Twej osobie 

i nikt się nie równa Tobie! 

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

 

 



Wierszyki… 

 

Płynie Wisła, płynie, w wodzie rybki kryje, 

każda nasza Mama niechaj sto lat żyje! 

Życzę Ci od Boga radosnej zapłaty 

i częstych bukietów od naszego taty! 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, 

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku, 

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

 

W kalendarzu Święto Matki, 

z życzeniami śpieszą dziatki. 

Ja Ci mamo dziś w podzięce, 

za Twe trudy daję serce 

i przepraszam za me psoty, 
za wybryki i kłopoty. 

 

Kochana Mamo, 

kocham Cię tak mocno i zimą, 

i latem, a zwłaszcza wiosną. 

W ten piękny dzień składam Ci życzenia 
oraz w dalszym życiu powodzenia. 

 

Choć serduszko moje małe, 

Tobie dziś oddaje całe. 

byś na zawsze pamiętała 

I podziękę moją znała. 

Za to wszystko coś zrobiła, 

Za to żeś mnie urodziła, 

I że byłaś mą ostoją, 

Za to żeś jest matką moją. 

Ślę życzenia a nie kwiatki 
Oraz miłość na Dzień Matki. 

 



Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie, 

że z Tobą w domu jest fajnie: 

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości, 

wspierasz i uczysz życia w miłości. 

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować, 

skromny bukiecik kwiatów darować. 

 

To jest bukiecik dla mamy, 

Malutki, aby odpędził smutki, 

Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie, 

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 

Jeden kwiatek to uśmiech. 

Drugi to miłe słowo. 

Trzeci to pomoc dla mamy, 

gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy 
I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki wszystkie. 

 

Z okazji Twego święta, Mamo 

życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości 

wraz ze słowami największej wdzięczności. 

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

 

Dnie urocze, piękne, młode, 

w drodze życia napotkamy, 

ale jednym z najpiękniejszych, 

będzie Dzień Mamy. 

Więc serdecznie Ci winszuję, 

aby przez ten dzionek cały, 

tylko nuty zdrowia, szczęścia, 
w Twoim sercu, Mamo, grały! 

 

Mamo, Mamo, Coś Ci dam! 

Małe serce, które mam! 

A w tym sercu róży kwiat, 
Mamo, Mamo, żyj 100 lat! 



 

Kocham Cię mamo za twe bajki 

O kocie, który nie palił fajki. 

Kocham Cię Mamo bo serce Twoje 

bije tak samo jak serce moje 
Kochanej Mamie ... 

 

W ten piękny i radosny dzień 

pragnę złożyć Ci, Mamo, 

najserdeczniejsze życzenia 

długich lat w zdrowiu, 

szczęścia i wszelkiej pomyślności, 

spełnienia najskrytszych pragnień, 

samych cudownych chwil w życiu 
i zawsze pociechy ze mnie. 

 

 

 

 



Piosenki… 

 

„Dla Mamy - Wzruszająca piosenka o Mamie” 

https://www.youtube.com/watch?v=M0CeBf0VXnk 

 

Drossel  „Ukochana Mamo” 

https://www.youtube.com/watch?v=7PDf2szBagk 

 

Śpiewające Brzdące – „Jesteś mamo skarbem mym” 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

My3 – „Drodzy Rodzice” 

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

 

„Moja mama jest kochana” -Kiki Luna 

https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM 

 

„Ta piosenka jest dla Mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY&list=PLfyCtRjaExZCWNbcy8kk__ET1JE1fjKYf&in

dex=5 

 

„Dla Mamy – Piosenki o Mamie” 

https://www.youtube.com/watch?v=949YKUXYmSk&list=PLfyCtRjaExZCWNbcy8kk__ET1JE1fjKYf&ind

ex=19 

 

„W zieleni łąka majowa - piosenka dla dzieci na Dzień Mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg 
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Krzysztof Krawczyk – „Tobie mamo” 

https://www.youtube.com/watch?v=EXvw-m8Loog 

 

„Kochana Mamo” 

https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE 

 

„Droga Mamo - Piosenka dla Mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=_snYSFa2IMI 
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