wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, miejscowoœæ

Najlepsza Mama na Œwiecie ju¿ znana!
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Karolina Ma³kowska - jedyna taka mama na œwiecie
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Z okazji Dnia Matki Departament Kobiet przy Organizacji Narodów Zjednoczonych og³osi³a
konkurs o tytu³ Najwspanialszej Mamy na œwiecie. Zaszczytny tytu³ "Najlepsza mam na Œwiecie" w
tym roku zdoby³a nasza czytelniczka Karolina Ma³kowska!
Wp³ynê³o tysi¹ce zg³oszeñ od mieszkañców z ca³ego œwiata. Zg³aszaj¹cy dzielili siê
najbardziej osobistymi wspomnieniami i uwagami. Opowiadali o swoich mamach tak piêknymi
s³owami, ¿e nie raz komisja czytaj¹ca te wnioski si³¹ powstrzymywa³a ³zy i postanowi³a najlepsze
opublikowaæ w formie ksiêgi dostêpnej w szeœædziesiêciu dwóch jêzykach œwiata. Wybór
Najlepszej Mamy spoœród wszystkich wspania³ych mam œwiata by³ bardzo trudny. Jury mia³o nie
lada k³opot. Jednak po kilku dniach intensywnych narad uda³o siê! Tytu³ zosta³ przyznany!
Zdobywczyni¹ tytu³u Najwspanialszej Mamy na Œwiecie zosta³a 35-letnia Karolina Ma³kowska
z Kamiennego Do³u. O tym, jak cudown¹ mam¹ jest pani Karolina opowiedzia³a jej córka . Ujê³a
nas jej opowieœæ o tym, jak ciep³¹ i kochan¹ osob¹ jest nasza zwyciê¿czyni.
Córka wspomina, ¿e odk¹d siêga pamiêci¹, Mama zawsze jest przy niej. Zawsze wspiera,
zawsze pomaga, jest zawsze, kiedy najbardziej jej potrzebuje. Pociesza, kiedy coœ idzie Ÿle, stara
siê zrozumieæ, nigdy nie potêpia. - Wiadomo, cz³owiek czasem zrobi coœ g³upiego. - mówi w
wywiadzie syn. - Moja Mama jednak zawsze stara siê dociec, czemu tak post¹pi³em z czego
czasami wynikaj¹ drobne awantury ale nie potrafimy siê d³ugo gniewaæ. Co nie znaczy, ¿e nie
powie tego, co myœli. Ale jak ju¿ powie, to zawsze we w³aœciwy sposób. - Moja Mama jest m¹dra i
kochana. Zawsze na wszystko siê zgadza! I kupuje mi du¿o prezentów! – dodaje najm³odsza
córka laureatki. - To prawdziwe szczêœcie, ¿e mamy tak¹ mamê. Dziêki niej wyroœniemy chyba na
dobrych ludzi.- dodaj¹ wspólnie.
Dla córki Mama jest autorytetem i wzorem do naœladowania pod ka¿dym wzglêdem. Pe³na uroku
osobistego, taktu, zawsze uœmiechniêta i zara¿aj¹ca uœmiechem wszystkich dooko³a. Kobieta z
klas¹, cz³owiek z charakterem – mo¿na tak o niej œmia³o powiedzieæ.
Jak zdradza nam córka naszej laureatki, tytu³ Najlepszej Mamy na Œwiecie jest wprawdzie wa¿ny,
ale dla niej Mama by³aby najwspanialsza i bez niego. - Jestem dumna z tego, ¿e mam tak¹ Mamê mówi. - I na waszych ³amach chcia³abym jej bardzo podziêkowaæ za to, ¿e jest taka wspania³a.
Dziêkujê Ci Mamo za wszystko - dodaj¹ dzieci.
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