UROCZYSTOŚĆ RODZICÓW! -2011 ROK
( z okazji 80 rocznicy Urodzin Taty Józia
i... 75 rocznicy Urodzin Mamy Basi)
Tato ma dziś dwa razy czterdzieści (2 x 40),
To się nam wszystkim w głowie nie mieści !
Lepiej brzmi cztery razy dwadzieścia (4 X 20)
Uśmiech na twarzy Taty i Teścia,
Dziadzi, Pradziadzi – w jednej osobie!
Nie ważna liczba w radości dobie!
Mama - niezmiennie dwudziestolatka,
Z urodą, wdziękiem - jak nastolatka !
Wspomnieć wypada dziś Ich zasługi,
Nagrody - wykaz ich bardzo długi !
Wśród nich lokalne są i państwowe,
I te najwyższe, tak honorowe
Jak: „Złote, Srebrne Krzyże Zasługi”,
Za pracę życia – „Ojczyzny Sługi”,
„Kawalerskie Polski Odrodzenia
Krzyże” – to marzenie pokolenia !
Otrzymane za pracę społeczną,
Wdzięczność swych uczniów mają tym...wieczną !
Funkcje naukowe i Prodziekana
Kilku kadencji ! Brawa dla Pana
Prezesa „PTH” długie lata !
Historia kariery przebogata !

Podobnie jak naszej Mamy Basi,
Która umysłem swym wszystkich „gasi”!
Pani Dyrektor przez długie lata,
Ludzi traktuje jak: siostrę, brata !
"CKU" kwitło pod Jej skrzydłami,
Gdy odchodziła – żegnana łzami !
Autorka książki „Moja Ojczyzna”,
Bliska Jej sercu jest Ojcowizna,
Dziełem Jej też są i „Pamiętniki”,
Życia naszego barwy muzyki,
Spisana skrzętnie „Rodzinna Saga”,
Tu dominuje miłość, odwaga!
Wiersze - zebrane przez Tatę Józia
(Czytając pełna refleksji buzia...),
Są również skarbem dziś w naszych domach,
Ochronną tarczą – przy życia gromach!
Za każdą chwilę Wam dziękujemy,
Za miłość, mądrość, którą czerpiemy
Wciąż od Was, przez całe nasze życie,
Za wychowanie, dobre obycie,
Za pomoc w nauce, za dobrą radę,
Piękne dzieciństwo, życia paradę !
Super wakacje, ciepłe wieczory,
Za góry, łąki, życia kolory!
Za słońce w głosie, uśmiech na twarzy,
Za miłość, o której każdy marzy!
Za wiarę w siebie i w dobrych ludzi,
I w pracę, która sukcesy budzi !
Za siłę życia i za optymizm !
Za wykreślenie słowa „pesymizm"!
Za humor, radość, muzyki śpiew
I za „Poezji Rodzinnej” powiew!
Za wielką pomoc przy naszych Dzieciach
I nawet przy Ich małych "Berbeciach":),
Za honor, dumę, wartość Człowieka!
To Wasze życie wciąż nas urzeka!

I fascynuje... i motywuje!
By to wyrazić - słów mi brakuje!
Cała Rodzina z Wami świętuje,
Z całego serca Wam gratuluje !
Z najlepszymi życzeniami !
- Ewa Iwan-Chuchla (autorka) i Marek Chuchla z całą Rodziną

WASZE MAŁŻEŃSTWO
( z okazji 80 rocznicy Urodzin Taty Józia
i...75 rocznicy Urodzin Mamy Basi – 2011 rok)
Wasze małżeństwo… to dla nas wzór,
Jak pełen harmonii życia utwór.
Niewiele dziś w świecie jest takich par,
Których życie przywraca magii czar!
Dla młodzieży... piękny to przykład jest,
Anglicy powiedzą: „You are the best!”
Znaleźliście czas na dom, karierę,
Zarywając noce i niedziele,
Pracując chwilami ponad siły,
Dbając o ogniska płomień miły.
Zwłaszcza, że domowe to ognisko
W Waszym życiu znaczy właśnie…wszystko!

Kiedy inne dzieci problem miały,
Rozwody i przemoc poznawały,
My kwitłyśmy w blasku tej mądrości,
Której każdy człowiek pozazdrości,
Jak kwiaty wtopione w sok miłości,
Z siłą i poczuciem swej wartości,
Wiary w siebie i swe możliwości,
Rozwoju talentów sposobności.
Och, jakże Wasz domek jest szczęśliwy,
Każdemu z nas w głębi serca miły!,
Nawet gdy na dworze wiatr, ulewa,
Rodzina w nim cieszy się i śpiewa!
To Wasze jest dzieło i zasługa!
Rodzice kochani, trasa długa
Pokonana jest przez Was...na piątkę,
Wspólne Wasze życie – strzał w dziesiątkę !
Z najlepszymi życzeniami !
- Ewa Iwan-Chuchla (autorka) i Marek Chuchla z całą Rodziną

DOM RODZINNY
Mój Dom Rodzinny – to niemal wszystko,
Ciągle gorące jest to ognisko.
Mój Dom Rodzinny - to Mama, Tata,
Dwie moje Siostry i pieśń skrzydlata.

Dom ten to miejsce najpiękniejsze,
Najbezpieczniejsze, najmądrzejsze.
W nim słychać zegara tykanie,
Czasami much pobrzękiwanie.
Książek na półkach tu – bez liku,
Krzyczą: „Czytaj mnie podróżniku,
Naukowcu, czy może artysto,
Ja ci opowiem pięknie wszystko !”.
Mój Dom Rodzinny – to ciepłe tony
Pianina, gitary, głosów jak dzwony,
To szczerość, odwaga, radosny śmiech,
Harmonia, spokojny w czasie snu oddech.
Mój Dom Rodzinny jest odzwierciedleniem
Nieskończonej wolności, życiowym wytchnieniem;
Miejscem wcielonej demokracji,
Można tu dowieść praw swych racji.
Jest On ostoją sprawiedliwości,
Prawdy, kultury i mądrości.
Przez moich Rodziców stworzony
I za to składam Im ukłony.
Gdyby nie ten Domu Rodzinnego świat,
Nie zakwitłby w naszych sercach kwiat,
Który w nielicznych domach zakwita,
Tam, gdzie wspaniała atmosfera wita.
Bezcenny ten kwiat, bo nie do kupienia,
Powstały z pracy Rodziców (bez wytchnienia)
Pełnej zapału, radości
I prawdziwego poświęcenia.

Gdy wyszłam z domu – zrozumiałam,
Że wokół inny jest też świat,
Którego (na szczęście) nie znałam,
Odebrałby mi on dzieciństwa, młodości smak.

Z najlepszymi życzeniami !
- Ewa Iwan-Chuchla (autorka) i Marek Chuchla z całą Rodziną

JUBILATOWI
A mój Tato – Doktor znany
Jest przez wszystkich – uwielbiany !
Taki Tato – to marzenie !
Wszystkich dzieci snów spełnienie !
Elegancki i zadbany,
Zawsze pięknie uczesany,
Czarno-krucze włosy ma,
Siwy włos tu się nie wda !
A figurka – osiemnastka,
Śmiech młodzieńca – jak z obrazka,
Chód z podskokiem, bieg z wyskokiem,
Zawsze na przód, pewnym krokiem,
Bystrość wzroku, myśl w obłoku,
Lecz krytycyzm wciąż przy boku.
Mądrość, prawda i rozsądek
– To jest człowiek ! Dziś – wyjątek !

Dumnie kroczę więc przez życie,
Bo niewielu ludzi ma
Szczęście mieć takiego Tatę,
Jakiego mam właśnie ja !

Z najlepszymi życzeniami !
- Ewa Iwan-Chuchla (autorka) i Marek Chuchla z całą Rodziną

