
Świetlica                                                         27 maja 

 

MAMA    - najpiękniejszy wyraz świata. 

 

26 maja 

 
 
26 maja to dzień szczególny – wtedy wszystkie mamy obchodzą swoje święto i 
mogą poczuć się wyjątkowo. Tego dnia mamy są najważniejsze – dzieci 
wręczają im prezenty, składają życzenia i gotują obiad. Skąd w ogóle wziął się 
Dzień Matki? 

W ogrodzie życia najpiękniejszym kwiatem jest zdecydowanie miłość 

Matki. 

https://gazetakrakowska.pl/kiedy-jest-dzien-matki-2020-kiedy-obchodzimy-dzien-matki-20052020/ga/c11-14115483/zd/35680777


Rok ma 366 dni – ale jest taki jeden dzień w kalendarzu w którym chcemy 

powiedzieć naszym mamom, że je bardzo, ale to bardzo kochamy. 

Chcemy wam powiedzieć kochane mamy że pamiętamy o tym przez cały rok, 

mimo że może nasze zachowanie nie zawsze zasługuje na wasze zadowolenie. 

Jest tylko jedna istota, pamiętaj, 

która ci krew swą odda 

do ostatka jedno jest słowo 

tak wielkie, tak święte, 

tak jedyne na świecie, to – MATKA. 

/A. Rudowcowa – Matka/ 

 

Kto wymyślił Dzień  Matki 

W 1907 r. Amerykanka Anna Jarvis, zrozpaczona po śmierci matki, zaczęła 

lobbować za ustanowieniem święta, które upamiętniało by miłość i poświęcenie 

wszystkich kobiet wychowujących dzieci. Pomysł trafił na podatny grunt i już w 

1914 r. Kongres ustanowił świętem narodowym każdą drugą niedzielę maja – w 

ten sposób narodził się Dzień Matki znany do dziś. 

Mama — to słowo, jakie większość dzieci wymawia jako pierwsze. 

Nieprzypadkowo, ponieważ jest to najbliższe im osoba, z którą 

spędzają najwięcej czasu od samego urodzenia. To dzięki niej, 

przyswajamy po kolei potrzebne w życiu umiejętności i 

kształtujemy nasz własny charakter. Nic dziwnego, że na całym 

świecie obchodzimy święto, podczas którego chcemy naszej mamie 

za wszystko podziękować. Dzień Matki w Polsce świętujemy 26 

maja, ale wielu krajach celebrowany jest w zupełnie innym czasie. 

Niekiedy jest to nawet data ruchoma, jednak na całej kuli 

ziemskiej święto to ma na celu wyrażenie szacunku i wdzięczności 

dla wszystkich matek. 

 



 Fot.: PAP 

  

  

W Polsce Dzień Matki zaczęto celebrować dosyć późno. Pierwszy raz świętowano 26 maja w 

1914 roku w Krakowie. Od tamtej pory co roku mamy są obdarowywane przez swoje 

pociechy kwiatkami, laurkami, słodyczami czy innymi upominkami, na przykład 

wykonanymi ręcznie prezentami. 

Zwyczaj obchodzenia tego święta we Francji wprowadził Napoleon. W 1950 roku oficjalnie 

ustanowiono Dniem Matki ostatnią niedzielę maja. 

W Indiach święto Durga Puja jest dedykowane przede wszystkim Matce Bogów Durga i 

Wielkiej Matce Kali Ma. Było ono znane w Indiach od bardzo dawnych czasów, jednak nie 

jako Dzień Matki. Od niedawna zaczęto praktykować także ten zwyczaj, który bardzo szybko 

się rozpowszechnia. Hinduskie święto obchodzone jest w drugą niedzielę maja. 



W krajach wyspiarskich – Wielkiej Brytanii i Irlandii, mamie dziękowano już od dawna, bo 

od XVII wieku, zawsze w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dlaczego nazywano ten dzień 

„matczyną niedzielą”? Dawał on możliwość dzieciom wysłanym na służbę do innych państw 

odwiedzenia swojej parafii w celu oddania czci Matce Boskiej, a przy okazji spotkania się z 

własną mamą. W kolejnym wieku tradycja ta zanikła, jednak po drugiej wojnie światowej 

Dzień Matki wrócił do kalendarzy. 

W Australii i Kanadzie, gdzie Dzień Matki przypada na drugą niedzielę maja, utrwalił się 

zwyczaj przypinania goździków do ubrań. Znaczenie ma ich kolor. Kolorowe symbolizują to, 

że matka tej osoby żyje, a biały, że zmarła. W Kanadzie Dzień Matki to jedno z 

najpopularniejszych świąt, zaraz po Bożym Narodzeniu i Walentynkach. Podobnie świętuje 

się ten dzień w Republice Południowej Afryki. 10 maja to data obchodów Dnia Matki w 

Meksyku. Jest to jedno z najważniejszych świąt w roku, dlatego też Meksykanie rozpoczynają 

ten dzień mszą na cześć Najświętszej Dziewicy, wychwalając posiadane przez nią cechy 

macierzyństwa. W tym dniu dzieci przygotowują swoim mamom uroczyste śniadania oraz 

wręczają kwiaty, na które zbierają pieniądze od długich miesięcy. 

Włosi to naród kojarzony z tradycyjnego traktowania rodziny. Celebrowanie wspólnych 

posiłków, długie godziny spędzone razem – to właśnie z tego są znani. Również Dzień Matki 

jest u nich ważnym świętem. Z tej okazji piecze się specjalne ciasteczka w kształcie serca, a 

także zastępuje mamę we wszystkich obowiązkach. Często spotykanym zwyczajem jest 

również uroczysty obiad w restauracji. Święto to przypada, podobnie jak w kilku innych 

krajach na drugą niedzielę maja. 

Ta niepozorna nazwa, niekojarząca się z Dniem Matki to nic innego, tylko zwyczaj 

obchodzenia tego święta w krajach dawnej Jugosławii. Dzieci nie wypuszczają mamy z łóżka, 

czekając aż ta, przekupi je słodyczami. W zamian wyręczają ją w codziennych zadaniach, by 

jak najdłużej, jak wskazuje nazwa, mogła zostać w łóżku. 

W USA, przypadający na drugą niedzielę maja, Dzień Matki to także idealna okazja dla 

właścicieli wielu firm, na wzrost sprzedaży. Statystyki wskazują na rekordowe sumy 

wydawane na prezenty dla mam – kartki, kwiaty, ubrania, biżuteria, ale także vouchery do 

SPA, a nawet większe sprzęty elektroniczne czy akcesoria domowe. 

 

Pierwszego dnia wiosny, Dzień Matki świętują mieszkańcy Egiptu czy Jordanii wręczając 

mamom z tej okazji kwiaty, czekoladki lub jak Amerykanie zaproszenia do SPA. 

Ortodoksyjni, nieakceptujący wpływów kultury zachodu nie uznają jednak tego święta. 

Uważają, że okazywać szacunek matkom powinno się przez cały rok. 

Istnieją kraje, w których Dzień Matki utożsamiany jest z Dniem Kobiet. Rosja, Białoruś, 

Armenia, Słowenia i Wietnam to tylko niektóre z nich. 

Nie sposób przyjrzeć się tradycji świętowania każdego z krajów. W niektórych z nich Dzień 

Matki obchodzi się nawet w grudniu. W Albanii natomiast świętuje się „Dzień rodziców”. 

Nieważne jednak kiedy obchodzimy to święto ani w jaki sposób je celebrujemy, 

najważniejsze, by okazywać mamom szacunek każdego dnia. 

 



Dziś składamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Matek na świecie. 

Dla tych Matek, które mimo problemów zawsze uśmiechają się do swoich  dzieci. 

Dla tych Matek, które nie mają swoich dzieci blisko siebie. 

Dla tych Matek, które kochają i akceptują swoje dzieci za to, kim są i jakie są. 

Dla tych Matek, które nigdy się nie poddają mimo trudności i przeszkód. 

 

Jest takie słowo, słowo jedno, przy którym inne słowa bledną. 

Słowo - jak słońce jaśniejące, co wszystkie inne słowa gasi. 

Słowo z muzyki i uśmiechu, z zapachu kwiatów i nut ptasich. 

Słowo co nigdy nie zawodzi, wierne i czułe do ostatka. 

Jedno, jedyne słowo -MATKA! 

/Wanda Chotomska - ,,Dzień Matki"/ 

 

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie.  

Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie.  

Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. 

Matka to ster, który pilnuje byś nie zatopił się. Matka to wiara w nas, kiedy 

mamy dni zwątpienia. 

Matkę tylko jedną mam, więc kocham ją, co sił, bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona 

naprawdę pomoże mi. 

Posłuchaj z MAMĄ najpiękniejszych piosenek napisanych dla  Matki. 

Moja Matko ja wiem -  bracia Kaczmarek 

https://www.youtube.com/watch?v=9y7JSqILFyU 

Mama – Jacek Silski 

https://www.youtube.com/watch?v=6tplWr1sKzU 

Nie ma jak u mamy – W. Młynarski  

https://www.youtube.com/watch?v=oasNg-d-luA 

Anna German- Dziękuję Mamo 

https://www.youtube.com/watch?v=vw7ubOpZjJA 

Dla Ciebie mamo 

https://www.youtube.com/watch?v=bKP4q9tyPlg 
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