
Historia Dnia Mamy



Kiedy i kto 

zapoczątkował 

Dzień Matki?
Choć korzenie Dnia Matki często wiążą się ze 

starożytnymi kultami Bogini-Matki – symbolu 

płodności i opiekunki kobiet, to nowożytna tradycja 

świętowania tego dnia wywodzi się z początków XX 

w. 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.



W Polsce obchodzono je po raz pierwszy

w Krakowie 26 maja 1923 r. Najlepszym

dowodem na amerykański rodowód święta

jest to, że prawie na całym świecie

obchodzi się je w maju – z reguły w drugą

niedzielę tego miesiąca – tak jak w USA. 

Od tej reguły jest tylko kilka wyjątków – np. 

w Norwegii święto na cześć matek jest 

obchodzone w drugą niedzielę lutego, a w 

Wielkiej Brytanii i Irlandii w czwartą

niedzielę Wielkiego Postu. Historia

Brytyjskiego święta jest o tyle ciekawa, że

choć ma ono lokalne korzenie, to tradycja

jego obchodzenia prawie całkowicie

wygasła w dwudziestoleciu

międzywojennym. Wskrzesili ją dopiero

amerykańscy żołnierze licznie

przybywający na wyspy w czasie II wojny



Historia Dnia Matki
• W Polsce przedwojennej też obchodzono 

Dzień Matki. Nie było ustalonej corocznej daty. 

Ich organizacją zajmował się PCK1. 26 maja Matki 

są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami 

oraz różnego rodzaju prezentami przez własne 

dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu 

okazanie mamom szacunku, miłości i 

podziękowania za trud włożony w wychowanie.

PCK1 - najstarsza polska organizacja humanitarna. 

Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w 

czasie klęsk i wojen i pomocą socjalną.



Tradycje i zwyczaje związane 

z Dniem Matki

Kultywowanym od lat zwyczajem jest 
obdarowywanie Mam w tym dniu 
bukietami kwiatów, czekoladkami, 

prezentami. Wszystko po to, aby okazać
miłość, radość i wdzięczność.



Znaczenie święta
Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz 

szacunku dla wszystkich Matek. Jest to także dzień, w 

którym możemy szczególnie poświęcić cenny czas dla 

Mamy.



Dzień Matki można spędzić na wiele 
sposobów i każdy z nich jest dobry. W tym 
wypracowaniu mamy zamiar przedstawić 
Wam kilka z nich.

Pierwszy przykład to jeden z 
najbanalniejszych, czyli pomoc w 
obowiązkach domowych. Można odkurzyć, 
wytrzeć kurze albo podłogę.

Dobrym pomysłem byłoby również 
pójście z Mamą na zakupy albo do fryzjera 
czy nawet kosmetyczki.

Warto w ten dzień zakupić swojej 
rodzicielce kwiaty lub inny upominek, ale 
najważniejszy w tym dniu jest czas z Nią 
spędzony oraz wypowiedziane życzenia.

Jak można spędzić Dzień Matki?
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