
 

 

Dziś Dzień Matki. Skąd wzięło się to 

święto? 

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. 

Niestety inicjatorkę bardzo szybko spotkał ogromny zawód. Stworzone przez nią święto szybko 

przekształciło się w festiwal kiczowatej komercji. Jarvis była zrozpaczona. - Wydrukowana 

kartka nie znaczy nic innego, jak tylko to, że byłeś zbyt leniwy, żeby napisać coś do kobiety, 

która zrobiła dla ciebie więcej niż ktokolwiek inny. A słodycze? Przynosisz pudełko dla matki, a 

potem większość zjadasz sam – pisała krytykując sposób obchodzenia tego święta. W 1948 r., 

tuż przed śmiercią, została nawet aresztowana za zakłócanie porządku, kiedy brała udział w 

proteście przeciwko Dniu Matki w Nowym Jorku. 

Jej pierwotna idea okazała się jednak na tyle nośna, że święto rozprzestrzeniło się po całym 

świecie. 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 światowej. 

  

Źródło: https://www.newsweek.pl/polska/dzien-matki-kto-wymyslil-dzien-matki-skad-sie-wzial-

dzien-matki/nkw2cfd 
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Piosenka na Dzień Matki 26 maja 

 

1. Kiedy byłem małym brzdącem, 

pokazała cały świat 

i namalowała palcem wszystko to, co dzisiaj znam. 

 

Refren: 

Mamo – twoje oczy , 

oczy , a w nich ja. 

Mamo – w dzień czy w nocy 

Wiem, że jesteś tam.                    2X 

  

1. Szczypta figli, garść łaskotek 

i kolekcja dziwnych min. 

Nasze małe, wspólne psoty 

Śmiechem kolorują dni. 

  

2. Nie martw się, mamusiu moja, 

ja już też ołówek mam. 

Gdy mnie będziesz potrzebować,  

Naszkicuję tobie raj. 

  

“Piosenki dla dzieci na każdy dzień” wydaw. Greg 

 

  



 

 


