


Któż nad moją kołyską czuwał nie 
raz w noc ciemną? 

Któż gorąco się modląc łzy wylewał 
nade mną? 

Kto strzegł pierwszych mych 
kroków, gdy się chwiała dziecina? 

Tyś była, Ty zawsze moja Matko 
jedyna. 

Wiem co czynić należy, byś się 
Matko cieszyła 

- postępować tak jak uczyłaś mnie, 
miła.  
 

Żadne słowa nie oddadzą tego, kim dla 
mnie jesteś. 

Żaden człowiek nie zrobił dla mnie tyle, 
ile Ty dla mnie zrobiłaś. 



 to piękne święto i wyjątkowy dzień w roku.  
 W dniu tym w szczególny sposób myślimy  

 o naszych Mamach,  
 dziękując im za trud wychowania.  

 Często wręczamy im z tej okazji kwiaty,  
 laurki i czekoladki.  

 Pięknymi prezentami są również te,  
 które wykonane są samodzielnie.  



 Tradycja czczenia matki ma swój 
początek w starożytności,  
kiedy to szczególnym kultem  
otaczano matki boginie i 
świętowano dzień Matki Natury.  
Były symbolem płodności  
i urodzaju, dlatego czczono je  
w środku wiosny.  
 

 Obecnie Dzień Matki jest  
w kalendarzach blisko  
140 krajów świata.  
Najczęściej, bo aż w 63 państwach, 
obchodzony jest  
w drugą niedzielę maja.  



 W Polsce przyjęło się, że Dzień Mamy obchodzony jest  
26 maja i jesteśmy w tym jedyni na całym świecie.  

 
We Francji, Tunezji i Szwecji Dzień Matki świętowany jest  
w ostatnią niedzielę maja, a w Meksyku 10 maja.  
W drugą niedzielę maja obchodzony jest m.in. w Australii, Kanadzie, 
Chinach, Stanach Zjednoczonych, Turcji, Czechach  
i Niemczech.  
W Norwegii Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę lutego,  
a w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Nigerii – w czwartą niedzielę 
Wielkiego Postu. 



  
 

Choć w tym dniu (26 maja) święto 
obchodzone jest tylko w Polsce, to dzień 
Matki jest świętem kosmopolitycznym, bo  
i doświadczenie macierzyństwa nie zna 
granic przestrzennych,  
ani czasowych  
(i gatunkowych też).  



 Dzień Matki podobno po raz pierwszy  
w Polsce świętowano  

26 maja 1914 roku w Krakowie.  
 
 



 Data jest tylko symbolem.  
Ważne jest to, aby o swoich Mamach pamiętać  
i w odpowiedni sposób wyrazić naszą wdzięczność do nich.  

 
Mimo upływu lat, niewiele zmieniły się zwyczaje w tej sprawie – nadal 
najchętniej składamy Mamom życzenia, obdarowujemy kwiatami, 
bombonierkami, laurkami i drobnymi prezentami.  
 
Tego dnia bardzo  często w przedszkolach i szkołach odbywają się 
uroczyste akademie poświęcone Mamom. Jest to okazja dla 
najmłodszych, aby wyrazić swoje uczucia  do nich, często w bardzo 
wzruszający sposób.  
 
Starsze dzieci mogą zaprosić swoje Mamy na wspólne wyjście do kina, 
teatru i restauracji.  



 Ważne jest, by Mama tego dnia odpoczęła od 
codziennych trosk.  

By ten dzień był wyjątkowy i świąteczny.  
By radośnie i wspólnie spędzić ze sobą czas. 





 Dzień Matki, to święto wyjątkowe,  
podczas którego doceniamy Mamy  

za trud włożony w opiekę nad nami,  
wsparcie w trudnych chwilach,  

ich troskę, pomoc i bezwarunkową miłość.  

 Każda mama w takim dniu powinna poczuć się 
naprawdę wyjątkowo. 



 Za to, że dała mi życie; 

 Za dar przyjaźni, radości i twórczości; 

 Za dzieciństwo, na którym buduję całe moje życie; 

 Za to, że mnie kocha – bo to właśnie taka miłość jest dla 
mnie oparciem; 

 Za to, że mnie rozumie; 

 Za to, że dopasowała swoje  
życie do mojego; 

 Za poczucie, że nie ma  
dla Ciebie nic droższego  
niż nasza miłość; 

 



 Za to, że jest o każdej porze; 
 Za to, że jest zawsze gotowa nieść pomoc; 
 Za to, że jest blisko, gdy zagraża mi niebezpieczeństwo; 
 Za nieprzespane noce,  

dni pełne trosk; 
 Za to, że we mnie wierzy;  
 Za to, że mi przebacza; 
 Za śpiewane kołysanki; 
 Za posiłki; 
 Za pokazanie świata; 
 Za edukację; 

 Za to, że jest najukochańszą Mamą; 
 

 



 Dziękuję za trud wychowania,  
za miłość i uśmiech,  

za pogodne dni pełne radości  
i szczęścia,  

za pomoc i wsparcie w każdej chwili życia. 

 

DZIĘKUJĘ!!! 



Ona mi pierwsza pokazała księżyc,  
i pierwszy śnieg na świerkach,  

i pierwszy deszcz.  
Byłem wtedy mały jak muszelka (…)  

K.I.Gałczyński 

Twój uśmiech otwarłaś  
na mnie,  

zamknęłaś w sercu każdy 
smutek.  

Dziś moje serce mówi: 
dziękuję Ci Mamo za Twą 

miłość.  
Ona pozostanie jak 

światło na całe moje życie.  Za to, że zawsze jesteś  
przy mym boku;  

za to, że wskazujesz  
drogę mi w mroku;  

za to, że dni moje tęczą malujesz;  
z głębi serca Ci Mamo dziękuję. Mamusiu najmilsza,  

co masz dobre ręce, 
całuję je dzisiaj  

w serdecznej podzięce. 



 26 maja to piękna data  
– wyryta w sercu każdego człowieka. 

 

 

Pamiętajmy jednak i dbajmy o to,  
żeby dla naszych Mam  

KAŻDY dzień był Dniem Matki  
- pełnym szacunku i wyjątkowości,  

bo wyjątkową miłością darzą nas nasze 
Mamy.  



WSZYSTKIM MAMOM 
  

 Z okazji Ich Święta  
składamy najserdeczniejsze życzenia:  

wielu powodów do radości,  
dni pełnych uśmiechu,  

zdrowia  
a także poczucia dumy  

płynącej z trudu wychowania. 


