
Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Matki, coroczne święto mające na celu okazanie 
matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. Historia tego 
święta sięga czasów starożytnych. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięło i jak dawniej 
wyglądało? Zapraszam do lektury!  

Źródeł święta można dopatrywać się w wielu kulturach, ale jedno z nich prowadzi do 
starożytnego Egiptu, gdzie ludzie czcili boginię Izydę będącą ucieleśnieniem doskonałej matki 
i zony. Była matką Horusa, a więc matką samego króla. W starożytnym Egipcie matka była 
kobietą nad wyraz szanowaną, czego można doszukać się w wielu tekstach z tego okresu. W 
czasie procesu sądowego sędzia mógł uzależnić werdykt od faktu, czy pozwany zadowolił 
„serce matczyne”.   

Tradycja święta matki została zapomniana na bardzo długi czas. Dopiero w XVII wiecznej 
Anglii oraz Szkocji powrócono do oddawania czci matkom pod nazwą „Niedziela u Matki” 
(„Mothering Sunday”) obchodzono w 4 niedzielę Wielkiego Postu. Ta niedziela była wolna od 
pracy i dorosłe dzieci wracały na ten jeden dzień do swoich matek. Skąd to święto w Anglii? 
Wiele chłopców i dziewcząt pracowało jako służba na dworach bogatych rodzin, często 
wyjeżdżając z domu i mieszkając u swoich pracodawców. Siłą rzeczy w swoich rodzinnych 
domach bywali bardzo rzadko, pracowali przez 7 dni w tygodniu. Niedziela u Matki to był 
wolny dzień. Córki piekły specjalne ciasto dla mam tzw. „Ciasto Matczyne” przywoziły je do 
domu na znak szacunku i miłości. Innymi podarkami były kwiaty i słodycze, matki dziękowały 
błogosławieństwem. Święto przetrwało do XIX wieku, a ponownie zaczęto go obchodzić po 
zakończeniu II wojny światowej. 
Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku 
amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis z Południowej Wirginii, która po śmierci 
swojej matki rozpoczęła kampanię na rzecz ustanowienia Dni Matczynej Pracy. Twierdziła, że 
rodzicielki są niedoceniane i należy zwrócić uwagę na to, jak poświęcają się dla swoich 
rodzin. Święto miało też zbliżać rodziców do swoich dzieci. Od 1872 r. Dzień Matek dla 
Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku udało 
się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie 
stany, zaś w 1914 Kongres USA i prezydent Woodrow Wilson uznali przypadający na drugą 
niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. Przed domami i instytucjami publicznymi 
wywiesza się flagę narodową dla uczczenia matek Jest to zasługa aktywnych działań panny 
Ann Marie Jarvis.  
Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem, gdzie w 1914 roku święto to było 
obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego momentu dzień matki jest w Polsce 
obchodzony co roku 26 maja. W Polsce święto nie jest narodowym, a ponieważ nie wypada 
(jak w większości krajów) w weekend – nie jest dniem wolnym. 26 maja nasze mamy są 
obdarowywane kwiatami, bombonierkami, laurkami oraz innymi upominkami. A jak wygląda 
obecnie Dzień Matki w  innych wybranych krajach?  
W RPA Dzień Matki obchodzi się tam w drugą niedzielę maja. Ciekawe jest to, że dzieci małe i 
duże zakładają czerwone i różowe ubrania. Jeśli mama już odeszła, dzieci ubierają się na 
biało. W Republice Południowej Afryki Dzień Matki jest najpopularniejszym świętem w roku i 
hucznie obchodzonym. 
W Kanadzie – tam również jest obchodzony w drugą niedzielę maja. Świętuje się hucznie, są 
specjalne przyjęcia w restauracjach, dzieci obdarowują mamę słodyczami i ciastkami 
pieczonymi tylko z okazji tego święta. Ciekawy zwyczaj w Dniu Matki funkcjonuje w Australii i 



Kanadzie. Tam wszystkie dzieci przypinają do swoich ubrań goździki – kolorowe oznaczają, że 
mama danej osoby żyje, a biały, że umarła. 
Niemcy świętują Dzień Matki od 1922 roku. 10 lat później ustanowiono go świętem 
narodowym. Obchodzi się go w drugą niedzielę maja, a jeśli Zielone Świątki wypadają tego 
dnia, to święto Matki przenosi się na tydzień wcześniej. Mamy dostają kwiaty, kartki i drobne 
prezenty, które wyrażają miłość, szacunek i przywiązanie. 
Hindusi w Indiach obchodzą w październiku huczne święto Durga Puja ku czci bogini matki 
Durga. Hinduskie mamy mają swoje święto od ponad 10 lat i tego dnia dostają kwiaty oraz 
zaproszenie na obiad poza domem, choć raz nie muszą same przygotowywać posiłku. 
Natomiast w Rosji Dzień Matki obchodzony jest nie na wiosnę, ale w ostatnią niedzielę 
listopada. O mamach pamiętają nie tylko dzieci, ale również władze państwowe, które z tej 
okazji organizują wiele koncertów i festynów. 
W Serbii, Chorwacji i Słowenii w niektórych rodzinach utrzymał się jeszcze zwyczaj 
przetrzymywania matek przez dzieci w tzw. „łóżkowym więzieniu”. Nie wypuszczają one 
swoich mam z łóżek do chwili, aż nie dostaną od nich słodyczy. W zamian za to pomagają 
potem w domowych obowiązkach. 
Z kolei w Meksyku Dzień Matki przypada na 10 maja i jest jednym z najważniejszych świąt w 
roku. Rozpoczyna się mszą świętą w kościele na cześć Najświętszej Dziewicy, która jest 
uosobieniem najlepszych cechy macierzyństwa. Każdej mamie dzieci przygotowują uroczyste 
śniadania. Tak jak w innych państwach, matki otrzymują też kwiaty. Jednak bukiety są 
tak kosztowne, że dzieci muszą zbierać pieniądze na bukiet nawet przez pół roku. 
W Japonii dzieci przygotowują rysunki przedstawiające swoje mamy, a na obiad gotują im 
którąś z tradycyjnych potraw.  
Natomiast na Tajwanie organizowane są fety i zabawy z mnóstwem jedzenia, a w Pakistanie 
przez cały dzień emitowane są w telewizji specjalne programy i teleturnieje poświęcone 
matkom.  
Z kolei w Etiopii organizuje się trzydniowy festiwal z okazji Dnia Matki, po zakończeniu 
którego wszystkie rodziny rozchodzą się do swoich domów, by świętować dalej przy suto 
zastawionym stole. Córki tradycyjnie przynoszą na ucztę warzywa, masło, przyprawy i sery, a 
synowie – różne rodzaje mięsa. Po uczcie przychodzi czas na śpiew i tańce.  
Pamiętajmy o uroczystym obchodzeniu tego niezwykłego dnia, nie wstydźmy się celebrować 
naszych uczuć do matek, nieważne jest przecież, czy mamy lat 12 czy 50, zawsze jesteśmy i 
będziemy dziećmi, w oczach naszych mam, a najważniejsza jest pamięć.  

Wszystkim matkom  życzymy wszystkiego dobrego w dniu ich święta! 

Źródła: Polmarkus.com, historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com 

 

 

 


