
MAMA

Meme,  Ahm, Majka, Mare, Mati, Maminka, Mor, Ema, Ina, Mamma, Aiti, Mere,
Mutter, Mana, Mitera, Makuahine, Ibu, Madre,  Mae, Maji, Okaasan, Mati, 
Ammee, Mute, Mazazi, Mother.. 
słowo najważniejsze w życiu każdego człowieka; 
najpiękniej brzmiące – w każdym języku

Dzień Matki to jedno z wyjątkowych świąt, które jest obchodzone na całym świecie Początki 

tego święta sięgają starożytności; Grecy i Rzymianie otaczali kultem matki-boginie  jako 

symbole płodności i urodzaju. Dzień Matki zbliżony do tego, który znamy dzisiaj wywodzi się 

z siedemnastowiecznej Anglii. Obchodzono go wówczas w czwartą niedzielę Wielkiego Postu 

pod nazwą „Niedziela u Matki”. Z tej okazji w kościołach odbywały się msze, a tradycją było 

obdarowywanie mam kwiatami i słodyczami w zamian za otrzymane błogosławieństwo.

Polska to jedyny kraj na świecie, w którym Dzień Matki obchodzi się 26 maja. Chociaż nie 

zawsze tak było. W przedwojennej Polsce daty tego święta były ruchome. Historia pisze, że 

pierwsze obchody Dnia Matki odbyły się w Krakowie w 1914 roku. Data, którą znamy dziś 

jest niezmienna od 1923 roku.

Dzień Matki  na całym świecie najczęściej obchodzi się w maju. W wielu państwach świata 

mamy świętują w drugą niedzielą maja. Tak jest między innymi w USA, Australii,  Austrii,  

Belgii,  Brazylii, Chile, Chinach, Czechach, Danii, Niemczech, Japonii,  

Holandii, RPA, Turcji, Włoszech orazna Ukrainie i  Kubie. Z kolei w pierwszą niedzielę maja 

świętują mamy w Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Mozambiku, na Węgrzech i Litwie.                  

W ostatnią w Szwecji, Tunezji i Francji.  Z kolei Dzień Matki  w  Indonezji jest obchodzony  22 

grudnia.

  Źródła podają, że najhuczniej Dzień Matki obchodzi się w Tajlandii. Święto zostało 

ustanowione w 1976 roku. Dotychczas 12 sierpnia Tajlandczycy świętowali nie tylko z okazji 

szczególnego dnia dla ich mam, ale również urodzin Królowej Sirikit- matki narodu. 

Przygotowania do obchodów Dnia Matki zaczynają się nawet kilka tygodni wcześniej. 

Tajlandczycy przyozdabiają swoje domy flagami narodowymi, portretami Królowej, oraz 

kolorowymi światełkami i girlandami. W stolicy odbywa się dodatkowo pokaz 

fajerwerków. Tego dnia mieszkańcy Tajlandii nie zapominają również o swoich 

matkach. Według tradycji, dzieci powinny klęknąć przed swoimi mamami, żeby wyrazić 

swoją miłość i wdzięczność. Wręczają im również kwiaty jaśminu. W zamian matka udziela 

dzieciom błogosławieństwa.

Z koli w Republice Południowej Afryki Dzień Matki jest świętem ruchomym                      i 

przypada w drugą niedzielę maja. Najpopularniejszymi prezentami dla mam są goździki, ale 

także ubranie się tego dnia w kolorach czerwieni i różu. Co ciekawe, tradycja dotyczy 



wszystkich, nie tylko najmłodszych. Podobny zwyczaj obowiązuje w Australii i Kanadzie. 

Dzieci przypinają do ubrań kolorowe goździki.

W nietuzinkowy sposób Dzień Matki obchodzi się w Serbii. Święto przypada tam także w 

drugą niedzielę maja. Wtedy to dzieci nie pozwalają wyjść swojej mamie z łóżka, dopóki ta 

nie podaruje im słodyczy. W zamian dzieci wyręczają swoją mamę w codziennych zadaniach, 

żeby mogła jak najdłużej wypoczywać. 

Zapraszamy także do lektury:

https://dziecisawazne.pl/jak-to-jest-ze-kobiety-nie-trzymaja-sie-razem/
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