
Jedno z najbardziej znanych międzynarodowych 
świąt na świecie. Wiele krajów na świecie obchodzi 
go w pierwszą lub drugą niedzielę maja. Są rów-
nież państwa, gdzie rolę Dnia Matki pełni Dzień 
Kobiet. Dzień ten ma dwie, z pozoru niezależne 
historie — europejską i amerykańską. 

Już w starożytnej Grecji czczono matki-bo-
ginie, które symbolizowały płodność i urodzaj. 
Zwyczaj ten powrócił w Wielkiej Brytanii w XVII 
wieku, gdzie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu 
obchodzono tzw. niedzielę u matki — matka ozna-
czała jednak rodzinny kościół, parafię. Była to 
również okazja do spotkania z członkami rodziny 
i z czasem obyczaj ten przekształcił się w Dzień 
Matki. W USA z kolei święto ma swoje początku 
w końcu XIX wieku — najpierw promowany był 
Dzień Matczynej Pracy, następnie Dzień Matek 
dla Pokoju, aż w końcu w 1914 Kongres zatwierdził 
Dzień Matki jako święto narodowe. 

Światowe rozpowszechnienie Dnia Matki mia-
ło miejsce w drugiej połowie XX wieku. Oprócz 
serdecznych życzeń najpopularniejszymi prezen-
tami dla mam są kwiaty, laurki i słodycze. Cel 
obchodów jest oczywisty — wyrażenie wdzięcz-
ności za trud wło-
żony w wychowa-
nie oraz okazanie 
im niezmierzonych 
pokładów miłości i 
serdeczności.
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Dzień MATKI

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. 
Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. 
Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. 
Matka to też czasem ster, który pilnuje byś nie zatopił się. 
Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam dni. 
Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. 
Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił, 
Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

Co powinieneś wiedzieć 
o święcie Matki

Prezent dla MAMY na Dzień Matki
Bez wątpienia prezent na 

Dzień Matki to coś, co musi być 
wyjątkowe. Wszyscy przecież 
chcemy, żeby nasz prezent dla 
mamy sprawił, że na jej twarzy 
zagości szczery uśmiech, a w 
oczach iskierki radości. Nie chce-
cie kupować kosmetyków? Nie 
orientujecie się w najnowszych 
trendach? Dlaczego nie spróbu-
jecie czegoś innego i nie dacie 
Mamie prawdziwej przygody!

Tort

Niekoniecznie musi być to 
tort. Może być placek, ciasto 
lub jakikolwiek inny wypiek. 
Może być również obiad zrobio-
ny własnoręcznie przez 
Was. Zastanówcie się, 
co Ona lubi jeść, 
co chciałaby 
zjeść. Często po-
pełnianym błędem 
jest gotowanie dla innej 
osoby potraw, które my 
sami lubimy. Należy pa-
miętać, że każdy ma inny 
gust i smak. To, że ty kochasz 
udka, nie oznacza, że Mama bę-
dzie zachwycona takim daniem.

Pomóżcie mamie w jej obo-
wiązkach — w przeddzień Dnia 
Matki pomóżcie mamie w domu 
w jej obowiązkach. Postarajcie 
się Ją maksymalnie odciążyć, 
aby miała chwilkę czasu dla sie-
bie. Zróbcie to, o co was od 
dawna prosiła. Bez względu na 

to czy prosiła was o posprząta-
nie swojego pokoju, czy skosze-
nie trawy. Zróbcie to szybko i 
dobrze. Jeśli wszystko, o co Was 
prosiła, jest już zrobione, po-
móżcie jej przy obiedzie, praniu 
czy sprzątaniu domu.

Kwiaty
 
Każda kobieta kocha kwiaty. 

Możecie kupić jej bukiet róż 
lub zerwać na łące kwiaty po-
lne i zrobić własnoręcznie pięk-
ny bukiet — dookoła kwitnie 

już mnóstwo kwiatów! 
Kwiaty powinny być 
dodatkiem do każde-
go innego prezentu. 

Zamiast kwiatów mo-
żecie dać ewentualnie bom-

bonierkę. Pamiętaj-
cie tylko, aby kupić 

Mamie takie słody-
cze, jakie lubi.

Laurka

Najważniejsze, żeby była 
wykonana własnoręcznie. Nie 
żałujcie na to czasu, przecież 
dla Mamy warto poświęcić go 
więcej, znacznie więcej niż na 
wykonanie laurki na zwykłą 
lekcję plastyki. Jeżeli nie macie 
na nią pomysłu, poszperajcie 
w internecie lub zajrzyjcie do 
księgarni, tam również można 
podpatrzeć sporo ciekawych po-
mysłów. 



Ze wszystkich kwiatów         
      słońca 

Chciałbym zerwać… słońce
I dać je potem Tobie
Złociste i gorące.
Słoneczko jest daleko, 
Ale nie martw się, Mamo,
Narysowałem drugie,
Jest prawie takie samo…

ŚWIĘTO MAMY – to naj-
piękniejsze i najbardziej osobi-
ste święto roku. Ze słowem MA-
MA kojarzy się miłość, dobroć, 
poświęcenie i wiara we wszystko, 
co piękne i szlachetne. To dla 
swych mam uczniowie z Kolonii 
Wileńskiej nadsyłają życzenia z 
okazji nadchodzącego święta, w 
których wyrazili swą miłość za 
matczyną dobroć i cierpliwość.

Mamo, Ty jesteś dla mnie 
promykiem słońca, który mnie 
ogrzewa, rozjaśnia pochmurne 
dni. Gdy mnie przytulasz do sie-
bie, jest tak dobrze, przyjemnie, 
cieplutko i bezpiecznie. Mamo, 
kochana i jedyna, ja Cię bardzo, 
bardzo kocham!

Kamila Mija G.
Kochana Mamo, jestem naj-

szczęśliwszym dzieckiem, ponie-
waż mam najlepszą Mamę na 
świecie, SUPER MAMĘ. Życzę 
Ci, Mamo, dużo pogodnych dni i 
uśmiechu na twarzy!

Mateusz W.
Mamo, Mamo, kocham Cię 

mocno, szczerze. Ty jesteś naj-
lepszą, najładniejszą Mamą. Ży-
czę Ci, abyś była najszczęśliwszą 
Mamą na świecie!   

Izabela B.
W mym małym serduszku 

ledwo się mieści ogromna miłość 
do Ciebie, Mamo. Ja tak Cię 
kocham, że już nie mogę więcej!    

Sylwester G.

Mamo, moja miła Mamo, 
życzę Ci zdrowia. Mamo, moja 
kochana, by nic złego w życiu 
Cię nie spotkało. Ja się o to za-
troszczę.    

Edward S.

Mamo, kochana Mamo, je-
stem Twym aniołkiem. Gdy zaś 
dorosnę, będę Twym Aniołem 
Stróżem, który się wszystkim za-
opiekuje. Ja Cię bardzo kocham!     

Jarosław G.
Mamo, bardzo mocno Cie-

bie kocham. Ty jesteś jak słon-
ko. Z Tobą zawsze jest ciepło i 
pogodnie. Ja zawsze chcę być 
razem z Tobą!    

Monika K.
Życzę Ci, Mamo miła, zdro-

wia i szczęścia. Jesteś moją księż-
niczką z bajki.

Rajmund M.
Moja ukochana Mamo! Ży-

czę Ci, abyś zawsze była zdrowa. 
Tak dobrze jest z Tobą i smutno 
bez Ciebie. Ja Cię bardzo ko-
cham!   

Emilia I.
Mamo, kochana! Ja Cię tak 

kocham! Chcę ucałować Twe 
ręce, za Twą miłość, łaskę i tro-
skę. Życzę Ci tak ogromnego 
szczęścia, jak ogromna jest Twa 
miłość.

Wiktoria S.
Mamo, Ty jesteś młoda, ład-

na i miła jak pączek róży. Proszę, 
zostawaj zawsze taką. Ja Cię bar-
dzo kocham!    

Kamila Z.
Dziękuję Ci za wszystko! 

I za książki, których tak dużo 

mi kupujesz. Kocham Cię.
Daniel R.

Mamo! Jesteś bardzo dobra. 
Masz złote serce. Kocham Cię. 
Życzę Ci dużo słonecznych dni. 

Marcin W.
Mamo, ja jestem Twoim 

kwiatkiem, który zawsze podle-
wasz. Ty masz złote serce. Życzę 
Ci dużo zdrowia i uśmiechu na 
twarzy.   

Maja Kinga Sz.
Mamo, jesteś moim aniołem. 

Życzę Ci dużo radości, słońca. Ja 
Cię bardzo kocham!

Margarita J.
Mamusiu! Chcę Ci podzię-

kować za wszystko. Życzę, żebyś 
była zawsze zdrowa i uśmiech-
nięta. Życzę dużo kwiatów. 
Wiem, że lubisz orchidee. Gdy 
wyrosnę, zasadzę nimi cały 
ogród.  

Albert Sz.
Mamo! Jesteś moim skar-

bem. Obejmuję Cię mocno i ca-
łuję Twoje ręce. Życzę Ci dużo 
pogodnych dni.  

Dominik W.
Kochana Mamo! Ty jesteś 

moją najcudowniejszą, najpięk-
niejszą różą na świecie. Masz 
najbardziej złote serce ze wszyst-
kich mam.  

Weronika G.
Mamo, jesteś moim skar-

bem. Życzę Ci dużo zdrowia, 
dobrej pracy i dużo pocałun-
ków.  

Albert J.
Życzę mojej ukochanej 

Mamie dużo szczęścia. Posta-
ram się jej pomagać, żeby wię-
cej mogła odpoczywać.   

Janek G.
Mamusiu! Życzę Ci 

zdrowia i żebyś była zawsze 
uśmiechnięta.  

Laura Sz.
Mamo! Jestem Twoim 

kwiatuszkiem. Ty jesteś moim 
słoneczkiem. Jesteś najlepszą 
na świecie. Życzę Ci dużo – 
dużo szczęścia.   

Kasia D.
Życzę Ci dużo zdrowia i 

dobrych dzieci. Żebyś do pra-
cy mniej chodziła i więcej cza-
su poświęcała nam. Chcę, żeby 
Twoje życzenia spełniły się.   

Twój Dominik Z.

Z okazji nadchodzącego 
święta wszystkim MAMOM 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia – Bożego Błogosła-
wieństwa, zdrowia, radości, 
cierpliwości i pamięci dzieci 
nie tylko od święta…

Walentyna Wiszniakowa
nauczycielka 

klas początkowych
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Uczniowie z Kolonii Wileńskiej składają 
życzenia dla swych Mam!

Uczniowie z Kolonii Wileńskiej wyrażają swą miłość za matczyną dobroć i cierpliwość


