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OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA  
NA ŚWIECIE 

 

 
 
W Polsce święto dziadków rozdzielone jest 
na dwa dni. 21 stycznia obchodzimy Dzień 
Babci, a 22 stycznia – Dzień Dziadka. 
Tradycja ta prawdopodobnie została przez 
nas zapożyczona od Amerykanów w latach  
80 - tych XX wieku. Jak obchodzone jest 
Święto Dziadków w innych krajach? Czy  
u naszych dalszych sąsiadów popularny  
prezent na Dzień Babci to również laurka? 
 
USA 
Historia amerykańskiego święta dziadków 
ma swoje początki we wczesnych latach 70- 
tych XX wieku w stanie Zachodnia Wirginia. 
Mieszkająca tam gospodyni domowa 
pewnego dnia doszła do wniosku, że starsi 
ludzie powinni mieć swoje święto. Chciała 
tym samym zwrócić uwagę na los osób 
starszych, głównie tych przebywających  
w domach opieki. Pierwszy amerykański 
Dzień Dziadków obchodzono tylko  
w Zachodniej Wirginii. Kilka lat później 
ówczesny prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Jimmy Carter ten dzień ustanowił 
świętem ogólnonarodowym.  
Dzień Dziadków w Ameryce i Kanadzie jest 
ruchomy – wypada w pierwszą niedzielę po 
Święcie Pracy (Labour Day obchodzi się  
w pierwszy poniedziałek września). 
Amerykański Dzień Dziadków ma swój 

hymn i symbol, którym jest kwiat 
niezapominajki. Dla mieszkańców USA to 
świetna okazja do celebrowania rodzinnych 
chwil i uświadomienia najmłodszym, jak 
ważni są w ich życiu dziadkowie.  
 
Łączony Dzień Babci i Dziadka występuje 
także w Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie 
do USA święto obchodzone jest w pierwszą 
niedzielę października. 
 
Francja 
We Francji Dzień Babci i dziadka świętuje się 
oddzielnie. Co ciekawe, obie uroczystości 
dzieli ponad pół roku! Wszystko zaczęło się 
od chęci uhonorowania ukochanych babć 
oraz kawy. W latach 50-tych XX wieku dużą 
popularnością cieszyła się Kawa Babci- 
sprzedawana w delikatesach, których 
właścicielami było małżeństwo Monnier.   
W dwudziestą rocznicę powstania produktu 
ustanowiono Dzień Babci. Początkowo 
święto miało być tylko promocją firmy, 
jednak z czasem przyjęło się w całej Francji. 
Dziś francuski Dzień Babci obchodzi się 
w pierwszą niedzielę marca. Popularnym 
prezentem na Dzień Babci w kraju nad 
Sekwaną jest oczywiście kawa.  
W tym dniu nie brakuje także rodzinnych 
spotkań i szkolnych uroczystości. 
Francuscy dziadkowie swoje święto 
oficjalnie obchodzą dopiero od 2008 r. jest 
to święto ruchome i przypada w pierwszą 
niedzielę października.  
 
Włochy 
Parlament Włoch oficjalnie ustanowił Dzień 
Babci i Dziadka dopiero w 2005 r., choć 
starania o to święto trwały od dawna. Rok 
wcześniej odbywały się pierwsze publiczne 
obchody w Lombardii, podczas których 
podkreślano rolę seniorów w społe- 
czeństwie. Nieprzypadkowo na oficjalną 
datę obchodów Dnia Babci i Dziadka 
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wybrano 2 października. Kościół katolicki 
wspomina tego dnia Aniołów Stróżów. 
Najmłodszych uczy się, że dziadkowie  
są takimi właśnie aniołami opiekunami, 
którzy służą radą i doświadczeniem przez 
całe życie. 
 
Japonia 
W tym kraju nie obchodzi się typowego Dnia 
Babci i Dziadka. Szacunek wobec starszych 
to jedna z najważniejszych wartości 
wyznawanych przez mieszkańców wschodu. 
Dlatego 15 września, niezmiennie  
od 1966 roku, Japończycy świętują Dzień 
Szacunku dla Wieku. 
 
W Niemczech i Bułgarii swoje święto mają 
na razie tylko babcie. U naszych zachodnich 
sąsiadów Dzień Babci przypada na drugą 
niedzielę października, a seniorki w Bułgarii 
świętują jak Polski – 21 stycznia. W lipcu 
seniorzy mają swoje święto w Brazylii, a w 
czerwcu w Meksyku. Każda kultura wiąże się 
z innymi zwyczajami, ale wspólne pozostaje 
jedno – szacunek i troska o ludzi starszych. 
 
 

Redakcja Naszej Dwójki 
 

 
ŻYCZENIA  
 
Wszystko jest milsze, lepsze, ciekawsze, 
kiedy w domu ma się na zawsze 
Dobrego, kochanego Dziadka  
i najukochańszą Babcię. 
 
 
Dla kogo ta laurka, 
W słońcu, zieleni, chmurkach? 
Dla kogo każda wnuczka, 
Dla kogo każdy wnuczek, 
Maluje dzisiaj kwiaty, 
Przynosi upominek? 

Dla kogo jest ten wierszyk, 
I życzenia od dzieci? 
Już wiecie? 
Oczywiście! 
Dla wszystkich Babć i Dziadków  
na świecie. 
 
Ta złota rybka, 
choć jeszcze mała, 
będzie życzenia Babci i Dziadka spełniała. 
 
Niech pływa rybka 
w przejrzystej wodzie  
i trzy życzenia 
niech spełnia co dzień. 
 
A ja przynoszę buty bajkowe, 
lekkie, wygodne - siedmiomilowe. 
Takie akurat na Babci/ Dziadka nogę, 
żeby do sklepu skracały drogę! 
 
A ja stoliczek bajkowy mam, 
który się zawsze nakrywa sam! 
Na tym stoliczku - na zawołanie - 
zjawi się obiad albo śniadanie. 
 

 
Droga Babciu i Drogi Dziadku! 

 
Przyjmijcie najlepsze życzenia z okazji 

Waszego Święta! 
Życzymy Wam zdrowia, miłości, szczęścia, 

pomyślności, uśmiechu 
i wszystkiego, co najlepsze nie tylko w tym 

dniu, ale przez cały rok. 
Żyjcie nam sto lat i pamiętajcie, że jesteście 

wspaniali! 
 

 
Redakcja Naszej Dwójki  

w imieniu wszystkich Wnuczek i Wnuczków 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach 
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WIERSZE DLA BABCI I DZIADKA 
 
Anna Kamieńska, Babcia 
 
Babcia to są miłe ręce, 
Książka, herbatka słodka, 
Śmieszne słowa w dawnej piosence, 
Suknia dla lalki i szarlotka. 
 
Babcia to bajka, której nie znamy. 
Pudełeczka, perfumy, włóczka, 
Babcia to mama mojej mamy, 
 
A ja jestem jej wnuczka. 
 

 
 
Wanda Chotomska, Wiersz dla Babci 
 
Z okazji Święta Babci,  
Ja dzisiaj Babcię nauczę,  
Jaka powinna być wnuczka  
I jaki powinien być wnuczek.  
 
Po pierwsze proszę Babci -  
Ja już tak dawna uważam,  
Że nic tak wnucząt nie zdobi,  
Jak piękny uśmiech na twarzach.  
 
Uśmiech jest dobry na co dzień,  
A nie wyłącznie od święta,  
Więc wnuczek ma się uśmiechać,  
A wnuczka ma być uśmiechnięta.  
 
Po drugie z czajnikiem w ręku  
Również jest wnukom do twarzy.  
Każdy radośniej wygląda  

Kiedy herbatę parzy.  
 
Po trzecie chociaż wnuczek  
Czasami szklankę stłucze  
Przy myciu naczyń także  
Dobrze wygląda wnuczek.  
 
Po czwarte - proszę babci  
Po piąte i po szóste  
Niech babcia nigdy więcej  
Nie pierze wnukom chustek . 
 
Wnuczęta chcą się bawić  
A moim skromnym zdaniem.  
Zabawą jest i fraszką  
Dla wnucząt takie pranie.  
 
Po siódme proszę babci 
Wnuki powinny gderać.  
Dlaczego nasza babcia  
Nie chodzi do fryzjera.  
 
Włóż babciu nową suknię! 
Niech cię uczesze fryzjer! 
Posłuchaj babciu radia! 
Obejrzyj telewizję ! 
 
Już nie myśl babciu o nas! 
O sobie babciu pomyśl! 
Czy babcia nie uważa  
że to jest dobry pomysł? 
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Wanda Chotomska, Dzień Dziadka 
 
Kto ci powie o dawnych latach? 
Tych lat naoczny świadek. 
Jak kraj nasz rośnie , jak ludzie rosną 
opowie Ci - Twój Dziadek. 
 
Otworzy serce , kieszeń otworzy, 
podsunie czekoladę. 
Z twoich sukcesów zawsze się cieszy. 
Kto? No wiadomo- dziadek! 
 
A jak coś spsocisz , a jak naknocisz, 
jak trzeba spytać o radę - 
to kto za uszy wyciągnie z biedy ? 
Wiadomo - zawsze dziadek! 
 
Więc wnuki proszą , żeby w kwiaciarniach 
kwiatków nie chować pod ladę. 
Dziadek ma święto! 
Kwiaty dla dziadka! 
Wiwat , niech żyje dziadek! 
 

 
 
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Dziadziuś 
Czarodziej 
 
Mój Dziadziuś Czarodziej 
wyczarować umie 
słoneczko na wodzie, 
a w zimie petunie. 
Mój Dziadziuś Czarodziej 

zna piosenki śmieszne, 
umie opowiadać 
bajeczki pocieszne. 
 
I chociaż Dzień Dziadka 
jest wciąż mało znany, 
dam ci sto uśmiechów, 
dziadziusiu kochany! 
                        

 

 
ZIMOWE ZAGADKI 
 
Można na nich grać w hokeja 
albo tańczyć disco. 
Byle pod stopami 
było lodowisko. (…) 
 
Czy zjazdowe, 
czy biegowe- 
zimą zawsze w modzie. 
Niektórzy i latem jeżdżą na nich 
po wodzie. (…) 
 
Wielkimi Mikołaj 
wymija chmurki. 
Małymi Ty z górki 
pędzisz na pazurki. (…) 
 
Kochają zimę 
Wśród śniegów żyje, 
ptakiem się nazywa, 
fruwać nie umie, 
za to świetnie pływa (…..) 
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Na brzegu niezgrabna, 
w wodzie zwinna, szybka. 
Chociaż rybką nie jest, 
to pływa jak rybka. (…..) 
 
W białym futrze chodzi 
w niedzielę i na co dzień 
Nie zdejmuje go nawet 
w lodowatej wodzie. (….) 
 
 

PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE –  
PODSUMOWANIE AKCJI 
 

Od 7 października do 7 grudnia 2021 roku 
trwała w naszej szkole akcja Podaruj książkę 
bibliotece. 
W jej wyniku biblioteka wzbogaciła się o 122 
książki, które już zostały wpisane do 
elektronicznej księgi inwentarzowej w 
programie MOL i czekają na wypożyczanie.  
Wszystkim, którzy przyczynili się do 
zwiększenia księgozbioru biblioteki szkolnej 
serdecznie dziękuję, i zapewniam, że każdy 
z czytelników, wśród pozyskanych 
egzemplarzy, znajdzie coś dla siebie.  
 

Aleksandra Łakomy 
 
 
Uczniowie biorący udział w akcji Podaruj 
książkę bibliotece (według kolejności 
przynoszenia książek do biblioteki) to:  
 

1. Oliwia Maniecka 2a 
2. Laura Postawa 1a 
3. Magdalena Skorut 3a 
4. Julia Surówka 5b 
5. Martynka Surowiecka 2b 
6. Aleksandra Biela 4a 
7.  Arkadiusz Nowak 7a 
8.  Mateusz Nowak 2b 
9.  Maksymilian Biela 2b  
10. Kacper Garbień 4b  

11. Martynka Jędrzejowska 1b  
12. Klaudia Jędrzejowska 5a  
13. Adam Kozik 7a  
14. Dominik Światłoń  5a 
15. Leon Walczak 3a  
16. Pola Walczak 1a  
17. Nikola Furgała 8b  

 
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ   

Aleksandra Łakomy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GORĄCO POLECAM 
 
Nowości w bibliotece!!! 
Zapraszam wszystkich do odwiedzania 
biblioteki i wypożyczenia pachnących jesz- 
cze farbą drukarską nowości wydawniczych – 
99 książek, a wśród nich m.in.:  
 książki z serii Moi Bohaterowie, 
 książki z serii Pies na medal, 
 książki z serii Opowiadania do nauki 

czytania, 
 książki z serii Młodzi przyrodnicy, 
 książki z serii Książkożercy, 
 książki z serii Czytamy sylabami, 
 książki z serii Już czytam sam, 
 książki z serii Anna i Elsa, 
 Najpiękniejsze zwierzęta świata, 
 Jak być EKO, czyli wiersze o ekologii, 
 Co warto wiedzieć o przyrodzie? 
 Bajki o zwierzętach,  
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 Legendy polskie, 
 Bursztynowy Szlak. 

 

Aleksandra Łakomy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMOR 
 
Sekretarka mówi do zapracowanego 
dyrektora:  
 Panie dyrektorze, zima przyszła! 
 Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby 

przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej 
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną 
godzinę. 

 
Stoją dwa bałwany w polu, jeden mówi do 
drugiego: 
 Też czujesz marchewki? 
 Nie, ale widzę węgiel. 

 

 
 
Dziadek pyta Jasia: 
 Ile to jest 2+2? 
 Yy…no ten, 4. 
 Brawo Jasiu dostajesz 4 cukierki. 
 A mogłem powiedzieć 8 … 
 
 Kto z was zrobił dobry uczynek?  
 Mnie udały się dwa.  
 Jakie Jasiu?  
 W sobotę pojechałem do babci i babcia 

bardzo się ucieszyła. 
 A drugi?  
 W niedzielę wyjechałem od babci  

i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej. 
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BĄDŹ BEZPIECZNY PODCZAS FERII 
ZIMOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży 
wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. 
Aby jednak przebiegły one szczęśliwie  
i wszyscy wypoczęci wrócili do swych 
domów, należy pamiętać o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących 
tak podczas zorganizowanych wyjazdów 
zimowych, jak i spędzania tego czasu  
w miejscu zamieszkania: 
 Wychodząc bawić się na powietrze, 

ubieraj się stosownie do pogody, tak, 
aby nadmiernie nie wychłodzić swojego 
organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy 
spacer w zimowej aurze warto się 
zaopatrzyć w ciepły napój w termosie; 

 Do zabaw na śniegu, zjazdów na 
sankach wybieraj miejsca bezpieczne,  
z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań  
i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj,  
że zimą znacznie wydłuża się droga 
hamowania pojazdów, więc zachowaj 
szczególną ostrożność będąc w pobliżu 
jezdni; 

 Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na 
górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej 
niebezpieczne przedmioty, takie jak 
kamienie, gałęzie drzew; 

 Dostosuj się do kierunku ruchu 
obowiązującego na trasie zjazdu, nie 
przechodź w poprzek toru; 

 Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest 
też stan techniczny sanek, czy innych 
przedmiotów, na których zjeżdżasz. 
Złamane szczebelki, wystające śruby lub 

gwoździe to poważne ryzyko 
wyrządzenia sobie krzywdy; 

 Nie ślizgaj się na chodnikach  
i przejściach dla pieszych, gdyż 
wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko 
złamań kończyn dla innych osób; 

 Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia,  
a nawet Twojego życia, stanowią 
zwisające z balkonów i dachów 
masywne sople lodu. W takim 
przypadku zrezygnuj z zabawy w tym 
miejscu, powiadom o sytuacji osoby 
dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie 
niebezpieczeństwo; 

 Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, 
gdyż takie zachowanie być przyczyną 
kolizji lub może wypadku drogowego; 

 Nie rzucaj w kolegów śnieżkami  
z ubitego śniegu lub z twardymi 
przedmiotami w środku, gdyż może 
doprowadzić to do obrażeń ciała; 

 Korzystaj wyłącznie ze specjalnie 
przygotowanych lodowisk. Pod żadnym 
pozorem nie wchodź na lód 
zamarzniętych zbiorników wodnych, 
jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie 
tylko gruby lód może w każdej chwili 
załamać się pod Twoim ciężarem; 

 Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem 
osób dorosłych; sanki łącz grubą, 
wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się 
podczas jazdy; 

 Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż 
może się to skończyć tragicznie; 

 Podczas zabaw na śniegu i lodowisku 
pilnuj swoich wartościowych 
przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel 
lub telefon komórkowy oddaj do 
depozytu lub pod opiekę zaufanej 
osobie. 

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność 
pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz 
spędzić ferie zimowe bezpiecznie. 

www.policja.pl 



NASZA DWÓJKA 9 

 

KOLOROWANKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


