
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta, o których nikt – dzieci i dorośli – nie mogą 
zapominać. Obchodzimy je w rodzinnym gronie. W tym dniu babcie i dziadkowie mogą 
się poczuć wyjątkowo. Pamiętajcie, Ich święto ma stałą datę, co roku wypada w tych 
samych dniach – 21 i 22 stycznia. 

   
Dlaczego obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka? 
 

Dzień Babci obchodzimy co roku 21 stycznia. W tym samym dniu, co w Polsce, 
Dzień Babci jest obchodzony w Bułgarii i Brazylii. Z kolei w Hiszpanii przypada na 26 
lipca. Rosjanie świętują Dzień Babci we wrześniu, Francuzi w marcu, Brytyjczycy  
w październiku, a Kanadyjczycy i obywatele USA we wrześniu. Z kolei w Japonii 
obchodzi się Dzień Szacunku dla Starszych, który przypada na 14 września.  

Historia Dnia Babci w Polsce sięga lat 60. ubiegłego wieku. W 1964 roku tygodnik 
„Kobieta i Życie" zaproponował pomysł utworzenia w Polsce święta Babci. Już rok 
później święto to zaczął popularyzować tygodnik „Express Poznański”.  

 

 
 

Mieczysława Ćwiklińska 
      (1879 – 1972) 
 

Dzień Dziadka obchodzimy tradycyjnie 22 stycznia. Pomysł na Dzień Dziadka  
w Polsce pojawił się w 1978 roku. Wszystko zaczęło się od konkursu TVP na 
ustalenie takiej daty w kalendarzu. Najpierw proponowano 30 maja, czyli dzień 
urodzin piosenkarza - Mieczysława Fogga. Propozycja się jednak nie przyjęła i Dzień 
Dziadka wprowadzono oficjalnie w 1981 roku do kalendarza po Dniu Babci. 

 
 

                   
 

      W dniu 21 stycznia 1965 roku w poznańskim teatrze 
wystawiono spektakl „Drzewa umierają stojąc", w którym 
znana aktorka Mieczysława Ćwiklińska grała rolę babci. 
Ćwiklińska niespełna 3 tygodnie wcześniej - 1 stycznia - 
 obchodziła swoje 85. urodziny. W przerwie spektaklu 
dziennikarz „Expressu Poznańskiego" wręczając jej kwiaty  
i tort z napisem „Dla Babci" powiedział, że w Poznaniu obchodzi 
się to święto w dniu 21 stycznia. Słowa te podchwyciło kolejna 
gazeta - warszawski „Express Wieczorny", który w 1966 roku 
21 stycznia ogłosił Dniem Babci. 

 



 

Prezenty dla naszych babć i dziadków mogą być droższe lub tańsze, ale najważniejsza 
jest pamięć. (Nie)zwykła laurka przygotowana własnoręcznie, nawet jeśli jesteśmy 

dorosłymi ludźmi, może przynieść więcej radości niż drogi prezent. I wiecie, co może 
naszym Dziadkom sprawić największą radość? Zwyczajne dobre i ciepłe słowa, np. 

dziękuję, że jesteś. 

 

Kochana Babciu, Kochany Dziadku - zaczniemy zwyczajnie, 

że z Wami w domu jest bezpiecznie i fajnie. 

I w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości, 

Wspieracie nas i uczycie miłości. 

Dzisiaj za wszystko chcemy Wam dziękować 

i skromny bukiecik kwiatów darować.

 
    

     Życzymy Wam, Babciu i Dziadku mili,  

     byście weseli i szczęśliwi byli. 

     Życzymy Wam życia spokojnego, 

     pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego! 

 

Zapewne Wy również kiedyś będziecie Dziadkami, ale póki co, 

zadbajcie o swoich i złóżcie Im serdeczne życzenia. 

Ewa Gawęcka 

Najlepsi 

Dziadkowie 

W tekście wykorzystano fragmenty materiałów  dostępnych na stronach: 
https://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-dzien-babci-i-dziadka-2022-kiedy-
obchodzimy-oto-wierszyki-i-,nId,5767578#crp_state=1 
 
 
 


