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 ŻYCZENIA

Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia,
wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Nieustannej
radości, pomyślności, samych pogodnych dni.
Cierpliwości, abyście mieli siłę opiekować się
wnukami, a każda łza była tą szczęścia. Żebyście
pomimo sytuacji, w której obecnie się znajdujemy,
zawsze i wszędzie byli uśmiechnięci - nawet jak nikt
tego nie widzi.

Patrycja Kondas 

Życzenia dla Dziadka:
Żebyś nauczył się grać w Fortnite, żebyś nauczył się
driftować  autem, żebyś jak do Ciebie przyjadę z
konsolą, nauczył się grać w Fifę, żebyś sobie kupił
ferrari lub bugatti.
Życzenia dla Babci:
Żebyś nauczyła się gotować na pięć gwiazdek miszel,
żebyś nauczyła się robić sztuczki na nartach, żebyś
hodowała rośliny, które wyrosną do nieba, żebyś
jeździła ze mną na sankach.

Szymon Pawlik
okładka - grafika: Kacper Kuna

DROGA BABCIU, DROGI DZIADKU

Z serduszkiem moim małym
dziś do Was przychodzę.

By postawić kwiatki,
na Waszej drodze.

Życzenia płyną dźwięczne,
ten dzień nieco Wam osłodzę.

Zdrowia i siły życzę Wam dziadkowie
By wędrować razem w nieznane.
Budować cudowne wspomnienia

Takie Nasze, niezapomniane.
Uśmiechu i radości

Który koi smutki wszelkie.
Bo od Was bije dobroć,
A serca macie wielkie.

Dziękuję Wam za wszystko
Co dla mnie robicie.

Bo bez Was, drodzy Dziadkowie
smutne byłoby życie.

Zuzia Zębala

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto.
Każdy pamięta sytuację, kiedy babcia lub dziadek
pomogli radą, czy… odrobić pracą domową.
Dzięki nim my – wnuki, czujemy się pewniej. Więc
dobrze, że mają swoje święto. Zasłużyli na nie.

Jakub Szypuła

Według mnie w tym dniu powinniśmy zastanowić
się, jak bardzo ważni są dla nas Dziadkowie.
Myśląc nieszablonowo - gdyby oni się nie urodzili,
nie byłoby nas! Warto zaznaczyć dla nich
wielkiego plusa za to, że wychowali naszych
rodziców. Więc z tej okazji złóżmy swoim
Dziadkom życzenia.

Kacper Kuna

grafika: Filip Migocki
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DZIADKOWIE 2021

Myśli me krążą
                   Dość dziwnie i szybko               

         Ta radość gdzieś wewnątrz
Istne szaleństwo 

Cały skarb świata. 
W zasięgu ręki...

Babciu ma, Dziadku
Dziś Wasze święto!

Karolina Szopińska

REFLEKSJE W CZASIE - 2021
W ten trudny dla nas wszystkich czas pandemii szczególnie powinniśmy
pamiętać o naszych kochanych Babciach i Dziadkach. 

Pamiętajcie, że są oni szczególnie narażeni na zakażenie oraz
powikłania związane z covid19.
NIE TYLKO W DWA DNI STYCZNIA
Większość z nich spędzą czas we własnych domach, często mając
ograniczony kontakt z rodziną i bliskimi. 
Powinniśmy nie tylko 21 i 22 stycznia przypomnieć im, że są dla nas
bardzo ważni i bardzo ich kochamy. Z okazji święta - składając im
życzenia. Na co dzień - po prostu będąc przy nich. 
Spowodujemy, że choć na chwilę zapomną o pandemii, a na ich
twarzach zagości uśmiech.
DZIADKOWIE - RODZICE RODZICÓW
Często mówi się, że rodzice są od wychowywania, a dziadkowie od
kochania i chyba prawie wszyscy się z tym zgodzimy, bo babcia i
dziadek są dla nas wyrozumiali i zawsze mają dla nas czas. Doceńmy
więc trud, który włożyli w nasze wychowanie, często pomagając naszym
rodzicom w codziennej opiece nad nami. 

Dołączam się do życzeń dla wszystkich BABĆ i DZIADKÓW.
Klara Pazera

WSPÓŁCZEŚNI
DZIADKOWIE

Na pewno łamią stereotyp
dziadków sprzed 20 czy 30 lat. 

Babcia nie siedzi w bujanym fotelu
i nie robi skarpet na drutach.
Dziadek nie ma okularów jak
denka słoika i nie szura kapciami. 
Czy czytają wnukom bajeczki do
snu? To chyba zostało, ale
częściej łączą się internetowo czy
przez komórkę. 
Mają swoje zajęcia, do których
zachęcają też wnuki - narty, basen,
rower czy podróże.  

Bywa, że nie zajmują się wnukami,
gdyż jeszcze pracują. Wtedy obie
strony za sobą tęsknią, bo
przecież dziadkowie nie są do
krytyki, kar, ale do przytulania,
radzenia i trzymania tajemnic. 
Wspaniale, że są. I za to
dziękujemy. 
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KOCHANI DZIADKOWIE
wywiad

Jak wyglądały kiedyś ferie i czy w ogóle były?
BABCIA
Ferie były. Zimy były mroźne i było dużo śniegu. Na
ferie nigdzie się  nie wyjeżdżało.
DZIADEK
Ferie były. Jeździłem przed blokiem na łyżwach.

Czym różni się teraźniejsza zima od tej dawnej?
BABCIA
Dawniej były mroźniejsze zimy, a  temperatura
spadała aż do -20 stopni oraz było dużo śniegu.
DZIADEK
Dawniej był mróz i było więcej śniegu.

Jakich przyrządów używano kiedyś w szkołach?
BABCIA
W szkołach używano piór z atramentem, ołówków,
gumki, temperówki na żyletkę oraz kredek.
DZIADEK
W szkołach używano piór atramentowych, kredki.

Czym różni się teraźniejsze życie od dawnych
czasów? 
BABCIA
Dzieci miały więcej swobody. Nie było komputerów,
telefonów. Lekcje przepisywano od kolegów .
DZIADEK
Różni się tym, że technika poszła do przodu.

Czy mieliście rodzeństwo?
BABCIA
Tak, miałam jednego brata – Władysława, a wołali na
niego Dziunek.
DZIADEK
Miałem brata – Ryszarda.

Ulubiony piosenkarz/piosenkarka lub zespół?
BABCIA
Lubię słuchać: Krzysztofa Krawczyka, Violettę Villas,
Czerwone Gitary oraz Annę Jantar.
DZIADEK
Krzysztof Krawczyk, Tina Turner, Elvis Presley.

Jak wyglądało kiedyś dzieciństwo i czym różniło
się od teraźniejszego?
BABCIA
Więcej spotykałam się  z koleżankami, było  więcej 
swobody.
DZIADEK
Dawniej dzieciństwo było lepsze, ponieważ było
więcej swobody.

ciąg dalszy: str. 5

DAWNE CZASY 
BYŁY LEPSZE

z babcią Danusią
i dziadkiem Mirkiem

rozmawia Zuzia Zębala
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KOCHANI DZIADKOWIE
wywiad

Jakie zabawki kiedyś były?
BABCIA
Miałam jedną lalkę szmacianą.
DZIADEK
Miałem tylko autka.

Które czasy według Was były lepsze?
BABCIA
Uważam, że dawne czasy były lepsze.
DZIADEK
Według mnie tamte czasy były lepsze.

Najlepsze/śmieszne wydarzenie z przeszłości.
BABCIA
Jechałam na sankach i w trakcie zjeżdżania z górki
wypadłam z sań.
DZIADEK
Jak byłem mały, to tańczyłem z widelcem w ręce i
wbiłem go sobie pod oko przy upadku.

Jak czujecie się w czasach korona wirusa?
BABCIA
Czuję się niekomfortowo w czasach korona wirusa i
czuję ograniczenia.
DZIADEK
Czuje się  osamotniony i odizolowany od rodziny.

Jakie jest Wasze hobby, zainteresowania ?
BABCIA
Gotowanie, uprawa roślin.
DZIADEK
Moje hobby to robienie różnych rzeczy z drewna.

Wasz ulubiony sport ?
BABCIA
Taniec oraz jazda na łyżwach.
DZIADEK
Boks.

Czy obchodziliście dzień babci i dziadka?
BABCIA
Nie.
DZIADEK
Nie.

Pamiętacie imiona Waszych dziadków?
BABCIA
Babcie - Anna i Karolina. Dziadkowie - Grzegorz i
Władysław.
DZIADEK
Babcie - Antonina, Hanna. Dziadkowie - Jan, Antoni.

W jakim mieście wychowaliście się?
BABCIA
W Cierpicach.
DZIADEK
Łagisza, Będzin.

Jak wspominacie Wasze dzieciństwo?
BABCIA
Bardzo dobrze wspominam swoje dzieciństwo i nie
zamieniłabym go na inne.
DZIADEK
Bardzo dobrze.

Czy Wasza szkoła była daleko od domu? Jeżeli
tak to jakimi środkami transportu dojeżdżaliście?
BABCIA
Tak, szkoła była daleko, a ja dojeżdżałam tam
rowerem.
DZIADEK
Szkoła była bardzo blisko, a ja do szkoły chodziłem
na nogach.

Jak najbardziej lubicie spędzać czas wolny?
BABCIA
Haftowanie, spacer.
DZIADEK
Rozwiązywać krzyżówki.

z Babcią i Dziadkiem
rozmawiała: Zuzia Zębala

Dziękujemy za wspaniały i ciekawy wywiad
Redakcja
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SKĄD ŚWIĘTO

ŚWIĘTA BABĆ I DZIADKÓW 
W INNYCH KRAJACH

FRANCJA
Babcie we Francji mają swoje święto w pierwszą
niedzielę marca. Organizowane są nawet pochody
ku czci babć.
ROSJA
Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy rosyjskie babcie
obchodzą swoje święto – podobno 15
października. Dziadkowie też jesienią.
AMERYKA PÓŁNOCNA
W USA i Kanadzie babcie i dziadkowi obchodzą
swe święto razem – w pierwszy poniedziałek
września. Ma nawet swój hymn, a jego symbolem
jest niezapominajka.
WŁOCHY
Nieprzypadkowo na oficjalną datę obchodów Dnia
Babci i Dziadka wybrano 2 października. Kościół
katolicki wspomina tego dnia Aniołów Stróżów.
JAPONIA
W tym kraju nie ma typowego Dnia Babci i
Dziadka, ale od 196 Japończycy obchodzą Dzień
Szacunku dla Wieku.

Filip, Kacper

POLSKIE BABCIE ŚWIĘTUJĄ 
PONAD 50 LAT

Zaczęło się od tygodnika Kobieta i życie.
Redaktorzy tej gazety wpadli na pomysł, by babcie
miały swoje święto. Było to w roku 1964. Rok
później o święcie tym pisał też Express Poznański.
W 1966 Express Wieczorny ogłosił dzień 21
stycznia DNIEM BABĆ. 
Dziadek dołączył do babci później.
Prawdopodobnie jego święto zostało przeniesione
z Ameryki w latach 80. XX wieku. 
W Niemczech i Bułgarii swoje święto mają tylko
babcie. W Bułgarii w tym samym dniu co nasze, a
u zachodnich sąsiadów  - w październiku. 
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