21 I 22 STYCZNIA - DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
W tym tygodniu obchodzimy bardzo ważne święta.
Jako pierwsze świętują panie, bo Dzień Babci
przypada 21 stycznia.
Panowie muszą z kolei poczekać jeszcze jeden
dzień - Dzień Dziadka jest 22 stycznia.
Niemniej i tak przyjęło się, że dziadkowie świętują
wspólnie.

OBCHODY
Polska
Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964
roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”, a jego głównym
pomysłodawcą był Kazimierz Flieger (zm. 1985). W roku 1966 również „Express Wieczorny”
ogłosił dzień 21 stycznia „dniem babci”. Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia
Dziadka - w latach siedemdziesiątych XX wieku. Istnieje przypuszczenie, że nie chcieliśmy
być gorsi od innych krajów, które czciły i babcie, i dziadków, i to w dodatku często jednego dnia.
Włochy
Włosi czczą swoich dziadków w dniu, gdy w kościele katolickim świętowany jest
Dzień Aniołów Stróżów. To również wymowny symbol szczególnej troski, jaką dziadkowie
roztaczają nad wnukami.

Francja
Jest to święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą niedzielę marca. Powstało jako
rozwinięcie pomysłu na popularną kawę Babci, czyli Café Grand’Mère. Święto jest okazją do
wielu konkursów na najpiękniejsze laurki dla babć, najładniejsze życzenia, wspomnienia
o babciach, oraz spotkania z babciami, przy ciastku i kawie.

Rosja
W Rosji, jesienią 2009 roku, pojawiło się nowe, rodzinne święto - „Dzień babci
i dziadka”. Brak oficjalnej daty obchodów.

Ameryka Północna
Amerykańskim odpowiednikiem dni dziadka i babci jest Narodowy Dzień Dziadków.
Nie jest więc świętem rozdzielonym na dwa dni.
W USA jest to święto oficjalnie zatwierdzone przez Kongres i prezydenta, ustanowione
w 1978 roku przez Jimmy’ego Cartera na pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które
obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września zarówno w USA, jak i Kanadzie. Tak
więc Dzień Dziadków w obu krajach również obchodzony jest we wrześniu.
Dzień ten ma swój oficjalny hymn A Song for Grandma and Grandpa („Piosenka dla
Babci i Dziadka”), a symbolem tego dnia jest niezapominajka.
W szkołach, kościołach i domach spokojnej starości organizowane są uroczystości.
Święto celebruje się także w gronie rodzinnym przy ogniskach, czy grillach. Dzień ten ma za
zadanie uświadomić dzieciom, jak wiele zawdzięczają swoim dziadkom. Wnuki są zachęcane
do pomocy najstarszym członkom rodziny.

Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii National Grandparents Day obchodzony jest w pierwszą
niedzielę października.

Filipiny
Świętują także Filipiny. Tam Święto Babci i Dziadka wypada w drugą niedzielę
września. Wiele publicznych organizacji wystawia z tej okazji koncerty, przedstawienia oraz
inne atrakcje, a także oferują seniorom darmowe przeglądy medyczne, darmowe kwiaty bądź
posiłki w restauracjach.
Życzenia dla babci i dziadka muszą być wyjątkowe - tak jak wyjątkowe są to osoby
w naszym życiu. Życzenia składamy też, by podziękować dziadkom za opiekę i za to, że są.


Życzenia dla babci okazujące wdzięczność.

Babcie bywają różne, lecz każda pamięta,
że jednakowo zawsze kochają wnuczęta.
To samo je cieszy, to samo raduje:
nasz pocałunek, uśmiech i słowo... Dziękuję!



Życzenia dla dziadka - spełnienia marzeń.

Dziadziusiu, na Ciebie zawsze można liczyć,
dlatego w Dniu Dziadka chcę Ci życzyć
zdrowia, radości i siły do życia,
bo jest jeszcze tyle do odkrycia i tyle do zrobienia!
Niech spełnią się Twoje wszystkie marzenia!

Szanujcie i kochajcie swoich dziadków.
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