DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Zarówno Dzień Babci, jak i Dzień Dziadka to święta, które każdego
roku obchodzimy w tym samym dniu. Święto poświęcone naszym babciom
wypada 21 stycznia, a uroczystości związane z dziadkami dzień później,
czyli 22 stycznia.
W 2021 r. Dzień Babci obchodzimy w czwartek, a Dzień Dziadka
w piątek.
A jaka jest geneza tego święta?
Dzień Babci oraz Dziadka to rodzinne święta świeckie, które są
obchodzone od stosunkowo niedawna.
Pomysł na utworzenie dnia poświęconego babciom pojawił się
w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 r. W ciągu następnych lat pomysł
Dnia Babci był popularyzowany w lokalnych pismach, aż w końcu
upowszechnił się w całym kraju.
Dzień Dziadka powstał później, bo w latach 70. Telewizja Polska
ogłosiła konkurs na ustalenie daty tego święta. Na początku miał być to
30 maja, czyli urodziny Mieczysława Fogga.
Data ta jednak nie przyjęła się i wszyscy zaczęli obchodzić to
wydarzenie po prostu 22 stycznia, dzień po Dniu Babci.
W innych krajach święto to obchodzone jest w jednym dniu lub
rodziny skupiają się wyłącznie na babciach. W Polsce jednak doceniamy
i babcię, i dziadka!
A z jakimi tradycjami się wiążą oba święta?
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w rodzinnym gronie na spotkaniach, które swoją formą przypominają
uroczystości związane z imieninami. Wręczaniu prezentów oraz składaniu
uroczystych życzeń towarzyszy wspólny obiad albo kolacja. W trakcie dnia
wnuki są zachęcane również do tego, aby pomagać swoim dziadkom
w codziennych czynnościach.

A jak to jest w innych krajach?
W Stanach Zjednoczonych wszystkie Babcie i Dziadkowie świętują
wspólnie, obchodząc od 1978 roku Narodowy Dzień Dziadków. Jest to,
podobnie jak we Francji święto ruchome, które w USA przypada
na pierwszą niedzielę po Dniu Pracy, we wrześniu. Bezpośrednio ze
świętem Dziadków związane są także kwiaty. Za oficjalny symbol uznano
niezapominajki.
W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci i przypada on na ten
sam dzień, co w Polsce. W tym samym dniu świętują także bułgarskie
mamy ze swoimi dziećmi. W praktyce wygląda to tak, że cała uwaga
na bułgarskich wsiach skupia się na dziecku urodzonym w ostatnim roku.
Matka wraz z nim odwiedza wszystkich krewnych i zostaje obdarowana
licznymi prezentami.
Stosunkowo od niedawna Dzień Babci i Dziadka świętują Włosi.
Święto to zostało wprowadzone dopiero w 2005 roku i znane jest tam jako
La Festa dei nonni. Dzień Dziadków przypada tam na 2 października. Data
nie pozostaje bez znaczenia. W tym dniu w Kościele katolickim obchodzi
się święto Świętych Aniołów Stróżów. Podobnie jak w USA symbolem Dnia
Dziadków jest niezapominajka.

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowa okazja. Wiedzą to nawet
najmłodsze dzieci, które przychodzą do Dziadków z wizytą, recytując
krótkie wierszyki.
W późniejszych latach wnukowie powinni sami zadbać o to,
by odpowiednio świętować Dzień Babci i Dziadka. Warto z przygotowanym
prezentem, choćby drobiazgiem w ten dzień odwiedzić Dziadków oraz
przede wszystkim spędzić z nimi czas. To dla Dziadków bardzo ważne
i na pewno docenią to, że wnuk poświęca im swój czas wolny. Kiedy
osobista wizyta nie jest możliwa, warto w ten dzień zadzwonić, aby dłużej
z Dziadkami porozmawiać. Nawet zwykłe pytania o to, jak mija dzień
mogą sprawić, że Babcia lub Dziadek bardzo się ucieszą i spędzą swój
dzień w sposób wyjątkowy.
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