
W Polsce obchodzimy dzień Babci 21 stycznia , a następnego dnia dzień 

Dziadka 22 stycznia. W tych dniach wszystkie wnuki mają wyjątkową okazję 

aby wyrazić swym babciom i dziadkom szacunek i wdzięczność. 

 

 

Dzień Babci i dziadka innych krajach: 
 

  Francuzi od niedawna świętują ten szczególny dzień. Ich Fete des 
Grand-meres przypada na pierwszą niedzielę marca. 
 

 Włoskie początki święta Babci i Dziadka mają swe korzenie w 
Lombardii. Tam właśnie, po raz pierwszy oficjalnie, obchodzono ten dzień... dwa lata 
temu. Patronat nad świętem objął prezydent Włoch. Na obchody wybrano szczególną 
datę - 2 października - kościelne święto aniołów stróżów. 

 
 



Amerykanie odwiedzają swoich Dziadków w pierwszą niedzielę po 
"Święcie Pracy", czyli około 9 - 10 września. Amerykańska historia tego święta wiąże się 
z pewną gospodynią domową z Fayette County w zachodniej Wirginii - Marian McQuade. 
Przekonała ona grupę osób, aby poświęcając dzień w kalendarzu Babciom i Dziadkom, 
uczcić seniorów. Początkowo obchodzono to święto tylko w tym stanie. W 1978 r. 
prezydent Jimmy Carter ogłosił National Grandparents Day 
 

   W Bułgarii natomiast Dzień Babci - Babin den - świętowano kiedyś 8 
stycznia (według kalendarza juliańskiego), w dniu św. Georgi Hozewit. Według 
kalendarza gregoriańskiego święto to przypada 21 stycznia i dzisiaj, mimo oficjalnego 
zatwierdzenia kalendarza juliańskiego, Babin den, podobnie jak w Polsce, w niektórych 
miejscowościach świętowany jest 21 stycznia lub 20 stycznia. 
 

W Japonii nie obchodzi się Dnia Babci i Dziadka, a Dzień Szacunku 
dla Wieku (jap. Keiro no Hi). Święto to obchodzone jest rokrocznie, od 1966 r. w dniu 
15 września. 
 

 Święto Dziadków - Opa- en Omadag w Holandii to święto ruchome. 
 
 

 Brazylijczycy idą do Dziadków z kwiatami 26 lipca. 
 

 Wielka Brytania Dzień Babci - Grandmother Achievement Day - 
świętuje 11 lutego. 

 
 



 W Meksyku Día de Abuelos - Święta Dziadków - obchodzi się w czerwcu. 

W latach 90 XX wieku papież Jan Paweł II zaproponował, by uczynić 26 lipca Dniem Dziadków, bo to 

dzień świętych Anny i Joachima, dziadków Jezusa. 
 

 

 

Babcia i Dziadek w innych językach brzmi: 
  

po angielsku: grandmother i grandfather, granparents, 
 

po niemiecku: Oma i Opa, 
 

po francusku: grand-maman i aďeul lub grand-p?re, grand-papa, 
 

po włosku: Nonna i Nonno, 
 

po hiszpańsku: abuela, mamá grande i abuelo, papá grande, 
 

po rosyjsku:  
 

po hindusku: Nana-ji i Nani-ji, 
 

po koreańsku: Halmonee i Halabujee, 
 

po grecku: Ya-ya i Pa-pu, 
 

po japońsku: Oba-chan i Oji-chan, 
 
po chińsku: Popo i Gong-gong. 

 

 

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom 

Życzymy DUŻO ZDROWIA,  



młodzieńczej energii oraz pociech z wnuków.  

Nadziei w to, że każdy dzień będzie lepszy.  

 

 

Biblioteka poleca: 

Książki o Babciach i Dziadkach 

Babcia na jabłoni.  Autor: Mira Lobe 

"Wszystkie dzieci na całej ulicy miały babcię. Niektóre nawet dwie. 

Tylko Andi nie miał babci – i bardzo się z tego powodu martwił". Babcia 

to najlepszy sposób na smutki i kłopoty. A że mieszka na drzewie, poluje 
na tygrysy i ujeżdża dzikie konie...? Cóż, jest może trochę zwariowana, ale za to bardzo 
mądra i dowcipna. Pełna wdzięku opowieść o chłopcu i bardzo nietypowej babci. 
Wydanie z klasycznymi, pełnymi humoru i wdzięku ilustracjami Mirosława Pokory. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 

 

 



 

 

Niezłe ziółko.  Autor: Barbara Kosmowska 

Eryk, choć z Babcią Malutką spędził niewiele czasu, jest szczęśliwy, że 

starsza pani zatrzyma się na dłużej w jego domu. Nikt tak 

jak Babcia Malutka nie potrafi wysłuchać chłopca i 
opowiadać o dalekich podróżach. A co jeszcze ważniejsze ‒ nikt tak dobrze Eryka nie 
rozumie. 
Nie zawsze jednak wszystko układa się tak, jak tego pragniemy. Kiedy świat Eryka nagle 
pustoszeje, to, co cieszyło najbardziej, staje się udręką, przed którą nie da się uciec 
nawet do domku na drzewie. Ale czy Eryk musi uciekać? Czy dar mądrości, jaki otrzymał 
w prezencie od babci, wystarczy, by odkryć swoją wartość, nowych przyjaciół i jasne 
strony dorastania? 
To piękna historia o szukaniu i znalezieniu tego, co jest prawdziwym dziecięcym 
skarbem ‒ wiary w siebie i szacunku dla innych.    

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Babcia, my i gangsterzy .  Autor: Ewa Ostrowska 

Co łączy czternastoletnią Karolinę i jej zwariowaną babcię z mafią 

narkotykową? Co tak naprawdę wydarzyło się na Wyspie Przemytników? No i dlaczego 

Karolina uwielbia straszyć swojego brata bliźniaka? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na 

te i inne pytania, setnie się ubawić lub poprawić sobie humor to koniecznie przeczytaj 

historię o zabawnych przygodach sympatycznych bliźniaków, ich babci, mamy i cioci. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 

 

 

Nasza babcia. Autor: Ilse Kleberger 

To pierwsza z cyklu książek o niezwykłej babci, która wychowuje 
sześcioro wnuków. Jeździ brawurowo na wrotkach i łyżwach, ma dopinany sztuczny 
kok, nieodłączną czarną parasolkę oraz gadającą papużkę. Mimo staromodnego stroju 
jest osobą na wskroś nowoczesną, ma poczucie humoru i pełno pomysłów, dzięki 
którym życie jej wnuków to jedna wielka przygoda. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 
 
 
 
 



 
 

Babcie od A do Z  Autor: Reguera Raquel Diaz 

 Babcie żyją we wszystkich zakątkach świata. Z pewnością każdy z 
nas zna niejedną; w swojej rodzinie czy u znajomych. Są wśród nas szczęściarze, którzy 
wskakiwali okrakiem na kolana Babci Załatwi Wszystko, by galopować na nich jak na 
koniku, albo oblizywali ze smakiem usta, wtulając się w pachnące czekoladą ramiona 
Babci Palce Lizać. Wielu z nas wie, że trudno wyobrazić sobie cokolwiek milszego od 
zasypiania w objęciach Babci Bajarki, czy wspanialszego od dumy, z jaką można się 
pochwalić podróżami na inne planety, odbytymi w ślad za zabłąkanym wzrokiem Babci 
Zwariowanej. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 

 

 

Dziadkowie od A do Z   Autor: Reguera Raquel Diaz 

 Jaki jest twój dziadek? Jest Dziadkiem Usypiaczem Wnuków? 
Dziadkiem Złotą Rączką? A może Dziadkiem Dasz Radę? Odszukaj swojego dziadka 
wśród dwudziestu dziewięciu typów Dziadków, które znajdziesz w tej książce. 

"Są dziadkowie, którzy mają kieszenie pełne całusków, landrynek, historii i batalii. Są 
dziadkowie, którzy żeglują po bajkach jak po falach na grzbiecie wieloryba, i inni, którzy 
wstają skoro świt nim zadzwoni budzik, by prowadzić wnuki do szkoły w rytmie cza-cza. 
Prawie wszyscy dziadkowie zapomnieli na jakiś czas o dziecku, które nosili w sobie, by 
na moment stać się odpowiedzialnymi ojcami, ale wystarczy, że w ich życiu pojawi się 
pierwszy wnuk, a wracają do krainy dzieciństwa w okamgnieniu." 

Książka pełna humoru i subtelnej ironii. Sprawi, że przypomnisz sobie te wszystkie 
cudowne chwile, które spędziłeś ze swoim dziadkiem. To książka do wspólnego 
czytania, przez dziadków i wnuków. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 


