
DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

  HISTORIA TEGO ŚWIĘTA  

w Polsce i nie tylko… 



 

Dzieci pozbawione 

kontaktów z dziadkami 

w pewnym sensie 

pozbawione są też 

prawdziwego 

dzieciństwa.  

Bo dziadkowie                      

i wnukowie po prostu 

się nawzajem 

potrzebują. 

 



 

 

 

 

HISTORIA  

TEGO ŚWIĘTA 



Dzień Babci i Dziadka 

w Polsce 

 

Skąd wzięło się to święto w Polsce - krótka historia 

W styczniu 1965 roku –w grodzie nad Wartą występowała gościnnie 

wspaniała artystka – Mieczysława Ćwiklińska. Obchodziła akurat swoje 

85. urodziny. Zastanawiano się jak je uczcić. Grała rolę Babci w sztuce 

„Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casona . 

Zamówiono więc wielki tort z napisem „Dla babci”. Po pierwszym 

akcie Ryszard Danecki wręczył aktorce kwiaty i ten tort, wmawiając, że 

w Poznaniu obchodzi się właśnie w tym dniu 21 stycznia Dzień Babci. 

Warszawski „Express Wieczorny” podchwycił pomysł i w 1966 roku  

21 stycznia też ogłosił Dniem Babci. I tak zaczęło się w całej Polsce 

Dzień Dziadka – obchody tego święta zaczęły się dopiero w latach 70. 

od konkursu Telewizji Polskiej na ustalenie daty takiego dnia w 

kalendarzu. Początkowo Dzień Dziadka miał być obchodzony 30 maja 

w dniu urodzin Mieczysława Fogga, ale taki termin nie przyjął i później 

zaczęto go obchodzić bezpośrednio po Dniu Babci. A samo święto do 

Polski zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki w latach 

osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz 

popularniejsze. 

 

21 stycznia  
Dzień Babci 

22 stycznia  
Dzień Dziadka  

 



Dzień Babci i Dziadka 

 w USA 

Święto Dziadków ma w USA dość burzliwą historię. 

Gospodyni domowa – Marian Lucille Herndon McQuade, 

pochodząca miejscowości Caperton z Zachodniej Wirginii 

dążyła do przekonania społeczeństwa, że dzień, który w 

całości byłby poświęcony osobom starszym jest bardzo 

potrzebny. Apelując    o wprowadzenie tego święta 

gospodyni domowa chciała zwrócić uwagę ludzi na los osób 

starszych, które przebywają w domach opieki oraz na ich 

samotność. 

Początkowo udało jej się wprowadzić to święto w rodzinnym 

stanie, gdzie obchodzono Dzień Dziadków od roku 1973.  

W roku 1978 prezydent Jimmy Carter ustanowił ten dzień 

świętem ogólnonarodowym  

 

Dzień Dziadków obchodzony jest w USA 
w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, 
które to święto z kolei obchodzone jest             

w pierwszy poniedziałek września. 
Amerykański Dzień Dziadków jest więc 
świętem ruchomym. Dzień ten ma swój 
oficjalny hymn autorstwa John’a Prill’a            
„A Song For Grandma And Grandpa” 

(„Piosenka dla Babci i Dziadka”,                       
a symbolem tego dnia jest 

niezapominajka). 

 



Dzień Babci i Dziadka  

w Bułgarii 

 

W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci. Święto 
to, nazwane „Babin den”, według kalendarza 

juliańskiego obchodzone było 8 stycznia. Obecnie, 
zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, święto babć 

wypada w Bułgarii tak samo jak w Polsce, czyli           
21 stycznia. Mimo to większa część kraju obchodzi 

święto babci 20 stycznia.  

Interesujące jest to, że w Dniu Babci świętują także 
bułgarskie mamy ze swoimi dziećmi. W dniu tym              

w bułgarskich wsiach cała uwaga skupia się na 
dziecku, które urodziło się w ostatnim roku. Wówczas 

matka tego dziecka odwiedza wraz   ze swym 
potomkiem swoich krewnych, obdarowuje ich 

prezentami i życzy im zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 

 

 



Dzień Babci i Dziadka 

we Francji 

We Francji dzień dedykowany babciom 

obchodzony jest od 1987 roku i przypada na 

pierwszą niedzielę marca, a dziadkom – 

pierwszą niedzielę października. 

Pomysłodawcą święta była marka Le Café 

Grand’Mère, ale mimo komercyjnego 

pochodzenia dzień zyskał znaczną 

popularność i od ćwierć wieku Francuzi 

chętnie go obchodzą. 

 



Dzień Babci i Dziadka 

w Rosji W Rosji, jesienią 2009 roku, pojawiło się 

nowe, rodzinne święto – „Dzień Babci  

i Dziadka” . Jednakże, jak podaje Press-

Center  15 października 2009, jest to 

Rosyjski Dzień Babci .    

 



Dzień Babci i Dziadka  

we Włoszech 

Włoskie święto babć i dziadków, czyli 

La Festa dei nonni przypada na 2 

października    

 i zostało ustanowione w 2005 roku.  

Data została wybrana nieprzypadkowo 

– tego dnia w Kościele katolickim 

przypada jednocześnie święto Świętych 

Aniołów Stróżów. 

 



Dzień Babci i Dziadka 

w Japonii 

Japonia jest krajem, w którym ludzie starsi 

traktowani są z należnymi im honorami.   W 

kraju tym nie obchodzi się  Dnia Babci czy 

Dnia Dziadka, ale niezmiennie od 1966 roku 

Japończycy świętują Dzień Szacunku dla 

Wieku. Święto to obchodzone jest  

15 września. 

Szacunkiem obdarzają dziadków przeważnie 

ludzie młodzi, dla których starsi są 

autorytetem w kwestii życia i moralności. 

 



Dzień Babci i Dziadka 

w Ameryce Północnej 
Odpowiednikiem dni Dziadka i Babci jest 

Narodowy Dzień Dziadków . Nie jest 

więc świętem rozdzielonym na dwa dni.  

 



Dzień Babci  i Dziadka                  

w Niemczech 
Dzień Dziadka w Niemczech nie jest 

świętem w ogóle, zaś Dzień Babci jest 

ruchomy i wypada w drugą niedzielę 

października. Co więcej, jest to stosunkowo 

nowy twór, wcześniej babcie również nie 

miały swojego święta. 

 



Dzień Babci i Dziadka 

w Brazylii i Hiszpanii 
W Brazylii 21 stycznia w podobnie jak         

w Polsce obchodzony jest Dzień Babci,                 

a Hiszpanii to święto przypada na 26 lipca. 

 



Dzień Babci  i Dziadka  

w Wielkiej Brytanii  

i Australii 

W Wielkiej Brytanii National 

Grandparents Day (święto Dziadków) 

obchodzony jest   w pierwszą niedzielę 

października.  

W Australii Dzień Babci i Dziadka 

obchodzi się pierwszej niedzieli 

listopada od 2010 roku. 

 



Dzień Babci i Dziadka 

w Estonii i Meksyku 

W Estonii Dzień Babci i Dziadka 

celebrowano po raz pierwszy w 2010 roku, 

święto ustanowiono na drugą niedzielę 

września.  

 W Meksyku obchodzi się  28 sierpnia  

Día de Abuelos.  

 



Niezależnie od dnia,  
w którym obchodzony jest  

Dzień Babci i Dziadka 
pamiętajmy o naszych dziadkach 

na co dzień! 
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Dziękuję za uwagę 


