
DLACZEGO BABCIA I DZIADEK SĄ WYJĄTKOWI? 

 

Babcia i dziadek stanowią ogniwo łączące rodzinę jako całość. To oni przekazują 
wiedzę z pokolenia na pokolenie, opowiadają o swoich przodkach, kultywują tradycje 
rodzinne. Dzieci chętnie słuchają tych opowieści. To podstawa do nawiązania nici 
porozumienia, której nie można nawiązać z inną osobą z rodziny. To właśnie dziadkowie 
stanowią źródło inspiracji, pasji, historii, którą mogą zarazić młodsze pokolenia. Któż 
inny niż babcia i dziadek tak pięknie opowiada o dawnych czasach?  

Dzięki pradziadkom i dziadkom dziecko zyskuje również poczucie zakorzenienia, które 
jest niezmiernie ważne, ponieważ maluch dopiero kształtuje swoją tożsamość. To właśnie 
dziadkowie stanowią korzenie i są elementem wspólnoty, której dzieci także są integralną 
częścią. Stąd też stosunek dziecka do tej wspólnoty, jego poczucie bezpieczeństwa  
i przynależności w dużej mierze zależy od relacji z  dziadkami. To babcia  
i dziadek gromadzą oraz przechowują rodzinne pamiątki i potrafią najpiękniej o nich 
opowiadać. 



Mimo że często od dziadków dzielą setki 
kilometrów powinniśmy starać się, by dzieci choć 
raz na jakiś czas miały z nimi kontakt. By babcia  
i dziadek byli kimś ważnym w ich życiu. By znały 
dobrze ich historię, wiedziały, co lubią  
i czym się interesują. To pozwoli na zbudowanie  
i pielęgnację niezwykle istotnej więzi, która często 
okazuje się nie do przecenienia. 
 
Życzymy Wam kochane Babcie i drodzy 
Dziadkowie dobrego zdrowia i długich lat życia 
upływających w radości i miłości ze strony 
wnucząt i rodzin. Aby wszystkie troski Was 
omijały, a każdy nowy dzień był wspaniałym 
doświadczeniem niesienia życiowej mądrości. 
 
Artykuł opracowała Karolina Wacław na podstawie publikacji A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, 
Radosław Stec, Katarzyna Ziółkowska (red.), Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań: 
Wydawnictwo Fundacji Humaniora oraz informacji zawartych na stronach internetowych 
www.lovi.pl i www.egege.pl. Ilustracje zaczerpnięte są z miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. 
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NIEZWYKŁE UMIEJĘTNOŚCI 

W obecnych czasach zanikają umiejętności 

robienia na drutach czy majsterkowania.  

W oczach dziecka czynności te wykonywane przez 

dziadków będą wręcz magiczne, a wspomnienia  

z nimi związane – wyjątkowe.  

 

 

 



  

MĄDROŚĆ ŻYCIOWA 

 

Nie każdą wiedzę da się zdobyć w szkole czy 

dzięki książkom. Dziadkowie mogą dzielić się  

z wnukami mądrością i doświadczeniem, stać się 

skarbnicą wiedzy o życiu i relacjach 

międzyludzkich. Obcowanie ze starszymi osobami 

uczy też dzieci naturalnego porządku świata oraz 

tolerancji dla starości czy słabości. 

 
 



  

 

 

CIEKAWE HOBBY 

Dziadkowie na emeryturze (i nie tylko) często 

mają ciekawe zainteresowania, którymi chętnie 

podzielą się z wnukami. Dzieci chłoną takie 

rzeczy i dzięki temu mogą stać się towarzyszami 

babci i dziadka w realizacji ich hobby. 

 

 



  

 

 

PRZEKAZ RODZINNY I PRZYNALEŻNOŚĆ 

Dziadkowie zapewniają ciągłość rodzinną. Mogą 

opowiedzieć wnukom o swoim dzieciństwie,  

o swoich rodzicach a ich pradziadkach. Wiedza na 

temat własnych korzeni jest bardzo ważna  

i interesująca, a także buduje poczucie wspólnoty  

i przynależności.  

 



  

100 % UWAGI I MORZE CZASU 

 

Większość dziadków widuje swoje wnuki tylko od 

czasu do czasu. Gdy więc wreszcie od święta 

widzą wnuki, poświęcają im swój czas i uwagę  

w pełni. Nie muszą nigdzie gnać i maluchy stają 

się wtedy centrum ich świata. Wnuki mogą 

zadawać miliony pytań swoim babciom albo 

godzinami rozkręcać autka z dziadkami. 

 



 

 

 

BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ I OPIEKA 

Dziadkowie pozbawieni obciążeń rodzicielskich 

związanych z wychowaniem często darzą swoje 

wnuki bezwarunkową miłością. Pamiętają, że 

sami będąc rodzicami, czasami nie mieli dla swoich 

pociech dość czasu i cierpliwości. 

 


