
 W styczniu obchodzimy dwa bardzo ważne święta: Dzień Babci (21.01.) i Dzień Dziadka (22.01.). Pewnie 
mało kto zastanawia się, stąd wzięła się taka tradycja. Jak podaje Wikipedia, seniorzy obchodzą swoje święto w 
różnych krajach, choć w innych terminach.  W Polsce pomysł powstania święta pojawił się w tygodniku 
"Kobieta i Życie" w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować "Express Poznański", a w 1966 
r. gazeta "Express Wieczorny" ogłosiła dzień 21 stycznia Dniem Babci. Nieco później powstała również tradycja 
obchodzenia Dnia Dziadka, prawdopodobnie przejęta z Ameryki, w której świętuje się Narodowy Dzień Dziad-
ków. Warto wiedzieć, że w USA dzień ten ma swój hymn i symbol, którym jest niezapominajka. 
 W styczniowym numerze naszej gazetki nie mogło więc zabraknąć artykułów z Babcia i Dziadkiem w roli 
głównej. 
 

Za co kocham moją babcię? 
 

Moja babcia ma na imię Bożenna. Jest pielęgniarką. Ma krótkie włosy koloru 
brązowego. Oczy ma łagodne, duże i niebieskie. Babcia interesuje się wieloma 
dziedzinami między innymi: medycyną, zwierzętami oraz polityką. Ma w domu 
kotkę, która wabi się Bunia.  Jej hobby to szydełkowanie, rozwiązywanie 
krzyżówek oraz aerobik na basenie. Babcia lubi spędzać swój czas wolny z 
wnukami. Lubi ę ją, bo jest wesoła i... bardzo mnie kocha. 

                                                                                                       Ala Głowacka 
 
 

Uważam, że moja babcia Grażyna jest najlepsza na świecie. Kocham ja za to, że ma zawsze czas poroz-
mawiać ze mną, czeka na mnie, gdy wracam ze szkoły, zawsze ma dla mnie coś słodkiego. Troszczy się o całą 
rodzinę i nawet jak nabroję, to zawsze ma uśmiechniętą minę. Lubi piec ciasta. Uwielbia kotlety schabowe z 
ziemniakami i surówką lub sałatką. W wolnym czasie ogląda telewizyjne wiadomości i seriale. Ogólnie jest 
bardzo fajną babcią. 
                                                                                                                                       Gracjan Kuśmirek 
 
 

Irenko, strzeż się Cyganów! 

- historia z życia babci 
 

Kiedy moja babcia Irenka była dzieckiem i miała pięć lat, mieszkała ze swoimi rodzicami w Stargar-
dzie Szczecińskim przy ul. Armii Ludowej. W pewien letni dzień bawiła się z dziećmi na podwórku od strony 
ulicy.  

Wszyscy siedzieli razem na krawężniku i 
przyglądali się  przejeżdżającym taborom cygańskim. W 
pewnym momencie jeden z pojazdów zatrzymał się i 
wysiadł z niego Cygan, który wziął babcię na ręce i za-
brał na wóz.  

Obserwujące to dzieci zaczęły krzyczeć. Rodziców 
mojej babci nie było wtedy w domu, więc sąsiedzi - zanie-
pokojeni krzykami – wyszli na ulicę. Kiedy dowiedzieli 
się, co się stało, kilku mężczyzn zaczęło gonić wóz. 
Cygański tabor dogonili kilometr dalej i z wozu 
wyciągnęli babcię.  

Gdy rodzice dowiedzieli się o tym zdarzeniu, byli 
przerażeni i więcej nie pozwolili babci bawić się od 
strony ulicy. Do dziś bardzo dobrze pamięta ona tę 
historię, choć wydarzyła się bardzo dawno temu. 
                                                                                                                                                                     
Oliwia Grojecka 
 
Na zdjęciu: babcia Irenka jako dziecko z rodzicami. 
 
 
Wszystkie zdjęcia pochodzą z domowych archiwów autorów 
tekstów i zostały zamieszczone za ich  zgodą. 



 
 

Mój niezwykły dziadek 
 

wspomnienie – wywiad z babcią Barbarą Tarnowiecką 

Mój dziadek Lechistan Tarnowiecki (1945- 1993) nie żyje już od wielu lat. Zmarł, mając 
zaledwie 48 lat. Nigdy nie  miałam okazji poznać go osobiście, przytulić się czy usiąść  mu na 
kolanach. Ale dzięki opowieściom babci - jego żony czuję, jakby stale żył w naszej rodzinie. 

- Babciu, co to znaczy, że dziadek był kapitanem żeglugi wielkiej? 
 
Babcia: To tytuł oficerski, najwyższy stopień w marynarce handlowej. Oznacza, że pływał po morzach, oce-
anach świata i to na statkach dużej pojemności. 
 
- Czy dziadek jak go poznałaś, od razu był  kapitanem?  
Babcia: Nie, był wówczas studentem Państwowej Szkoły Morskiej w Szcze-
cinie, a kapitanem został później. 
 
- Jaki był najdłuższy czas pobytu dziadka w morzu i na jakich statkach pływał? 
Babcia:  Najdłużej był 10 miesięcy w Kolumbii w Ameryce Południowej i wte-
dy był I oficerem. Pływał na  trawlerach. To są  przetwórnie, czyli statki ryba-
ckie, na których łowiono i przetwarzano ryby. Dzięki swojej pracy zwiedził 
różne strony świata. Był w Ameryce Północnej – w porcie Vancouver, w Ame-
ryce Południowej. Płynął przez Kanał Panamski i zobaczył Brazylię. Był  rów-
nież w Afryce w Kapsztadzie, w Azji  - w Japonii i Korei Południowej oraz w 
wielu innych miejscach. 
 
-Ile dziadek miał lat, gdy został kaptanem i gdzie wówczas popłynął? 
Babcia: Był wtedy w Afryce na statku MT Delfin i miał około 34 lata. 
 
- Babciu, to statki miały swoje nazwy? 
Babcia: Tak, były to przeważnie nazwy ryb i ssaków morskich. 
 
- Jak dziadek  spędzał wolny czas na statku? 
Babcia: Miał bardzo niewiele wolnego czasu, gdyż jako kapitan musiał być dyspozycyjny przez całą dobę. W 
wolnych chwilach pisał listy, czytał książki i oglądał filmy. 
 
- Czy taka  praca na statku była stresująca? 
- Tak, to bardzo stresująca praca. Z jednej strony  jako kapitan był odpowiedzialny za wszystkie działania 
na statku i za ludzi tam pracujących. Z drugiej - będąc pół roku poza domem, bez rodziny - bardzo tęsknił. 
Nie było wtedy telefonów komórkowych i można było tylko pisać listy i ewentualnie porozumiewać się drogą 
radiową. 
 
- Czy dziadek kochał swoją pracę? 
- Tak, ale zwykle po półrocznym pobycie w domu czegoś mu  brakowało. Tęsknił za pracą i chyba dlatego 
też odszedł (zmarł), będąc na morzu - zimnym Morzu Ochockim. 
 
- Chciałam jeszcze spytać o znaczenie imienia dziadka. Nigdy więcej się nie spotkałam z takim imieniem. 
- Lechistan to imię wywodzące się z kresów Polski. Dziadek urodził się na Ukrainie w Stanisławowie. 
W j ęzykach Wschodniej Europy oraz Bliskiego Wschodu słowo Lechistan oznacza Polska.  
 
- Babciu, dziękuję Ci za te piękne wspomnienia. 
                                                                                                              Rozmawiała Maja Bonisławska 
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