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Kiedy moja babcia była mała, nie było 

komputerów, a w telewizji nie nadawano zbyt 
wiele programów dla dzieci. Trzeba było 
ruszyć głową i wymyślać zabawy. Moja babcia 
jednak nie narzekała na nudę, była bardzo 
pomysłowa i szybko potrafiła znaleźć sobie 
zajęcie. W zależności od pory roku oraz 
pogody wyglądało to różnie. 

Wiosną, kiedy świeciło pięknie słońce, 
zbierała kwiatki na łące i robiła z nich wianki oraz kolorowe bukiety. Wśród dzieci popularna była 
wówczas gra w podchody. Deszcz także nie był powodem do smutku, można przecież świetnie bawić 
się np. biegając boso po kałużach. 

Z nadejściem lata o nudzie nie mogło być mowy. Wakacje spędzone u dziadków na wsi to 
niezła frajda. Zbieranie jajek od kur (a z nich pyszny kogel-mogel), karmienie i dojenie krów, cho-
dzenie po drzewach. Babcia Gosia godzinami z kuzynostwem i siostrą obserwowała małe kaczuszki, 
które w stawie uczyły się pływać. Skakanie na skakance i gra w zbijanego były również ciekawymi 
zajęciami,  ale najbardziej utkwiła jej w pamięci gra w puszki. Jeśli kto ś nie wie, co to za gra, to 
wyjaśniam, że jest podobna do gry w kręgle, tylko zamiast kręgli ustawia się puszki w odpowied-
nich miejscach i zbija piłeczką na punkty. 

Kiedy robiło się coraz chłodniej i przychodziła jesień, babcia razem z kolegami i koleżanka-
mi urządzała ogniska (oczywiście pod nadzorem dorosłych). Ponieważ większość należała do har-
cerstwa, nie mogło się obyć bez gry na gitarze i śpiewania piosenek. Potem piekli ziemniaki i kiełba-
ski, a kiedy robiło się 
ciemno, opowiadali na 
zmianę straszne i śmieszne 
historie. Świetnie się razem 
bawili. 

Ulubioną porą roku 
mojej babci była zima. 
Dzieci nigdy - w przeci-
wieństwie do dorosłych - 
nie narzekają na to, że jest 
zimno i pada śnieg. 
Wszyscy z okolicy zbierali 
się, żeby razem lepić ze 
śniegu domki      i bałwany. 
Jazda na łyżwach była 
również świetną rozrywką, 
podobnie jak zjeżdżanie z 
wysokich górek na san-
kach. 

Po długiej rozmowie z moją kochaną babcią stwierdzam, że miała bardzo szczęśliwe dzieciń-
stwo pomimo braku komputera. Mając wyobraźnię i przyjaciół, nie miała czasu się nudzić, bo zaw-
sze ktoś wymyślił coś ciekawego. 

                                                                                                           Weronika Marszał 
 

Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych autorki. 

 



 

        PRZYKRE SKUTKI PEWNEJ WYPRAWY 
 

Moja babcia ma na imię Alina. Jak była mała, mieszkała z 
rodzicami w Stanulowie, małej wsi odległej o 50 km od Wilna. 
Potem przeprowadziła się do Lędzina, położonego 20 km na północ 
od Gryfic. 

W tamtych czasach nie było zabawek takich jak obecnie. Babcia miała tylko jedną prawdziwą lalkę 
- pozostałe były ze szmatek. Bawiła się różnymi patyczkami, kwiatkami czy listkami, dekorując 
nimi zamki ulepione z piasku.  

Z zabaw ruchowych  pamięta kopanie piłki zrobionej ze szmat i grę w  „palanta”.  Grało się 
malutką piłką, odbijając ją kijem. Osoba, do której ktoś podał, musiała odbić piłk ę i tak dalej. 
Osoba, która jej nie odbiła, odpadała. Zabawa kończyła się, gdy został tylko jeden jej uczestnik.  

Babcia bawiła się również w „dwa ognie”, ale piłką większą niż używa się teraz, w „chowa-
nego”, „klasy” i skakanie na skakance. Zimą zjeżdżała z górki na sankach lub na worku wypcha-
nym słomą. Do szkoły w Niechorzu musiała chodzić sama  siedem kilometrów codziennie. Na bo-
isku szkolnym grała w siatkówkę i piłk ę nożną. Jeździła też na rowerze dla dorosłych, ponieważ jej 
rodziców nie było stać na rowerek dziecięcy. Jeździła na nim pod ramą albo na stojąco.  

Pewnego razu mała Ala wzięła rower, a niestety nie powiedziała rodzicom, że wybiera się 
nim do Karnic ( 2 km). W tej wsi była już wcześniej, więc chciała tam ponownie pojechać. Przestra-
szeni rodzice bezskutecznie szukali jej przez wiele godzin. Wreszcie wieczorem babcia przyjechała 
rowerem do domu, a jej mama zbiła ją kablem od żelazka.  

Mieszkając na wsi, moja babcia nie miała zbyt dużo czasu na zabawę, ponieważ pomagała 
rodzicom w pracach domowych i w gospodarstwie. Fajnie by było na kilka dni przenieść w czasie 
do dzieciństwa mojej babci. Jednak bez komputera i Internetu długo bym tam pewnie nie wytrzy-
mał. 
                                                                                                                                       Grzegorz Kmita 

O ZABAWACH MAŁEJ BASI 
 

      Gdy babcia Basia była dzieckiem, nie było ani telewizorów ani komputerów, ani też telefonów 
komórkowych i stacjonarnych. Dzięki temu dzieci spędzały dużo czasu na świeżym powietrzu, ba-
wiąc się w różne gry i zabawy. Ponieważ nie było jeszcze osiedli, przestrzeni do zabawy nie brako-
wało. „Bawiąc się w chowanego, potrafiliśmy biegać nawet do pobliskich Grzędzic” – wspomina bab-
cia.  
 Opowiadając o swoim dzieciństwie, przypomniała następujące - popularne wtedy - zabawy: 
 
GRA W KAPSLE  Były to wyścigi kapsli, wylepionych plasteliną. Najczęściej grało się na piasku 
rysując stopą tor. Tworzyło się trasę pełną zakrętów i trudnych odcinków. Gracze pstrykali kapsle 
palcami po torze. Gdy kapsel wypadł poza tor, wracał na start . Wygrywał ten, kto pierwszy dotarł 
do mety. 
POMIDOR  Wyznaczona osoba zadawała pozostałym uczestnikom po kolei, wymyślone na pocze-
kaniu, pytania. Musieli oni za każdym razem odpowiadać „pomidor” i zachować poważną minę. 
Nie mogli wypowiadać żadnych innych słów ani się śmiać. Prowadzący starał się rozśmieszyć i zmy-
lić kolegów, stroił dziwaczne miny, prowokował poprzez zabawne pytania. 
PODCHODY Grało się chyba w 4 osoby. Dwie się chowały, dwie szukały. Szukające liczyły np. do 
50. Kredą czy jakimś kamykiem farbuj ącym osoby zostawiały strzałki na drodze. Grupa „pościgo-
wa” miała za zadanie odnaleźć chowających się i rozwiązać wszystkie pozostawione przez pierwszą 
grupę zadania. Drużyna uciekająca wygrywała, jeśli zadania nie zostały rozwiązane. Drużyna po-
ścigowa wygrywała, jeśli złapała drużynę uciekającą przed dotarciem do określonego celu. 
GRA W GUMĘ Grały zazwyczaj 3 osoby (1 skakała, 2 pozostałe miały między sobą na nogach na-
ciągniętą gumę). Jeśli skaczący skusił (czyli zawadził o gumę), to skakała następna osoba. 
Z zabaw zimowych babcia wspomina bieganie po śniegu, zjeżdżanie z górek, jazdę na łyżwach, któ-
re były przykr ęcane do podeszwy buta. Zimy wtedy były prawdziwe, pełne śniegu. Ogólnie babcia 
wspomina swoje dzieciństwo jako piękny, niezapomniany okres życia. 
                                                                                                                          Mateusz Wróblewski 


