DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W Polsce Dzień Babci i dzień Dziadka obchodzone są 21 i 22 stycznia. Święta te mają już w
naszym kraju ponad 30-letnią tradycję. Jest to czas, kiedy wnukowie mogą podziękować
swoim dziadkom za wszystko co dla nich zrobili, za ich opiekę i troskę.
W Hiszpanii dzień ten przypada 26 lipca, we Włoszech 2 października, we Francji jest to
święto ruchome obchodzone w pierwszą niedzielę marca, a w Wielkiej Brytanii w pierwszą
niedzielę października. W Polsce na pomysł obchodzenia 21 stycznia Dnia Babci wpadli
pierwsi poznaniacy. Pomysł na ustanowienie takiego dnia w kalendarzu narodził się dopiero
w 1964 roku w redakcji tygodnika „Kobieta i Życie”, ale spopularyzował je rok później
„Ekspres Poznański”.
Święto Dziadków w USA ma dość burzliwą historię. Gospodyni domowa pani Marian Lucille
Herndon McQuade, pochodząca 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.
Japonia jest krajem, w którym ludzie starsi traktowani są z należnymi im honorami. W kraju
tym nie obchodzi się co prawda Dnia Babci czy Dnia Dziadka, ale niezmiennie od 1966 roku
Japonia świętuje Dzień Szacunku dla Wieku. Święto to obchodzone jest 15 września. Japonia
jest krajem, w którym osoby starsze darzone są niezwykłym szacunkiem i właśnie dlatego
można powiedzieć, że dzień Dziadków obchodzony jest przez cały rok. Szacunkiem
obdarzają dziadków przeważnie ludzie młodzi, dla których starsi są autorytetem w kwestii
życia i moralności. Może warto by było brać od nich dobre przykłady. W Polsce bowiem
różnie z tym bywa.
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