
śyczenia z okazji Dnia Babci 
 

1) JakŜe chciałbym dziś, o Babciu droga, 
W radość zmienić wszystkie troski Twoje, 
Szczerą modlitwą wyprosić u Boga, 
Słodką nagrodę za twój trud i znoje! 
I wszystkie smutki w szczęście Ci zamienić, 
I Dzień Babci słonkiem opromienić, 
I na Twe usta sprowadzić uśmiechy, 
Byś miała z wnucząt jak najwięcej pociechy! 
Niech Twój Anioł StróŜ, opiekun Twój z nieba, 
Wybłaga wszystko, co Ci Babciu potrzeba! 
 

2) Kochana Babciu! Zacznę zwyczajnie, 
śe z Tobą w domu jest tak fajnie! 
I w deszczu, i w słotę, w smutku i radości, 
Wspierasz i uczysz Ŝycia w miłości! 
Dzisiaj za wszystko chcę Ci podziękować, 
I skromny bukiecik kwiatów podarować! 
 

3) Dziś mojej Babci Ŝyczenia złoŜę, 
W wiązankę kwiatów serduszko włoŜę, 
I wiem, Ŝe bardzo będzie się cieszyć, 
Kiedy zobaczy, Ŝe do niej spieszę! 
Moja Babunia najlepsza na świecie, 
Wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie! 
Ja Babcię kocham, ściskam za szyję, 
Niech będzie zdrowa i sto lat Ŝyje! 
 

4) śyj nam Babciu lat ze dwieście, 
Boś najlepsza  w całym mieście! 
Gdy za bardzo rozrabiamy, 
Pod Twe skrzydła uciekamy, 
Ty nas zawsze wytłumaczysz, 
Wszystkie błędy nam wybaczysz! 
Bądź więc zdrowa, uśmiechnięta! 
Tego Ŝyczą Ci wnuczęta! 
 

5) Babciu, Babciu, coś Ci dam, 
Uśmiech w sercu, który mam, 
Kolorowe kwiatki trzy, Ŝebyś miała miłe dni! 
Narysuję słonko Tobie i Ŝyczenia nim ozdobię! 
Przyjmij laurkę dziś z kwiatami, 
Bądź szczęśliwa razem z nami! 
 

6) śyczę dziś Tobie, Babuniu miła, 
Byś zawsze bardzo szczęśliwą była, 



śyczę Babuni Ŝycia najdłuŜszego, 
Pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego! 
 

7) My mamy babcie, babcie nas mają! 
Więc im wnuczęta Ŝyczenia składają: 
Zdrowia, szczęścia i słodyczy, 
Babci wnuczek dzisiaj Ŝyczy! 
W poniedziałki – pomyślności, 
A we wtorki- kosz radości, 
W środy, czwartki – precz zmartwienia, 
Niech i w piątki strapień nie ma, 
Na sobotę, na niedzielę Ŝyczę odpoczynku wiele! 
To nie koniec Ŝyczeń jeszcze, 
Emerytury Ŝyczę Ci większej! 
Niech Ci Ŝycie płynie miło, 
śeby Ci teŜ trosk ubyło! 
 

8) Dzwoni, śpiewa serce moje, 
Ŝe dziś, Babciu, święto Twoje, 
więc posyłam Ci Ŝyczenia 
zdrowia, szczęścia, powodzenia. 
 

9) Siadaj Babciu, siadaj blisko. 
Zaraz Ci opowiem wszystko. 
Prawie całą noc nie spałam, 
bo prezenty wymyślałam. 
Na kanapie się kręciłam, 
aŜ dla Ciebie wymyśliłam: 
z lodu broszkę i korale 
i śniegowe cztery szale. 
Dziesięć czapek w śnieŜną kratkę 
i lodową czekoladkę. 
 Jak nie będzie Ci smakować, 
to mnie moŜesz poczęstować! 

  

10) Babcia jest jak dobra wróŜka, co otwiera bajkom drzwi, 
Bo gdy kładzie nas do łóŜka, potem mamy piękne sny. 
Babcia wszystko robi dla nas, z jej pomocy kaŜdy rad. 
Babcia strasznie jest kochana, więc niech Ŝyje nam sto lat!   

 
11) Wanda Chotomska „U babci jest słodko” 

 
Kiedy tata basem huknie, 
kiedy mama cię ofuknie, 
kiedy patrzą na człowieka okiem złym - 
to do kogo człowiek stuka, 



gdzie azylu sobie szuka, 
to do kogo, to do kogo tak jak w dym? 
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką. 
No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko 
i głowa do góry! 
Odpędzę te chmury 
i niebo odkurzę miotełką. 
 
Nie ma jak babcia, 
jak babcię kocham - 
bez babci byłby kiepski los. 
Jak macie babcię, 
to się nie trapcie, 
bo wam nie spadnie z głowy włos! 
 
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką, 
a moŜe chcesz placka spróbować? 
Popijasz herbatę 
i słońce nad światem 
juŜ świeci jak złoty samowar. 

 
12) Wojciech Próchniewicz „Babcia” 

 
Babcia ma srebrne włosy 
z księŜycowego światła 
i mówi drŜącym głosem 
o pogubionych latach. 
 
Na stole pachnie ciasto 
i stygnie nam herbata. 
a w oczach babci jasno. 
choć czas tak wiele zatarł. 
 
W ogrodzie naszej babci. 
wśród kwiatów zadumanych, 
gonimy młode lata,  
śmiejemy się, śpiewamy. 
 

13) Ludmiła Mariańska  „Wszystko dla Babci” 
 
Po domu chodzi babcia 
w fartuchu, w zielonych kapciach. 
Sprząta, kwiatki podlewa 
i nigdy się nie gniewa. 
 
Nawet, gdy stłucze się szklanka, 
mówi: „A to niespodzianka! 



Stłukło się, bo było szklane. Przynieś szczotkę" 
i juŜ pozamiatane. 
Za to, Ŝe jesteś taka, kupię ci, Babciu, lizaka. 

 
 

śyczenia z okazji Dnia Dziadka 

 
1a) Kochany Dziadku, przyjmij te Ŝyczenia, 
       I wiedz, Ŝe me serce nigdy się nie zmienia, 
       A więc w Twe święto, w dniu pełnym radości, 
       śyczę Ci zdrowia, szczęścia i pogodnej starości! 
 
2a) Kochany Dziadku! Zacznę zwyczajnie, 
       śe z Tobą w domu jest tak fajnie! 
       I w deszczu, i w słotę, w smutku i radości, 
       Wspierasz i uczysz Ŝycia w miłości! 
       Dzisiaj za wszystko chcę Ci podziękować, 
       I skromny bukiecik kwiatów podarować! 
 
3a) Dzisiaj mamy Święto Dziadka, okazja niezwykle rzadka, 
       Ja Dziadziusia kocham szczerze, w Jego słowa zawsze wierzę, 
       Mój Dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie, 
       To naprawdę trzeba przyznać, Dziadek fajny jest męŜczyzna! 
       Gdy Dzień Dziadka juŜ zaświta, bukietem kwiatów Go przywitam, 
       Bądź zdrowy, Dziadku Kochany, i bądź zawsze razem z nami! 
 
4a) Dziś Twój dzień, Dziadku!  
       Nie psocimy! Tylko dobrze Ci Ŝyczymy! 
       Ty wybronisz nas od draki, bośmy małe rozrabiaki, 
       Całujemy Cię serdecznie, Ŝyj nam Dziadku długo, wiecznie! 
 
5a) Ty Dziadziuniu dobrze wiesz, czego wnuk Ci Ŝyczy: 
       zdrowia, skarbów jakich chcesz, szczęścia i słodyczy. 
       Niechaj Dziadzio mój jedyny, Ŝyje długo i przyjemnie, 
       niech mu w szczęściu mkną godziny i niech ma pociechę ze mnie. 
 
6a) Wanda Chotomska „Kwiaty dla Dziadka” 
 
Kto ci opowie o dawnych latach? 
Tych lat naoczny świadek. 
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną, 
opowie Ci - Twój Dziadek. 
 
Otworzy serce, kieszeń otworzy, 
podsunie czekoladę. 
Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy. 
Kto? No, wiadomo – Dziadek. 



 
A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz, 
jak trzeba spytać o radę, 
to kto za uszy wyciągnie z biedy? 
Wiadomo, zawsze – Dziadek! 
 
Więc wnuki proszą, Ŝeby w kwiaciarniach 
kwiatków nie chować pod ladę. 
Dziadek ma święto! Kwiaty dla Dziadka! 
Wiwat, niech Ŝyje Dziadek! 
 
7a) Dorota Gellner  „Dla Dziadka” 
 
Dziadku, Dziadku, czy to ty? 
Coś na twojej głowie lśni. 
To korona! Słowo daję! 
PrzecieŜ znam korony z bajek! 
Czy to fotel? Ale skąd! 
To nie fotel tylko tron! 
I w ogóle i w szczególe 
jesteś Dziadku dzisiaj królem! 
Pytasz co to za zagadka? 
To po prostu Święto Dziadka! 
 
 

śyczenia dla Babci i Dziadka (łączone) 

 
  1b) Babcia z Dziadkiem dziś świętują, 

Wszystkie dzieci więc pracują, 
Zetrą kurze w kaŜdym kątku. 
Przypilnują dziś porządku! 
W kuchni błyszczą juŜ talerze,  
Wnusia babci bluzkę pierze, 
Wnusio juŜ podaje kapcie, 
Bardzo kocha swoją babcię! 
Dzisiaj wszystkie smutki precz! 
Święto Dziadków waŜna rzecz! 
 

2 b) Kochana Babciu w dniu Twojego święta, 
       śyczę Ci byś zawsze była uśmiechnięta, 
      I Ty, drogi Dziadku, miej uśmiech na twarzy, 
       Niech Ci się spełni wszystko o czym marzysz! 

 
3b) Wanda Chotomska „Dla babci i dziadziusia” 
 
Dla kogo ta laurka, 
W słońcu, zieleni, chmurkach? 



Dla kogo kaŜda wnuczka, 
Dla kogo kaŜdy wnuczek, 
Maluje dzisiaj kwiaty, 
Przynosi upominek? 
Dla kogo jest ten wierszyk, 
I Ŝyczenia od dzieci? 
JuŜ wiecie? Oczywiście 
Dla wszystkich babć i dziadków 
Na świecie! 

 


