
Bukiet serdeczności dla 
naszych Dziadków.



Jestem pod wrażeniem serca moich Dziadków,

Którzy pomagają mi w każdym przypadku.

Oni są wspaniali, najlepsi na świecie,

Dziadek ze mną pogra, Babcia tort upiecze.

Aleksandra Bareja

Ile gwiazd w wieczornym mroku

ponad naszym krajem lśni,

tyle życzę Drogim Dziadkom

jasnych i szczęśliwych dni.

Blanka Juszczak Aleksandra Krzemińska



Igor Paluch

Serdeczne życzenia dla Dziadków składamy,

od brata, od siostry, od taty, od mamy.

Niech zdrowie przez te lata im dopisuje,

I przyjemności życia im nie zepsuje.

Zawsze mam stos możliwości, 

gdy się udaję do nich w gości.

Żeby odwdzięczyć się za wszystko,

życzenia co roku im składam,

ale też przy każdej wizycie

mocno sercem się dokładam.

Mateusz Ekner

Moja Babcia cudowna jest,

daje mi kisielek i galaretkę też.

Michalina M.



Mikołaj Mikiel 

Moja babcia jest najlepsza na świecie,

pyszną szarlotkę dla wnuków upiecze.

Gdy babcia na mnie patrzy, to wie,

czy oszukuje, czy prawdę mówię.

Igor Czajka

Moje życie jest bogate!

Mam dwóch dziadków, dwie babcie i jedną prababcię!

Kocham ich wszystkich bardzo,

Sto lat i więcej im wszystkim życzę!

Franciszek Kuć



Niechaj Dziadek z Babunią

tak nam długo żyją, póki komar i mucha

morza nie wypiją.

Ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,

niech się Dziadzio z Babunią nażyją do

woli.

Paweł Wilk

Droga Babciu, Drogi Dziadku, 

żyjcie nam sto lat,

niech Wam słońce zawsze świeci,

piękny będzie świat!

Amelia Michalak



Babcie bywają różne, lecz każda pamięta,

że jednakowo zawsze kochają wnuczęta.

To samo je cieszy, to samo raduje:

nasz pocałunek, uśmiech i słowo... Dziękuję!

Olga J.

Wojciech Pawlukowski

Moja babcia to urocza staruszka.

Zna piosenek bez liku i opowiada piękne bajki.

Jej ulubione kwiaty to niezapominajki. 

Gdy jestem smutny, przytuli i zrobi herbatkę.

Kupię Ci babciu chusteczkę w kratkę!

Jędrzej Wróblewski



Moja babcia jest kochana,

uśmiechnięta już od rana.

Lubię z babcią spędzać czas,

gdy na dworze mróz i grad.

A mój dziadek - nie zgadniecie!

Ciągle siedzi w gabinecie.

To coś czyta, to układa,

bajki wnukom opowiada.

Blanka Uchman Aleksander Ładno



Z Dziadkiem mogę łowić ryby, doglądać 

pasiekę i zbierać grzyby. 

Z Babcią pączki polukrować i na spacer 

powędrować.

Z Wami jest cudowny świat.

Babciu i Dziadku, żyjcie sto lat!

Filip Zawadka

Moje Babcie i moi Dziadkowie,

to nieźli ziomkowie.

Zawsze radośni i uśmiechnięci,

We wnuków sercach i pamięci.

Dobre i mądre rady dadzą,

Kiedy ich wnuczęta się wadzą.

Maria F.
Kacper Pustoła



Moja Babcia jest kochana,

robi pyszne naleśniki z rana.

Moja Babcia jest uśmiechnięta,

w dni powszednie oraz święta.

Kocham ją najbardziej na świecie,

czy chcecie czy nie, to już wiecie!

Michał P.

Mikołaj Krusiewicz

Moja babcia to prawdziwy skarb,

piecze bardzo dobry schab.

Dziadek kupuje dobre cukierki

i gra doskonale w bierki.

Sebastian Rysiawa



Babciu, Dziadku!

W dniu Waszego święta

Wasz wnuczek o Was pamięta!

Składam Wam życzenia,

Szczęścia, zdrowia i z Wnuków zadowolenia!

Michał W.

Wiktoria Kaźmierczak 

Droga Babciu, Drogi Dziadku, 

żyjcie nam sto lat,

niech Wam słońce zawsze świeci,

piękny będzie świat!

Amelia Michalak



Babcia z Dziadkiem – przyjaciele

smakołyków u nich wiele.

Ciepły kocyk i herbatka,

Dobra rada dla nich gratka.

Kiedy gramy w piłkę z dziadkiem,

babcia pędzi już z obiadkiem.

Rozpieszczania końca nie ma,

Ci dziadkowie... to poemat.

Oskar Świętochowski

Dominika Nowakowska

Z moim dziadkiem spędzać czas lubię.

Z nim nie nudzę się w ogóle.

Babcia najlepsze gołąbki gotuje.

Ja dla niej rysunek piękny namaluję.

Aleksandra Zgódka



Moja Babcia jest kochana

uśmiechnięta już od rana.

Zrobi mi pyszne pierożki,

kupi dwa lodowe rożki.

Skoro tak rozmyślam sobie,

to laurkę dla Niej zrobię

Zosia G.
Kto mnie może kochać więcej?

Zmarznę-grzejesz moje ręce

Zaszywasz sweter, budzisz rano

Miód smarujesz mi na chlebie

Ty mnie kochasz - a ja ciebie Babciu.

Aleksandra J.

Marta Kazimierczuk



Moja babcia zawsze wie,

gdy mi smutno gdy mi źle

zawsze przyjdzie mi z pomocą,

często nawet ciemną nocą.

Karolina Rydzewska
Jan Wojciechowski 

Dziadkowie są najlepsi na świecie,

mimo iż nie są już w wieku kwiecie.

W piłkę grają znakomicie,

gdy trzeba - spotkają się ze mną na Meet’cie.

Są wielką dla mnie ostoją

i koronawirusa się nie boją!

Żyjcie Dziadki sto lat, bo nudny bez Was byłby 

świat!

Szymon Gawrysiak



Dzisiaj jest okazja rzadka,

Ponieważ mamy Dzień Babci i Dziadka!

A ponieważ kocham ich z całych sił,

Życzę, aby dziadek zdrowy był,

Aby babcia się męczyć nie musiała,

Życzy wam wasza wnusia kochana!

Maria Barszczewska

Moja babcia i mój dziadek

nie żałują mi czekoladek.

Zawsze witają mnie uśmiechnięci,

z nimi do zabawy mam największe chęci.

Przynoszą mi torby pełne słodyczy,

na przejażdżki jeździmy po okolicy.

To właśnie są moi dziadkowie,

najlepsze pomysły mają w głowie!

Amelia Dróżdż
Igor Paderewski



Bardzo lubię moją babcię,

babcia ma dwa fajne kapcie…

I kisielek mi podgrzewa,

jest kochana, ślicznie śpiewa.

Prezenty często nam daje

i bardzo wcześnie wstaje.

Kocha mnie i mego brata,

pójdziemy za nią na koniec świata.

Amelia Rutkowska

Błażej Domański

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków są dla wszystkich babć i 

dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami już czekają przed 

domami.

Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni jak na bal.

Jan Bujalski


