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Babcia z Dziadkiem są wspaniali !                                                  

Dzisiaj kwiaty dla nich mam.                                                                  

Oni zawsze mnie kochali                                                                         

Więc niech w zdrowiu żyją nam ! 

 
 

FERIE nie tylko  

z BAŁWANEM  

 Wasze zdjęcia 

są fantastyczne ! 



 
Uczniowie naszej 

Szkoły napisali                

o swojej Babuni                 

i Dziadziusiu, 

 

 PRZECZYTAJCIE  

 

 

Zosia Gielecińska, 7D 

Babcia i Dziadek to nasi najlepsi 
przyjaciele. Zawsze gdy jest nam smutno, 
przyjdą nas przytulić. Babcia zrobi dobry 
obiadek, a Dziadek pogra z nami  
w  planszówki, które bardzo lubimy.  
Pamiętajmy, że Dziadkowie są dla nas 
bardzo ważni. Spędzajmy z nimi czas, 
grajmy w gry planszowe, upieczmy  razem 
z Babcią ciasto, a z Dziadkiem idźmy  
na długi spacer.  
Dziadkowie bardzo nas  kochają  
i zrobią dla nas wszystko. Kochajmy ich  
z całego serca i szanujmy,  
bo na to zasługują. 
         
      Julia Dziurdziak , 7D  
Babcia, Dziadek są kochani, 
chodzą zawsze ładnie ubrani. 
Babcia zna się na gotowaniu, 
a Dziadzio na graniu. 
Zawsze przyjmą Cię z radością 
i z wielką szczerością. 
         
      Amelia Gadomska 7C 
Nie zawsze to okazuję,                                          
ale naprawdę Was szanuję . 
Poświęcacie mi czas, pomagacie,               
kiedy tego potrzebuję. 
Jesteście dla mnie wsparciem 
i za to Wam dziękuję!  
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 
 

Zuzanna Osełka, 8A 
Kochani Dziadkowie z okazji Waszego 
Święta, czyli Dnia Babci i Dziadka, chcę 
złożyć Wam życzenia i podziękować. 
Cieszę się, że mogłam spędzić z Wami tak 
wiele wspaniałych chwil już od wczesnego 
dzieciństwa. Bardzo miło wspominam te 
czasy, gdy z Tobą Babciu, dbałam                       
o ogródek i chodziłam na długie spacery, 
kiedy opowiadałaś mi bajki na dobranoc. 
Naprawdę to doceniam i myślami wracam 
do tych chwil z uśmiechem. Kochany 
Dziadku, miło wspominam chwile 
spędzone z Tobą. Szczególnie zapadło mi 
w pamięć to, kiedy śpiewałeś mi piosenkę 
o kotkach i to kiedy wystraszyłeś mnie  
i Babcię w lesie. Droczyłeś się ze mną, 
żartowałeś i bawiłeś. Pragnę życzyć Wam 
w tym dniu wszystkiego co najlepsze.  
Aby uśmiech nigdy nie znikał z Waszych 
twarzy, żebyście byli zdrowi i żyli jeszcze 
bardzo długo. Abyście byli nadal tak 
cudownymi Dziadkami jak teraz i żebyście 
zawsze byli szczęśliwi. Mam nadzieję,  
że podczas kolejnych wizyt u Was, 
znajdziemy czas, na ulubioną rozrywkę,  
grę w karty. Nie mogę się już doczekać, 
kiedy znowu się zobaczymy. Jestem 
ogromnie wdzięczna za to, że mam takich 
cudownych Dziadków. Kocham Was 
bardzo, uwielbiam Dziadku Twoje poczucie 
humoru. Pamiętajcie o tym, że jesteście 
wspaniałymi Dziadkami. Do zobaczenia! 
Buziaki! wnuczka Zuzia. 
 

                    
 

 

 



       Amelia Ciechocińska, 7D  

Dziadek, Dziadek, to osoba, która pocieszy, 
Jego żart zawsze śmieszy.  
Przeżywa narciarskie skoki,                             
Liczy, żeby skok Polaka był wysoki.             
Często chodzi z wnukami do lasu, 
Spaceruje i poświęca chociaż kawałek 
swojego czasu.                                               
Wycieczki z nim mamy na rowerze,    
Później nogi bolą, że cały wieczór leżę. 
Dziadek to fajny koleżka.                    
Szkoda, że ze mną nie mieszka.         
 

Antonina Nazarewicz, 8B 
Moi drodzy Dziadkowie, z okazji Waszego 
święta, chciałabym życzyć Wam przede 
wszystkim zdrowia w tym trudnym czasie, 
jakim jest pandemia.  
Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy, 
żebym mogła Was wyściskać. Przesyłam 
Wam promyk mojej nadziei, aby wszystko 
jak najszybciej wróciło do normy.  
Kocham i całuję, Tosia.  
 

         Natalia Grodzka, 7D  
Kochani, dziś okazja rzadka, 
mamy Dzień Babci oraz Dziadka. 
Te laurki pełne kwiatków, 
są dla wszystkich Babć i Dziadków. 
 
         Tomasz Dudek, 7C 
Dzień Dobry, przesyłam życzenia dla mojej 

Babci Marysi. 

       Moja ukochana Babciu, 

w dniu Twojego święta życzę Ci dużo 

zdrowia i radości każdego dnia. 

Pragnę Ci podziękować za przekazanie mi  

sekretnego przepisu na przepyszne 

mielone. 

        Twój kochający Cię wnuczek Tomek 

 

 
 
 

Alicja Stankiewicz, 7C                    

Kochana Babciu                           
Dziękuję Ci za to, że zawsze,                              

gdy kończę lekcje,                                            
Czeka na mnie obiadek gorący.                            
Za to, że do herbaty jest placek pachnący,              
Za to, że uczysz mnie kwiaty pielęgnować              

I jak na kanwie pięknie haftować. 

    Nauczyciele uczą fizyki,                                    

Historii, chemii, matematyki.                       

Rodzice dobrych manier, obycia,                             

Ty Babciu, po prostu uczysz mnie życia. 

 
           Zosia Radziejewska, 7D 

Z moją Babcią często gramy w gry , 
Później opowiadamy sobie nasze szalone sny  
Gdy nocuję u niej czasem, 
Opiekuje się mną jak małym bobasem. 
Jeżdżę z nią rowerem w lecie, 
Jednym słowem jest najlepszą Babcią                   
na świecie. 

 

 

 

Amelka i ja byłyśmy na Hawajach,      

w Polsce , a dokładniej w Warszawie. 
Pozdrawiamy, Zosia Radziejewska              

i Amelka Ciechocińska - Gang Melisek. 
 



Małgorzata Kasińska, 7C 

Uwielbiam, gdy rano Babcia mnie budzi.. 
Kot chodzi po łóżku, mleczko już się 
studzi.  
Z Babcią dzień jest zawsze ciekawy. 
 Dużo opowiada o kolegach ze szkolnej 
ławy. Chodzimy ze sobą na długie 
spacery. Ten czas razem spędzony, nigdy 
nie jest stracony.  
Do snu utuli też najlepiej.  
Babcia niezastąpionym jest człowiekiem. 

Babcia ma w oczach dużo miłości. 
Babcia prawie nigdy się nie złości. 
Babcia murem za mną stoi. 
Babcia zawsze ból ukoi. 
Babcia bardzo kocha mnie. 
Każdy wnuczek o tym wie. 
 
        Aleksandra Ziętkiewicz, 7C 
Babciu, Dziadku dziękuję, że jesteście,  
bo to Wy nauczyliście mnie: 
-samodzielności, 
-jazdy na nartach,  
-krojenia,  
-lojalności,  
-robienia zdjęć,  
-walki z lenistwem.  
Dziękuję za wszystkie otarte łzy, za 
przytulanie, za taniec wieczorami.  
Kocham Was bardzo,  
dziękuję za wszystko.  

 

 

Dominika Pruszczyk, 8A 

Krupia Wólka, 19.01.2021 

Kochana Babciu 
Jak pewnie się domyślasz, bo jesteś bardzo 
mądrą kobietą, chcę Ci złożyć życzenia 
 z okazji Twojego święta „Dnia Babci”. 

 Życzę Ci droga Babciu, żebyś zawsze 
była taka uśmiechnięta i szalona. Żeby ból 
pleców już Ci tak nie doskwierał i niech 
każda chwila Twojego życia będzie 
przepełniona miłością i ciepłem. Nigdy nie 
zapomnę niesamowitych historii z Twoich 
lat młodości, które pokazują, jak bardzo 
szalona i odważna byłaś. Moja ulubiona 
przygoda to ta, w której uciekałaś przed 
koniem.  Na szczęście tylko urwał Ci rękaw 
od swetra. W moich oczach zawsze 
będziesz młodą, piękną kobietą, której 
serce tylko czeka, aby przeżyć coś 
zwariowanego.  Gdy byliśmy mali, to 
zawsze nas ubierałaś na cebulkę. Co nie 
zawsze nam się podobało. Wracam 
myślami do dni, gdy zabierałaś nas do Zoo 
lub Łazienek Królewskich. To były 
cudowne chwilę. 

Uważam, że jesteś najlepszą Babcią  
i zasługujesz na wszystko co najlepsze. 
Jeszcze raz dziękuję za wszystko, a przede 
wszystkim za to, że jesteś. Kocham Cię. 
Twoja Dominisia.  
 
Paulina Sieradzk, 7C 

Babcia to najwspanialsza osoba na świecie, 
nigdzie lepszej nie znajdziecie. 
Z nią wszystko jest wspaniałe. 
Życie, ludzie, szkoła i książki nie są tak 
ciekawe jak Babcia. 
Gdy nadejdzie czas opowieści, 
wszystkie wnuczęta zbierają się na te wieści, 
aby usłyszeć historie ciekawe, 
jak to lata mijały Jej całe. 
Pamiętaj droga Babciu słowa moje, 
że Kocham Cię nad życie swoje. 

 

Na dworze -10, 
śnieg wokoło,  
a na nartach 
jest wesoło  
 
Obserwacje 
Joanny 
Ziętkiewicz, 8B. 

 



 

 
      
     Aleksandra Lachowicz, 8B 
Kochany Dziadku,  
dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować, 
Skromny bukiecik kwiatów podarować. 
Dlatego w Dniu Dziadka chcę Ci życzyć 
Zdrowia, radości i siły do życia,  
Bo jest jeszcze dużo do odkrycia. 
 Babcia jest jak dobra wróżka, 
 Gdy źle się czujesz zawsze da lekarstwo. 
Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać, 
 Jak zacznie karmić nie może przestać. 
Całujemy Cię serdecznie,  
żyj nam Babciu długowiecznie. 
 
       Karol Kwaśnik, 8B 

Dziękuję Ci Babciu, że ze mną zawsze 

byłaś. Gdy Cię potrzebowałem,  

bez problemów przybyłaś. 

Kiedy miałem bóle głowy i brzucha, 

Ty zawsze przy mnie czuwałaś i byłaś 

pełna pozytywnego ducha. 

 

Karol Król, 8A 

Dziadkowie to wspaniali 
ludzie, na których zawsze 
mogę liczyć. Z racji swojego 
wieku  służą mi dobrym 
słowem i radą. Gdy mam 
problem z lekcjami historii to 
dziadek zna odpowiedź na 

każde pytanie. Babcie dbają o mnie, przygotowują 
pyszne potrawy i dbają o to, aby mnie utuczyć. 
Dzięki Dziadkom zwiedziłem wiele zakątków 
naszego kraju. Byłem z dziadkami w Zakopanem, 
Krynicy Zdrój, Łebie, Krynicy Morskiej i w Krakowie 
na Wawelu. Dziadek dbając o moją wiedzę 
historyczną zabrał mnie do Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz do twierdzy Modlin. 
Dziadkowie angażują się w moje zamiłowania 
sportowe, wożą mnie na treningi. Poświęcają swój 
wolny czas, zajęcia odbywają się w Jazgarzewie 
więc muszą mnie tam dowieźć. Dziadek Zdzisław 
to utytułowany zawodnik kadry hokejowej. Ma 
bardzo wiele dyplomów oraz medali. Swoje pasje 
przelał na mnie. Kiedy miałem 3 lata, założył mi 
łyżwy i zabrał na lodowisko. Początki były bardzo 
trudne, jednak dziadka cierpliwość 
 i zaangażowanie doprowadziły do osiągnięcia 
wybranego celu. Do dziś jeżdżę z dziadkiem  
na łyżwy. Dziadek na lodowisku czuje się jak ryba 
w wodzie. Podziwiam jego umiejętności, próbuję 
je naśladować. Młodzi ludzie są pod wrażeniem, 
gdy dziadek gra z nimi w hokeja. Ale łyżwy to nie 
jedyny sport, który dziadek uprawia, jeździ także 
na dalekie przejażdżki rowerowe.  
Dziadkowie rozpieszczają mnie jak mogą po przez 
kupowanie zawsze trafnych prezentów. Babcia 
zawsze mówi, że rodzice są od wychowywania,   
a dziadkowie od rozpieszczania. Kocham swoich 
dziadków za to, co dla mnie robią i pragnę,               
aby w zdrowiu dożyli 100 lat.  
     

        Justyna Tywonek, 7D 
Babcia moja kochana zawsze wstaje z rana, 
zawsze jest uśmiechnięta, 
 ta mina nie jest od święta.  
Zawsze umie doradzić,  
przez złe drogi poprowadzić.  
Każdy przychodzi do niej po rady,  
gdy sam nie daje rady. 

 

 Młode orły wzlatują nawet w śniegu 



 
 

                                         

Patrycja Borowska, 8A 
    Drodzy Dziadkowie z okazji Waszego 
święta chcę Wam życzyć dużo zdrowia 
 i szczęścia. Chcę też Wam podziękować  
za to, że mnie wspieracie od kiedy 
przyszłam na świat. Zawsze otaczaliście 
mnie czułością, dobrem i ciepłem.  
W trudnych chwilach zawsze mnie 
pocieszaliście i mogłam na Was liczyć.  
Za to chciałam Wam podziękować.  
Według mnie jesteście najlepszymi 
Dziadkami na świecie i nie wymieniłabym 
Was na żadnych innych. 
 Bardzo Was kocham. Wasza wnuczka  
Patrycja. 

 

 
 
      Oliwia Radomska, 8A 
Droga Babciu , 
jestem wdzięczna Tobie za dni słoneczne, 
za Twoją wiedzę, za troskę, za to że jesteś 
jednym z czynników, który mnie 
ukształtował. Lata mijają, a Ty nadal masz 
wiele siły do pracy i działania, za co bardzo 
Cię podziwiam. Pokazujesz mi, że praca 
niekiedy jest ciężka, lecz jeśli się postarasz, 
przyniesie plony.  
Z okazji Dnia Babci życzę Ci, przede 
wszystkim zdrowia, uśmiechaj się                 
i bądź dumna z wnuków. 
Kocham Cię, Twoja wnuczka Oliwia. 

 

    Stanął Kamil koło Bałwana i zapytał                

-Czy z nas para jest dobrana ? 
 

    Czy to ja... bałwan? 

 A może... kot? 

 -Traktujcie ludzi życzliwie  

/powiedział bałwan do Gabrysi/    

 



 
 

Bartosz Gawroński, 7D  

Dziadku i Babciu, 
 dziękuję za to, że jesteście 
 i za wspólnie spędzone chwile.  
Uwielbiam spędzać z Wami czas, macie 
zawsze dobre pomysły. Wiem, że chcecie 
dla mnie jak najlepiej.  
Życzę Wam z okazji Dnia Babci i Dziadka 
dużo zdrowia i wytrwałości. 
 
               Krzysztof Chmielewski, 7C  
Kochana Babciu, kocham Cię  
za to, że co dzień w karty grywamy. 
Dziadku a Ciebie kocham za to,  
że dołączasz, gdy gramy. 
Kocham Was bardzo za to, że to właśnie 
 u Was jest tak ciepło i jasno, 
gdy wokół wszędzie  szaro. 

 
 

       Iza Tokaj, 7C 
Droga Babciu, 
Dziś Twoje Święto, chciałabym Ci życzyć 
dużo zdrowia przede wszystkim, 
spełnienia marzeń, radości i miłości.  
Chcę Ci także podziękować za to, że 
zawsze przy mnie jesteś, gdy nie czuję się 
najlepiej, pocieszasz mnie i wywołujesz 
uśmiech na twarzy. Uczysz, aby zawsze być 
sobą, patrzeć na pozytywy i nie 
przejmować się opinią innych. 
 Podziwiam Cię za to, że tyle przeżyłaś, 
 a mimo to jesteś uśmiechnięta  
i pozytywnie nastawiona do świata. 
Dziękuję Ci za wszystko, bardzo Cię 
kocham. Iza  
 

Adamkiewicz Julia 8A  
   Droga Babciu i Dziadku z okazji  
Dnia Babci i Dziadka chcę Wam  
życzyć zdrowia, szczęścia i spełnienia 
marzeń, na pewno posiadacie jakieś 
niespełnione. Chcę Wam też podziękować 
za zajmowanie się mną, kiedy byłam 
mała, a rodzice byli w pracy. Jestem za to 
wszystko bardzo Wam wdzięczna.  
Wasza kochająca wnuczka Julia. 

 
 
 

Zespół redakcyjny: J. Bucholc, A. Ciechocińska,  

D. Jabłońska,   A. Stankiewicz , Z. Radziejewska                 

// Mirosława Masłowska//                                              

Oto Dominika, Kinga i ich nowy 

przyjaciel . Ciekawe kiedy się rozpłynie? 

SNOWMAN  DANCE 

Tańczący z bałwanem  
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