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Szanowne Panie 

 

 

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. Z  tej okazji, potwierdzając słowa  

i przekonanie wyrażane przeze mnie w latach ubiegłych, pragnę złożyć wszystkim 

Babciom najserdeczniejsze życzenia.  

Babcie powinniśmy kochać i szanować wszyscy, bo  są to osoby o dużym 

doświadczeniu życiowym, potrafiące nas wspierać, doradzać, a nawet odganiać nasze 

smutki. Stają w naszej obronie, gdy ktoś nam dokucza, a Ich obecność potrafi naprawić 

nawet najgorsze relacje z bliskimi. Tak naprawdę babcia nigdy się nie gniewa, wybacza 

nam nasze uchybienia, zawsze wysłucha i zrozumie. Silna więź babci z wnukami obecna 

jest w każdej dobrej rodzinie. Babcie to dusze naszych rodzin i ognisk domowych. 

Powinniśmy o nie dbać, bo zasłużyły sobie na to trudem swojego życia. Takich rodzin 

pragniemy i do takich rodzin tęsknimy. 

Babcia to zwykle osoba starsza, choć mamy także babcie stosunkowo młode. 

Niezależnie od tego, ile lat mają nasze babcie, zawsze dysponują doświadczeniem 

życiowym i mądrością. Są to wartości, które powinniśmy szanować, bo decydują one  

w istotnym stopniu o naszym życiu i rozwoju oraz o postępie świata. Najlepsze nawet 

wykształcenie, choć samo w sobie bardzo cenne, nigdy nie zastąpi doświadczenia, które 

człowiek gromadzi na ścieżkach swojego życia. Doświadczenie to bezcenny dar, który 

przychodzi z wiekiem i stanowi ogromny kapitał, z którego mogą i powinni korzystać 

przede wszystkim ludzie młodzi. Warto się do niego odwoływać w swoim postępowaniu, 

przy podejmowaniu trudnych wyborów i kształtowaniu postawy wobec innych ludzi. 

Raz jeszcze z okazji dzisiejszego święta życzę, aby mądra miłość i doświadczenie 

życiowe naszych babć, z którego korzystają wnuki i wszyscy młodzi wspierała nas  

na trudnych drogach życia. Niech upływający czas będzie dla Was, drogie i szanowne 

babcie, jak najłaskawszy, a dobry Bóg chroni przed chorobami, wszelkim nieszczęściem  

i obdarzy długim życiem. 

 

Z wyrazami szacunku  

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                        

Jarosław Zieliński  
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