
Dzieckiem być...
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Dzień Dziecka jest obchodzony w Polsce 1 czerwca. Tradycyjnie 
w tym dniu najmłodsi otrzymują prezenty od swoich rodziców, 
dziadków, krewnych. Święto to kojarzy się z radością, 
szczęściem oraz dobrą zabawą. Jest to moment, w którym 
rodzice mogą dodatkowo spędzić czas ze swoimi pociechami. 
Często w tym dniu  instytucje przygotowują różne propozycje, 
wydarzenia, aby dzieci mogły w jak najlepszy sposób spędzić 
swoje święto, a także, by było ono wyjątkowe. 

W wielu krajach, np. we Francji, Dzień Dziecka jest obchodzony 
w innym terminie. Wiąże się to z odmienną tradycją czy kulturą 
każdego z państw.
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,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Janusz Korczak
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Dziecko - symbolika

początek, narodziny 
nowego

   

          dziecko

perspektywa, 
horyzonty

niewinność,  czystość

infantylność, 
bezmyślność

naturalność, 
spontaniczność
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W Konstytucji RP istnieje zapis, że ,,Rzeczpospolita Polska 
zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od 
organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko 
pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy 
władz publicznych”.

Praw oraz wolności dziecka strzeże Rzecznik Praw Dziecka. 
Należą do nich prawa: osobiste, polityczne lub publiczne, 
socjalne oraz ekonomiczne.
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Istnieje projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu pod nazwą Sejm 
Dzieci i Młodzieży. Biorą w nim udział uczniowie w wieku od 13 
do 17 lat. Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 
w 1994 roku. Od tego czasu (niemal co roku) nastoletni 
parlamentarzyści spotykają się 1 czerwca (w Międzynarodowy 
Dzień Dziecka) w Sali Posiedzeń Sejmu, gdzie rozmawiają 
o istotnych kwestiach gospodarczych, społecznych czy 
politycznych. W tym roku, z powodu pandemii, sesja nie 
odbędzie się.
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Czasopisma dla dzieci

                   Świerszczyk
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Płomyczek
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Miś
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Literacki obraz dziecka

Motyw dziecka i dzieciństwa jest 
obecny w utworach 
prozatorskich oraz 

w wierszach. Twórcy w różny 
sposób ukazywali chwile 
pierwszego etapu życia 

człowieka w swoich dziełach. 
Czasami był to moment 
beztroski, szczęśliwości, 
a niekiedy okres smutku, 

cierpienia czy lęku. 

Motyw dziecka odnajdziemy 
u E. Orzeszkowej (Tadeusz), 

M. Konopnickiej (Nasza 
szkapa, Mendel Gdański), 

G. Zapolskiej (Moralność pani 
Dulskiej), S. Żeromskiego 
(Syzyfowe prace), A. de 
Saint-Exupéry'ego (Mały 

Książę), L. Staffa 
(Dzieciństwo).
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Dzieciństwo to świat baśni, bajek, niezwykłych 
opowieści. Fascynująca fabuła, postaci, magia 
oraz tajemniczość to te elementy, które 
dostarczają dzieciom pięknych wrażeń 
i doznań. Ilustracje są nieodzowną częścią tych 
utworów. Artyści w książkach dla dzieci 
umieszczali rysunki, obrazki, malunki.
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Ilustratorzy książek dla dzieci

- Jan Marcin Szancer

- Iwona Chmielewska,

- Marta Ignerska,

- Paweł Pawlak

- Emilia Dziubak,

- Małgorzata Gurowska
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Ilustracje do 
Małego Księcia 

namalowane 
przez autora
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Twórcy baśni

 Hans Christian Andersen,

 Wilhelm i Jakub Grimm,

 Charles Perrault

      Hans Christian Andersen Słowik
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Hans Christian Andersen Calineczka                            
                                                                  

Hans Christian Andersen Pasterka i Kominiarczyk
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Dziecko w sztuce

Motyw dziecka jest obecny 
również w malarstwie. Temat 
ten w swoich dziełach podjęli 
m.in. Józef Pankiewicz, Jacek 
Malczewski, Józef Mehoffer, 

Artur Grottger, Stanisław 
Witkiewicz.

Stanisław Wyspiański Dziewczynka przed dzbankiem 
z kwiatami 1902
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Olga Boznańska Dziewczynka z chryzantemami 1894          Olga Boznańska Imieniny babuni przed 1900
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Józef Pankiewicz Dziewczynka w czerwonej sukience II                         Stanisław Wyspiański Dziewczynka 1904

(Portret Józefy Oderfeldówny) 1897
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,,Dzieciństwo to kraj, przez który podróżujemy 
nieświadomie. Dotarłszy do granic, oglądamy 
się i nagle widzimy pejzaż. Ale jest już za 
późno”.

Éric-Emmanuel Schmitt Moje życie z Mozartem
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Dziękuję za uwagę

Barbara Cherbetko
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Materiały wykorzystane w prezentacji pochodzą:

- ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej,

- ze stron internetowych:

https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka (dostęp:28.05.2020 rok)

https://historia.org.pl/2015/06/01/od-kiedy-obchodzimy-dzien-dziecka-historia-i-zwyczaje-swieta/ 
(dostęp: 28.05.2020 rok)

https://sdim.sejm.gov.pl/ (dostęp: 28.05.2020 rok)

- z książek:

Andersen H. CH., Baśnie, Poznań 2003.

Józef Pankiewicz 1866 - 1940. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin,  red. naukowa E. 
Charazińska, Muzeum Narodowe w Warszawie 9 stycznia - 26 marca 2006.

- z czasopism:

Miś, Płomyczek, Świerszczyk
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