
DZIEŃ                 DZIECKA

W Polsce      i na świecie



„Dzieci są nadzieją, która 

rozkwita wciąż na nowo, 

projektem, który nieustannie 

się urzeczywistnia, 

przyszłością, która pozostaje 

zawsze otwarta”.

Jan Paweł II



Korzenie Dnia Dziecka sięgają podobno 1954 roku, 
kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło 

o konieczności stworzenia takiego święta, by 
upowszechnić cele i ideały dotyczące praw dziecka, 

jakie zawierała Karta Narodów Zjednoczonych.

Inne źródła przypisują inicjatywę ustanowienia Dnia Inne źródła przypisują inicjatywę ustanowienia Dnia 
Dziecka w roku 1952 organizacji  „The International 
Union for Protection of Childhood”, działającej na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom z całego 
świata.

Z kolei w chińskim kalendarzu Dzień Dziecka 
występuje ponoć już od roku 1926, natomiast 
w Japonii uroczystość ta ma swoje tradycje od

VII wieku.



W natłoku informacji trudno zatem podać jedną, 

precyzyjną datę, która mogłaby jednoznacznie 

określić, od kiedy właściwie obchodzimy to święto. 

Jedno jest jednak pewne – zapoczątkowana w latach Jedno jest jednak pewne – zapoczątkowana w latach 

50. XX wieku historia Dnia Dziecka oraz idea jego 

powstania warta jest ciągłego przypominania,

a dzieci – nie tylko od święta – powinny być 

traktowane z szacunkiem i miłością.



Początki …



Niektóre źródła podają, że Międzynarodowy Dzień Dziecka
ma swoje początki w 1925 roku. Wtedy to w Genewie
odbyła się Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci.

Według innych źródeł pomysłodawcą MiędzynarodowegoWedług innych źródeł pomysłodawcą Międzynarodowego
Dnia Dziecka była Światowa Federacja Kobiet
Demokratycznych, postulująca w 1949 roku, by ustanowić
święto, którego celem byłoby szerzenie wśród ludzi
świadomości tego, że dzieci trzeba chronić przed
okrucieństwem wojny i głodu.

Przyjęto wówczas datę 1 czerwca i właśnie tego dnia od
1950 roku swój dzień świętują dzieci m.in. w Polsce,
Czechach, Rosji, na Słowacji i Ukrainie.



Są też kraje, w których Dzień 
Dziecka obchodzi się 20 listopada, 

czyli w rocznicę uchwalenia 
Deklaracji Praw Dziecka (1959 rok) 
oraz Konwencji o Prawach Dziecka 

(30 lat później).(30 lat później).
Wśród tych państw można 

wymienić m.in. Egipt, Irlandię czy 
Kanadę.



Tradycje na świecie…Tradycje na świecie…



We Francji oraz Włoszech zamiast Dnia Dziecka 
obchodzi się Dzień Rodziny i przypada on na 

6 stycznia. 
Dzieciom na głowy nakłada się papierowe korony, 
nawiązując w ten sposób do święta trzech Króli, 
i przez cały dzień spełnia ich drobne zachcianki. 

Piecze się też ciasteczka z wróżbą.



We Włoszech propagowana jest 
też pewna ciekawa tradycja: 

odpowiedzialną za przynoszenie 
słodyczy grzecznym dzieciom 
jest wiedźma Befana; z kolei 

niegrzeczne maluchy otrzymują 
węgielek, cebulę lub czosnek.



Święto dzieci w Szwecji różni się 
znacznie od tego, które znamy. 

Przede wszystkim nie 
obdarowuje się maluchów obdarowuje się maluchów 

prezentami. 

Dla Szwedów jest to dzień,
w którym głośno porusza się 

kwestie dotyczące 
najmłodszych, takie jak np. 

szkolnictwo czy prawa dziecka.



Najbardziej egzotycznie Dzień Dziecka obchodzą 
Japończycy. Chłopcy swoje święto, przypadające na 

5 maja, spędzają ze swoimi ojcami, z którymi 
wykonują papierowe hełmy samurajskie, szyte są 

także proporce przedstawiające karpie (symbol 
sukcesu w życiu i odwagi), które są następnie 

wywieszane na dachach domostwa. 

Dziewczynki świętują 3 marca, robiąc z rodzicami 
lalki ubrane w tradycyjne japońskie stroje, 

wybierając się na wystawy papierowych lalek czy 
teatrzyki.



Podczas tureckiego Dnia Dziecka, 23 kwietnia,  
dzieci puszczają latawce, śpiewają i tańczą 

w strojach narodowych. Tego dnia mają także 
wstęp do parlamentu.

Jest to jednocześnie Święto Niepodległości –
rocznica utworzenia w 1920 roku niezależnej 

Republiki Tureckiej.
Jej twórca, Mustafa Kemal Atatürk, 

postanowił właśnie ten dzień zadedykować 
dzieciom podkreślając tym samym,

że są one przyszłością narodu.



Dla dzieciaków 
mieszkających w Chinach 

jest to dzień wolny od 
szkoły. 

Niektórzy nawet mogą liczyć Niektórzy nawet mogą liczyć 
na prezent od władz. 

Warunek jest jednak jeden -
trzeba mieć mniej niż 14 lat.



W Paragwaju święto dzieci 
obchodzone jest 

16 sierpnia, w dniu smutnej 
rocznicy bitwy o Acosta Nu 

(1869 r.), podczas której (1869 r.), podczas której 
zginęło wiele dzieci 

(w czasie całej wojny 
paragwajskiej życie straciło 
kilkadziesiąt tysięcy dzieci).



W Argentynie święto dzieci obchodzi się w drugą 
niedzielę sierpnia, w Australii w czwartą środę 

października, a na Węgrzech – w ostatnią 
niedzielę maja.

Brazylijczycy celebrują święto najmłodszych 
12 października, w Bangladeszu - 17 marca,12 października, w Bangladeszu - 17 marca,

w Gwatemali - 1 października. 

Jeśli dobrze przejrzymy kalendarz, może się 
okazać, że 

DZIEŃ DZIECKA TRWA PRZEZ CAŁY ROK…



Tradycje w Polsce…Tradycje w Polsce…



Z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem, począwszy od 
1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka.

Tego dnia dzieci były zwolnione z zajęć szkolnych – po mszach odbywały 
się w szkołach akademie, a następnie wycieczki i zabawy, w trakcie 

których dzieci otrzymywały słodycze.

Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca od 1950 roku.



Od  1994 roku każdego 1 czerwca obraduje w Warszawie Sejm 
Dzieci i Młodzieży. Niepełnoletni posłowie zasiadają w sali 

plenarnej Sejmu, podejmują uchwały i rezolucje.

Akcja, rozpoczęta w Polsce, była jednocześnie pierwszą tego typu 
w Europie. Za przykładem Polski poszły następnie inne kraje, 

w tym Wielka Brytania, Portugalia, Francja.



Wszystkiego najlepszego 
z okazji Dnia Dziecka



Wszystkim dzieciom 

życzymy, aby ich 

dzieciństwo było 

jak najlepsze jak najlepsze 

i aby trwało jak 

najdłużej.
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