O tym jak dzieci ze szkoły nr 177 w Warszawie obchodziły Międzynarodowy Dzień Dziecka,
1 czerwca 1961 roku.
Niewątpliwie dla każdego dziecka żyjącego w XX wieku jedną z najważniejszych dat
w kalendarzu był 1 czerwca. Tego dnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka. Warto
jest przypomnieć genezę tego święta. Pierwszym inicjatorem ustanowienia dnia dziecka był
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(Massachusetts), który w niedzielę 14 czerwca 1857 roku odprawił msze świętą w intencji
dzieci następnie ponawianą każdego roku w tym samym terminie (druga niedziela czerwca).
Pierwszym krajem który 23 kwietnia 1920 roku ogłosił dzień dziecka świętem narodowym była
Turcja. W jej ślady poszły inne kraje. Natomiast w Polsce podobnie jak w krajach ówczesnego
ZSRR rozpoczęto świętowanie dnia dziecka począwszy od 1 czerwca 1950 roku. Ostatecznie
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), 21 września 1954 roku
ustanowiło 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dziecka. Obchody tego święta miały miejsce
również 1 czerwca 1961 roku w szkole nr 177 w Warszawie. Więcej szczegółów możemy
dowiedzieć się dzięki lekturze relacji dołączonej do kroniki na rok szkolny 1958-1959. Tego
dnia zgodnie z relacją autora dzieci złożyły sobie życzenia. Natomiast wszyscy wychowawcy
przygotowali swoim podopiecznym wiele atrakcji do których należy zaliczyć wycieczki do
lasu, Młocin, okolicznego parku i Ogrodów Jordanowskich. Podczas wymienionych wycieczek
dzieci miały także zapewniony poczęstunek w postaci słodyczy ofiarowanych przez Komitet
Rodzicielski i pracowników świetlicy. Uzupełnienie relacji stanowi rysunek przedstawiający
bawiące się dzieci. Dwójka chłopców w lewym górnym rogu bawi się na huśtawce złożonej
kawałka drewna (belki?) z siedziskami unoszącego się bądź opadającego pod ciężarem
korzystających z tej atrakcji. W prawym dolnym rogu trójka kolejnych chłopców korzysta
z klasycznej huśtawki składającej się z siedziska zawieszonego na belce. W centrum rysunku
oglądający zauważy dziewczynkę zajeżdżającą ze zjeżdżalni. Kolejną uczennice artysta
uwiecznił podczas gry w klasy obok rozwieszonej siatki na potrzeby turnieju siatkówki.
W dolnej części rysunku, po prawo kolejna grupa uczniów (widocznych 5 chłopców
i 1 dziewczynka) oddają się zabawie tanecznej w kole. Natomiast po lewo u dołu samotny uczeń
siedzi na ławce. Podsumowując należy zauważyć, iż tego dnia zapewne ze względu na
sprzyjającą pogodę grono pedagogiczne preferowało różnego rodzaju aktywności i zabawy
fizyczne na świeżym powietrzu, którym zapewne poświęcono większą część dnia szkolnego.

Dzień Dziecka w PRL (festyn w parku Skaryszewskim w Warszawie).
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