Podczas dzisiejszego koncertu usłyszymy:
muzyczną niespodziankę przygotowaną przez nauczycieli Poznańskiej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2.

Nauczyciele dzieciom
Na ostatnie w tym roku szkolnym „Spotkanie z żywą muzyką”, zapraszamy
Państwa 20 czerwca br. Będzie to koncert rozrywkowy. W wykonaniu zespołu
Kinga Kielich Music & Soul usłyszymy piosenki soulowe. Już dzisiaj prosimy zarezerwować sobie czas na ten wspaniały występ. Wszystkie informacje na temat naszej działalności, planowanych koncertów i relacji z nich, znajdą Państwo
na stronie internetowej http://www.towarzystwo-szeligowskiego.pl i Facebook:
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Szeligowskiego-245025502351782.
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Drodzy Melomani, kochane Dzieci!
W imieniu organizatora i naszego gospodarza, serdecznie witamy na kolejnym koncercie z cyklu „Spotkania z żywą muzyką”. Dzisiejszy koncert jest nietypowy, bo dedykowany naszym dzieciom – tym mniejszym i tym większym. Pojutrze,
1 czerwca, nasi milusińscy będą obchodzili Dzień Dziecka. Z tej okazji, nauczyciele
instrumentów przygotowali specjalny program muzyczny, który dla wszystkich
ma być ogromną niespodzianką. Zgodnie z tradycją naszych koncertów, na scenie
zobaczymy i usłyszymy najpierw uczniów POSM I st. nr 2.

Drogie Dzieci! Z okazji Waszego święta, życzymy Wam, abyście zawsze
były radosne, uśmiechnięte i pełne pozytywnej energii. Życzymy Wam zapału i entuzjazmu do czynienia rzeczy wielkich, przynoszących satysfakcję i spełnienie.

Dzisiejszy koncert jest okazją, aby przypomnieć sobie historię Dnia Dziecka. Sięga ona roku 1924, kiedy to w Genewie Liga Narodów reprezentowana przez
przedstawicieli ponad 50. krajów, na wniosek Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom, przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka. Dzień ten miał
uświadamiać i przypominać dorosłym, że dziecko nie jest przedmiotem i że ma równe prawa. Dzieci nie dostawały wtedy prezentów i nie
świętowano na ich cześć. W 1949 roku Światowa Federacja
Kobiet Demokratycznych uznała, że dzień 1 czerwca będzie najlepszy, aby podkreślić to, jak ważna jest obrona
najmłodszych przed okrucieństwami wojny, przed głodem
i wszelkimi krzywdami ze strony dorosłych. Założenia
Dnia Dziecka zostały w latach 50. ubiegłego wieku wykorzystane do celów politycznych i niewiele miały wspólnego z pierwotną ideą.
Z czasem, w miarę rozkładu komunizmu, polityka zeszła na dalszy plan i dziś
święto to ma ciepły, rodzinny charakter. W 1954 r. ONZ, w swojej rezolucji, zaleciła wszystkim państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka.

Zaapelowała, aby wykorzystywać je do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Zgromadzenie Ogólne ONZ w swojej rezolucji wskazało,
że każde państwo może organizować obchody w dniu, który uzna za właściwy.
ONZ obchodzi Dzień Dziecka 20 listopada.
Dzień Dziecka jest świętem obchodzonym niemal na całym świecie,
ale nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. Różnice wynikają przede wszystkim z tradycji narodowych, kulturowych i religijnych danego
obszaru. W Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich, od ponad 60 lat
obchodzi się je 1 czerwca. Jest to czas radosnej zabawy, kojarzonej z przywilejem
młodego wieku. Są jednak kraje, w których dzień ten obchodzi się w sposób szczególny, nawiązujący i hołdujący
wielowiekowej tradycji. We Francji i we Włoszech,
to jednocześnie dzień rodziny, obchodzony 6 stycznia
w Święto Trzech Króli. Tego dnia rodzice obdarowują
prezentami swoje dzieci. Piecze się wtedy specjalne ciasto
zawierające wróżbę. Dzieci oprócz ciasta otrzymują koronę „króla” lub „królowej”. W Paragwaju święto dzieci
obchodzone jest 16 sierpnia. Ma to związek ze smutną
rocznicą bitwy o Acosta Nu (1869), podczas której zginęło kilkadziesiąt tysięcy
niewinnych dzieci. W Japonii z kolei data Dnia Dziecka jest zależna od płci.
Chłopcy obchodzą go 5 maja, którzy mają wtedy „męski dzień” i wraz ze swoimi
ojcami wykonują papierowe zabawki. Wspólnie robią także karpie (zwane Koinobori albo Satsuki-Nobori) z różnych tkanin, które mają symbolizować poszczególnych
członków rodziny. Z kolei dziewczynki swoje święto mają 3 marca. Razem z rodzicami tworzą i ubierają papierowe lalki w tradycyjne, japońskie stroje i jest to jednocześnie Święto Lalek. W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. 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. Tego dnia dzieci, podobnie jak od 1994 roku w Polsce, zasiadają w parlamencie.
W 1995 roku Majka Jężowska wydała album „A ja wolę moją mamę” z piosenką
pt. „Wszystkie dzieci nasze są”, która oddaje ducha Dnia Dziecka i dzięki temu
stała się ikoną tego święta.

