
To ciekawe święto, które u dorosłych wywołuje miłe wspomnienia,  

a u dzieci… w zasadzie zawsze jest aktualne. To wyśmienita okazja, by 

zanurzyć się w świat magicznych historii. Jakie animowane postacie 

towarzyszyły nam kiedyś, a które obecnie fascynują najmłodsze 

pokolenie. Wybrana data nie jest przypadkowa – jest to dzień urodzin 

jednego z największych twórców bajek – Walta Disney’a. 

 

Ulubieni bohaterowie całych 

pokoleń – bajki Walta Disneya. 

Nie sposób tu nie wspomnieć  

o bohaterach z wytwórni Disneya. 

Kaczor Donald, Myszka Miki i Minnie, 

pies Pluto… Nie są to wcale 

bohaterowie jednego pokolenia,  

o których wspominają z uśmiechem 

jedynie najstarsi. To również postacie znane i lubiane dziś przez dzieci! Najlepszy tego 

wyraz daje popularność zarówno nowych bajek, jak i ubrań czy akcesoriów dla 

najmłodszych z postaciami Disneya i nie tylko. Dorośli też mogą zaopatrzyć się w takie 

ubrania czy gadżety. 

 

Magia historii o księżniczkach – od Królewny Śnieżki po Elsę 

z „Krainy Lodu” 

Wszyscy pamiętamy bajkę o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach 

czy o Kopciuszku. Pierwsza z nich powstała już w 1937 roku! Na 

przestrzeni dziesięcioleci świat zachwycały kolejne produkcje –  

z przygodami Śpiącej Królewny, Małej Syrenki czy Pocahontas i Mulan. 

Po roku 2000 powstało z kolei wiele filmów animowanych. Do 

najpopularniejszych należy „Kraina Lodu” będąca piękną historią  

o siostrzanej miłości, która zauroczyła nie tylko dzieci, lecz także 

dorosłych. Roszpunka z „Zaplątanych”, Tiana z historii o „Księżniczce  

i żabie” czy Merida Waleczna to kolejne bohaterki, które wzbudziły 

żywe emocje wśród widzów małych i dużych. 
  



Również Polska jest ojczyzną kultowych bajek, które wciąż są 

tłumaczone i emitowane w kanałach telewizyjnych na świecie. 

Postacie, na przykład Reksio, Miś Uszatek czy Bolek i Lolek nadal 

są uwielbiane przez dzieci. To w Polsce powstawały bajki  

o sympatycznych misiach czy zaczarowanym ołówku. I choć 

pojawia się wiele nowych i kultowych bajek, to trzeba przyznać, 

że te dawne mają nadal czar i urok. 

Trzeba pamiętać i o tym, że kultowi bohaterowie bajek pojawiają 

się nie tylko w filmach animowanych, ale także na kartach książek. 

Rozbudzają one wyobraźnię od najmłodszych lat oraz pozwalają 

na odkrywanie piękna literatury. 

 

Jestem ciekawa, czy macie swoje ulubione bajki lub postaci z bajek? Jak często zdarza 

Wam się jeszcze oglądać bajki? A może oglądacie, gdy patrzy młodsze rodzeństwo? 

Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas o tym: wychowawcy.bursa@wrzesnia.powiat.pl 

A może chcecie sprawdzić ile wiecie o bajkach i rozwiązać jakiś quiz? Podsyłam linki: 

https://www.wprost.pl/prime-time/quizy/10195517/kultowe-bajki-disneya-jak-

dobrze-je-pamietasz.html 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,1651ea-quiz_wiedzy_o.html 

https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-bajkiseriale-nickelodeon/ 

Dzień Postaci z Bajek jest dobrą okazją do oderwania się od codzienności i obowiązków. 

Proponuję, by choć na kilka chwil przenieść się w magiczny Świat Bajek….  

Miłego świętowania!!  

       Maria Gabryelczyk 

      Wychowawca Bursy Międzyszkolnej 

https://www.wprost.pl/prime-time/quizy/10195517/kultowe-bajki-disneya-jak-dobrze-je-pamietasz.html
https://www.wprost.pl/prime-time/quizy/10195517/kultowe-bajki-disneya-jak-dobrze-je-pamietasz.html
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,1651ea-quiz_wiedzy_o.html
https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-bajkiseriale-nickelodeon/

