
Cytat na dziś: 

„Książka moim oknem na świat” 

- Wojciech Żukrowski 

Wojciech Żukrowski - polski poeta, prozaik, reportażysta, krytyk literacki i scenarzysta. Autor książek  

dla dzieci i młodzieży: „Porwanie w Tiutiurlistanie”, „ Na tronie w Blabonie”, „ Kamienny pies. 

Baśnie wietnamskie”, „ Opowiadania Dalekiego Wschodu”. 

Zagadkowo 

Rozwiązanie wczorajszej zagadki-   „ Gęś nie może nazwać się ptakiem, bo nie umie mówić” 

 

Nowa zagadka:  

„ Kilka osób miało za zadanie przeskoczyć ołówek leżący na podłodze. Nikt nie zdołał tego zrobić. 

Dlaczego? ” 

 

23 kwietnia- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

Hurra !!!! 

Jest to uroczystość obchodzona w ponad 100 krajach na całym świecie.  

To święto Autorów, Ilustratorów, Wydawców, Książek, Czytelników i Czytelnictwa. 

Zaczęło się w Hiszpanii, gdzie Dzień Książki jest oficjalnym świętem od 1930 roku. Od 1964 roku 

jest uroczyście obchodzone we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.  

W Katalonii -23 kwietnia jest dniem jej patrona - Świętego Jerzego. W tym dniu wszystkie kobiety 

otrzymują w prezencie czerwone róże, a same rozdają podarunki w postaci książek. 

Pomysłodawca tego święta był w 1926 roku wydawca - Vincente Clavel Andres. 

W 1995 roku UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), ustanowiło 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 na wniosek rządu Hiszpanii. 

UNESCO corocznie przyznaje tytuł Światowej Stolicy Książki miastu, które najlepiej promuje książki 

i upowszechnia czytelnictwo.  

W 2016 roku tytuł Światowej Stolicy Książki otrzymał Wrocław.  

W tym samym roku Wrocław pełnił też funkcję Europejskiej Stolicy Kultury.  

Świętujmy razem, poświęćmy trochę czasu na wspólne czytanie, rozmowy o ulubionych książkach. 

Zachęćmy do czytania przyjaciół. Dzielmy się książkami. 

Cyceron powiedział „ Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i książki” 

Nasze miasto 

Ciekawe pomysły na wycieczki po Gdyni, ( kiedy już będzie to możliwe) dla całej Rodziny  

na pogodne i deszczowe dni znajdziecie na stronie : 

Explorek.pl Gdynia dla rodzin z dziećmi 

Czeka na Was Muzeum Motoryzacji, Muzeum Inkluzji w bursztynie, Góra św. Mikołaja i wiele 

innych ciekawych , pięknych miejsc.  

Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy serdecznie. 



 


