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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to uroczystość obchodzona w ponad 100 

krajach na całym świecie! To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, Czy-

telników i czytelnictwa. Tego dnia odbywa się mnóstwo wydarzeń związanych z czy-

taniem, spotkań z pisarzami, a dla wielbicieli książek księgarnie przygotowują rozmai-

te akcje promocyjne.  

 

CIEKAWOSTKI: 

 W Hiszpanii Dzień Książki to od 1930 roku oficjalne święto, a od 1964 roku ob-

chodzi się je we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. 

 23 kwietnia świętuje się w Katalonii bardzo uroczyście. To dzień jej patrona – 

Świętego Jerzego. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczano kobietom czerwone róże – 

symbol krwi smoka, którego pokonał Święty Jerzy. Z czasem kobiety też zaczęły da-

wać podarunki i były to właśnie książki. 

 Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim 

wydawca, Vicente Clavel Andres. 

 W 1995 roku UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a 

stało się to na wniosek rządu Hiszpanii. 

 23 kwietnia to również ważna data dla literatury na całym świecie. W tym dniu, w 

roku 1616 zmarli: Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la 

Vega (przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskie-

go, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego). 

 

23 kwietnia to także rocznica urodzin lub śmierci kilku wybitnych pisarzy, między in-

nymi Vladimira Nabokova , Maurice’a Druona, Halldora Laxnessa, Josepa Pla . 

https://www.gandalf.com.pl/blog/os/nabokov-vladimir/
https://www.gandalf.com.pl/blog/os/druon-maurice/
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1 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Ptaków został ustanowiony już w 1906 roku, 

podczas ratyfikacji Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 

marca 1902 r. Polska przystąpiła do konwencji w 1932r.  Koordynatorem obchodów  

jest  BirdLife International – ogólnoświatowa federacja organizacji pozarządowych zaj-

mujących się ochroną ptaków, której partnerem w Polsce jest OTOP. 

Celem święta jest  zwrócenie uwagi na zagrożenia przed jakimi stoją ptaki, oraz 

zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich ochronę. Na świecie żyje około 10 ty-

sięcy gatunków ptaków, z czego ponad 1250 gatunków  zagrożonych jest wyginię-

ciem, co stanowi 13% wszystkich gatunków ptaków! 

 

 

http://www.birdlife.org/


Str. 4 S.O.S. czyli Sami O Szkole 

 
Jakie są skutki przedawko-

wania  
narkotyków? 

 

Najpoważniejszym skutkiem przedawkowania narkotyków jest śmierć. Rocznie 

z ich powodu umiera ok. 250 tys. osób, z czego znaczna większość właśnie w 

wyniku przedawkowania. Środki odurzające nikogo nie oszczędzają – Whitney 

Houston, Jim Morrison, Michael Jackson. Do najpopularniejszych narkotyków 

na świecie należą marihuana i amfetamina, ale uzależnieni chętnie sięgają rów-

nież po kokainę, heroinę, ecstasy i uznane za środki odurzające dopalacze. Poza 

niebezpieczeństwem utraty życia, narkotyki niosą ze sobą również wiele poważ-

nych konsekwencji zdrowotnych, a przedawkowanie może zmienić życie czło-

wieka nieodwracalnie. 

Przedawkowanie z pewnością nie wiąże się z niczym pozytywnym. Jest to przyjęcie 

tak dużej ilości szkodliwej substancji, której organizm nie jest w stanie zneutralizo-

wać czy wydalić w naturalny sposób, co prowadzi do jego zatrucia. Nawet zbyt duża 

ilość zażytych witamin, powszechnie uznanych za bezpieczne, może doprowadzić 

do utraty zdrowia, a w niektórych przypadkach do zagrożenia życia. Tym łatwiej 

wyobrazić sobie oddziaływanie narkotyków na organizm.  

Homeostaza, a więc wewnętrzna samoregulacja organizmu gwarantuje jego równo-

wagę, a tym samym prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego też narkotyki czy alkohol 

powodują upośledzenie tego procesu, a zażycie ich w dużej ilości może doprowa-

dzić do trwałego zaburzenia procesów samoregulacji. Często przyczyną przedawko-

wania jest mieszanka kilku używek – alkoholu, narkotyków, leków nasennych, które 

wzajemnie zwiększają swoje działanie. W zależności od przedawkowanych narkoty-

ków jego objawy i skutki mogą być bardzo różne. Jednak niezależnie od tego, 

wszystkie prowadzą do trwałego uszkodzenia komórek mózgowych i otępienia. 
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Ciekawostki o kotach: 

 

- Najstarszym zarejestrowanym kotem w hi-

storii była Crème Puff, która dożyła 38 lat. 

- Najmniejszy dorosły kot w historii nazywał 

się Tinker Toy. Ważył niecałe pół kilograma, 

był długi na 19 i wysoki na 7 cm. 

- Kotką, która wydała na świat najwięcej po-

tomstwa była amerykańska Dusty, szczęśliwa 

matka 420 kociąt na przestrzeni swojego 

osiemnastoletniego życia. 

- Do Australijczyka należy rekord wagi – naj-

cięższym kotem świata był Himmy, ważący 

22,44 kg. 

18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów  

 coroczne święto obchodzone 18 maja, ustanowione w Moskwie 28 maja 1977 roku, 

przez Międzynarodową Radę Muzeów , działającą przy UNESCO. 

Stwarza ono okazję, dla specjalistów od muzeów, do wywiązania się z zadań na 

rzecz społeczeństwa i jego rozwoju, oraz zwrócenia uwagi na wyzwania, przed któ-

rymi stają muzealnicy w myśl dewizy Rady: 

Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania 

kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju 

między narodami. 

Organizacja obchodów święta należy do placówek w poszczególnych krajach. W 

tym dniu, na całym świecie, organizowany są wystawy, seminaria i spotkania. Od 

1992 dzień ten jest obchodzony pod innym hasłem, który ustala Komitet Doradczy 

ICOM-u.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Rada_Muze%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
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Solenizanci:   

Grażyna, Wiktor, Franciszek, Agnieszka, Jerzy, 

Marzanna, Aniela, Paulina, Aleksandra, Iwona, 

Joanna, Ewelina. 
 

Ciekawostka:  

Iwona jest to imię pochodzenia staroniemiec-

kiego, od słowa iwa (łuk z drzewa cisowego). 

                                  Horoskop 

 Solenizanci z kwietnia i maja: 

       Humor ze szkolnej ławy 

Baran (21.03 - 19.04) 

 

Baran to bardzo silny znak zo-

diaku, któremu patronuje ży-

wioł ognia. Osoby spod tego 

znaku są pewne siebie, odważ-

ne, przebojowe. To urodzeni ide-

aliści, gotowi walczyć o daną 

sprawę z ogromnym entuzja-

zmem, zaangażowaniem i nieu-

stępliwością. 

Byk (20.04—21. 05.) 

 

Zodiakalne Byki to osoby bar-

dzo zdecydowane i ambitne. 

Wiedzą czego chcą od życia i w 

jaki sposób osiągnąć material-

ny sukces. Upór i konsekwen-

cja to cechy wyróżniające Byki 

spośród innych Znaków Zodia-

ku. 
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Rusz głową czyli rebusy, krzyżówki, wykreślanki 

ZESPÓŁ REDKACYJNY:   

REDAKTOR NACZELNA: EWA DŁUGOSZ 

DZIENNIKARZE REDAKCYJNI:  

NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE  

Sprawdź swoją wiedzę z języka angielskiego i 

matematyki :) 


