Kartka z kalendarza – kwiecień 2018
MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ
1 kwietnia

(20) – 1998 zm. Janusz Nasfeter – polski reżyser i scenarzysta filmowy,
ur. 1920
(145) – 1873 ur. Siergiej Wasiljewicz Rachmaninow, rosyjski kompozytor,
pianista i dyrygent, zm. 1943

2 kwietnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI obchodzony od 1967 r.
w rocznicę urodzin H.Ch. Andersena, ma na celu rozpowszechnienie książek
dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.

3 kwietnia

(35) - 1983 zm. Aleksander Ścibor-Rylski, polski prozaik, scenarzysta
filmowy, ur. 1928

4 kwietnia

(50) – 1968 zm. Martin Luther King, amerykański bojownik o prawa
człowieka, teolog, kaznodzieja, przywódca ruchu antyrasistowskiego w USA,
ur. 1929

5 kwietnia

(50) początek „praskiej wiosny”
komunistycznego w Czechosłowacji

–

próby

demokratyzacji

ustroju

(110) – 1908 ur. Bette Davis, właśc. Ruth Elizabeth Davis, amerykańska
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, gwiazda filmowa, zdobywczyni
dwóch Oskarów, zm. 1989
6 kwietnia

(490) – 1528 zm. Albrecht Dürer, malarz niemiecki, ur. 1471

7 kwietnia

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA, obchodzony od 1950 roku w rocznicę powstania
Światowej Organizacji Zdrowia (1948).

8 kwietnia

(45) – 1973 zm. Pablo Ruiz Picasso – hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik
i ceramik, uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku,
działał głównie we Francji, uważany za największego malarza epoki i za
jednego z twórców kubizmu, ur. 1881
(95) – 1923 ur. Jerzy Passendorfer, polski reżyser filmowy, zm. 2003

9 kwietnia

(50) – 1968 zm. Zofia Kossak-Szczucka, powieściopisarka i publicystka,
autorka licznych powieści historycznych i zbiorów opowiadań dla dzieci
i młodzieży, ur. 1890

10 kwietnia

(85) – 1933 ur. Marta Tomaszewska, polska pisarka, poetka i baśniopisarka,
z wykształcenia dziennikarka i socjolog, tworzyła dla młodego i starszego
czytelnika, zm. 2009

12 kwietnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA I KOSMONAUTYKI, ustanowiony
na pamiątkę pierwszego lotu człowieka w kosmos (1961) i pierwszego startu
promu kosmicznego (1981).

13 kwietnia

ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ, uchwalony 1
4 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania
hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej – oficerom Wojska Polskiego.
(105) – 1913 ur. Aleksander Rymkiewicz, polski poeta, autor utworów
dla dzieci i młodzieży, zm. 1983
(120) – 1898 ur. Maja Berezowska, polska malarka i rysowniczka, zm. 1978
(275) – 1743 ur. Thomas Jefferson, amerykański polityk, trzeci prezydent
Stanów Zjednoczonych, zm. 1826

15 kwietnia

(175) – 1843 ur. Henry James, amerykańsko-brytyjski pisarz, krytyk
i teoretyk literatury, jeden z twórców realizmu psychologicznego
w literaturze światowej, zm. 1916

16 kwietnia

(190) – 1828 zm. Francisco Goya (właśc. F. de Goya y Lucientes), –
hiszpański malarz, ur. 1746
(95) – 1923 ur. Alina Janowska-Zabłocka, polska aktorka teatralna
i filmowa, uczestniczka Powstania Warszawskiego, zm. 2017

18 kwietnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW obchodzony od 1948 r.
z inicjatywy UNESCO

19 kwietnia

(30) – 1988 zm. Jonasz Kofta, polski poeta, satyryk, aktor i piosenkarz,
ur. 1942
(35) – 1983 zm. Jerzy Andrzejewski, polski prozaik, publicysta, felietonista,
scenarzysta, ur. 1909

20 kwietnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLNEJ PRASY, został ustanowiony w 1991 roku
przez Reporterów bez Granic, czyli organizację pozarządową zajmującą się
monitorowaniem prawa do wolnej prasy i wolności wypowiedzi w mediach

(145) – 1873 ur. Wojciech Korfanty, polityk i publicysta, polski działacz
narodowy na Śląsku, jeden z czołowych przywódców Chrześcijańskiej
Demokracji,
w
działalności
politycznej
występował
przeciwko
germanizacyjnym posunięciom władz i partii Centrum, głosił hasła
nierozerwalnej łączności Górnoślązaków z narodem polskim i domagał się
jego równouprawnienia, zm. 1939
22 kwietnia

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI, obchodzony w Polsce od 1990 roku

23 kwietnia

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH , ogłoszony przez UNESCO
na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców w celu
promowania czytelnictwa i edytorstwa oraz upowszechniania wiedzy
na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

24 kwietnia

(90) – 1938 ur. Zofia Nasierowska, polska fotograficzka, specjalizująca się
w fotografii portretowej, jest autorką zdjęć znanych ludzi ze świata teatru,
filmu, sztuki, kultury, zm. 2011

25 kwietnia

(100) – 1918 ur. Ella Fitzgerald, amerykańska śpiewaczka jazzowa, zm. 1996

26 kwietnia

(120) – 1898 ur. Vicente Aleixandre, hiszpański poeta, laureat Nagrody
Nobla (1977), zm. 1984
(220) – 1798 ur. Eugéne Delacroix, malarz francuski, zm. 1863

28 kwietnia

(70) – 1948 ur. Terry Pratchett, pisarz angielski, autor humorystycznych
utworów fantasy znany młodzieży z serii powieściowej Świat Dysku,
zm. 2015
(110) – 1908 ur. Oskar Schindler, niemiecki przedsiębiorca, który uratował
swoich żydowskich robotników przymusowych przed zagładą w obozach
koncentracyjnych, zm. 1974

29 kwietnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA, święto ustanowione w 1982

30 kwietnia

(135) – 1883 ur. Jaroslav Hašek, czeski pisarz, publicysta i dziennikarz,
zm. 1923
(135) – 1883 zm. Édouard Manet, francuski malarz, impresjonista, ur. 1832

