Kartka z kalendarza – kwiecień 2019

1.04.

(210) - 1809 - ur. NIKOŁAJ WASILJEWICZ GOGOL, rosyjski prozaik pochodzenia
ukraińskiego, dramaturg, publicysta, wybitny satyryk, autor nowel i powieści
z życia ludu ukraińskiego, m.in. Płaszcz, Rewizor, Martwe dusze, zm. 4 III 1852
(90) - 1929 - ur. MILAN KUNDERA, czeski i francuski pisarz i eseista, autor powieści,
opowiadań, dramatów politycznych i społeczno- filozoficznych, m.in. Nieznośna
lekkość bytu, Żart

2.04.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI, obchodzony od 1967 roku
w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena (1805). Ma na celu
rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU - jego celem jest podnoszenie
świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu.
Organizatorzy dbają o to, aby w większości państw i miast w tym dniu
najważniejsze budynki zostały podświetlone na niebiesko. Akcja ta nazywa się
„Light in up blue” i ma na celu ukazanie wsparcia i jedności z osobami cierpiącymi
na Autyzm oraz ich rodzinami.

3.04.

(170) - 1849 - zm. JULIUSZ SŁOWACKI, poeta, dramaturg, jeden
z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, jeden z trzech polskich
Wieszczów Narodowych, twórca polskiego dramatu romantycznego, autor m.in.
Kordiana, Balladyny, ur. 4 IX 1809

4.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT -nie tylko ludzie potrzebują ciepła
domowego ogniska. Także zwierzęta przywiązują się do miejsc, odczuwają brak
schronienia, głód, zimno. W tym dniu pomyślmy o bezdomnych zwierzętach:
zanieśmy karmę do schroniska, przygarnijmy psiaka z ulicy. Nagroda to
bezgraniczna wdzięczność...
(225) - 1794 - Zwycięstwonad armią rosyjską wojska polskiego pod dowództwem
Naczelnika Tadeusza Kościuszki pod Racławicami.
(70) - 1949 - Podpisanie w Waszyngtonie Paktu Północnoatlantyckiego NATO
przez USA, Kanadę i dziesięć państw zachodnioeuropejskich.

6.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ SPORTU - sport to zdrowie! Nie tylko wpływa pozytywnie
na kondycję fizyczną, ale i kształtuje charakter. Nawet osoby, które jedynie
obserwują zmagania sportowców mają frajdę. Światowy Dzień Sportu to dobra
okazja, by podkreślić znaczenie sportu w dzisiejszym świecie.
(105) - 1914 - zm. JÓZEF CHEŁMOŃSKI, malarz, przedstawiciel realizmu, autor
znanych scen rodzajowych z życia wsi polskiej i ukraińskiej, m.in. Babiego
lata, Bocianów, także malarz koni m.in. dzieł Czwórka, Trójka, ur. 7 XI 1849

7.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA, obchodzony od 1950 roku w rocznicę powstania
Światowej Organizacji Zdrowia (1948).
(405) - 1614 - zm. EL GRECO, hiszpański malarz pochodzenia greckiego, jeden
z czołowych przedstawicieli manieryzmu, twórca obrazów o tematyce religijnej
m.in. Ostatnia Wieczerza, Zaśnięcie Marii, ur. 1 X 1541

8.04.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ROMÓW - kultura romska ma długie i barwne tradycje.
W Międzynarodowy Dzień Romów warto jednak zainteresować się także
problemami, z jakimi borykają się oni we współczesnym świecie.

10.04.

DZIEŃ RODZEŃSTWA
(120) - 1899 - ur. EWA SZELBURG-ZAREMBINA, poetka, prozaik, autorka utworów
scenicznych, czytanek szkolnych, kołysanek, zbiorów baśni, wierszy, opowiadań
dla dzieci i młodzieży, m.in.: 
Królestwo bajki, Aaa… kotki dwa, Najmilsi, Wesołe
historie, Przez różową szybkę, Chłopiec z perły urodzony, Idzie niebo ciemną nocą,
zm. 28 IX 1986
(65) - 1954 - zm. AUGUSTE MARIE LOUIS NICOLAS LUMIÈRE, francuski chemik,
fototechnik i wynalazca, wraz z bratem Louisem Jeanem pionier kinematografii,
organizator pierwszej publicznej projekcji filmowej w 1895 r., ur. 19 X 1862
(15) - 2004 - zm. JACEK KACZMARSKI, poeta, kompozytor, prozaik, twórca tekstów
piosenek, pieśniarz, kojarzony z etosem pierwszej Solidarności i stanem wojennym,
znany dzięki piosenkom o tematyce historycznej oraz społeczno-politycznej,
m.in. Mury, Obława, ur. 22 III 1957

11.04.

DZIEŃ RADIA- to polskie święto ustanowione na pamiątkę uchwalenia 11 kwietnia
1923 r. wytycznych do ustawy radiotelegraficznej, czyli dokumentu, który
przyczynił się do powstania polskiej radiofonii.
DZIEŃ OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA - święto to zostało ustanowione w 1997
roku na cześć Jamesa Parkinsona. To właśnie on jako pierwszy opisał objawy
choroby, dlatego otrzymała ona taką nazwę.

12.04.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA I KOSMONAUTYKI, ustanowiony
na pamiątkę pierwszego lotu człowieka w kosmos (1961) i pierwszego startu
promu kosmicznego (1981).
DZIEŃ CZEKOLADY - niezmiennie uwielbiana na całym świecie od ponad 200 lat,
w coraz bardziej wymyślnych odsłonach: to już nie tylko ciastka, batony czy lody,
ale również piwo, mydło czy nawet masaż. Trudno się dziwić temu szaleństwu –
w końcu czekolada w bardzo długo czekało na światowe odkrycie.

13.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR KATYNIA, uchwalony 14 listopada 2007 roku
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni
katyńskiej – oficerom Wojska Polskiego - święto upamiętnia ofiary zbrodni
katyńskiej dokonane przez NKWD. To jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii
naszego kraju.

14.04.

DZIEŃ LUDZI BEZDOMNYCH - jak najczęściej powinniśmy pomagać osobom, które
z różnych powodów żyją na ulicy. Nie tylko w Dzień Ludzi Bezdomnych.

15.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI - sztuka towarzyszy nam praktycznie od samego
początku cywilizacji ludzkiej. To sposób na to, by zachwycić, wzruszyć,
zrelaksować. W Światowy Dzień Sztuki warto wybrać się do teatru, kina albo opery
i zasmakować „kultury”.

16.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ NIEWOLNICTWA DZIECI- to święto, które ma zwrócić uwagę
na dramat dzieci wykorzystywanych do niewolniczej pracy. Data upamiętnia Iqbala
Masiha z Pakistanu – chłopak w wieku 4 lat został sprzedany przez własnego ojca
do fabryki dywanów. Udało mu się uciec po 6 latach, a jego działalność przyczyniła
się do uwolnienia 3 tysięcy dzieci. Niestety w wieku 13 lat został zastrzelony przez
nieznanych sprawców.
(175) - 1844 - ur. ANATOLE FRANCE, właśc. François Anatole Thibault, francuski
pisarz i krytyk literacki, przedstawiciel parnasizmu, autor m.in. powieści Zbrodnia
Sylwestra Bonnard, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1921 r.,
zm. 12 X 1924
(130) - 1889 - ur. CHARLES CHAPLIN, brytyjski aktor, reżyser i producent filmowy,
twórca wielu klasycznych komedii filmowych, w których grał główną rolę,
m.in. Brzdąc, Gorączka złota, zm. 25 XII 1977
(85) - 1934 - ur. HALINA SNOPKIEWICZ, prozaik, tłumaczka, autorka powieści
obyczajowych dla młodzieży podejmujących problemy życia rodzinnego
i szkolnego – dojrzewanie, konflikt pokoleniowy, poszukiwanie własnej drogi
życiowej, rodzące się uczucie młodzieńczej przyjaźni i miłości, m.in.: Słoneczniki,
Paladyni, Tabliczka marzenia, Kołowrotek, zm. 30 VI 1980

17.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ KOSTKI RUBIKA- ta zabawka logiczna to wyzwanie
dla największych mózgowców. 17 kwietnia nie wypada odmówić rywalizacji
z wynalazkiem Ernő Rubika.
(5) - 2014 - zm. GABRIEL GARCIA MARQUEZ, kolumbijski powieściopisarz,
dziennikarz i działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych twórców tzw. realizmu
magicznego, autor m.in. Stu lat samotności, Miłości w czasach zarazy,laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1982 r., ur. 6 III 1927

18.04.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW

19.04.

(195) - 1824 - zm. GEORGE GORDON BYRON, lord, poeta, angielski, jeden
z największych angielskich poetów i dramaturgów autor m.in. Giaura,poematu
Don Juan, ur. 22 I 1788
(105) - 1914 - ur. OLGA SIEMASZKO, grafik, malarka, ilustratorka ponad 200 książek
dla dzieci, m.in.: Kalif bocian i inne baśnieW. Hauffa, Wiersze dla dzieciJ. Tuwima,
Alicja w Krainie CzarówL. Carrolla, zm. 6 X 2000

20.04.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLNEJ PRASY- dzięki prasie możemy dowiedzieć się
co się wokół nas dzieje. Dlatego tym bardziej wszystkim powinno zależeć, by była
ona obiektywna i niezależna.

21.04.

(320) - 1699 - zm. JEAN BAPTISTE RACINE, francuski poeta i dramaturg, jeden
z głównych przedstawicieli klasycyzmu, autor tragedii opartych na motywach
klasycznych, uważanych za mistrzowskie w przedstawianiu kobiecej psychiki m.in.
Fedra, Andromacha, zm. 21 XII 1639

22.04.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI, obchodzony w Polsce od 1990 roku.

23.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH - obchodzony jest w celu
promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą
praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest
symboliczna dla literatury światowej.
(455) - 1564 - ur. WILLIAM SHAKESPEARE[William Szekspir], angielski dramaturg,
poeta i aktor, uznawany za najwybitniejszego dramatopisarza literatury światowej
oraz reformatora teatru, autor licznych sztuk m.in. Makbet, Romeo i Julia,
zm. 23 IV 1616
(120) - 1899 - ur. VLADIMIR NABOKOV [Władimir Władimirowicz Nabokow],
amerykański powieściopisarz pochodzenia rosyjskiego, filolog, wykładowca
literatury na uczelniach amerykańskich, autor m.in. powieści Lolita,zm. 2 VII 1977
(50) - 1969 - zm. KRZYSZTOF KOMEDA, właśc. Krzysztof Trzciński, pianista,
kompozytor jazzowy, twórca znanych na całym świecie standardów jazzowych
i muzyki filmowej, m.in. do filmów R. Polańskiego Nóż w wodzie, Dziecko Rosemar
y,
pionier jazzu nowoczesnego w Polsce, ur. 27 IV 1931

24.04.

(5) - 2014 - zm. TADEUSZ RÓŻEWICZ, poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, autor
m.in. dramatu Kartoteka rozrzucona,tomików poezji Matka odchodzi, Niepokój,
Płaskorzeźba, ur. 9 X 1921

28.04.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSA RATOWNICZEGO - został ustanowiony przez IRO
(The International Rescue Dog Organisation) w 2008 roku i od tamtej pory,
każdego roku w ostatnią niedzielę kwietnia jest świętowany przez ratowników
z psami poszukiwawczo-ratowniczymi. Psy poszukiwawczo-ratownicze, to psy
o różnych specjalnościach: lawinowe, terenowe, gruzowiskowe czy wodne.
(115) - 1904 - ur. JAN IZYDOR SZTAUDYNGER, poeta i satyryk, tłumacz, badacz
tradycji i organizacji teatrów lalkowych, autor m.in. tomiku fraszek Piórka,
zm. 12 IX 1970

29.04.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
DZIEŃ PAMIĘCI ŻYDÓW

30.04.

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI - każdy z nas powinien
reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Światowy Dzień
Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JAZZU - Louis Armstrong, John Coltrane i wielu innych
– jeśli lubisz ich muzykę, z pewnością wiesz gdzie jak świętować Międzynarodowy
Dzień Jazzu. Dla pozostałych to świetna okazja, by lepiej poznać ten gatunek.
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