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    WYDANIE KWIETNIOWE 
 

 

Chcemy książki, co życiu pomaga, 

bohaterów wesołych jak słońce, 

takiej, żeby ją brać do plecaka 

na wycieczkę nad morze szumiące.[…] 

 

Nad iglicą Pałacu Kultury 

śpiewa wieczór w sopranie i basie, 

a ty idziesz, kolego, wśród ulic, 

z tobą książka, twój mądry przyjaciel. 

 

Z książki płynie odwaga, 

książka życiu pomaga, 

chcemy książek 

jak słońce 

i piosenek 

jak wiatr. 
 

Konstanty Ildefons Gałczyński „Piosenka o książce”  
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Światowy Dzień Książki  
i Praw Autorskich 

 

Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia Święto Książki 

wywodzi się z Katalonii. Po raz pierwszy zorganizowano je 

w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: 

data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira. Zgodnie 

z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje 

partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku 

UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki 

i Praw Autorskich. 
 

 

Czy wiesz, że… 
 

 3000 lat przed naszą erą Sumerowie wymyślili pismo klinowe 

i zapisywali swoje teksty na glinianych tabliczkach, które 

uznawane są za pierwsze książki.  

 najstarszą drukowaną książkę była „Diamentowa Sutra” wydana w 868 r. przez Chińczyków. 

Przypisuje się im również wynalezienie atramentu oraz tuszu. Legenda głosi, że w I wieku naszej ery 

z mieszaniny łodyg konopi, szmat, kory drzewnej i sznurków ze starych sieci rybackich stworzyli 

papier. Dopiero w XIII wieku nowy materiał rozpowszechnił się w Europie.  

 W średniowieczu książki przepisywane były ręcznie i oprawiane w skóry bądź drewno (stąd 

powiedzenie „przeczytać książkę od deski do deski”). Za 

bogato zdobione, wysadzane drogimi kamieniami dzieło, 

można było kupić kilka całkiem nieźle prosperujących 

wiosek. 

 W połowie XV wieku Gutenberg opracowuje ruchome 

czcionki – wynalazek, który zrewolucjonizował cały świat. 

Pierwszym wielkim dziełem drukarskim była Biblia. 

 Obecnie książka może mieć formę papierową lub 

elektroniczną. 

 
*** 

Biblioteka poleca… 

 

Podobno bardzo łatwo jest napisać książkę. Jedna z autorek książek dla 

dzieci  mówi, że trzeba „(…)wziąć sto trzydzieści pięć szerokich uśmiechów, 

dolać parę kropel absurdu, dorzucić pół kosza świeżo zebranej fantazji, dosypać 

do smaku szczyptę sentymentu, zamieszać i....gotowe! Łatwizna, prawda?” 

Jedno nie podlega dyskusji. Ktoś tę pracę musi wykonać. I dzisiaj trochę 

o twórcach, a dokładniej o bajkopisarzu, któremu przytrafiły się przedziwne 

historie i postanowił o tym opowiedzieć. Czego jak czego, ale fantazji 

Grzegorzowi Kasdepke nie brakuje. Nie dziwi zatem, że dotarł do niego list, 

który uciekł ze skrzynki pocztowej, kiedy inne listy go wyśmiały, bo nie miał 

znaczka. Rozumiemy jego rozterki i brak snu, bo dopiero co kupiona kołdra 

marznie w nocy i boi się duchów. Poznamy tu też zarozumiałą i rozmarzoną 

marchewkę, próżną muchę, komara, który chciał doświadczyć podziwu, muzykalne zające, które 

nabrały się na koncert wilka, skromnego pawia, żabiego króla, który nie wyobrażał sobie, że może 

pocałować dziewczynę… Po tym wszystkim piaskownica, która chce odlecieć na zimę do ciepłych 

krajów naprawdę już nie szokuje… A całość to najprawdziwsze współczesne bajki, które urzekają 

misterną konstrukcją, niezwykłą prostotą i subtelnie wyrażonym morałem. 
Opracowała Joanna Brandys 

http://www.coprzeczytac.pl/wp-content/uploads/2014/07/ewolucja.jpg
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Arcydzieła malarstwa 
 

 

Z okazji Roku Konstytucji 3 Maja i 230. rocznicy jej uchwalenia w tym numerze opowiemy 

o obrazie Jana Matejki prezentującym to wydarzenie. Artysta stworzył wielkoformatową kompozycję 

z kilkudziesięcioma postaciami historycznymi i rozbudowaną narracją, w której zawarł także własną 

refleksję historyczną.  
 

 
 

Jan Matejko ukazał na swoim płótnie pochód zmierzający z Zamku Królewskiego (widoczny 

w oddali) do katedry św. Jana Chrzciciela w celu ponownego zaprzysięgania konstytucji. Dzięki temu 

zabiegowi scena stała się bardziej dynamiczna i malarz w rozentuzjazmowanym tłumie mieszkańców 

Warszawy mógł ukazać przedstawicieli różnych stanów, a nie tylko najważniejszych uczestników 

wydarzenia.  

Wzrok widza przyciąga postać mężczyzny w siwej peruce, który wyróżnia się jasnym strojem 

i góruje nad tłumem, niesiony na rękach przez dwóch szlachciców. To Stanisław Małachowski, 

marszałek Sejmu Wielkiego i jeden z głównych twórców konstytucji. W prawej ręce, w triumfalnym 

geście, wznosi kartkę z tekstem konstytucji. W drugiej dłoni trzyma laskę marszałkowską, symbol 

władzy sejmowej. Za wznoszonym przez marszałka dokumentem powiewa sztandar z herbem 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów trzymany przez Tadeusza Kościuszkę.  

Procesję otwiera król Stanisław August Poniatowski w koronacyjnym płaszczu. Pod złotym 

baldachimem czeka na niego dama z wieńcem laurowym. Przy drzwiach kościoła króla wita prezydent 

Warszawy Jan Dekert z córką Marianną. W pochodzie za władcą podążają współtwórcy konstytucji, 

m.in. Hugo Kołłątaj ukazany w czarnej sutannie z Orderem Orła Białego na piersi oraz marszałek wielki 

litewski Ignacy Potocki.  

Na koniu w mundurze szwoleżera, żołnierza lekkiej kawalerii w Księstwie Warszawskim, 

namalowany został królewski bratanek książę Józef Poniatowski. W tłumie po lewej stronie widoczny 

jest Jan Kiliński, mistrz szewski i przyszły uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Mieszczanin 

o sumiastym wąsie i ciemnej czuprynie wznosi rękę w charakterystycznym geście przysięgi.  

Obraz Jana Matejki robi ogromne wrażenie na widzach ze względu na kunszt malarski oraz wielkie 

rozmiary 2,47×4,46 m! To dzieło znajduje się obecnie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. 
 

 Opracowała Iwona Kowalczyk 
 

 

*** 

Zagadka pani Izy  
 

Siedzą koty w pudełku, po jednym w każdym rogu. Każdy 

widzi trzy koty. Ile kotów jest w pudełku?  

A) 2                 B) 3                 C) 4 
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Mamo, pobaw się ze mną! 

 

 „Książka to najlepszy przyjaciel…" 

 

 

Co roku całą rodziną wybieraliśmy się na Warszawskie Targi Książki, które odbywały  się na 

Stadionie Narodowym. Michalina i Mikołaj zawsze wracali z pełnymi plecakami upolowanych książek, 

często nawet z autografami.  

Ale w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, trwająca nadal epidemia Covid-19 pokrzyżowała nasze 

plany książkowe. Dlatego dzieci, po zdalnych lekcjach, postanowiły wykonać zakładki do książek 

w barwach narodowych.  

Do wykonania zakładki potrzebne będą: 

1. 4 paski papieru (dwa białe, dwa czerwone), 

2. biało-czerwone elementy do ozdoby  

(np. kwiatki, serduszka, cekiny), 

3. nożyczki, 

4. klej,  

5. dziurkacz, 

6. sznurek lub kolorowe tasiemki. 

Zakładki wykonujemy według schematu od 1-6. Końcówkę sklejamy. Następnie ozdabiamy 

i wykonujemy dziurkę w zakładce na górze, przewlekamy sznureczek – i gotowe! 

 Młodzi artyści, do dzieła! 
Monika Culepa 

 

 

*** 

Bohaterowie naszych lektur 
 

Podaj tytuły książek, z których pochodzą ci bohaterowie? 
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W gazetce wykorzystano:  

- wiersz: K. I. Gałczyński „Piosenka o książce” 

- obrazy i informacje ze stron internetowych: https://culture.pl/pl/dzielo/jan-matejko-konstytucja-3-maja-1791-roku,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_Maja_1791_roku,  
 
 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys, M. Culepa 

1. Mikołajek 
2. Muminki 

3. Mała Syrenka 

4. Calineczka 
5. Pinokio 

6. Mały Książę 

7. Kajko i Kokosz 
8.  Pippi Pończoszanka 

9. Ania z Zielonego Wzgórza 

10. Akademia Pana Kleksa 
11. Kubuś Puchatek 

12. Przygody Koziołka Matołka  
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