
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pokoju serca, pogody ducha, jasnych 

celów, prostych dróg 

 oraz siły i radości czerpanej  

z wiosennej magii czasu  
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Pamiętajmy, że wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. 

Musimy ją szanować. 

Na świecie ponad 1,2 miliarda ludzi ma utrudniony dostęp do wody, a 200 

milionów cierpi z pragnienia. 

Każdego dnia umiera około 6000 dzieci z powodu chorób związanych z 

niedostatkiem wody pitnej! 

Najgorsza sytuacja panuje w Afryce i niektórych krajach Azji. Polska na tym 

tle nie wypada dobrze: jesteśmy jednym z najuboższych w Europie krajów  

w wodę. 



– święto ustanowione przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 

marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 

(UNCED) w Rio de Janeiro  w Brazylii. Powodem był fakt, że 

ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu 

do czystej wody pitnej. 

 

Ludzkie ciało w około 70 proc. składa się z wody. Jest wykorzystywana 

w każdym procesie zachodzącym w naszym organizmie: od oddychania 

przez usuwanie toksyn po wytwarzanie energii wewnątrz komórek. 

Dlatego jest tak ważna, podobnie jak klimat, który wpływa na jej jakość. 

 Ponad 97 procent wody na Ziemi stanowi woda słona, czyli morska. 

Woda słodka stanowi mniej niż 3 procent, z czego 2,1 procent jest 

zamknięte w polarnych czapach lodowych. Oznacza to, że zaledwie mniej 

niż 1 procent całej wody na Ziemi to dostępna woda pitna! Dlatego tak duże 

problemy z dostępem do niej występują w tak wielu regionach świata. 



Obecnie największym wyzwaniem na Ziemi stają się zmiany klimatu, bo 

wraz z ubytkiem wody oraz ekosystemów z nią związanych, powiększają 

się obszary pustynne na świecie, zaburzane zostają szlaki migracji zwierząt 

i roślin. W niektórych krajach Afryki występują katastrofalne w skutkach 

susze. Topnieją także górskie lodowce w Andach czy Himalajach, a są one 

kluczowym zasobem wody pitnej dla wielu lokalnych społeczności. 

 

Woda jest źródłem życia, najcenniejszym płynem na Ziemi. 

Bez niej nie byłoby ludzkiego oraz jakiegokolwiek innego 

istnienia. Pamiętajmy o tym - nie tylko od święta! 

https://hydropolis.pl/swiatowy-dzien-wody-doceniajmy-ja-kazdego-dnia/ 

 

Światowy Dzień Wody – doceniajmy ją każdego dnia 

 

 

 



 

https://hydropolis.pl/swiatowy-dzien-wody-doceniajmy-ja-kazdego-

dnia/ 

https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-wody/ 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
Po raz pierwszy na większą skalę 
zaczęto używać jako materiału 
piśmiennego pergaminu tj. specjalnym 
sposobem garbowanej skóry koźlej, 
owczej lub cielęcej. Najdelikatniejszy 
gatunek uzyskiwano z nienarodzonych 
lub świeżo urodzonych jagniąt. Nazwa 
materiału pochodzi od miasta 
Pergamon, które słynęło z jego wyrobu. 
Z niego to tworzono początkowo taśmy 
i zwoje, podobnie jak z papirusu. 
Szersze rozpowszechnienie pergaminu 
przypada na IV wiek n. e., ale dopiero 

w VIII w. zdoła on wyprzeć papirus. W średniowiecznych klasztorach wyrobem 
tego materiału zajmowali się głównie mnisi, z czasem, gdy w XII w. powstają 
miasta i rozwija się tam rzemiosło, wyprawa skór przechodzi w ręce 
pergaministów. Na pergaminie pisano z początku trzciną, a od V w. piórami 
ptasimi, głównie gęsimi. 

 
Wynalezienie druku przypisuje się Janowi Gutenbergowi (Gensfleisch)  
z Moguncji, przyjmując jako datę tego 
wydarzenia rok 1440, choć nie wiadomo, kiedy 
Gutenberg wydał swój pierwszy druk. Istoty 
wynalazku tego nie stanowiły, jak się ogólnie 
mniema, ruchome czcionki, gdyż te były już 
wcześniej znane, lecz przyrząd metalowy, który 
umożliwiał odlewanie czcionek szybciej i w 
większej ilości niż to było dotychczas osiągalne 
przy stosowaniu form odlewniczych z piasku 
(zresztą sprawa ta nie jest jeszcze przez naukę 



dostatecznie zbadana i stwierdzona).  
Używanie ruchomych czcionek dla niewprawnych było ciężkim zajęciem ze 
względu na to, że napisy układane były swoim „lustrzanym odbiciem” 

 

 
 

Produkcja książki zaczyna być jedną z ważnych gałęzi manufaktury, stając się 
powoli rentownym interesem. „Przemysł książkowy" (drukarnie, papiernie) 
reprezentowały już zalążki nowej formacji ekonomiczno-społecznej. Wynalazek 
Gutenberga, który — oceniany z gospodarczego punktu widzenia — zmierzał do 
utworzenia równowagi między popytem a podażą, musi być tak samo traktowany i 
oceniany jak późniejsze przemysły, które zastąpiły rękodzieło. 
 

 
 
Przełom drukarstwa 
Wiek XIX, wiek narodzin wielkiego przemysłu, to rozkwit 
kupiectwa i mieszczaństwa, umożliwił on szerokim warstwom 
dostęp do zdobyczy wiedzy i techniki. Znamieniem tej epoki jest 
zarazem wyrastanie do potężnego znaczenia — prasy i 
czasopismiennictwa, dyktujących w imię pośpiechu techniczne 

udoskonalenia w drukarstwie. Z jednej strony rozwija się piśmiennictwo naukowe i 
techniczne, ku czemu skłania potrzeba szybkiej informacji naukowej i rzeczowej, 
rozbudowa warsztatów uczonych i napływ do szkół wyższych coraz liczniejszych 
rzesz studiujących. Nic zatem dziwnego, że zwłaszcza druga połowa stulecia obfituje 
w wielkie wydawnictwa typu encyklopedycznego oraz okazałe serie źródłoznawcze. 
 
Historia w skrócie 
3500 p.n.e. - początki pisma w Sumerze  
3000 p.n.e. - pismo hieroglificzne Egipt  
868 - pierwsza książka drukowana - Chiny  
XI w. - wynalezienie ruchomej czcionki – Chiny 
1455 - Biblia Gutenberga  
1810 - prasa drukarska o napędzie parowym 
1719 - druk kolorowy, 
1845 - prasa rotacyjna, 
1886 - wynalezienie linotypu 
1887 - wynalezienie monotypu   
1939 - maszyna do fotoskładu  
1964 - pierwszy edytor tekstu 
1965 - skład komputerowy 
po 1980 - upowszechnienie się DTP 
 
Książka współczesna jak widać,  bardzo zmieniła się od 
czasów prehistorii. Książka osiągnęła szczyt tekstu pisanego i od pewnego czasu , 
także pisma komputerowego.                                                  PINEZKA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Polecam… 
 

 Już zbliża się kolejny 

Światowy  Dzień 

Książki ustanowiony 

przez UNESCO w 1995 

roku. W tym dniu 

promujemy 

czytelnictwo, prawa 

autorskie i edytorstwo. 

Pomysł na obchodzenie 

takiego święta narodził 

się w Katalonii, w 1926 

roku a wymyślił go wydawca książek  Vicente Clavel Andrés. 

W Katalonii w tym samym dniu jest dzień Świętego Jerzego. 

W tym dniu, mężczyźni dawali czerwone róże swoim 

kobietom. Był to symbol krwi smoka, który miał być 

pokonany przez świętego. Później kobiety również zaczęły 

obdarowywać prezentami swoich mężczyzn. Oczywiście 

książkami. 



Z datą tą kojarzy się rocznica śmierci lub urodzin znanych 

pisarzy i poetów. Na przykład data 23 kwietnia 1616 – 

śmierć Williama Shakespeare'a. 

W tym dniu świętuje prawie 30 miast w Polsce: „Warszawa i 

Łódź, Poznań, Kielce i Bydgoszcz, Olkusz i Olsztyn”– wylicza 

Sławomir Krempa, redaktor serwisu Granice.pl, jeden z 

koordynatorów akcji. „A ponadto Bytom i Kolbuszowa, 

Nieborów i Nowe, Nowy Dwór Gdański i Sędziejowice, 

Wągrowiec i Wieluń, Czarny Bór i Gryfice, Kraśnik i 

Poświętne, Uhowo i Dmosin, Kamienna Góra i Nowy Staw, 

Pawonków i Trzcianka.” Celebrowanie czytelnictwa jest 

bardzo ważne, patrząc na statystyki... Prawie 60% Polaków 

nie czyta W OGÓLE!  W niektórych miastach odbywała się 

akcja   

– wszyscy zebrani  czytali  ten sam fragment książki 

„Królowa Południa”: „Książki są bramą, przez którą 

wychodzisz na ulicę (…). Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, 
podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy 
innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da 
ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe 
rzeczy – samotność, upiory i tym podobne. Czasem się 
zastanawiam, jak możecie znieść to wszystko wy, którzy nie 
czytacie”.  

 



 

Możemy sprawić, że ten pomysł będzie prawdziwy, także w 

obecnym czasie, pomimo naszej izolacji – możemy być 

RAZEM !  5 minut dla książki  i przyłącz się! Powiedz o tym 

RODZICOM, KOLEGOM, ZNAJOMYM może … chętnie się 

przyłączą ?  :-) 

Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, 

myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim 

jesteśmy i kim możemy się stać. Urszula K. Le Guin 

                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Dla mnie książki są ciekawe i mądre , 

ponieważ książki pomagają w nauce i 

nie tylko w nauce też na studiach. 

Książki są potrzebne i pomocne w  

pracy nauczyciela . Można też czytać 

książki w szkole , w pracy gdy mamy 

przerwy  , na wakacjach , w świąteczne 

wolne  dni od pracy oraz w  inne dni  

wolne . Moim zdaniem książki są  

ciekawe  i intersujące , bo wciągają człowieka w świat fantazji oraz w świat  

książki , którą czytamy .Ja lubią czytać książkę  „ Harry Potter i insygnia śmierci ‘’ 

dla mnie ta książka jest  ciekawa i wciąga we mnie w inny świat. 

Polecam… 

Natuli.pl – https://natuli.pl/n/Najpiękniejszenajlepsze-ksiazki-dla-

dzieci-2020/246 

BukBuk 

https://bukbuk.pl/   portal o książkach, wywiady, recenzje, spotkania z 

pisarzami 


