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Я

„

зык есть вековой труд целого поколения.”

Czy wiedzą Państwo, kto powiedział powyższą sentencję? Odpowiedź można
znaleźć na ostatniej stronie Newslettera.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze wydanie Newslettera
WWW.WIESIOLEK.EU. W tym numerze piszemy m.in. o językach
zagrożonych wyginięciem. Zapraszamy również do zapoznania się z
ciekawostkami na temat obchodów Dnia Matki w różnych zakątkach
świata. Tradycyjnie też zachęcamy do zaznajomienia się z
wielojęzycznymi

łamańcami

oraz

do

rozwiązania

zagadki

znajdującej się na końcu Newslettera.

Życzymy interesującej lektury!
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Języki zagrożone wymarciem
Około 2500 spośród 6000 języków jest zagrożonych
wyginięciem. Według statystyk co dwa tygodnie ginie
kolejny

język.

Wraz

ze

śmiercią

ostatnich

użytkowników danego języka zanika także jakaś
kultura.

Poniżej

prezentujemy

kilka

języków

zagrożonych wymarciem.
Kallawaya
Językiem tym posługuje się tylko jedno boliwijskie plemię noszące taką samą nazwę.
Jako drugiego języka używa go zaledwie kilkanaście osób. Kallawaya powstał
z połączenia dwóch innych języków, Quechua i Pukina. Jest to zatem fenomen
lingwistyczny dzisiaj znajdujący się na granicy wymarcia. Dodatkowo przyczynia się
do tego fakt, że użytkownicy uważają go za język sekretny, który może być
przekazywany wyłącznie z ojca na syna. Obecnie Kallawaya używa się tylko przy
okazji świąt i obrzędów.
Barzani
Barzani pochodzi od języka aramejskiego, znanego ludziom już od II tysiąclecia p.n.e.
Mieszkańcy takich wiosek jak Bijjl czy właśnie Barzan posługiwali się dialektami
ówczesnego języka aramejskiego. Jednak w 1951 r., zostali przesiedleni do Izraela.
Wtedy wykształcił się u nich specyficzny dialekt będący mieszanką aramejskiego
i żydowskiego. Uznany on został za osobny język, którym dziś posługuje się około 20
osób.
Broome Pearling Lugger Pidgin
Tę skomplikowaną nazwę nosi język, który wykształciła społeczność zamieszkująca
w XX wieku miasto Broome na zachodzie Australii. Został on stworzony przez
poławiaczy pereł pochodzących z różnych stron świata i używa się go tylko w tym
mieście. Dodatkowo jest to język w pełni sztuczny, nieposiadający żadnego native
speakera. Jego podstawa to malajski wzbogacony o słownictwo angielskie oraz
struktury właściwe dla języka japońskiego. Można więc go uznać za miszmasz
językowy.
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Znani wygadani
Poniżej cytujemy popularne wypowiedzi dotyczące matki.

„Matka – to najpiękniejsze słowo
w językach świata. Matka – to

“I am sure that if the mothers of

słowo, które oznacza miłość, miłość

various nations could meet, there

prawdziwą, która nie zdradza, to

would be no more wars.”

słowo, które oznacza wierność, które
oznacza wielką ofiarę, nawet do
śmierci, dla dobra dziecka.”
Stanisław Wielgus (ur. 1939) –
arcybiskup senior warszawski.

Jestem

przekonany,

że

gdyby

matki różnych nacji mogłyby się
spotkać,

nie

byłoby

żadnych

wojen.
Edward Morgan Forster
(1879-1970 r.)- angielski prozaik,
eseista, krytyk literacki.

“ Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока
Матери.”
Wszystko

jest

idealne

w człowieku - od słońca i od
mleka matki.
Maksim Gorki
(1868-1936r.,) -pisarz rosyjski

„Potężna jest miłość
matki; gdyś uczynił coś
złego, nie potrafi cię
nienawidzić, bo jesteś
owocem jej łona.”
Sofokles- autor tragedii
w starożytnej Grecji.
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Frazeologia od nowa!
Matka Polka symbol polskiej kobiety, matki,
strażniczki ogniska domowego i patriotki

Pojęcie

Matki

Polki

wykreowała

polska literatura patriotyczna przez
wykształcenie w świadomości ludzi
obrazu matki-patriotki wychowującej
swojego syna i przygotowującej go do
przyszłej nierównej walki z wrogiem.
Określenie to zrodziło się w czasie
powstań i

zrywów wolnościowych

w Polsce. W tamtym okresie oznaczało
kobietę samodzielnie radzącą sobie
z trudami

życia

codziennego.

Mężczyzn oddelegowywano do walki
na froncie, więc kobieta zostawała
sama, a na jej barkach spoczywał ciężar utrzymania rodziny. Musiała
być silna i zdecydowana, gdyż poświęcała się wyższym wartościomnie tylko dla swoich dzieci i bliskich, lecz także dla całego kraju i idei
wyzwolenia Polski.
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Mówię, więc jestem!
Łamaniec języka, czyli zemsta logopedy

W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu
klaszczą kleszcze na deszczu,
szepcze szczygieł w szczelinie,
szczeka szczeniak w Szczuczynie,
piszczy pszczoła pod Pszczyną,
świszcze świerszcz pod leszczyną,
a trzy pliszki i liszka
taszczą płaszcze w Szypliszkach.
Betty Botter bought a bit of butter.
The butter Betty Botter bought was a
bit bitter
And made her batter bitter.
But a bit of better butter makes better
batter.
So Betty Botter bought a bit of better
butter
Making Betty Botter's bitter batter
better.
Bäcker Braun backt braune Brezeln.
Braune Brezeln backt Bäcker Braun.

Мама мыла Милу мылом,
Мила мыло не любила.
Mama myła Miłę mydłem,
Miła mydła nie lubiła.

Z czeskich strzech
szło Czechów trzech.
Gdy nadszedł zmierzch,
pierwszego w lesie zagryzł
zwierz,
bez śladu drugi w gąszczach
sczezł,
a tylko trzeci z Czechów trzech
osiągnął marzeń kres.
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Dzień matki
W Polsce Dzień Matki to ważne święto celebrowane
w niemalże każdym domu. Dzieci obdarowują swoje
matki

kwiatami,

wykonywanymi

a

najmłodsi

laurkami.

W

własnoręcznie
tym

wydaniu

Newslettera dowiemy się, jak ten dzień obchodzony
jest w innych krajach świata.

WIELKA BRYTANIA
Pomysł na święto mam zrodził się właśnie na Wyspach Brytyjskich. Dzień Matki
obchodzi się tam już od XVII wieku, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dawniej
święto to nosiło nazwę „Matczynej Niedzieli” i niejednokrotnie był to jedyny dzień
w roku kiedy młodzież wysyłana na służbę daleko od domu mogła odwiedzić rodzinną
parafię i spotkać się ze swoimi matkami. Chłopcy obdarowywali je kwiatami,
a dziewczęta własnoręcznie upieczonymi ciastami. Święto zanikło po rewolucji
przemysłowej w XIX wieku, jednak po II wojnie światowej powróciło do kalendarzy.
Na Wyspach najczęściej wręczane mamom kwiaty to róże i goździki. W tym
szczególnym dniu przygotowuje się również ciasto o nazwie Simnel Cake, pełne bakalii
i o silnym migdałowym aromacie.
TAJLANDIA
Dzień Matki obchodzony jest w Tajlandii od 1976 r., w dniu 12 czerwca. Tego samego
dnia królowa Tajlandii Sirkit, uznana za matkę całego narodu, świętuje swoje urodziny.
Obchody Dnia Matki są w tym kraju szczególnie ważne, a przygotowania do nich
rozpoczynają się już na wiele tygodni wcześniej. Domy dekoruje się bardzo
wymyślnie– kolorowymi światełkami i kwiatami, a także flagami narodowymi
i portretami przedstawiającymi królową. W Bangkoku, w pobliżu pałacu królewskiego,
co roku odbywa się pokaz sztucznych ogni. Tego dnia urzędnicy, przedstawiciele armii
królewskiej oraz wykładowcy i studenci formują procesję i podążają do pałacu.
Następnie na ręce przedstawiciela królowej zostaje złożony bukiet kwiatów i śpiewana
jest uroczysta pieśń „Królowa Narodu”. Dzień Matki to również moment, w którym
dzieci okazują miłość i szacunek swoim matkom. Według tradycji dziecko klęka przed
Wojciech P. Wiesiołek
ul. Lwowska 5 lok. 15, 00-660 Warszawa
Tel. +48 501 084 786, E-Mail: wojciech@wiesiolek.eu
www.wiesiolek.eu
WWW.WIESIOLEK.EU

WWW.WIESIOLEK.EU
rodzicielką i wręcza jej bukiet z kwiatów jaśminu, a matka udziela mu
błogosławieństwa. Ważnym elementem obchodów jest również składanie ofiar
w świątyniach na rzecz najuboższych.
JAPONIA
Dawniej Dzień Matki w Japonii związany był z urodzinami cesarzowej Kojun, matki
cesarza Akihito. Jednak dzisiaj jest to święto bardzo komercyjne, obchodzone w drugą
niedzielę maja, podobnie jak w większości krajów na świecie. W czasie II wojny
światowej, kiedy wpływy krajów zachodnich były źle widziane w Japonii, jego obchody
zostały zawieszone. Obecnie dzień ten świętuje się na wzór zachodni. Restauracje
i kawiarnie są przepełnione, a ceny kwiatów znacznie wzrastają. Najpopularniejsze są
goździki, gdyż symbolizują bezinteresowną i nieustającą miłość matczyną.
INDIE
W Indiach od niepamiętnych czasów obchodzono święto „Durga Puja” ku czci Matki
Bogów Durga oraz Wielkiej Matki Kali Ma. Jednak święto każdej matki jest w tym kraju
stosunkowo nowe. Z tego powodu obchodzenie go przypomina tradycje zachodnie.
Pociechy wręczają rodzicielkom kwiaty i składają im życzenia. Popularny zwyczaj to
również częstowanie samodzielnie przygotowanym posiłkiem.
MEKSYK
W Meksyku Dzień Matki to jedno z najważniejszych świąt, obchodzone 10 maja.
Rozpoczyna się od mszy ku czci Najświętszej Dziewicy. Następnie każda Mama zostaje
obdarowana specjalnym śniadaniem, w którego skład często wchodzą tradycyjne
tamale. Mamy dostają także kwiaty i inne prezenty. Podarunki bywają tak drogie, że
niekiedy na ich zakup pieniądze zbierane są przez cały rok.
KANADA
Dzień Matki to najpopularniejsze święto w Kanadzie zaraz po Bożym Narodzeniu
i Walentynkach. Tego dnia rodzicielki obdarowywane są kwiatami, biletami do teatru
i innymi upominkami. Zwyczajowy prezent to również potrawy i ciasta własnoręcznie
przygotowane według przepisów wykorzystywanych tylko tego dnia. Tradycyjnie też
organizowane jest przyjęcie na cześć matki.
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Gimnastyka dla umysłu
Zagadka
Zapraszamy do rozwiązania naszej sportowej zagadki.

Tomek wręczył mamie kwiaty z okazji Dnia Matki.
Wśród nich słoneczników było dwa razy mniej niż
pozostałych kwiatów, hiacyntów było również dwa
razy mniej niż pozostałych, a tulipanów było tyle
samo, co pozostałych.
Pytanie: Ile co najmniej kwiatów wręczył mamie
Tomek?

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: newsletter@wiesiolek.eu

Odpowiedź na pytanie z tytułowej strony Newslettera: Władimir Dal (1801 1872 r., rosyjski pisarz)

Do współpracy w zakresie
tłumaczeń ustnych i pisemnych zaprasza
WWW.WIESIOLEK.EU
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