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Newsletter – czerwiec 2014 

„One father is more than a hundred schoolmasters.” 

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 opisujemy 

obchody Dnia Ojca na świecie oraz pochodzenie tego święta. 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z sekcją znani wygadani, 

w której prezentujemy wypowiedzi dotyczące światowego dnia 

krwiodawcy. Tradycyjnie też zachęcamy do zaznajomienia się 

z wielojęzycznymi łamańcami oraz do rozwiązania zagadki 

znajdującej się na końcu Newslettera. 

Życzymy interesującej lektury! 

 

http://www.wiesiolek.eu/
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Językowy obraz świata  

 

 

 

 

Pojęcie językowego obrazu świata (JOS) ma wieloletnią tradycję, która sięga 

czasów Marcina Lutra. On jako pierwszy stwierdził, iż: „różne języki mają swoje 

specyficzne cechy w pojmowaniu świata”. Według teorii stworzonej w XX w. dzieje się 

tak przez zależność języka od kultury i warunków społecznych, a co za tym idzie, od 

posiadanego przez każdą społeczność językowego obrazu świata. Język to część kultury 

danej społeczności posługującej się nim i nie może bez niej istnieć. Prościej mówiąc, 

rozważania dotyczące JOS skupiają się na ustaleniu związków języka z pozajęzykowymi 

elementami kultury. Natomiast każdy człowiek postrzega świat przez pryzmat swojego 

języka i tak też ten świat interpretuje. 

W zeszłym wydaniu Newslettera wyjaśnialiśmy związek frazeologiczny Matka Polka. 

Opisywaliśmy w nim jak Polacy postrzegają to wyrażenie i z czym się ono im kojarzy. 

Jest to matka bohaterka poświęcająca się nie tylko dla swoich dzieci, ale też dla całego 

narodu. Jednak Niemiec, Anglik czy Japończyk nie będzie miał tych samych skojarzeń. 

Przedstawiciele innych narodów mogą całkowicie inaczej interpretować ten 

frazeologizm. Oznacza to, że posiadają swój własny odmienny językowy obraz świata. 

Odnosi się to nie tylko do utartych związków frazeologicznych, ale do każdego słowa 

używanego na co dzień. 

Inną ważną rzeczą związaną z JOS jest to, że słowa nie są dokładnym odbiciem 

rzeczywistości. Słowa pokazują rzeczy w sposób mentalny. Bardzo dobrze widać to 

zjawisko na przykładzie wyrazu dom. Mówiąc o domu możemy mieć różne skojarzenia. 

Ktoś może wyobrazić sobie konkretny budynek, natomiast inna osoba przypomni sobie 

atmosferę swobody i bezpieczeństwa, czy wymarzony dom, który chciałaby mieć 

w przyszłości. Dodatkowo inny obraz domu będzie miał Polak, a inny np. dziecko 

pochodzące z Afryki. 

 

Każda społeczność posiada swoją własną 

kulturę i tradycje. Posiada inne skojarzenia 

i odmienne spojrzenie na świat, a co za tym 

idzie ma swój własny Językowy Obraz Świata. 
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Znani wygadani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy wypowiedzi związane z dniem 14 czerwca, 

światowym świętem krwiodawcy.  

Donating blood is one of the easiest ways 

I can think of to give to charity - it doesn't 

cost a thing, takes just a little bit of time, and 

goes to a very worthy cause. 

Oddawanie krwi to jeden z najłatwiejszych 

sposobów na angażownie się w cele 

charytatywne- nic nie kosztuje, zabiera tylko 

chwilę czasu i idzie na bardzo szczytny cel. 

Kristin Cavallar (1987r., amerykańska 

aktorka) 

 

 

Oddając własną krew, 

dobrowolnie i bezinteresownie, 

to gest wysokiej wartości 

moralnej i obywatelskiej. To 

DAR ŻYCIA ... Niech dawcy 

krwi, którym należy się 

wdzięczność wszystkich, będą 

coraz liczniejsi we wszystkich 

krajach świata. 

Jan Paweł II  

 

 

Oddanie krwi nic nas nie 

kosztuje, a każdy kto ją oddaje 

staje się bohaterem. Nigdy nie 

wiadomo, kiedy my będziemy 

potrzebowali krwi, dlatego tak 

ważne jest żeby krwi nigdy nie 

zabrakło. 

Iwona Guzowska (1974 r., 

polska kick-boxer i polityk) 

 

Anyone that can spare one hour of 

their time should donate this 

week, your one donation can help 

save three lives. 

Każdy, kto może poświęcić jedną 

godzinę ze swojego czasu powinien 

oddać ją w tym tygodniu, Twój 

jeden dar krwi może uratować trzy 

życia. 

Curtis Stone (1975 r., australijski 

szef kuchni, celebryta, autor) 
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Frazeologia od nowa! 

Miska soczewicy-  

 

 

 

 

Powyższy frazeologizm ma pochodzenie biblijne i odnosi się do 

Ezawa, ulubionego syna Izaaka. Ezaw, jako najstarszy syn, posiadał 

przywilej pierworództwa. Jednak pewnego dnia, gdy wracał 

zmęczony po pracy w polu, rzekł do swojego młodszego brata Jakuba 

«Daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony». 

Jakub odpowiedział mu: «Odstąp mi 

najprzód twój przywilej 

pierworodztwa!» Ezaw odparł, że skoro 

jest tak głodny, że niemal umiera, nie 

potrzebuje swojego przywileju i może 

go oddać. Odstąpił więc swoje 

pierworództwo za miskę soczewicy. 

W ten sposób Ezaw zlekceważył swój 

przywilej, który miał wówczas ogromne 

znaczenie. 

 

 

coś mało wartościowego, za co 

oddaje się coś o dużym 

znaczeniu 
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 Did Dick Pickens prick his pinkie pickling 

cheap cling peaches in an inch of Pinch or 

framing his famed French finch photos? 

 

 

 While we were walking, we were watching 

window washers wash Washington's 

windows with warm washing water. 

 

 

 

Mówię, więc jestem! 
 

Łamaniec języka, czyli zemsta logopedy  

  

 

 

Przed chrzcinami chciał się 

przystrzyc. 

Sam się strzyc nie przywykł wszakże 

Więc do szwagra skoczył – Szwagrze, 

Szwagrze, ostrzyż mnie choć krztynę, 

Gdyż mam chrzciny za godzinę. 

– Nic prostszego – szwagier na to: 

– Żono, brzytwę daj szczerbatą 

W rżysko będzie strzechę Szczygła 

Ta szczerbata brzytwa strzygła!!! 

Usłyszawszy straszną wieść 

Szczepan Szczygieł wrzasnął: Cześć! 

I przez grządki poprzez proso 

Niestrzyżony czmychnął w proso. 

 

Poniżej prezentujemy łamaniec w języku 

holenderskim: 

Als in Graven graven gravengraven 

graven, graven graven gravengraven. 

Gdy w miejscowości Graven hrabiowie kopią 

hrabiowskie groby, kopią hrabiowie hrabiowskie 

groby. 

  

 
 Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu 

brudząc bruk, a przy kranie, robiąc pranie, 

królik gra na fortepianie. 
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Dzień Ojca  

W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest 23 

czerwca od 1965 roku. Tego dnia dzieci 

obdarwują swich ojców upominkami 

i składają im życzenia aby wyrazić swój 

szacunek i miłość. 

 

POCHODZENIE 

Pomysł na obchodzenie Dnia Ojca pojawił się dopiero w 1910 roku w małej 

miejscowości Spokane w USA w stanie Waszyngton. Sonora Smart uczestniczyła 

we mszy ku czci jej zmarłej matki i właśnie wtedy uświadomiła sobie, że od jej 

śmierci wychowywaniem Sonory i jej rodzeństwa zajmował się tylko ojciec. 

Dziewczynka chciała, aby jej tato wiedział, jak bardzo ona jak i reszta jej 

rodzeństwa kocha go i ceni za ja jego poświęcenie. Sonora zgłosiła swój pomysł 

na nowe święto władzom miasta, które wyraziły akceptację.  Na datę święta 

ustanowiono rocznicę śmierci (5 czerwca) ojca Williama Jacksona Smarta, ojca  

Sonory. Z powodu braku czasu na przygotowanie się do tego dnia, święto 

przeniesiono na 19 czerwca. Niedługo po pierwszych obchodach Dnia Ojca 

w Spokane pomysł ten rozprzestrzenił się na inne stany. Dlatego też w 1924 roku 

prezydent Stanów Zjednoczonych, Calvin Coolidge, oficjalnie zaakceptował 

święto ojca. Prezydent uważał, że będzie to świetny sposób na umocnienie więzi 

łączącej Ojca i jego dzieci, a także przypominać będzie im o ich rodzicielskich 

obowiązkach. Jednak dopiero w 1972 roku ówczesny prezydent, Richard Nixon, 

prawnie zatwierdził to święto. Od tego roku można więc mówić o oficjalnym 

Dniu Taty. W ślad za Stanami Zjednoczonymi poszły inne państwa i tak święto 

to stało się międzynarodowe. Obchodzone jest na świecie w różnych terminach, 

aby upamiętnić wszystkich ojców. 
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OBCHODY 

 

W Kanadzie oraz w USA, skąd pochodzi święto Ojca, tego dnia dzieci przypinają 

do swojej odzieży róże, czerwone jeżeli rodzic żyje i białe jeżeli zmarł. Dzień ten 

obchodzony jest w tych krajach podobnie jak w Polsce. Wszystkim ojcom 

składane są życzenia i wręczane drobne upominki. 

W Finlandii również świętowany jest Dzień Ojca. Tego dnia rozwieszane są flagi, 

a dzieci wręczają swoim rodzicielom własnoręcznie przygotowane prezenty. 

Kobiety przygotowują uroczysty obiad i podają własnoręcznie wypiekane ciasto. 

Oprócz ojców, tego dnia składane są życzenia również dziadkom. Wspomina się 

też nieżyjących już męskich członków rodziny, odwiedza się ich groby i zapala 

lampki na znak pamięci.  

W Estonii Dzień Taty jest dosyć nowym świętem, dlatego, że obchodzony jest 

tam dopiero od 1992 roku, w drugą niedzielę listopada. W szkołach 

i przedszkolach organizowane są przedstawienia i inne występy, w których 

uczestniczą dzieci. Następnie ojcowie obdarowywani są własnoręcznie 

wykonanymi laurkami i drobnymi upominkami. 

Japonia to kraj, w którym również istnieje święto Ojca. Jest ono obchodzone 

dużo mniej uroczyście niż Dzień Matki. Najczęściej mali Japończycy obdarowują 

swoich ojców krawatami, portfelami, bądź też koszulami i dziękują im za ich 

codzienny trud i ciężką pracę. 

Jeżeli chodzi o Niemcy, to Dzień Ojca obchodzony jest tam co roku dnia 17 maja. 

Na początku mężczyźni sami spotykali się tego dnia i organizowali wspólne 

wyjazdy poza miasto. Urządzali imprezy sportowe albo wycieczki rowerowe, 

podczas których śpiewali i dyskutowali. Obecnie jest to święto rodzinne, jednak 

dalej obchodzone na świeżym powietrzu. 
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Gimnastyka dla umysłu 

 Zagadka 

Zapraszamy do rozwiązania naszej sportowej zagadki. 

W 1935 r. słynna ekspedycja "Dolman" zaginęła w "Zielonym Piekle", jak nazywają dżunglę 

południowoamerykańską. Nie pozostawiła po sobie żadnych śladów. W jakiś czas potem 

pewien nieznany tragarz opowiadał, że tubylcy napadli na białych i pomordowali wszystkich. 

W skład ekspedycji wchodzili: Stefan Dolman - szef wyprawy, Sihrana - jego żona, którą poznał 

we Francji, Bob Trevor - garbaty fotograf i dziennikarz amerykański, John Hardy niepozorny 

i szczupły kolega Dolmana, z którym polował na lwy w Afryce, oraz kapitan Alyaro Coles - 

bliski przyjaciel Dolmana.Łucja Dolman, matka Stefana, zmarła w początku ostatniej wojny 

światowej. Do ostatniej chwili swego życia wierzyła, że syn żyje gdzieś cały, zdrowy i na 

pewno wróci. Przed śmiercią zapisała mu cały majątek milionowej wartości.Rzeczywiście 

w kilka lat po zakończeniu wojny zjawił się w Londynie człowiek przybyły z Ameryki 

Południowej, który podawał się za zaginionego Stefana Dolmana. Miał dokumenty 

stwierdzające tożsamość jego osoby i opowiadał takie historie, że nawet kuzyni zmarłej Łucji 

Dolman i egzekutorzy jej ostatniej woli nie wątpili że jest jej synem. Powrót zaginionego godnie 

uczczono. Cała prasa europejska pisała o sensacyjnej odysei podróżnika - badacza. Potoczyły 

się konferencje, wywiady.Pewnego dnia policja otrzymała telefon od dyrektora banku, 

w którym zdeponowany był spadek. Dyrektor meldował, że spadkobierca podejmuje cały 

majątek i zamierza wyjechać do Wenezueli .Inspektor Scotland Yardu, Antony Slade, 

natychmiast udał się do dyrektora banku, który pokazał mu czeki. Na wszystkich czekach 

podpisy były absolutnie identyczne nie wyłączając najmniejszych szczegółów. Slade uważnie 

studiował wszystkie blankiety a następnie zapytał, czy zna Johna Hardy. 

     - Znałem go osobiście - odparł dyrektor. Przed wojną był u mnie w towarzystwie Dolmana. 

     - A Amerykanin Trevor? Miał pan okazję poznania go? 

     - Nie. Tego nie poznałem. 

 Slade wrócił do Scotland Yardu, odbył naradę ze swymi współpracownikami i kazał 

przygotować nakaz aresztowania. 

Pytanie: Kogo kazał aresztować? Co zdemaskowało oszusta? 
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Jeśli nie potraficie Państwo rozwiązać zagadki, prosimy o kontakt: 

newsletter@wiesiolek.eu 

Odpowiedź na pytanie z tytułowej strony Newslettera: George Herbert (1593–1633) – 

angielski poeta. 

Do współpracy w zakresie 

tłumaczeń ustnych i pisemnych zaprasza 

WWW.WIESIOLEK.EU 
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www.zsm.resman.pl, donateblood.com.au   

 


