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WYDANIE Z OKAZJI
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

Pod Pszczyną pszczoły brzęczą na skwerze,
marynarz szosą gna na rowerze,
szczury buszują wciąż w rabarbarze,
a w mlecznym barze wrzeszczą kolarze.
Karol korale kupił na raty,
król dla rozrywki ryje rabaty,
a hydraulik Roman Rudera
wyrywa rurki z kaloryfera.
Chociaż rozdajesz prztyczki i prztyki,
plącząc z uporem nasze języki,
uwielbiam ciebie, o polska mowo,
na co ci daję najświetsze słowo!
Małgorzata Strzałkowska „Polska mowa”
LUTY 2021

Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego
21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Święto to ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz
zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. To również data,
która ma przypomnieć, że chroniąc język ojczysty - dbamy o tożsamość kulturową. Z tej okazji
przygotowaliśmy kilka ciekawostek.
Na świecie istnieje około 6-7 tysięcy żywych języków. Szacuje się, że w historii ludzkości istniało
ich dwa razy tyle, z czasem jednak niektóre z nich zaczęły zanikać i stały się martwe. Od 1950 r. umarło
250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony w 1999 r. przez UNESCO ma
w swoim założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa
kulturowego.
Najbardziej popularne języki to: chiński, angielski, hiszpański, hindi i arabski.
Szacuje się, że polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie –
posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami.
Język polski – obok chińskiego, węgierskiego i fińskiego – to jeden
z najtrudniejszych do nauki języków świata. Sprawia to skomplikowana
gramatyka z mnóstwem wyjątków oraz szeleszczące zgłoski. Tym
bardziej szanujmy polszczyznę i posługujmy się nią poprawnie, bo to
zaszczyt mówić i pisać bezbłędnie w tak trudnym i pięknym języku.
Na podstawie: serwis TVP 3 Bydgoszcz, 21.02.2021

***

„Skrzydlate słowa” to powiedzonka znanych postaci albo cytaty z literatury,
które są często używane w rozmaitych tekstach, czasem występują jako ozdobnik
przemówienia albo innej wypowiedzi publicznej [...]. Zdarza się jednak, że pewne
takie cytaty literackie, choć często używane, są przytaczane nieściśle, przekręcane,
modyfikowane. Niekiedy nie ma to większego znaczenia, ale w innych wypadkach
może prowadzić do zniekształcenia myśli w nich zawartej, do zmiany intencji autora.[…]
Rzekomo za Rejem twierdzimy dumnie: „iż Polacy nie gęsi i swój język mają”.
A cóż to byłby za powód do dumy?! Że nie jesteśmy gęśmi? Też mi powód do
chwały! A przecież Mikołaj Rej napisał inaczej:
A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!
Drobna różnica: „iż”, nie „i”. A zmiana zasadnicza: mamy tu bowiem
porównanie: „iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”, czyli – uwspółcześniając – że
nie gęsi język, że swój język mają Polacy. „Gęsi” jest tu przymiotnikiem: jaki język? gęsi (tak jak np.
ptasi). A gęsim językiem nazywano wówczas łacinę – czy to od skojarzeń dźwiękowych, czy też raczej
od tego, że pisano w tym języku – gęsim piórem. Sens […] sentencji jest więc taki: Niech
wszyscy za granicą wiedzą, że Polacy mają swój język, a nie łacinę, i mogą tworzyć
literaturę w tym języku. Co też Mikołaj Rej* z Nagłowic robił. I pewnie nie przypuszczał, że
jego rodacy czterysta lat później będą się porównywać do drobiu i robić z tego powód do
dumy…
Na podstawie: Andrzej Markowski, Polszczyzna znana i nieznana, Gdańsk 1999.
*Mikołaj Rej (1505-1569) – polski poeta, jako jeden z pierwszych pisał w języku polskim.
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Arcydzieła malarstwa
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w tym numerze popatrzymy na obrazy, jak na
wypowiedź malarza skierowaną do widza. Będziemy się zastanawiać, co artysta chce nam powiedzieć,
do czego zachęcić. Przyjrzymy się też, jakimi środkami wyrazu się posługuje. Kolor, linia, plama,
kształt, faktura, światło, kompozycja to bardzo ważne elementy języka
malarstwa, które wpływają na nasz odbiór dzieła sztuki. Ten sam motyw,
temat można przedstawić w różnorodny sposób.
Już od tysiącleci ludzie chcieli utrwalić i zachować w pamięci ważne
wydarzenia, zwycięskie wojny, bohaterskie czyny, niezwykłe postaci.
Powstawały pieśni, wiersze, poematy, kroniki… Także malarze czerpali
z nich natchnienie i upamiętniali słynne bitwy w swojej twórczości.
Niektórzy robili to, aby podnieść na duchu swoich rodaków, albo ku
przestrodze przyszłych pokoleń, inni aby przypomnieć waleczność
żołnierzy i ideały nimi kierujące. Historie piszą zwycięzcy, a malują
malarze. Przedstawiamy 3 bitwy uwiecznione na płótnach polskich
artystów. W 1837 r. bitwę pod Somosierrą przedstawił Piotra Michałowski,
a w latach 1872–1878 bitwę pod Grunwaldem zobrazował Jan Matejko.
P. Michałowski Bitwa pod Somosierrą

Jan Matejko Bitwa pod Grunwaldem

Trzeci obraz „Bitwa pod Racławicami” powstał w latach 1893–1894, jego twórcą był zespół
malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

Zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka Panorama Racławicka, stan po konserwacji, 2017 r.

Ogromne jest oddziaływanie tych arcydzieł na naszą wyobraźnię i postrzeganą rzeczywistość.
Obecnie patrzymy na wydarzenia historyczne i ważne postaci przez pryzmat obrazów wielkich
mistrzów pędzla.
Opracowała Iwona Kowalczyk
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Biblioteka poleca…
Nie chcę wyjść na osobę, która pozjadała wszystkie rozumy. Nie jestem też
chodzącą encyklopedią. Zapewniam Was jednak, że język polski to język niezwykle
bogaty. I nie jest to rzucanie słów na wiatr ani żadna kaczka dziennikarska.
I chociaż czasami mamy powyżej uszu nauki reguł odmiany i składni, ba, niektórzy
z tego powodu dostają białej gorączki (oby tylko nie małpiego rozumu), warto
wziąć się w garść, bo piękne wysławianie się w języku ojczystym to gra warta
świeczki.
W tym krótkim tekście użyłam wielu związków frazeologicznych, bo to one
stanowią o bogactwie języka. Proszę tylko nie udawać Greka od zachodzenia
w głowę, co to znaczy. Radzę nie siedzieć z założonymi rękami. Stawajcie na
rzęsach i stale podnoście sobie poprzeczkę. Jeżeli za szybko nie spoczniecie na
laurach, język polski z pewnością nie stanie się Waszą pietą Achillesa. Pomoże
w tym z pewnością znana książka Grzegorza Kasdepke „Co to znaczy…101
zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych
powiedzeń”. Jeżeli nie zrobicie tego po łebkach i nie dopadnie Was słomiany zapał,
będziecie znanymi powiedzeniami sypać jak z rękawa.
Opracowała Joanna Brandys
***

Mamo, pobaw się ze mną!
Bo KOT – jak wiemy z historii,
już w Egipcie chodził w glorii,
więc nie dziwne to nikomu,
że jest najważniejszy w domu.
Franciszek J. Klimek

3000 lat temu w Egipcie kotom oddawano cześć boską. Były symbolem Bastet – bogini miłości, radości,
muzyki, tańca, domowego ogniska, płodności. W tym samym czasie chińscy uczeni wymyślili układankę
logiczną – tangram.
W lutym mamy dni, które łączą wszystkie te historie: Walentynki, czyli święto zakochanych (14 lutego)
i Światowy Dzień Kota (17 lutego).
Postanowiłam z dziećmi wykorzystać starożytny chiński pomysł do zabaw
logicznych.
Potrzebne będą:
1. tangram (wydruk)
2. kredki
3. nożyczki
Siedem pól tangramu kolorujemy w jednym kolorze lub każde pole w innym.
Rozcinamy na siedem elementów i układamy kota według wzoru. Najpierw warto
wybrać łatwiejsze wzory do układania, które można znaleźć w internecie. Dzieciaki,
do dzieła!
Monika Culepa
***

Zagadka pani Izy
Ludwik, Marysia i Ania mają po torbie z cukierkami. W torbie Ludwika są dwa tuziny cukierków. W
tobie Marysi jest dwa razy tyle, a w trobie Ani jest tyle, ile w sumie w torbach Ludwika i Marysi. Ile
cukierków mają wszyscy razem?
A) 56

B) 144

C) 128
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