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Instrukcja dla osoby czytającej dyktando 

Szanowni Państwo! 

1. Tekst należy przeczytać trzykrotnie: 
a) pierwszy raz – w całości 
b) drugi raz wolniej, dyktując po jednym zdaniu 

 zdania wielokrotnie złożone należy podzielić na mniejsze, logiczne 
części, zgodnie z interpunkcją 

 znaki interpunkcyjne mogą być sygnalizowane jedynie przez 
intonację a nie nazywane 

 bardziej rozbudowane zdania można przeczytać ponownie 
c)  trzeci raz – znów w całości. 

2. Łączny czas dyktanda (kodowanie, pisanie dyktanda i oddanie pracy) nie 
może przekroczyć 45 min. 

3. Udział w Konkursie ma być dla uczniów przede wszystkim okazją do 
rozwijania zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: 
językowej i historycznej, dlatego zadbajmy o spokój i tonujmy rywalizację. 

 

Dziękujemy! 
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Tekst dyktanda dla uczniów szkół PONADGIMNAZJALNYCH 
 

Wielcy artyści i wielcy Polacy 
 

Legionowy żołnierz i pisarz nazwał euforię Polaków po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. „radością z odzyskanego śmietnika”. Nie było w tym 
określeniu lekceważenia, co najwyżej szczypta ironii. Wszakże świeżo scalony 
kraj po latach grabieży powstał z gruzów. W tej niepowtarzalnej atmosferze 
nastąpiła eksplozja różnorakich talentów artystycznych.  

Do grona szczególnych wybrańców losu należała na pewno Hanka 
Ordonówna, wykonawczyni międzywojennych superprzebojów. Jesień 1939 r. 
rozpoczęła tragiczny i heroiczny okres jej życia. Aresztowana  
i osadzona na Pawiaku została uwolniona  wskutek interwencji króla włoskiego. 
Dalsze wojenne losy Ordonówny wymagały od niej hartu ducha  
i nieprawdopodobnej tężyzny fizycznej. Zatrzymaną przez NKWD za 
nieposiadanie tożsamości państwowej (odmówiła przyjęcia paszportu ZSRR) 
Ordonkę zesłano do podkujbyszewskiego sowchozu. Po układzie  
Majski – Sikorski wraz z tysiącami Polaków udało się jej dotrzeć do armii 
Andersa. Nie zważając na nadwerężone zdrowie, koncertowała dla wojska  
i uchodźców, poświęcała się ratowaniu polskich sierot, których rodzice poginęli 
na nieludzkiej ziemi. Ostatnim życiowym przystankiem schorowanej artystki był 
Bejrut, skąd do Polski już nie wróciła. 

Wybrańcem losu był także Jan Kiepura. Ten znany na obu półkulach 
gwiazdor to skądinąd super-Polak. W dzieciństwie marzył o wojsku, co 
częściowo spełniło się. Kiepurowie mieszkali wonczas na polsko-niemieckim 
Górnym Śląsku, dlatego nie powinien nikogo dziwić mało znany epizod  
w biografii tego niespełna siedemnastoletniego sosnowiczanina. Jako członek 
Polskiej Organizacji Wojskowej rozbrajał Niemców w 1918 roku, potem wziął 
udział w powstaniu śląskim. Nie dane mu było jednakże więcej walczyć, mimo że 
nie raz, nie dwa zaciągał się do wojska polskiego. „Polski Caruso” służył zatem 
ojczyźnie najlepiej, jak umiał – śpiewał. Niepodobna zapomnieć o jego ostatnim 
przedwojennym koncercie na warszawskim Rynku Starego Miasta. 
Rozbrzmiewały wtedy ówczesne szlagiery oraz „Rota” i hymn, a półprzytomny  
tłum zaniósł wykonawcę na plac Piłsudskiego, gdzie na Grobie Nieznanego 
Żołnierza złożył kwiaty. Również po wojnie artysta propagował  
w USA kulturę polską, współtworząc – nie najdoskonalszy w ocenie  
krytyków – musical o Kościuszce. W testamencie Kiepura polecił, aby go 
pochowano w kraju, sprawiając tym nie lada problem władzom PRL-u. Jego 
życzenie uszanowano i w 1966 roku spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach. 
Po ponad półwieczu również prochy  Hanki  Ordonówny umieszczono w 
swoistym polskim panteonie na cmentarzu Powązkowskim. 

Losy tych dwojga są świadectwem wspaniałego połączenia talentu  
z powinnościami wobec Ojczyzny. 

 


