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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 

 każde zdanie wielokrotnie złożone należy podzielić na mniejsze, 
logiczne części, zgodnie z interpunkcją, a następnie przeczytać to 
zdanie jeszcze raz w całości 

 znaki interpunkcyjne mogą być sygnalizowane jedynie przez 
intonację, a nie nazywane 

c) trzeci raz – znów w całości. 
2. Łączny czas dyktanda (kodowanie, pisanie dyktanda i oddanie pracy) nie 

może przekroczyć 45 minut. 
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 emocje. 

 

Dziękujemy! 
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Tekst dyktanda dla uczniów klas VII-VIII  
szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów 

 
 

Jak marzenia o morzu przestały być mrzonką 

 

 
Po niebie żeglują zmierzwione chmury, przez które przebija strumień światła, 

a wody Zatoki Puckiej uderzają o brzeg. W spieniony malowniczo Bałtyk wjeżdża 

konno generał Józef Haller. Na plaży wśród biało-czerwonych chorągwi widać jego 

towarzyszy – żołnierzy Błękitnej Armii. Generał wrzuca pierścień w odmęty, 

dokonując symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem. Tak oto Wojciech  

Kossak – sławny pejzażysta i wielbiciel kawalerii – przedstawia moment, na który 

czekaliśmy ponad stulecie. Bałtyk znów był polski! 

 

W rzeczywistości 10 lutego 1920 roku Małe Morze (tak nazywano wówczas 

Zatokę Pucką) było skute lodem, poza tym mżyło, a niebo było raczej mglistoszare. 

Generałowi towarzyszyli m.in. przedstawiciele rządu z wicepremierem Wincentym 

Witosem, Antoni Abraham zwany „królem Kaszubów” oraz szef misji brytyjskiej  

i attaché Stanów Zjednoczonych. Dostęp do morza został bowiem Polsce obiecany 

przez prezydenta USA Wilsona w słynnym orędziu z 1918 roku, a później 

zagwarantowany w traktacie wersalskim. Jednakże dopiero po udanej misji generała 

Hallera na Pomorzu, choć nie obyło się bez aktów sabotażu, naprawdę 

odzyskaliśmy część Wybrzeża wraz z Mierzeją Helską. W czasie zorganizowanych 

wtedy uroczystości przy dźwiękach hymnu podniesiono polską banderę jako symbol 

objęcia wachty na Bałtyku przez Polską Marynarkę Wojenną. Chorążowie pochylili 

sztandary, zanurzając je w falach na znak powitania. Ponadto wbito słup z orłem 

Jagiellonów i adekwatną do rangi wydarzenia inskrypcją. W centralnym momencie 

generał Haller wrzucił platynowy pierścień do morza, a drugi założył na palec i już 

nigdy się z nim nie rozstał. W pamiętnikach wspomniał, że pierścień nie od razu 

wpadł do wody. Dopiero jeden ze szwoleżerów załamał lód, dzięki czemu 

formalności stało się zadość. 

 

Tak oto Małopolanin spod Krakowa zadzierzgnął nierozerwalne więzy  

z morzem, mówiąc do zgromadzonych w Pucku: „Żeglarz polski będzie mógł 

dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem”. 

 


