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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 GIMNAZJUM 
 

Co nieco o historii PRL-u 

Po hurraoptymizmie, jaki pojawił się wraz z nowo utworzonym pierwszym 

niezależnym związkiem zawodowym „Solidarność”, Polacy przeżyli bodajże 

najtrudniejszy moment w powojennej historii. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku 

Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. 

Przede wszystkim internowano niepokornych przywódców opozycji, w tym 

charyzmatycznego Lecha Wałęsę, przyszłego laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Na 

ulice – w celu zastraszenia społeczeństwa – skierowano czołgi i transportery 

opancerzone, a liczne patrole MO kontrolowały przepustki i nadzorowały 

przestrzeganie godziny milicyjnej. Na pewno nie były to działania propolskie. 

Wprowadzono cenzurę korespondencji, dostęp do informacji został ograniczony,  

a programy telewizyjne pełniły po prostu funkcję propagandową.  

Z gazet codziennych pozostała jedynie „Trybuna Ludu”, która rychło zasłużyła sobie 

na miano „gadzinówki”. 

Nie do wiary, ale na co dzień rzesze zwykłych obywateli, chcąc nie chcąc, 

musiały mierzyć się zarówno z uciążliwymi obostrzeniami, jak i trudnościami  

w zaopatrzeniu. Jednakże życie literacko-kulturalne zdążyło wytworzyć różnorodne 

formy: nieoficjalne wydawnictwa, pozainstytucjonalny teatr, niezależne 

stowarzyszenia twórców. Do oporu wobec peerelowskiego reżimu zagrzewały 

chociażby słowa jednej z pieśni barda „Solidarności” – Jacka Kaczmarskiego: 

„Wyrwij murom zęby krat”.  

Manifestowano niezgodę wobec polityki gen. Jaruzelskiego, sięgając również 

po nieznane przedtem formy protestu. Jedną z nich był „spacer telewizyjny” 

polegający na ostentacyjnym wychodzeniu z domu w porze nadawania „Dziennika 

Telewizyjnego”. Inną –„wojna kwiatowa”, czyli układanie w miejscach publicznych 

krzyży z kwiatów przynoszonych przez przechodniów. 

Arcyoryginalnym przejawem kontestacji ówczesnej rzeczywistości były 

happeningi organizowane przez Pomarańczową Alternatywę. Jej niekwestionowany 

przywódca, Waldemar Fydrych, zainspirowany zachodnią kontrkulturą, aranżował 

niekonwencjonalne działania artystyczne bezlitośnie ośmieszające absurdy życia  

w antydemokratycznym kraju. Bądź co bądź śmiech „rozkłada” reżim bardziej niż 

krytyka. 

 


