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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 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Igrzyska za drutami 
 

Igrzyska olimpijskie w 1940 i w 1944 roku nie odbyły się, 
ponieważ świat był zajęty wojną. Mimo to właśnie w tych latach 
miały miejsce jenieckie igrzyska w niemieckich obozach zwanych 
stalagami i oflagami. 

Pomysłodawcą był Polak – plutonowy Słomczyński. Wspólnie  
z Anglikiem i Francuzem utworzył Międzynarodowy Komitet 
Jenieckich Igrzysk Olimpijskich. W stalagu  w okolicach Norymbergi  
na początku września 1940 roku w sportowych zmaganiach spotkali 
się reprezentanci Anglii, Belgii, Francji, Holandii, Jugosławii i Polski.  

Reguły konspiracyjne nakazywały przede wszystkim zachować 
daleko idący kamuflaż. Podczas prac budowlanych odbyły się więc 
zawody w pchnięciu kulą, a nie do końca świadomi strażnicy 
niemieccy kibicowali więźniom rzucającym kamieniem. Wyścigi 
kolarskie, polegające na przejechaniu w ciągu 5 minut najdłuższego 
dystansu na rowerze stacjonarnym, zaaranżowano w izolatce 
chorych na tyfus. Przeskok przez rów melioracyjny udawał skok  
w dal, tzw. „karna żabka” na 50 metrów także miała uśpić czujność 
Niemców.  

Nagrody wytworzono z materiałów dostępnych w obozie. Na 
ceremonii otwarcia igrzysk powiewała flaga wykonana z koszuli 
jednego z jeńców, a puszka po konserwie napełniona tranem 
zastąpiła znicz olimpijski. Hymny narodowe, grane dla zwycięzców 
na ustnej harmonijce, były najwyższym zwieńczeniem igrzysk.  

W sercach sportowców – jeńców ożyła na nowo idea 
olimpijskich igrzysk nowożytnych sprzed niemal półwiecza. 

Pamiątki po tych ważnych wydarzeniach udało się ukryć m.in. 
w gipsie na nodze Teodora Niewiadomskiego. Z narażeniem życia 
przechowywała je w Warszawie matka jeńca. Odnalezione po 
powstaniu warszawskim, częściowo nadpalone, jako dokumenty 
historyczne trafiły do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 
 

 


