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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, zapowiadając kolejny 

akapit  
➢ 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 IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 

Gawęda o twórcach harcerstwa 

 
Można by rzec, że nasze harcerstwo ma angielski rodowód, ale korzenie 
polskie. Stało się ruchem wyjątkowym dzięki połączeniu skautingu  
z dążeniami młodych Polaków do wskrzeszenia wolnej ojczyzny. 

 

Pierwsze drużyny harcerskie na ziemiach polskich tworzyły się w latach 
1910-1911. Ich powstanie zawdzięczamy głównie wspaniałemu druhowi 
Andrzejowi Małkowskiemu. Polskich skautów mianowano harcerzami, 
nawiązując do hardych rycerzy harcujących przed bitwą, a obce nazewnictwo 
zajęły rodzime określenia: zastęp, hufiec, chorągiew, drużyna. Oprócz lilijki 
odznaką był krzyż. Choć niepodległa Polska wydawała się wówczas 
mrzonką, polscy harcerze przybyli w 1913 r. na międzynarodowy zlot skautów 
w Anglii. Triumfowali, uzyskawszy zgodę organizatorów na wywieszenie 
biało-czerwonej flagi. To oburzyło przedstawicieli trzech zaborców 
wizytujących zlot.  

 

Nieoceniony był wkład Małkowskiego w upowszechnienie skautowskiej 
postawy. Dzięki niemu harcerstwo promowało ważne wartości: służbę Bogu  
i ojczyźnie, samodoskonalenie, braterstwo, tężyznę fizyczną, abstynencję. 
Nawiązują do nich również hasła harcerskiego hymnu: „Ramię pręż, słabość 
krusz, ducha tęż, ojczyźnie miłej służ!". Autorką powyższych słów była Olga 
Drahonowska, twórczyni drużyn żeńskich, późniejsza żona Małkowskiego. 
On sam niezaprzeczalnie dowiódł wierności harcerskim ideałom. Po wybuchu 
I wojny światowej zgłosił się do Legionów Piłsudskiego, potem służył pod 
dowództwem generała Józefa Hallera. Zginął w 1919 roku, pełniąc misję 
wojskową. 

 

W stulecie odzyskania niepodległości Małkowscy zostali uhonorowani 
pośmiertnie najstarszym i najważniejszym odznaczeniem Rzeczypospolitej 
Polskiej – Orderem Orła Białego.  

 
 


