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Skąd wziął się pomysł 

konkursu? 

Pomysłodawcami Konkursu 

Ortograficznego „Ortografia na medal”  

są członkowie Stowarzyszenia 

Warszawskich Nauczycieli Polonistów.  

Po raz pierwszy został on zorganizowany 

w 2000 roku. Konkurs ma zasięg 

wojewódzki, a jego III etap odbywa się  

w Warszawie. Honorowy patronat nad 

konkursem co roku sprawuje Mazowiecki 

Kurator Oświaty. W zmaganiach 

finałowych biorą udział laureaci wyłonieni 

w etapach dzielnicowych i powiatowych.  

Od 2016 roku Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Płoniawach-Bramurze 

pod patronatem Starosty Powiatu 

Makowskiego przeprowadza eliminacje 

powiatowe.   

 



Jakie są cele corocznej 

imprezy? 

     Celem konkursu jest przede 

wszystkim doskonalenie umiejętności 

ortograficznych uczniów, rozwijanie 

pisemnych form wypowiedzi pod kątem 

poprawności językowej, ortograficznej       

i interpunkcyjnej oraz podniesienie 

poziomu nauczania języka polskiego.  

Poza tym udział w tym konkursie to nie 

tylko współzawodnictwo, ale również 

okazja do spotkań i wymiany 

doświadczeń. To także wspaniała okazja 

do promowania regionu, w którym 

uczymy się i nauczamy.  

 



Jaka jest formuła konkursu? 

W etapie powiatowym i wojewódzkim 

zadania konkursowe składają się  

z dyktanda i testu. Sprawdzają one  

umiejętności ortograficzne  

i interpunkcyjne, a w szkołach 

ponadpodstawowych ponadto znajomość 

frazeologii. Aby wygrać konkursu, nie 

wystarczy tylko intuicyjna znajomość 

ortografii, lecz niezbędna jest rzetelna 

wiedza z zakresu najnowszych reguł 

pisowni, umiejętność korelacji materiału 

ortograficznego i gramatycznego. 

 



  
Kto uczestniczy w konkursie? 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci  

i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 

  klasy V, VI szkół podstawowych, 

  klasy VII, VIII szkół podstawowych,  

  szkoły ponadpodstawowe. 

Konkurs od samego początku cieszy się 

dużym zainteresowaniem i przyciąga 

ogromną uwagę zarówno uczniów, jak       

i nauczycieli. Do eliminacji powiatowych 

w 2016 roku przystąpiło 78 uczestników, 

w 2017 – również 78, w 2018 – 67,          

w 2019 – 60, w 2020 – 65.  

 



 

 

Drodzy Uczniowie!  

Gratulujemy Wam wielokrotnego udziału  

w Powiatowym Konkursie Ortograficznym 

„Ortografia na medal” pod patronatem 

Starosty Powiatu Makowskiego. Co roku 

swoimi wspaniałymi wynikami nie tylko 

dostarczacie satysfakcji nauczającym 

Was polonistom, lecz również stajecie się 

dumą i chlubą swoich szkół. 

Wierzymy, że udział w naszym konkursie 

jest dla Was niezapomnianym 

doświadczeniem oraz impulsem do 

nieustannego rozwijania językowej pasji. 

Życzymy Wam dociekliwości poznawczej 

w zakresie świadomego posługiwania się 

ortografią, niegasnącego entuzjazmu 

oraz wszelkiej pomyślności.  

 

Słów kilka od organizatorów…  

 



 

 

Drodzy Nauczyciele!   

Nie sposób nie wspomnieć o Waszym wielkim 

zaangażowaniu w coroczne przygotowanie 

uczniów do konkursu. Nierzadko poświęcacie 

na to swój wolny czas. Wasza postawa 

dowodzi, że w czasach rosnącego 

analfabetyzmu wtórnego i pauperyzacji 

kultury, należycie do grona tych, dla których 

działania na niwie krzewienia umiejętności  

i kompetencji językowych uczniów – jako 

nieodłącznego elementu kształtowania postaw 

młodego pokolenia – również mają charakter 

priorytetowy. To od Was co roku słyszymy 

wiele pozytywnych opinii na temat konkursu,  

co upewnia nas w przekonaniu, że warto 

podejmować trudy takich działań i dodaje nam 

to sił do intensywnej pracy w przyszłości.   

 

Organizatorzy  
nauczyciele poloniści  

PSP w Płoniawach-Bramurze 

 



Rok 2016 – Laureaci  

SZKOŁY PODSTAWOWE 

I miejsce – Zuzanna Brzuzy – PSP w Różanie 

II miejsce – Karolina Rozicka – PSP w Płoniawach-Bramurze 

III miejsce – Jakub Szewczak – PSP im. Edwarda Rolskiego 

w Drążdżewie 

III miejsce – Aleksandra Dominika Majewska – PSP 

im. Bohaterów Września w Węgrzynowie 

 

GIMNAZJA 

I miejsce – Julita Rucińska – PG im. Arkadiusza Gołasia 

w Płoniawach-Bramurze 

II miejsce – Klaudia Anna Misiurska – PG nr 2 w Makowie 

Mazowieckim 

III miejsce – Mikołaj Drążek – PG im. Jana Pawła II 

w Szelkowie 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

I miejsce – Kamil Todorowski – LO nr I im. Marii Curie – 

Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 

II miejsce – Maciej Cesarski – LO nr I im. Marii Curie – 

Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 

III miejsce – Katarzyna Damięcka – LO nr I im. Marii Curie – 

Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 

Wyróżnienie – Małgorzata Dudek – ZS im. Tadeusza 

Kościuszki w Krasnosielcu 

 





Rok 2017 – Laureaci  

SZKOŁY PODSTAWOWE 

I miejsce – Zuzanna Domańska – SP nr 2 w Makowie 

Mazowieckim 

II miejsce – Magdalena Rykowska – SP nr 2 w Makowie 

Mazowieckim 

III miejsce – Gabriela Wronowska – PSP w Szelkowie  

III miejsce – Alicja Dunajewska – SP nr 2 w Makowie Mazowieckim 

 

GIMNAZJA 

I miejsce – Klaudia Anna Misiurska – PG nr 2 w Makowie 

Mazowieckim  

II miejsce – Karolina Rozicka – PG w Płoniawach-Bramurze  

III miejsce – Bartosz Wysocki – PG nr 2 w Makowie Mazowieckim  

III miejsce – Emilia Beczak – PG w Gąsewie  

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

I miejsce – Julita Rucińska – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim  

II miejsce – Katarzyna Damięcka – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

III miejsce – Małgorzata Dudek – LO w ZS w Krasnosielcu  

 





Rok 2018 – Laureaci  

SZKOŁY PODSTAWOWE 

I miejsce – Gabriela Wronowska – SP im. Janusza Korczaka 

w Starym Szelkowie 

II miejsce – Beata Pawelczyk – SP im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Krasińcu 

II miejsce – Magdalena Rykowska – SP nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim 

III miejsce – Zuzanna Domańska – SP nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim 

 

Gimnazja 

I miejsce – Karolina Rozicka – Gimnazjum w Płoniawach-

Bramurze 

II miejsce – Zuzanna Szubińska – Gimnazjum w Rzewniu 

III miejsce – Aleksandra Majewska – Gimnazjum w Krasińcu 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

I miejsce – Julita Rucińska – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

II miejsce – Małgorzata Dudek – LO w ZS im. Tadeusza 

Kościuszki w Krasnosielcu 

III miejsce – Bartosz Wysocki – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

 





Rok 2019 – Laureaci  

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. V–VI 

I miejsce – Wiktoria Ruszczyńska – SP nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim 

II miejsce – Marta Kuciej – PSP im. Arkadiusza Gołasia 

w Płoniawach-Bramurze 

III miejsce – Weronika Długołęcka – SP im. I Dywizji Tadeusza 

Kościuszki w Różanie 

III miejsce – Mateusz Jędrzejewski – SP im. Edwarda Rolskiego 

w Drążdżewie 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII-VIII, III G 

I miejsce – Zuzanna Brzuzy – SP im. I Dywizji Tadeusza 

Kościuszki w Różanie 

I miejsce – Magdalena Rykowska – SP nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim 

II miejsce – Iga Iwańska – SP im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki 

w Różanie 

III miejsce – Karolina Rozicka – PSP im. Arkadiusza Gołasia 

w Płoniawach-Bramurze 

 

SZKOŁY ŚREDNIE 

I miejsce – Bartosz Wysocki – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

II miejsce – Julita Rucińska – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

III miejsce – Emilia Beczak – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

Wyróżnienie – Izabela Kaniewska – TE w Zespole Szkół 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim 

 





Rok 2020 – Laureaci  
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. V–VI 

I miejsce – Karolina Dylewska –PSP im. Arkadiusza Gołasia 

w Płoniawach-Bramurze 

II miejsce – Zuzanna Kobylińska – PSP im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Krasińcu 

III miejsce – Dawid Sikorski – SP im. Oskara Kolberga w Karniewie 

Wyróżnienie – Pola Mierzejewska – SP nr 1 im. Władysława 

Broniewskiego w Makowie Mazowieckim 

Wyróżnienie – Daria Ceberek – SP im. Edwarda Rolskiego 

w Drążdżewie  

 

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII-VIII 

I miejsce – Anna Rzepińska – SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego 

w Makowie Mazowieckim 

II miejsce – Beata Pawelczyk – PSP im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Krasińcu 

II miejsce – Weronika Długołęcka – SP im. I Dywizji Tadeusza 

Kościuszki w Różanie 

III miejsce – Wiktoria Ruszczyńska – SP nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim 

Wyróżnienie – Anna Radziszewska – PSP w Rzewniu 

Wyróżnienie – Szymon Skierkowski – SP w Romanowie 

 

SZKOŁY ŚREDNIE 

I miejsce – Bartosz Wysocki – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

II miejsce – Emilia Beczak – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

III miejsce – Karolina Rozicka – LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim 

Wyróżnienie – Ewa Zduńczyk – LO w Zespole Szkół im. Tadeusza 

Kościuszki w Krasnosielcu 

Wyróżnienie – Izabela Kaniewska – TE w Zespole Szkół im. Żołnierzy 

Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim 

 





Pisali o nas  



Sprawdź się! 

 
Prezentujemy 

 teksty dyktand  

z ubiegłych lat 

 



Minihistoria najulubieńszego 
atrybutu wróżbitów 

          Komuż przyszłoby do głowy, że podkowę znali już Hunowie, chociaż 
nie wiadomo, czy dostrzegali w niej źródło łutu szczęścia. Ta heraldyczna 
aluminiowo-stalowa hybryda, której nadrzędną funkcją jest chronienie 
kooskich kopyt, w okamgnieniu stała się przyczyną sprzeczek  
i przekomarzanek na temat kierunku jej wieszania. Nawet w rodzinie 
pewnej chimerycznej i hipochondrycznej pół-Dunki o manierach ultra-
Angielki doszło na tym tle do niezłych hocków-klocków. Nie przekonała ich 
nawet legenda o Świętym (także: św.) Dunstanie z Canterbury. 

          O rozstrzygnięcie poproszono zatem nowo wybraną dyrektorkę 
Zespołu Szkół w Płoniawach-Bramurze. Nasamprzód trochę się zżymała, ale 
rada nierada podjęła się tego arcytrudnego i superważnego zadania. 

– Summa summarum, nie ma co się handryczyd i mitrężyd czasu na 
pseudodysputy, i swarzyd się na próżno. To, co powiem, to nie jakieś tam  
fiu-bździu, tere-fere, śmichy-chichy czy niby-naukowa teoria na aby-aby, ale 
ważkie przemyślenia ponadtrzydziestopięcioipółletniej ekstraspecjalistki 
wszech czasów. Podkowę trzeba wieszad wybrzuszeniem do góry. Jeżeli 
szczęście wpadnie w taką podkówkę, to trudno mu będzie stamtąd 
wyfrunąd. Gdyby tak nie było, toby nie była herbem bramurzan. Uwierzcie, 
że radości będzie co niemiara, jeżeli kupicie na rychłe walentynki właśnie 
taki prezent. Wybrzuszenie podkówki może byd do dołu tylko w jednym 
przypadku - naszych ust… Tę niby-zasadę stosujcie na co dzieo. 

 

Andrzej Michalski 

 

 

Autor: Andrzej Michalski – pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego konkursu ortograficznego 
„Z ortografią na co dzieo”, autor wielu publikacji polonistycznych, propagator kultury języka 
polskiego. Przyjaciel naszej szkoły od lat. To z myślą o uczestnika naszego konkursu układa teksty 
dyktand, życząc wszystkim powodzenia w ortograficznych zmaganiach. 

 



Sprawdź, czy jesteś 

huncwotką/huncwotem wszech 

czasów 

  

Jesteś arcypoważnym, scudzoziemczałym absolwentem 
podstawówki powiatu makowskiego?  

Jesteś ponaddwunastoipółletnim chimerycznym, 
hipochondrycznym, lubiącym się handryczyć chojrakiem  
o manierach ultra-Anglika?  

Jadasz na śniadanie sałatkę rzeżuchowo-bakłażanową 
przyprószoną niby-ziołami w kolorze lilaróż? 

Lubisz łowić szczeżuje w chitynowych pancerzach w morzu 
Marmara? 

Lubisz marszruty po pustyni Kalahari? 

Chcesz się zaprzyjaźnić z kopenhażaninami podczas 
zielonych szkół w Danii? 

Wolisz walentynki od śmigusa-dyngusa? 

Używasz brzydkich słów, takich jak: kurdebalans, klituś-
bajduś, tere-fere? 

Czy słyszysz na co dzień, że masz fiu-bździu w głowie? 

Lubisz, kiedy nauczyciele urządzają na lekcjach zamiast 
śmichów-chichów żywiołowe dysputy, w trakcie których nawet 
zhardziałe chłopki-roztropki przemieniają się  
w ekstraspecjalistów od komunikacji interpersonalnej.  

      Jeżeli na większość pytań odpowiedziałeś pozytywnie, rad 
nierad, w okamgnieniu próbuj zostać dumnym uczniem 
Zespołu Szkół w Płoniawach-Bramurze, zanim będzie 
poniewczasie. Polub nas na Facebooku i wyślij selfie, a nuż ni 
stąd, ni zowąd zostaniesz nowo wybranym przewodniczącym 
samorządu szkolnego. 

Andrzej Michalski 

 



O tym, jak ponadczternastoipółletni 

chimeryczni hipochondrycy 

z Płoniaw-Bramury próbowali 

zmitrężyć czas 

 
—Tere-fere, lekcji nie będzie! — rzekł hardo przed polskim 
Hipolit, klasowy ladaco i chłopek-roztropek.  

— Proszę pani, ja z takim niebłahym problemem, czy hodowla 
superszybkiego chrabąszcza majowego jest nicnierobieniem?  

— Popatrzcie no, znalazł się pseudoznawca owadów,  
niby-entomolog — rzekła naprędce pani Helenka, arcypolonistka, 
która nazywa pracę w szkole „intelektualną harówką”.  

Wnet ktoś wrzasnął z naprzeciwległego rogu sali:  

— Czy naprawdę prawdę zdefiniować da się, czy kłamstwo to 
prawda, ale poniewczasie?  

Wtem cichutka na co dzień Tosia, pół-Francuzka po ojcu, który 
jest szwajcarem  w hotelu na Pojezierzu Łęczycko-Włodawskim, 
spytała:  

— Czy w okamgnieniu schudłabym, gdybym w przestępny rok 
głodowała? 

Ni z tego, ni z owego chórem krzyknęło klasowe narzeczeństwo:  

— Proszę pani, czy słowo „kurdebalans” traktować jak 
przekleństwo? 

Pół klęcząc, pół siedząc na krześle, Zosia zawołała:  

— Spójrzcieże na panią, chybaby też rzec coś chciała!  

— Gdybym wszystko wiedziała, tobym była intelektualistką 
wszech czasów. Zaraz koniec lekcji, dość już tych hałasów,  
ale na kartkówkę zawsze starczy czasu.  
Z waszych pytań wysnuwam przesłankę, że wiedzy chcecie, 
dlatego o przesuwce spółgłoskowej niby-klasówkę napiszecie.  

Kiedy w ciżbie wszyscy wrzeszczą wniebogłosy, mądry cicho 
siedzi, bo od pustych pytań woli odpowiedzi. 

Andrzej Michalski 
 



O tym, jak być na co dzień 

oryginalnym mieszkańcem 

powiatu makowskiego 

  

                Przede wszystkim mitręż czas. Pozwólże no 

sobie na superprzyjemności płynące z nicnierobienia. To 

w okamgnieniu powinno cię wyróżnić wśród 

rozbisurmanionych dzieciaków. W poszukiwaniu 

prezentów przemierzaj wzdłuż i wszerz korytarze 

hipernowoczesnych supermarketów. Na klasówkach, pół 

siedząc, pół leżąc, kreśl esy-floresy, dając do 

zrozumienia, że jesteś stworzony do wyższych celów.  

Ni stąd, ni zowąd opowiadaj wszem i wobec, że ze 

strony ojca jesteś ćwierćarystokratą, a ze strony matki 

pół-Hiszpanem. Rób wszystko na przekór. Pleć koszałki-

opałki. Na co dzień spożywaj pożywną sałatkę 

jarzynową, nie jadaj pseudopizzy. Czasami uwarz od 

niechcenia gar zupy na świeżych liściach jarmużu. 

Podczas rozmowy wtrącaj mądre słowa. Gdy się 

zatrwożysz, nie podejmuj pochopnych decyzji. Strzyż się 

na półkrótko. Przychodź do szkoły poniewczasie,  

z ponadpiętnastominutowym opóźnieniem. O mojej  

niby-radzie nikomu ani mru-mru.   

Andrzej Michalski 

 



Rozmarzony Zdzisław 

 

 
           Pewien Zdzisiek, brat Mai i chluba nowo powstałej 

osiedlowej drużyny piłki nożnej, wracał do domu po szkolnej 

harówce. Nieco znużony młody zuch odtwarzał w myślach 

wydarzenia minionego dnia. 

          Najpierw przyszedł mu do głowy nauczyciel muzyki, 

który przyniósł na lekcję koncert skrzypcowy jakiegoś Czecha, 

chyba prażanina. Oprócz naszego Zdzisława, który wykazał 

się muzyczną wrażliwością i chwalebnym hartem ducha, 

wszyscy chłopcy położyli głowy na ławkach i prędko zasnęli.  

Z kolei na polskim nauczycielka niespodziewanie zrobiła 

dyktando. Jeszcze teraz krążyły po jego głowie wyrazy: hebel, 

zasuwka, narzeczona, harmider, chuligan, pszenica, rzeżucha, 

kożuch, hiacynt, trzmiel. Na lekcji geografii nauczyciel, który 

wzdłuż i wszerz przewędrował Azję Mniejszą i północną część 

Afryki, pokazywał czarno-białe zdjęcia z gazety „Dookoła 

Świata” i opowiadał o zwyczajach Eskimosów i Pigmejów. Ach, 

byłoby wspaniale przemierzać teraz pustynię Gobi, wspinać 

się na Górę Kościuszki w dalekiej Australii albo leżeć na plaży 

nad polskim morzem Bałtyk.  

          Po tych rozmyślaniach nasz bohater doszedł wreszcie 

do domu, ziewnął półleniwie i westchnął na myśl o czekającej 

go sjeście.   

 



Kto może być zwycięzcą 

konkursu ortograficznego? 
   

            Siedzisz tu teraz i może wahasz się, czyby nie 
czmychnąć, póki masz jeszcze czas. Może przywiódł cię tu 
strach przed twoim nauczycielem polonistą, który prowadzi 
święty ortograficzny dżihad, zapisując w swym 
krwistoczerwonym mininotatniku co trudniejsze wyrazy: hebel, 
mozaika, chaszcze, sjesta, chuligan, bohema, chybotać się, 
rubież. A może przygnały cię tu melancholia, chandra, 
graniczący z masochizmem heroizm lub miałeś jakiś inny 
błahy powód. Może półśpiąc jeszcze, martwiłaś się rano, nie 
wiedząc, czy przyjść tu w jasnobrązowym kożuchu, w komży 
lub w minispódniczce z seledynowo-różową chustką na szyi. 
A może masz łupież, który przykrywasz nie najmodniejszym 
moherowym beretem. Przyjacielu, naprawdę nieważne, że 
jesteś znużonym życiem tegorocznym maturzystą albo 
rozhisteryzowanym samoukiem przeglądającym na co dzień 
wzdłuż i wszerz słowniki ortograficzne. Doprawdy mało 
istotne, czy jesteś Mazowszaninem czytającym „Tygodnik 
Makowski” na przemian z „Tygodnikiem Ostrołęckim”, 
człowiekiem encyklopedią starającym się wywieść wniosek  
z każdej półprawdy lub synem znanych skądinąd 
antyglobalistów, dla których ohydztwem jest nawet jeżdżenie 
autami produkowanymi w Europie Zachodniej. Możesz być 
nawet artystą malarzem, który snuje mrzonki o podróży w głąb 
pustyni Gobi, rejsie po Morzu Adriatyckim albo małżeństwie  
z pół-Azjatką.  

       Porzuć to wszystko w niepamięć, bo za tobą już 
cierpienia, a przed tobą zwycięstwo, nieprzemijająca chluba  
i laury.  

 



Halucynacje  

          Sny, marzenia senne i mrzonki to bez wątpienia tematy 
wdzięczne do wszelkiego typu bajdurzenia hipochondrycznych 
chiromantów, uczonych w magii, nie wspominając  
o pseudoznawcach psychiatrii.  

         Krótko mówiąc, chcielibyśmy wiedzieć, co symbolizuje 
strużka wody w pęczku świeżo zerwanych hiacyntów albo 
wysmarowana macierzanką harda tchórzofretka wycinająca 
hołubce wokół znużonego hierarchy. Na co dzień niewiele 
mnie to zajmuje, ale po tym, co przyśniło mi się niedawno, 
będę musiał złożyć wizytę lekarzowi. Ale po kolei.  

         Najpierw na niewczesną obiadokolację zjadłem świeżo 
nawarzony gulasz oraz nie najświeższy już minifilecik  
z halibuta oprószony moją ulubioną rzeżuchą i jarmużem. Pół 
siedząc, pół leżąc, ugryzłszy jeszcze od niechcenia kawalątek 
chałwy, udałem się na spoczynek. Już wówczas czułem się 
nie bardzo. Aha! Trzeba by jeszcze dodać, iż objadałem się, 
popijając rzekomo arcyzdrową herbatkę z żeń-szenia. I wtedy 
się zaczęło. 

       Na początku były to tylko jakieś przelatujące przed oczami 
bohomazy. Stałem gdzieś pośrodku pustyni Gobi albo Pustyni 
Błędowskiej. Ni stąd, ni zowąd pojawił się przede mną 
wrzeszczący wniebogłosy Indianin oraz zhańbiony 
stuipółkilogramowy1 mężczyzna z Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Obudziłem się z krzykiem. Drżały mi ręce, z niemocy trzęsła 
się żuchwa, doskwierał rozhandryczony żołądek. 

       Odtąd moja kondycja psychiczna jest doprawdy nie 
najweselsza. Już sobie, niebożę, nie pohulam. W nie lepszej 
jednak sytuacji jesteście teraz i wy, którzy musicie spisać to 
wszystko ze znawstwem ortografii i interpunkcji. 
_________________________________ 
1 Obowiązuje zapis słowny 
 



 

Najdziwniejsza przygoda 

Robinsona Crusoe 

           Pozwólcie, że w tym rozdziale opowiem o mało znanym 
epizodzie z mego ponadtrzynastoletniego pobytu na bezludnej 
wyspie. 

          Zdarzyło się to w przeddzień ósmej rocznicy wyrzucenia 
mnie na brzeg przez huczący, arcywzburzony żywioł, kiedy to 
zamierzałem cały dzień spędzić na rozmyślaniach. Hycnąłem 
więc co rychlej na wzgórze wznoszące się w pobliżu mej groty, tu 
i ówdzie porosłe zielem podobnym do rzeżuchy i kwiatkami 
ostróżek. Tam, to półklęcząc, to przechadzając się  
z wolna w tę i w tamtą stronę, spędziłem trzy godziny, gdy wtem 
moje rozmyślania przerwał dochodzący z nieodległych zarośli 
nadrzecznych jakiś szelest. Chwacko zsunąłem się ze wzgórka  
i pół pełzając, pół czołgając się na czworakach, posuwałem się 
naprzód. Skądże by ów hałas mógł dochodzić? Od hasającego 
zwierzęcia czy od człowieka?  

          Z nagła znalazłem się tuż-tuż przy brzegu niewielkiej 
strużki. Zza zarośli dostrzegłem coś tak niewyobrażalnego, że 
mnie, eksmarynarzowi i ekspodróżnikowi, który niejedno już 
widział, mowę odjęło. Na kamieniu siedziała cudna kobieta, nie 
brzydsza od aniołów. Płeć miała jasnoczekoladową, figurę 
kształtną, główkę niewielką, okoloną kruczoczarnymi włosami. 
Spod rzęs widać było parę oczu tak cudnej błękitnomodrej barwy, 
iż urzekały one od pierwszego wejrzenia. 

       Naraz, przycisnąwszy chrust jakiś, spowodowałem trzask  
i przestraszone dziewczę spojrzało w moją stronę. Krzyknąwszy  
z cicha, uniosła się zrazu, by wnet na powrót czmychnąć do 
wody. I wtedy dostrzegłem, że od pasa w dół pokryta była łuską, 
a gdy znikała pod wodą, przez chwilę widziałem jej kształtny 
miniogonek, ozdobiony jakąś srebrno-złotą bransoletą. Nigdy 
więcej już jej nie ujrzałem. 

 

 
Uczeń może napisać Cruzoe lub Kruzoe - uznajemy oba zapisy. 


