
                           XV POWIATOWE DYKTANDO ORTOGRAFICZNE 

 

 
 W dniu 8 listopada 2016 roku odbyło się XV Powiatowe Dyktando Ortograficzne. 

 Wzięli w nim udział uczniowie naszego zespołu: 

 - w kategorii szkół podstawowych – Marta Dyduch z klasy V b, 

- w kategorii młodzieżowej(uczniowie gimnazjów startują wraz z uczniami szkół 

średnich) – Tomasz Bury z klasy III A. 

 

     Marta przekonała się, że wszyscy miłośnicy dyktand zawsze najbardziej boją się 

ortograficznego chochlika. Niby taki niewinny, w słowniku całymi dniami siedzi, ale 

jak tylko trafi się okazja – zaczyna uprzykrzać życie. Zamienia „ż” w gżegżółce, „ó” w 

jaskółce, gubi ogonki, zmniejsza litery i dokleja kreski Kiedyś taki przerobiony słownik 

trafił do bardzo ambitnej stryszawianki Marzeny. Jakże była zdziwiona, kiedy 

otrzymawszy książkę, znalazła w niej złotorude, radośnie – złośliwe stworzenie, które 

przy każdej próbie ujarzmienia go buntowało się w sposób hultajski. Nieokiełznany 

przez nikogo, trzyipółletni skrzat harcował pośród haseł. Marzena rada nierada 

zadumała się nad swym trudnym położeniem. Szybko jednak znalazła sposób – zaczęła 

mu śpiewać kołysanki. Oczarowany jej głosem krasnal ułożył się wygodnie w wyrazie 

„łóżko” i zasnął, cichutko pochrapując. Teraz dziewczynka już bez trudu mogła 

przygotować się do kolejnego powiatowego dyktanda. 

 

     Tomek z kolei poznał historię pewnego tyszanina z pochodzenia, Jerzyka,  któremu 

wakacje upłynęły niebanalnie. Odwiedzał ruiny ogrodzieńskie, które nie straszą już 

przyjezdnych, lecz eksponują wczesnosłowiańskie półziemianki czy dziedziniec z nowo 

powstałymi krużgankami. Przemierzał rubieże i wyszukiwał superodmienione miejsca, 

takie jak parki sportowo – rekreacyjne czy zmodernizowane nabrzeża jezior. 

Megapomysł mieli projektanci tego w Tychach – Paprocanach. Jerzy nie opuścił 

również żadnych wernisaży, trzyipółgodzinnych warsztatów hip – hopu, kursów wizażu 

czy autoprezentacji. Jednak wszystko, co piękne, szybko się kończy. Po powrocie 

musiał się zmierzyć ze skrzeczącą rzeczywistością. Wahał się długo, czy otworzyć 

stoisko z ekożywnością, czy może jednak minihotel dla zwierząt. W końcu postanowił 

przy pomocy Skype’a odświeżyć swoje kontakty ze znajomymi z zagranicy. Oni 

podpowiedzieli mu, ze najlepsze interesy robi się w internecie(a.Internecie). Za ich 

namową założył kilka fanpage’ów na Facebooku i teraz gubi się w gąszczu 

preliminarzy, kalendarzy, adwersarzy, marząc coraz częściej o plaży, na której 

zamiast robić interesy życia po prostu sobie leży i na słońcu się smaży. 

 

Uff! 

 

Ostatecznie Marta zajęła I miejsce, a Tomek otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy! 

 

                                                                                                                   T.B. 


