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Niekiedy należy zawierzyć drodze. Nie skręcać, nie schodzić z traktu, lecz wędrować 

szlakiem, jakim inni zdążali w nadziei, że stanie się źródłem inspiracji. 

Ruszyłem więc drogą wiodącą mnie ku jezioru. Szedłem wśród rozłożystych dębów, 

rosochatych sosen, smukłych świerków. Cichutko szumiał wśród gałęzi wiatr, nieznacznie 

chybocząc gałęziami brzóz i jarzębin. Stąpałem po kobiercu mchów i chłonąłem harmonię 

roślinnego haftu, który ścielił się u mych stóp. Ścieżka przeważnie wiodła niewysokim wałem 

jakby porżniętym korzeniami sosen. Spod nich sterczały głazy niczym drogocenna 

kunsztownie wykonana biżuteria. 

I oto niespodziewanie bramy leśnego gmachu się rozstąpiły i wyszedłem na 

piaszczysty brzeg jeziora. Jeszcze jeden niebaczny krok i dotknąłbym stopami wodnej tafli. 

Próbowałem przeniknąć przejrzystość wód i odkryć być może złowróżbne tajemnice 

bezdennej głębi. Jezioro przypatrywało mi się swym lazurowym okiem sprzymierzone 

z leśnymi przestworzami, aby bronić swych sekretów. Ponad wodą bielały kwiaty w kształcie 

dzwoneczków. Nieoczekiwanie przeniknęło do mych uszu gwarzenie o spotkaniach pod 

czeremchą, zawiedzionych nadziejach, niedotrzymanych słowach przysiąg składanych przy 

księżycu. Srebrzyste dzwoneczki śpiewały o przecudnej nimfie o chabrowych oczach, która 

ściągała kłamliwych, choć chwackich młodzieńców w odmęt topieli. Opowiadały historię 

miasta pochłoniętego przez jezioro na prośbę strwożonych kobiet, zagrożonych napaścią 

i pohańbieniem. Przybrzeżne bieluchne kwiatuszki szemrały opowieści o wieży kościółka. 

Wygrywały na swych pędach jak na harfach historię dziewcząt, które znalazły w wodzie 

kłębek niezwykłej przędzy z zawieszonym na niej miastem o  strzelistych basztach. Kwiaty 

zdradziły sekret zanurzonego w wodzie kamienia o kształtach kobiety z dzieckiem. Mieszkała 

ona wśród ludzi, którzy żadnego podróżnika nie wpuszczali za próg. Pewnego dnia ulitowała 

się nad ubogim starcem, a w podzięce dostała trzy ziarenka żyta. Gdy je zmełła, otrzymała 

garniec mąki. Nazajutrz jednak wdowa z dzieckiem musiała uciekać z grodu przed mściwymi 

sąsiadami. Staruszek zakazał jej spoglądać za siebie. Ciekawość jednak zwyciężyła. Kobieta 

odwróciła się i zobaczyła miasto zalewane przez jezioro. W tej samej chwili ona i dziecko 

zamienili się w kamień. 

Urzekły mnie niebywałe tajemnice i cieszyłem się, że uwierzyłem drodze wiodącej 

mnie niechybnie nad jezioro. Teraz darzy mnie ono swym błękitnym powłóczystym 

spojrzeniem. Czy tak samo patrzyło na Adama Mickiewicza? Być może, skoro legendy 

o jeziorze Świteź na zawsze pozostaną zaklęte w jego poezji. 
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Instrukcja 

 

Uczniowie piszą ze słuchu przygotowany tekst, czyli dyktando. Dyktando należy 

odczytać uczniom trzy razy. 

 

I. Czynności organizacyjne (nie są wliczane w czas pisania dyktanda przez ucznia) 

1. Nauczyciele rozdają arkusze, które uczestnicy konkursu kodują. 

2. Uczniowie zapoznają się z instrukcją. 

3. Nauczyciel odczytuje głośno, wyraziście i miarowo całe dyktando. Zachowuje naturalną 

artykulację głosek. 

 

Należy zadbać o właściwą dykcję oraz intonację zdań na każdym etapie dyktowania. 

 

II. Właściwa faza dyktowania tekstu – 45 minut 

1. Nauczyciel dyktuje poszczególne zdania dzielone na frazy. Informuje o zakończeniu 

zdania. 

2. Po zakończeniu dyktowania nauczyciel ponownie odczytuje cały tekst. W tym czasie 

uczniowie mogą dokonywać korekty. 

3. Kiedy nauczyciel podyktuje cały tekst, zbiera prace uczniów. W tym czasie żaden uczeń 

nie może nanosić poprawek. 
 

 


