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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 

 
 

Harcerska Poczta Polowa 

„Był taki jak ty, w czuprynie miał wiatr i w głowie miał jeszcze zielono, 

gdy poszedł się bić, jak ojciec i brat – warszawski harcerz-listonosz”. Niech 

słowa tej piosenki zachęcą wszystkich do poznania historii Harcerskiej 

Poczty Polowej. 

Trzeba by ją zacząć od wybuchu II wojny światowej. Tuż po klęsce 

wrześniowej harcerze przeszli do konspiracji. Największa podziemna 

organizacja harcerska przyjęła nazwę Szare Szeregi, zrzeszała chłopców 

oraz dziewczęta w różnym wieku. Drużyny Zawiszy skupiały 

najmłodszych, przygotowujących się do służby pomocniczej. Starsza 

młodzież z kolei angażowała się w akcje małego sabotażu. Pełnoletni już 

mężczyźni uczestniczyli w działaniach dywersyjnych pod komendą Armii 

Krajowej. 

Dla harcerzy ze stolicy czasem najwyższej próby stało się powstanie 

warszawskie. Zawiszacy nie poszli walczyć jak starsi koledzy, ale podjęli 

się równie ważnego i niebezpiecznego zadania – przekazywania 

warszawiakom tak pożądanych wówczas wieści o najbliższych. Ponadto 

zajmowali się kolportażem powstańczej prasy. Świetnie znali topografię 

miasta, wyróżniali się sprytem i zwinnością. Zastępy chłopców z lilijką na 

powstańczej opasce co dzień przemykały chyłkiem wśród ruin, często pod 

śmiercionośnym niemieckim ostrzałem, by dostarczyć przesyłkę. Musiała 

być krótka, niekoniecznie włożona do koperty. Podlegała cenzurze  

i stemplowaniu. W zamian za jej doręczenie przyjmowano książki  

i opatrunki dla rannych. Mali listonosze wszędzie byli witani  

z entuzjazmem. Nie na darmo nazywano ich roznosicielami nadziei. 

Zawiszak Jerzy Kasprzak, autor książki „Tropami powstańczej przesyłki”, 

uważa, że współcześni młodzi ludzie mogliby naśladować tamtych 

bohaterów, pełniąc służbę na rzecz innych.  

 


