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Streszczenie 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań na materiałach pochodzących 

z Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego realizowanego w latach 2013-2016, praca 

analizuje dyktanda jako narzędzie konstruowania i podtrzymywania tożsamości 

narodowej. W kolejnych rozdziałach pracy przedstawiam ramy interpretacji dyktanda jako 

narzędzia mnemotechnicznego odwołującego się do pamięci ciała (Paul Connerton) i jego 

dyscyplinowania (Michel Foucault). Następnie pokazuję, jak oprócz wpajania reguł 

ortograficznych i interpunkcyjnych dyktanda mogą stanowić ważne narzędzie budowania 

wspólnot wyobrażonych (Benedict Anderson). Zawarte w nich treści modelują granice 

wspólnoty, wskazując repertuary symboliczne, z których zaczerpnięte zostają figury 

bohaterów i wrogów. Równie istotne okazują się przemilczenia wyznaczające obszar tego, co 

znajduje się poza zasobem wiedzy modelowego odbiorcy dyktand. 
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Wstęp 

W niniejszej pracy przyglądam się jednemu z podstawowych narzędzi dydaktycznych 

do nauki języka polskiego – dyktandu. Swoją uwagę skupiam nie na metodyce jego 

realizowania, ale przede wszystkim na odnalezieniu modeli zachowań wpisanych w jego 

treść. Badam repertuar symboliczny, z który służy budowaniu postaw patriotycznych oraz na 

podstawie którego określane są granice wspólnoty narodowej. 

W pierwszej części pracy, na podstawie tez stawianych przez Antonio Gramsciego, 

Paula Connetrona, Bennedicta Andersona, Michaela Foucaulta, Marka Prejsa i Martę 

Rakoczy omawiam działania piśmienne. Te, związane z tradycyjną formą dyktand pisanych 

ze słuchu, pozwalają na sklasyfikowanie ich jako narzędzi kształtujących zachowanie ucznia. 

Następnie przechodzę do najważniejszego rozdziału poświęconego analizie konkretnych prac 

pochodzących z Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego realizowanego w latach 

2013-2016. Na ich przykładzie sprawdzam konstrukcję tekstów dyktand oraz ich możliwą 

recepcję. Ta część składa się z obszernej tabeli systematyzującej informacje zawarte 

w materiałach i z analogicznego względem niej opracowania zgromadzonych danych. Zdaję 

sobie sprawę, że badane źródła stanowią zaledwie niewielki wycinek archiwum 

dydaktycznego. Wybór wąskiego pola badawczego wynika z troski o przejrzystość 

i czytelność pracy. Dzięki niemu mam możliwość wnikliwie przyjrzeć się jednemu, 

wybranemu cyklowi utworów i wyciągnąć na jego podstawie wnioski. Pragnę zaznaczyć, że 

przedstawione w pracy analizy nie pretendują do bycia kompleksowym opisem zjawiska. 

Na podstawie zgromadzonych materiałów wykazuję, że dyktanda nie tylko sprawnie 

działają jako narzędzie konstruowania i podtrzymywania tożsamości, ale również stanowią 

część praktyk zdefiniowanych przez Michaela Billinga jako „banalny nacjonalizm”.  

Pracę chciałabym rozpocząć krótką refleksją dotyczącą związków między technikami 

pamięci a budową tożsamości narodowej opartej na podstawie cyklu wierszy Artura Oppmana 

zatytułowanego Abecadło wolnych dzieci. 
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„A” jak armia, „B” jak bitwa, „C” jak czapka (ułańska), „D” jak Dąbrowski… 

Tak rozpoczyna się wspomniany zbiór, wierszowana historia Polski opublikowana po raz 

pierwszy w 1926 roku. Autor zbioru, Artur Oppman (pseudonim Or-Ot), znany jest przede 

wszystkim z twórczości patriotycznej: poezji o tematyce narodowej, rymowanek dla dzieci, 

polskich legend i śpiewów historycznych. Literatura stanowiła dla niego narzędzie służące 

najpierw pokrzepianiu serc podczas zaborów, a po odzyskaniu niepodległości budowaniu 

i umacnianiu dominującej narracji symbolicznej. Pisarska działalność Oppmana, podobnie jak 

jego pięcioletnia służba w armii, ściśle wiązała się z walką o niepodległość. Nic dziwnego 

więc, że w 1989 roku, tuż po transformacji ustrojowej w Polsce, zakład Zetpress zdecydował 

się na reprint wspomnianego Abecadła…, na znak wyjścia spod radzieckiej dominacji.  

Z kolei w 2015 roku wydawnictwo Zysk i S-ka ponownie wydało ten niewielki tomik, tyle że 

w nowej oprawie graficznej, która spełnia współczesne wymagania techniczno-projektowe, 

w tym stara się zrealizować oczekiwania estetyczne dzisiejszego młodego czytelnika. 

Wznowienie wierszy w towarzystwie nowych ilustracji wpisuje się w nurt rozwijającej się na 

przestrzeni ostatnich lat „sztuki patriotycznej”. Refleksja nad tym ostatnim wydaniem posłuży 

mi za punkt wyjścia do właściwego tematu pracy.   

Choć, jak sugeruje tytuł książki, poezja dedykowana jest dzieciom, mogą z niej 

skorzystać również dorośli, aby „przypomnieć sobie fakty z przeszłości”
1
. Do przejrzenia tej 

publikacji skusiła mnie nie powtórka z historii, ale wewnętrzna struktura tomu. Ten składa się 

ze zbioru wierszy, którym przypisano konkretne kojarzone z Polską obrazy („Święty Orzeł 

biały”, barwy biało-czerwone, armia, bitwa, żołnierze, ułani, husaria, mundur, hejnał, 

Warszawa), postacie (marszałek Józef Piłsudski, generał Józef Sowiński, hetman Jan 

Zamoyski, Napoleon Bonaparte, generał Tadeusz Kościuszko, generał Jan Dąbrowski, król 

Władysław Łokietek, książę Józef Poniatowski), wydarzenia (bitwa pod Grochowem, bitwa 

pod Iganiami). Pierwsze litery nazw tychże symboli alfabetycznie szeregowały utwór plasując 

go na odpowiedniej stronie. Poprzez swój układ wydanie przypomina elementarz dla uczniów 

pierwszych klas szkoły podstawowej dopiero rozpoczynających naukę pisania i czytania. Na 

tym etapie edukacji dzieci muszą połączyć abstrakcyjne kształty liter z przypisanymi im 

dźwiękami – powtarzają, sylabizują, przepisują ciągi znaków graficznych, włączając swoje 

ciało w proces zapamiętywania. Ufne i bezrefleksyjne przyjęcie reguł skodyfikowanego 

                                                             
 

1
 Cytat  z tekstu umieszczonego na tylnej okładce publikacji, A. Oppman, Abecadło wolnych dzieci, wyd. Zysk  

i S-ka, Poznań 2015. 
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języka przyspiesza naukę zasad gramatycznych dalekich od dotychczasowego codziennego 

doświadczenia. Abecadło wolnych dzieci nie ma jednak na celu przypomnienia alfabetu
2
 czy 

odtworzenia przebiegu wydarzeń historycznych – chce zapoznać młodego Polaka z zestawem 

ikon (wydarzeń, postaci, przedmiotów), którymi będzie mógł się posłużyć do zbudowania 

swojej tożsamości. Wspólnym dla liter i symboli narodowych jest sposób ich przyswajania 

przez uczniów – oparta na pamięci nauka znormalizowanego języka.  

Chodzi mi tu przede wszystkim o wysoki mnemotechniczny potencjał publikacji –

 składają  się na niego zrytmizowane krótkie utwory wpisane w najbardziej podstawowy 

i najczęściej powtarzany system znaków, alfabet – kluczowy dla dalszej edukacji. Układ ten 

nie zostaje wykorzystany wyłącznie jako mechaniczne narzędzie ułatwiające zapamiętywanie, 

ale również stanowi metodę intelektualno-duchowej formacji człowieka, dzięki którym 

konstytuuje się jego tożsamość
3
.  

Tego typu sposoby, nazywane mnemotechnikami, służące wspomaganiu 

zapamiętywania i utrwalania treści, tworzą sztukę pamięci
4
. Ta powinna być rozumiana 

szerzej, jako umiejętność przenoszenia obrazów pamięci na powinności jednostki 

i zbiorowości wobec tradycji. Niektórzy badacze, w tym Jan Assman, budują relację binarną 

i całkowicie rozłączną między sztuką pamięci („uwewnętrznioną mnemoniką”), rozumianą 

jako zbór indywidualnych praktyki pamięci, a pamięcią kulturową („zinstytucjonalizowaną 

mnemotechniką”), która kształtowałaby stabilne ramy pamięci wyznaczane przez zbiorowość 

i formy społecznych zobowiązań. Skłaniam się jednak ku uznaniu innego stosunku pomiędzy 

tymi obszarami. Według Anny Kapuścińskiej między sztuką pamięci a pamięcią kulturową 

występuje silne sprzężenie ze sprawczą dominacją ars memoriae
5
. Sztuka pamięci staje się 

„elitarnym gwarantem niezmiennych wizji rzeczywistości, które stanowi[ą] element 

wspólnego myślenia mieszkańców Europy. (…) Zaś gwarantem owej niezmienności, 

                                                             
 

2
 W układzie pominięto część znaków, takich jak  „ą”, „ć”, „ę”, „ń”, „ó”, „ś”, „ź”. 

3
 A. Kapuścińska, Zapamiętywanie wartości. Prototeorie pamięci kulturowe a humanistyczne wizje 

rzeczywistości, [w:] Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, red. M. Prejs, A. Jakóbczyk-Gola, wyd. 

Neriton, Warszawa 2013, s. 156. 
4
 Termin wprowadzony przez Frances Yates w książce pod tym samym tytułem. W obszar sztuki pamięci 

wchodzi „pamięć sztuczna”, która obejmuje wyłącznie techniki doskonalenia i poszerzania pamięci. W pracy 

posługuję się nieco poszerzoną definicją „sztuki pamięci” sformułowanej przez Mary Carruters (The Book of 

Memory) oraz spostrzeżeniami Anny Kapuścińskiej (poz. cyt. Zapamiętywanie wartości…). 
5
 A. Kapuścińska, poz. cyt. s.171. Zobacz również M. Prejs Wstęp [w:] Mnemonika i pamięć kulturowa epok 

dawnych, s. 8. 
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«długiego trwania», [jest] właśnie szczególnie pojęta «sztuka pamięci», której zabiegi 

koncentr[ują] się na namyśle nad ideami oraz uniwersalną przeszłością.”
6
 Chodzi 

o wytworzenie w umyśle człowieka czegoś w rodzaju matrycy, która uwypukla panujące 

w środowisku reguły, pozwala je zrozumieć i się do nich dostosować.  

Techniki mnemotechniczne świetnie sprawdzają się jako narzędzia do budowania 

tożsamości. Jednym z ich przejawów jest nauka modlitw i pieśni liturgicznych koniecznych 

do pełnego uczestnictwa w obrzędach. Dokładna znajomość treści aktów i ich recytacja 

stanowi część inicjacji sakramentalnej – w religii katolickiej zanim wierny przystąpi do 

sakramentu Pierwszej Komunii czy Bierzmowania zostaje poddany egzaminowi
7
. Marek 

Prejs badając psalmy jako przykłady sztuki pamięci stwierdza, że obowiązek powtarzania 

ściśle wiąże się z zachowaniem tradycji a tym samym podtrzymaniem świadomości 

wspólnoty
8
. Podobnie do kształtowania tożsamości religijnej kształtuje się tożsamość 

narodową, której najbardziej rozpowszechniony przykład stanowi deklamowana z pamięci 

w szkołach  inwokacja „Litwo! Ojczyzno moja!” z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, ale 

również omawiana publikacja Oppmana.  

W Abecadle wolnych dzieci alfabet nie wytycza tylko logicznego układu wierszy, ale 

przede wszystkim przedstawia porządek etyczny. Mając w pamięci zabory i rusyfikacje szkół 

Or-Ot zamyka język w kodzie obrazowym łącząc pamięć o języku z walką o niepodległość. 

Zachowanie polszczyzny utożsamione zostaje z pamięcią odpowiednich wydarzeń 

i bohaterów. W ten sposób metoda służy lepszemu zapamiętywaniu i jednocześnie buduje 

zestaw wartości niezbędnych do życia w danej społeczności.   

Oprócz wierszy, na każdej ze stron, zarówno w książeczce z 1926 jak i z 2015 roku, 

pojawiają się obrazki ilustrujące dane pojęcie, wspomagając tym samym proces 

zapamiętywania. Co ciekawe, tylko część grafik ze współczesnego wydania bezpośrednio 

czerpie z pierwowzoru. Pozostałe, zestawiane z innymi scenami, osadzają utwory w nowych 

                                                             
 

6
 Tamże, s.178-179. 

7
 Egzamin z katechizmu przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej najczęściej przeprowadza 

prowadzący wiernego  katecheta bądź osoba duchowna, przy sakramencie Bierzmowania tego aktu symbolicznie 

dokonuje biskup. 
8
 M. Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, wyd. Communicare WUW, Warszawa 2009, 

s. 260. 
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kontekstach. Porównanie niektórych z nich pozwoli dostrzec niuanse różnicujące sposób 

przedstawienia wybranych symboli narodowych dziś i blisko sto lat temu
9
. 

Na pierwszy plan przy zestawianiu obu tomów wybijają się rozbieżności techniczne. 

Abecadło… z 1926 roku to niewielki tomik formatu zeszytowego A5 odbity na matowym 

jasnym kredowym papierze w miękkiej oprawie z monochromatycznymi ilustracjami – 

turkusową na okładce i w odcieniu sepii wewnątrz.  Propozycja wydawnictwa Zysk i S-ka 

posiada twardą, emaliowaną oprawę drukowaną w kolorze, podobnie jak wszystkie grafiki 

umieszczone w środku. Dominuje  kolor biały – traktowany jako tło dla ikon, i czerwony – 

wykorzystany jako barwa okładziny otwierającej i zamykającej karty. Ten model 

zdecydowanie jest bardziej masywny – co najmniej dwa razy większy oraz kilkakrotnie 

grubszy i cięższy przez sztywne obłożenie. Obok różnic wynikających ze sposobu produkcji 

książki pojawiają się inne. Łatwo dostrzec, że wydania różnią się liczbą stron – choć obie 

wersje prezentują tyle samo wierszy (dwadzieścia cztery) to starsze wydanie posiada kilka 

dodatkowych kart o wartościach edukacyjnych. Składają się na nie trzy tablice: 

z kaligraficznym zapisem liter polskiego alfabetu, z tabliczką mnożenia oraz opis kodyfikacji 

cyfr rzymskich. Najprawdopodobniej pierwsza publikacja miała służyć dziecku nie tylko 

przyswojeniu sobie narodowej ikonosfery, ale przeznaczona była do realnej pomocy 

w pierwszych latach edukacji i po jej zakończeniu
10

.  

Najbardziej interesujące rozbieżności występują jednak w samych obrazkach. 

W pierwszym wydaniu mamy dwa rodzaje przedstawień: malarskie i rysunkowe. Te pierwsze 

zamknięte w prostokącie, zajmują około 2/5 całej strony i umieszczone są w każdym 

przypadku w górnej części arkusza. Mają realistyczny i narracyjny charakter – opowiadają 

wydarzenie opisane w utworze. Mimo niewielkiego rozmiaru posiadają wiele szczegółów 

i składają się na bogaty materiał interpretacyjny. Dominują wśród nich kompozycje 

dynamiczne i silne kontrasty. Mimo to wszystkie obrazki budują bardzo zróżnicowany zbiór – 

układy się nie powtarzają, nawet sylwetki koni, występujące nieomal w całym alfabecie, ujęte 

są każdorazowo w innej fazie ruchu i odmiennej perspektywie. Inaczej prezentują się 

                                                             
 

9
 Do porównania będę korzystała z grafik pochodzących z przedruku wydania w 1926 wykonana przez zakład 

ZetPress w 1989 roku (ilustracje: Bogdan Nowakowski) i z oryginalnego wydania z 2015 roku wydawnictwa 

Zysk i S-ka (ilustracje: Andrzej Graniak).  
10

 Anna Landau-Czajka w publikacji Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra wspomina, że podręczniki (od 

tych XIX-wiecznych do tych z lat 30tych) projektowane były z myślą o przyszłości – nie miały służyć wyłącznie 

nauce, ale miały stanowić pomoc w dorosłym życiu. [w:] tegoż, wyd. NERITON, Warszawa 2002, s. 19. 
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elementy rysunkowe umieszczone tuż pod literami rozpoczynającymi poszczególny wiersz. 

Ich celem jest w sposób skrótowy przedstawić obiekt, do którego odnosi się  przywołany znak 

alfabetu. Czasem w przybliżeniu ukazuje jakiś szczegół już występujący na malarskim 

obrazku, a w innym przypadku rozszerza historię o dodatkowy składnik. Przez to, że te małe 

grafiki mają charakter syntetycznych ikon stają się w dużej mierze bliższe współczesnemu 

wydaniu niż większe i bardziej rozbudowane ilustracje. 

W wydaniu z 2015 roku pojawiają się sceny uproszczone zarówno w formie graficznej 

jak i w warstwie narracyjnej. Przedstawienia zostały wygenerowane cyfrowo za pomocą 

wektorów – przez ten zabieg elementy nie udają trójwymiarowej przestrzeni, ale podkreślają 

płaskość i dwuwymiarowość wydruku. Składają się z prostych plam barwnych układających 

się w rozpoznawalne symbole. Niestety, technika wektorowa, została przez grafika użyta dość 

nieumiejętnie: część obrazków ma znacznie większe zagęszczenie niewielkich płaszczyzn 

podczas gdy inne posługują się wyłącznie szerokimi aplami koloru, co powoduje poczucie 

niespójności, przypadkowości. Co więcej, mimo że ta metoda projektowania graficznego daje 

możliwość skalowania obrazu bez utraty jakości, krawędzie ikon powtórzonych na okładce są 

nieostre i brzydko zakończone. Prace wydają się zrobione przez autora zupełnie mechanicznie 

i bez całościowego planu. Jakość ich wykonania radykalnie obniża artystyczną wartość tomu. 

Przypadek współczesnego Abecadła nie jest odosobniony na tle produkcji imaginarium 

patriotycznego. Obserwując gadżety patriotyczne można mieć wrażenie, że wiele z nich, 

produkowanych masowo, ma niską wartość materialną i estetyczną. Jednak podobnie jak 

dewocjonalia, bez problemu funkcjonują na rynku mimo to, ponieważ ich podstawową 

wartość stanowi warstwa etyczna i moralna.  

Jak wspomniałam wcześniej, grafik w części projektów inspirował się pierwowzorem. 

Zależało mu jednak na sprowadzeniu złożonych scen do prostych symboli, obecnych dzisiaj 

w popkulturze. Zdaję sobie sprawę, że taki zabieg wynika z kultury w jakiej funkcjonujemy – 

pełnej znaków i logotypów – prostych, czytelnych i łatwych do zapamiętania. Niestety, tym 

sposobem znaczeniowa głębia przedstawień została wysoce uproszczona. Tego typu syntezę 

można zauważyć na przykład w sylwetce króla Władysława Łokietka, który w pierwszym 

wydaniu wśród wojska i powiewających polskich sztandarów, w pełnej zbroi dosiada białego 

konia i przyjmuje broń od podbitych rycerzy zakonu krzyżackiego. Cały obejmujący to 

zdarzenie krajobraz – Góry Świętokrzyskie oraz zachmurzone niebo, zdaje się dzielić emocje 

z bohaterami, monarsze dodając majestatu i podkreślając sromotę przegranych. W ilustracjach 

z 2015 roku postać króla stanowi cytat z kultowego cyklu rysunkowego Jana Matejki 
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wyobrażającego figury polskich królów a znajdujący się za nim budynek to przekształcone na 

wektory zdjęcie współcześnie odrestaurowanej baszty Zamku Kazimierzowskiego, 

turystycznej atrakcji Ojcowa.  

W podobny sposób został zwizualizowany wiersz występujący pod literką „F” jak 

„fortece” i „Francja”. We współczesnej wersji utwór opowiadający o przyjaźni polsko-

francuskiej i współpracy militarnej został sprowadzony, dodatkowo w sposób mało 

wdzięczny, do emblematycznego fragmentu obrazu Eugène’a Delacroix Wolność wiodąca 

ludzi na barykady (1830). Rymy głoszą jedność i zgodne działanie obu narodów w obronie 

wolności – w hołdzie złożonym Napoleonowi za utworzenie Księstwa Warszawskiego 

i władzom francuskim za pomoc udzieloną Polsce w wojnie polsko-bolszewickiej. Grafika 

prezentuje natomiast najsłynniejszy symbol Rewolucji Francuskiej, co powoduje wrażenie 

wyłącznie hasłowego potraktowania pojęcia „wolność”.  

Wykorzystanie w ilustracjach ikon popkultury, takich jak znane wszystkim dzieła 

sztuki, z pewnością jest niezwykle atrakcyjnym zabiegiem. Podobny efekt przyświecał 

Andrzejowi Graniakowi przy tworzeniu symboli dla haseł: „Orzeł” i „Polska”. 

W pierwowzoru z 1926 roku obie kompozycje cechuje wysoka dynamika i sensualność. 

Świętego Orła Białego reprezentuje realistycznie narysowany ptak z rozpostartymi szeroko 

skrzydłami i silnie zniekształcony przez wiejący wiatr sztandar z polskim godłem. Na stronie 

obok od śmiertelnego strzału pada Kazimierz Pułaski. Jego upadek i nienaturalna poza budzą 

skojarzenia z wizerunkami Polski z czasów zaborów, kiedy personifikacją Polonii była 

umierająca, dręczona czy molestowana kobieta
11

. W nowym ujęciu orzeł został zastąpiony 

„artystycznie przetworzonym” polskim godłem, w rozumieniu tradycyjnej heraldyki, czyli 

białą sylwetą orła ze złotą koroną, dziobem i pazurami. Natomiast śmierć Pułaskiego 

przysłonięto wektorową banderą, której obecność wprowadza pewne trudności 

interpretacyjne
12

. O ostrożność w posługiwaniu się polskimi symbolami państwowymi 

                                                             
 

11
 A. Mrozik, na podstawie wypowiedzi badaczki podczas debaty Orzeł i Reszka. Polskie symbole narodowe 

a polityka płci, które miało miejsce w Muzeum Etnograficznym w Warszawie 15.06.2016 roku. Dokumentację 

wydarzenia można obejrzeć online pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ppE9AIYSZgE [dostęp: 

20.04.2017]. Przywoływana wypowiedź rozpoczyna się około 45 minuty.  
12

 Polską banderą nazywamy biało-czerwoną flagę, na której na białym pasie  pojawia się herb. Symbol ten jest 

przeznaczony do reprezentowania wyłącznie przedstawicielstw dyplomatycznych państwa  i dla przedstawicieli 

państwowego handlu morskiego. Nie dopuszcza się go do użytku prywatnego. Zastosowanie bandery przy haśle 

„Polska” i tuż za kartą z polskim godłem mocno zastanawia, nawet biorąc pod uwagę niepodległościową 

działalność Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych.  

https://www.youtube.com/watch?v=ppE9AIYSZgE
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postuluje wielu artystów grafików. Ostrzegają, że bezrefleksyjne i mechaniczne przetwarzanie 

reprodukcji udostępnianych przez rząd, kończy się często powielaniem już istniejących 

błędów, a tym samym podtrzymaniem na stałym, ale niskim, poziomie wiedzy społeczeństwa 

o polskim godle i fladze. Wspaniałym przykładem grafika całym sercem zaangażowanego 

w szerzenie wiedzy o prawidłowym eksponowaniu polskiego godła i flagi, również 

w mediach analogowych i cyfrowych, jest autor projektu Orli Dom – Andrzej Ludwik 

Włoszczyński
13

. Na swoim blogu bezlitośnie wytka błędy zarówno producentom towarów 

wykorzystujących narodowe symbole, jak i władzom często nieprawidłowo posługującymi się 

znakami państwowymi. Obok działalności krytycznej artysta samodzielnie stara się stworzyć 

użytkową wersję herbu i godła Rzeczpospolitej Polskiej, maksymalnie dostosowanej do 

różnych mediów co pomoże w poprawnym stosowaniu  Orła Białego i biało-czerwonej flagi. 

Do najciekawszych zmian wprowadzonych do współczesnego tomu Abecadła… 

należą ilustracje spod litery „I” oraz „W”
14

. W starym wydaniu pod symbolem „I”, bitwy pod 

Iganiami, znajduje się malarskie przedstawienie starcia i rysunkowa figura członka orkiestry 

wojskowej wybijająca na bębnie rytm marszu. W plastyczny sposób przedstawia temat 

utworu. Z kolei w wizji Andrzeja Graniaka nie pojawia się pole walki, ale pomnik, który dziś 

przypomina o tym wydarzeniu. Ten zabieg wyraźnie na pierwszym miejscu stawia nie 

zwycięskie dla Polski spotkanie, ale monument – dowód pamięci. Tu, pamięć sama w sobie 

stanowi wartość, a wyrażanie jej poprzez materialne artefakty reprezentuje postawę godną, 

osławionych na kartach obok, bohaterów. Ułożone przed pomnikiem kwiaty i powiewające na 

wietrze flagi państwowe sugerują fakt nie tylko wzniesienia rzeźby, ale też istnienia wokół 

niej praktyk, takich jak opiekowanie się czy dekorowanie statuy. Pamięć o wydarzeniach  ma 

stanowić równie istotne i wartościowe działanie co fizyczny udział w  bitwie.   

Do innych praktyk odwołuje się wyobrażenie Warszawy. W nowej książce Stadion 

Narodowy zastąpił Stare Miasto i herb z Syrenką. Choć podobnie jak Plac Zamkowy stadion 

zalicza się do stołecznych atrakcji turystycznych, to jako obiekt sportowy przywołuje 

zupełnie inny zestaw skojarzeń. Do wartości narodowych podniesiony zostaje sport i jego 

wspólnotowe przeżywanie. Istotnymi aktywnościami, stojącymi na równi z działalnością 

                                                             
 

13
 Z działalnością Andrzeja Ludwika Włoszczyńskiego i realizowanym przez niego projektem Orli Dom można 

zapoznać się oficjalnym blogu artysty pod adresem: http://www.orlidom.pl/  [dostęp: 20.05.17]. 
14

 Reprodukcje ilustracji pochodzące zobu wydań umieszczone zopstały w aneksie do pracy, zob. rys. 1-2, s.75-

77. 
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militarną, jest  gra zespołowa, rywalizacja i walka o zwycięstwo. Towarzystwo stadionu 

powoduje, że w wierszu można odnaleźć wersy bliskie olimpijskim zwyczajom: nakładania 

wieńca laurowego („I nieśmiertelną złożył sławę/ Bóg na Warszawy dumnej skroni.”) czy 

kibicowskich okrzyków („Z jej świątyń, z murów zapał bije,/ A więc wołajmy wszyscy 

społem:/ Warszawa droga niech nam żyje!.”). Wszystkie decyzje grafika, a szczególnie te 

dwie ostatnie, świadczą o pewnym przesunięciu, które nastąpiło w rozumieniu i sposobach 

wyrażania postawy patriotycznej od 1926 roku. Kluczowe wydaje się w tym wypadku pojęcie 

pamięci, która miałaby być wyrażana przez materialne, komercyjne artefakty. Dodatkowo 

pamięć wpisuje się w porządek etyczny i jak w przypadku  Abecadła… stanowi zarówno 

metodę i cel edukacyjny.   

Zdaję sobie sprawę, że zarówno natura nauki pisania i czytania, jak i mechanizmy 

budowania poczucia przynależności państwowej, są dużo bardziej skomplikowane. W grę 

wchodzą bowiem także mechanizmy psychologiczne, motoryczne czy pedagogiczne. Ta 

krótka analiza dwóch wydań dzieła o wyraźnym wymiarze mnemotechnicznym skłania 

jednak do dalszych poszukiwań związków między technikami pamięci a budową tożsamości 

narodowej.  
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Dyktanda jako aktywność cielesna i moralna  

 Ile może istnieć typów gramatyk? Antonio Gramsci
15

 w jednym ze swoich tekstów 

poświęconych językowi narodowemu wyróżnia co najmniej dwie: immanentną i normatywną. 

Ta pierwsza jest wrośnięta w język posługującej się nią jednostki. Nie posiada ciągłości, bywa 

niespójna i chaotyczna. Swój kształt i charakter zawdzięcza przede wszystkim środowisku,     

z którego pochodzi jej użytkownik. Gramatyk immanentnych może istnieć bardzo wiele. 

Można nawet powiedzieć, że każdy z nas kształtuje indywidualną formę języka, którym 

posługuje się według własnych reguł. Aby jednak komunikację uczynić możliwą, obok 

gramatyki immanentnej, wewnętrznej pojawia się zewnętrzna siła, gramatyka normatywna, 

dążąca do ujednolicania praktyk językowych. Polega na wzajemnej kontroli, cenzurze, 

ustaleniu pewnych norm poprawności i niepoprawności. Dotyczy wszystkich dążeń 

normalizacji języka w celu zjednoczenia terytorialnego i kulturalnego. Szczególnie ważną 

rolę odgrywa w przypadku kształtowania się państw i budowania tożsamości narodowej. 

Gramatyka normatywna ma ambicje stworzenia wyraźnie określonego i skończenie 

jednolitego języka. Trudno wyobrazić sobie aby ten cel został w pełni osiągnięty. Proces 

rozpowszechniania jednolitego języka narodowego dokonuje się przez szereg miejsc 

i instytucji (szkoła, gazety, pisarze, teatr, kino, radio, wszelkiego rodzaju zgromadzenia 

publiczne, religijne, kontakty konwersacyjne między rozmaitymi warstwami ludności bardziej 

i mniej wykształconej, dialekty miejscowe), a na jego rozwój stale wpływają modyfikacje 

językowe, wynikające z codziennych praktyk językowych. 

Na instytucjach konstruujących gramatykę normatywną języka spoczywa ogromna 

odpowiedzialność. Takie zadanie wymaga szerokiej wiedzy z zakresu historii mowy i pisma 

oraz umiejętności organicznego wpisania gramatyki w jej własną tradycję, a więc jej logiczną 

kontynuację. To przedsięwzięcie opiera się na ciągłej selekcji, przedłużaniu bądź znoszeniu 

części zasad. Polega na obraniu określonego kierunku kulturalnego, dając wyraz danej 

                                                             
 

15 
Antonio Gramsci (1891-1937) włoski polityk, publicysta i teoretyk marksizmu. Wspomniany wyżej tekst 

„Język narodowy i gramatyka” wprowadza pojęcie gramatyki normatywnej i immanentne, na których opieram 

się w niniejszej pracy. A. Gramsci, Język narodowy i gramatyka (w:)Pisma wybrane, t.2, wyd. Książka i wiedza, 

Warszawa 1961, s. 237-256. 
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polityce kulturalno-narodowej. Na mocy tego, Gramsci wskazuje, że kształtowanie gramatyki 

normatywnej – ustalenie nowych zasad, ich wdrażanie i egzekwowanie – to akt polityczny
16

. 

Bez wątpienia szkoła, jako organ państwowy, stanowi jedną z najważniejszych 

instytucji rozpowszechniania języka narodowego. Szczególne miejsce zajmuje tu szkoła 

podstawowa. Jej zadaniem jest wprowadzanie ucznia w świat piśmienności, bez znajomości 

którego nie miałby szans na realne uczestnictwo w życiu nowoczesnego społeczeństwa. Nie 

chodzi jednak o przekazanie wyłącznie czysto utylitarnych umiejętności. Placówka szkolna 

realizuje również ważne cele wychowawcze. Ucząc nie tylko jak i co pisać, ale też po co         

i w jaki sposób, przedstawia dziecku szereg wartości, zasad moralnych oraz norm 

funkcjonowania w strukturze rodzinnej, społecznej i państwowej. Nauka języka narodowego, 

w przypadku Polski – języka polskiego, bezpośrednio służy wzmacnianiu rodzimych więzi, 

a więc budowaniu określonej tożsamości i postaw patriotycznych.  

Według teorii Benedicta Andersona to kodyfikacja języków ojczystych, która 

dokonała się wraz z upowszechnieniem prasy drukarskiej, spowodowała wytworzenie się 

„wspólnot wyobrażonych” – narodów
17

. Badacz uściśla, że chodzi mu o kapitalistyczne 

drukarstwo – nastawione na ekonomię produkcji, sprzedaż i zysk. W Europie przed 

rozwinięciem się środowiska czytelniczego, podobnie jak w pozostałych częściach świata, 

istniało ogromne zróżnicowanie między językami mówionymi. Przemysł poligraficzny, 

dążący przede wszystkim do stworzenia  sobie znaczącego rynku, starał się łączyć różnorodne 

dialekty w ujednolicone systemy językowe bądź podporządkować je innej istniejącej, 

„faworyzowanej” strukturze. Szczególną rolę w budowaniu poczucia wspólnoty odegrały 

szkoły powszechne – za ich pomocą znormalizowany język narodowy trafiał do szerokiego 

ogółu społecznego pozwalając na kształtowanie się „wspólnoty wyobrażonej” bez względu na 

warstwę, z której jednostka pochodziła.  

Ich rolą nie było zatem tylko wykształcenie dziecka, ale również jego wychowanie 

i przygotowanie do życia w społeczności. Za Michaelem Foucaultem warto spojrzeć na 

szkoły jak na złożone instytucje dyscyplinarne, które na różnych płaszczyznach stosują środki 

                                                             
 

16 
Podkreślenie własne, tamże, s. 241.  

17
 Anderson proponuje antropologiczną definicję narodu: [Naród] „jest to wyobrażona wspólnota polityczna, 

wyobrażona jak nieuchronnie ograniczona i suwerenna”. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania        

o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, wyd. Znak, Kraków 1997, s. 19. 
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normalizujące ucznia
18

. Badacz nazywa zespół tych metod dyscyplinami. Opierają się one 

przede wszystkim na wytwarzaniu relacji w przestrzeni, rozumianej w jako struktura 

społeczna  oraz ujmowanej w kategoriach czysto fizycznych. 

Pierwszą przestrzenią dyscyplinującą w szkole jest jej architektura. Wytycza ona 

wyizolowane miejsce, celowo oderwane od życia codziennego i przeznaczone wyłącznie do 

celów dydaktycznych. Wewnętrzny rozkład sal i innych pomieszczeń użytkowych różniły się 

w zależności od panujących standardów budowniczych. Jednak układ panujący w klasach, 

z wyraźnie oddzielonymi strefami: „nauczycielską”, dominującą i „uczniowską” 

podporządkowaną. Część przynależna uczniom zostaje poddana bacznemu spojrzeniu 

wykładowcy, którego zadaniem jest, oprócz edukacji, nadzór nad grupą. Foucault nadmienia, 

że skuteczną kontrolę można osiągnąć dzięki odpowiedniemu ulokowaniu dzieci – poprzez 

ustanowienie oślej ławki, sadzenia dzieci grzecznych na przemian z niesfornymi, ich 

separację.  Obszar zajmowany przez nauczyciela obejmuje tablicę (w skomputeryzowanych 

szkołach również tą interaktywną wraz z komputer prowadzącego) oraz jej okolicę (służącą 

egzaminowaniu adepta przed całą klasą, kiedy to spojrzenie nadzorujące posiada również 

reszta klasy siedzącej na swoich miejscach) oraz alejki wzdłuż ławek (aby móc dotrzeć do 

każdego ucznia). Autor Nadzorować i karać przyrównał architekturę sali szkolnej do tabeli, 

którą prowadzący buduje sobie z poszczególnych jednostek posegregowanych według 

umiejętności, zachowania, sympatii i którą może dowolnie formować.  

Do struktury tabeli Foucault wraca kilkakrotnie opisując sfunkcjonalizowaną strukturę 

instytucji i jej hierarchiczny charakter. Wspomina o wyspecjalizowaniu się poszczególnych 

grup w całej szkole i pojedynczych klasach (od przewodniczących, skarbników po 

dyżurnych). Podział pracy i obowiązków organizuje życie placówki i zapewnia 

najwydajniejsze jej działanie. Ekonomię czasu zapewniają szczegółowo i kompleksowo 

                                                             
 

18
 „Normalność jako zasada przymusu pojawiła się w edukacji wraz z wprowadzeniem powszechnego 

kształcenia i założeniem szkół pedagogicznych;”, M. Focault, Nadzorować i karać.Narodziny więzienia, tłum. 

T. Komendant, wyd. ALETHEIA, Warszawa 1998, s. 180. Zdaję sobie sprawę, że badania Foucaulta skupiają się 

wokół szkolnictwa XVIII i XIX, okresie w którym upatruje on wykształcenie się instytucji dyscyplinarnych. 

Mimo to uważam, że wiele z jego spostrzeżeń nie traci na aktualności. Wiele z opisanych przez niego strategii 

dyscyplinarnych przetrwała do dziś, czasem w formie szczątkowej bądź zmodyfikowanej. Jednak sam charakter 

placówki, opierającej się na systemie władza-wiedza oraz uznającej egzamin za kluczowe narzędzie normalizacji 

uczniów , pozostaje zasadniczo niezmieniony. W pracy opieram się przede wszystkim na rozważaniach autora 

umieszczonych w rozdziale trzecim pt. Dyscyplina korzystając ze wspomnianego już wydania z 1998 roku  

(s. 129-220). 



13 
 

opracowywane plany lekcji, obejmujące zrytmizowane interwały nauki i przerw, powtarzane 

cotygodniowo oraz podział na przedmioty i bloki zajęć. 

Badacz zwraca uwagę na kolejne kategoryzacje: poszczególne roczniki tworzą serie, 

które rokrocznie wymieniają się miejscami. Czasem już na najniższych szczeblach nauczania 

prowadzone są klasy o określonych profilach: od klas integrujących o funkcji wychowawczo-

wyrównawczej po klasy językowe i sportowe. Na etapie edukacji licealnej i technicznej 

wskazanie kierunku nauczania należy do stałych praktyk. 

Za kluczowe narzędzie dyscyplinujące Foucault uznaje egzamin, rozumiany jako 

egzekwowanie wiedzy oraz dokumentację postępów ucznia, łączący w sobie „formowanie 

wiedzy i sprawowanie władzy”
19

. Ma za zadanie postawić jednostkę w polu nadzoru, które 

ostatecznie decyduje o jakości jej jakości i spełnianiu, bądź nie, określonych norm. Ważną 

cechą egzaminu, podobnie jak innych narzędzi szkolnej kontroli, stanowi jego cykliczność. 

Jeszcze do tego roku egzaminy odbywały się dokładnie co trzy lata: po trzeciej klasie szkoły 

podstawowej (test kompetencyjny), po szóstej klasie szkoły podstawowej, po trzeciej klasie 

gimnazjum oraz po trzech latach liceum
20

 (matura). 

Mimo że kategoria przestrzeni w tym ujęciu pojmowana jest szeroko 

i wielopoziomowo, to autor wskazuje, że dyscyplina kumuluje się przede wszystkim w ciele 

ucznia. To dopiero w relacji z przestrzenią ciało zostaje poddane „tresurze”. Dokonuje się na 

nim rozbudowanych ćwiczeń, które wypracowują u niego pożądane nawyki i wpisują w nie 

strukturę hierarchii. Jak pisze autor system nagród i kar również oparty została na ciele – choć 

odchodzi się od kary fizycznej na rzecz upomnień i uczucia upokorzenia to coraz częściej 

ucznia się nagradza. Chodzi o wytworzenie w jednostce nie strachu, ale pragnienia. 

Skutkiem zmiany taktyki wobec ciała staje się jego ujarzminie
21

 rozumiane jako autocenzura 

i wewnętrzna kontrola jednostki. Sukces władzy miał wynikać właśnie ze zdjęcia fizycznego 

nacisku i przemocy na rzecz ostrzeżeń o znalezieniu się poza normą i relokacji (też 

stygmatyzacji) oraz rozbudzania chęci, co okazało się po prostu narzędziem skromniejszym 

i skuteczniejszym. W ten sposób również działają oceny. Skala od 1-6 ma pomóc 
                                                             
 

19
  Tamże, s. 183. 

20
 W przypadku techników okres ten wynosił cztery lata a uczniowie zdawali dodatkowo egzaminy techniczne. 

W szkołach zawodowych nauka trwa od dwóch do trzech lat w zależności od zawodu. 
21

 ujarzmianie - sposób graficznego zapisu słowa został przejęty z tłumaczenia Tadeusza Komendanta publikacji 

M. Foucaulta Nadzorować i karać, narodziny więzienia (wyd. ALETHEIA, Warszawa 2009). Słowo zachowuje         

w tym wypadku kontekst językowy, jaki ma w oryginalnej wersji (fr. assujetissement). 



14 
 

w klasyfikacji uczniów –  oceny 2-5 należą do normy, oceny 1 i 6 wychodzą poza skalę. Dwie 

ostatnie w każdym przypadku naznaczają. Najniższa nota nie pozwala na przejście do kolejnej 

klasy a najwyższa, choć stanowi niewątpliwie gratyfikację, obejmuje wszystkie działania 

nadprogramowe jednocześnie je ujednolicając i spłycając.  

 Przypatrując się współczesnej szkole warto zwrócić uwagę na jedną z ciekawszych 

metod dydaktycznych, sprawdzających poprawne posługiwanie się językiem i będącą 

właściwie idealnym przykładem Foucaultowskiego narzędzia dyscyplinowania – dyktanda. 

Ich forma posiada skomplikowaną strukturę polegającą na zamianie mowy w tekst. Wymaga 

od ucznia wyjątkowej dyscypliny polegającej nie tylko na poprawnym opanowaniu 

i późniejszym zastosowaniu zasad pisowni, ale również na dostosowaniu ciała do praktyki 

pisania we wspólnym rytmie razem z pozostałą grupą. Pisanie odręczne dotyczy zarówno 

dyspozycji mentalnych i cielesnych składających się na szereg przekazywanych, 

niewyartykułowanych inaczej wartości. Ze względu na swój cel i formę, dyktanda 

przypominają ćwiczenia grafomotoryczne dla klas początkowych – opierają się na właściwym 

zastosowaniu reguł gramatycznych, wyrażonych poprzez wyraźny i staranny zapis, który nie 

wzbudzi wątpliwości co do intencji autora.  

Kwestię cielesnego wymiaru praktyk pisania podejmuje między innymi Paul 

Connerton
22

. Zauważył, że wiele szkolnych ćwiczeń kaligraficznych nie służy refleksyjnemu 

przyswojeniu sobie technicznych gestów ułatwiających stawianie liter, ale wiąże się 

bezpośrednio z Foucaultowskim ujarzmianiem ciała. Tresura, trening, rygor, musztra – do 

tych pojęć, zwyczajowo kojarzonych z wojskiem, odsyła nas wypowiedź wspomnianego 

wcześniej Antonio Gramsciego mówiąca o trudach rozpowszechniania języka narodowego:  

Ileż pracy trzeba włożyć w to, by z setek tysięcy rekrutów najrozmaitszego 

pochodzenia i o bardzo nierównomiernym przygotowaniu umysłowym uczynić 

armię jednolitą i zdolną do poruszania i działania w sposób zdyscyplinowany
23   

Marta Rakoczy w jednym z artykułów dotyczących cielesności praktyki pisania
24

 

przywołuje rekomendowaną w połowie lat dwudziestych metodę nauki liter, polegającą na 

                                                             
 

22
 „Pisanie jest nawykowym ćwiczeniem inteligencji i woli, które zazwyczaj wymyka się uwadze wykonującej je 

osoby za względu na swojskość samej procedury”, „ćwiczenie kaligrafii postrzegane jest jako część treningu 

uległego ciała”, P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, tłum. M. Napiórkowski, Warszawa 2012, s. 153-

154. 
23 

A. Gramsci, dz. cyt., s.244-245. 
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wykonywaniu ćwiczeń wedle określonych komend: „siadać, zeszyt przed siebie, zeszyt 

nachylić, pióro do ręki, pióro zanurzyć” i tempa marszowego 1-2-3-4.
25

 Zaletą takiej techniki 

miało być zapewnienie spokoju w klasie oraz przygotowanie ucznia do życia codziennego – 

gimnastyki, marszów, pochodów, śpiewów chóralnych i pracy rzemieślniczej.
26

  

Dziecko, które odpowiednio wprawnie opanuje określone ruchy dłoni i ręki,  

pozwalające na uzyskanie pożądanych kształtów, otrzymuje pochwałę. Uczniów radzących 

sobie gorzej kieruje się do poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu rozpoznania ich 

dysfunkcji (zaburzenia dyslektyczne
27

) i wydania odpowiedniego zaświadczenia. Prawidłową 

prędkość opanowywania określonych sprawności wyznacza program nauczania. Jednostki 

wychodzące poza jego ramy mogą być traktowane indywidualnie, nie jako pełnoprawny 

uczestnik zajęć, ale jako uczeń z określonym schorzeniem pozwalającym mu na „opóźnienie”.  

  Współczynnik czasu w kontekście tradycyjnych dyktand wydaje się być szczególnie 

ważny. Ta forma dydaktyczna odbywa się w ściśle ustalonych ramach czasowych 

i w określonym rytmie wyznaczonym przez lektora. Poszczególne części usłyszanego tekstu 

muszą zostać należycie szybko zarejestrowane i czytelnie przeniesione na papier. Oznacza to, 

że normalizacja liter i zapisu nie dotyczy wyłącznie wykonania prawidłowego znaku 

graficznego i znajomości zasad gramatycznych, ale wyznacza również prędkość ich 

notowania. Nie ma tu miejsca na indywidualne tempo, chyba że w ramach jednostki 

chorobowej.  

Marta Rakoczy wskazuje na związek nauki pisania pierwszych liter z rytuałem
28

.                      

W przypadku dyktand można zastosować tę samą wykładnię. Dyktanda zawsze dzieją się 

                                                                                                                                                                                              
 

24 
M. Rakoczy, Materia, ciało, wizualność, czyli jak lepiej zrozumieć pisanie, [w:] „Teksty drugie” 4/2015 

Performanse piśmienne, wyd. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, s. 13-32. 
25 

Tamże, s. 31. 
26

 Tamże. 
27 

Zaburzenia dyslektyczne dzielą się na kilka różnych odmian występujących razem lub oddzielnie. Są to: 

dysgrafia - problemy z pisaniem, które może objawiać się niestarannym i nieczytelnym pismem, trudnym do 

odczytania nawet dla autora tekstu; dysortografia - trudności w nabywaniu umiejętności poprawnego pisania, 

które objawia się popełnianiem błędów ortograficznych, nawet przy znajomości poszczególnych zasad pisania; 

dysleksja - problem z rozwijaniem techniki czytania poza poziom elementarny przy jednoczesnej  niemożności 

zrozumienia treści czytanego tekstu.  

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/699-dysleksja-8211-charakterystyka-zjawiska.html,  

[czas dostępu: 08.01.17]. 
28 

M. Rakoczy, Pismo – szkolne praktyki wcielania  [w:] 5 Almanach antropologiczny Szkoła/Pismo, 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 148. 

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/699-dysleksja-8211-charakterystyka-zjawiska.html
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według uprzednio przygotowanego scenariusza, mają formę powtarzalną, posiadają odgórnie 

narzucony takt, ściśle określony porządek, rozpoczęcie i zakończenie. Kojarzą się raczej 

z formą przymusowego uczestnictwa, rzadziej przybierają formę gry czy konkursu. Bez 

względu na to udział w nich polega na poddaniu się woli grupy i na szacunku wobec 

autorytetu nauczyciela, który wyznacza ramy przedsięwzięcia i obowiązujące zasady. Gest 

pisania wiąże się z wyrazem respektowania pewnych wartości oraz odnalezienia się 

w strukturze szkoły i klasy. „Aktywność cielesna staje się tu  aktywnością moralną.”
29

  

Wspólne ćwiczenia i testy, tak jak rytuały, działają na uczniów więziotwórczo nawet 

jeśli zostają oni później osobno rozliczeni za ich realizację. Oceny działają podobnie, choć na 

mniejszą skalę wprowadzają w grupie nowe kryterium podziałów. Poprawne  posługiwanie 

się językiem charakteryzuje często przynależność do nobilitowanej kulturowo przez 

pedagogów grupy. 

Ze względu na podstawowy cel dyktand, jakim jest sprawdzenie sprawności 

i poprawności posługiwania się językiem pisanym, często pomija się analizę ich treści. A te 

nie mają charakteru przypadkowego –  teksty dobiera się nie tylko na podstawie ich walorów 

językoznawczych, ale również ze względu na przesłania, które ze sobą niosą. Sposób ich 

selekcji przypomina komponowanie podręczników szkolnych. Anna Landau-Czajka badając 

ewolucję elementarzy w Polsce (stosowanych w latach 1785-2000) stwierdza, że wszystkie      

z nich, bez wyjątku, przekazują „najmłodszym i najmniej krytycznym czytelnikom treści        

o wiele bogatsze niż tylko wiedza”. Mają przede wszystkim formować  jego umysł, uczucia     

i wolę.
30

 Co więcej, wskazuje, że to podręcznikom do nauki języka polskiego przyznaje się 

największy wpływ na kształtowanie postaw społeczno-moralnych
31

. Mimo to dziś część 

pogadanek o charakterze moralizatorskim usunięto z książek do  języka polskiego włączając 

je w zakres podręczników do środowiska społeczno-przyrodniczego, tym samym 

pozostawiając przestrzeń zajęć językowych wyłącznie na kształcenie umiejętności czytania     

i pisania.  

Teksty wykorzystywane do nauki zmieniały się w zależności od epoki i pożądanego 

modelu wychowawczego. W wiekach wcześniejszych aż do lat dwudziestych XX wieku 

                                                             
 

29 
Tamże, s. 149. 

30 
A. Landau-Czajka, Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra, wyd. NERITON, Warszawa 2002, s. 6. 

31  
Tamże, s.14. 
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czytanki kończyły się zazwyczaj jednoznacznym morałem. Rzadko występowały w nich 

postawy niewłaściwie, naganne – a jeśli nawet się pojawiły, zawsze zostały ukarane bądź 

wiązały się    z nieprzyjemnymi konsekwencjami. We współczesnych podręcznikach sytuacja 

znacznie się zmienia. Obecnie, jak podkreśla Landau-Czajka, dziecko samo ma ocenić 

zachowanie bohaterów czytanki, bez wyraźnie postawionej puenty czy pomocnego 

komentarza odautorskiego.
32

 Duży nacisk kładzie się na  aktywizację ucznia. Potwierdza to 

reforma oświaty z 1999 roku, która oparta była na przeświadczeniu, że struktura szkoły 

powinna odzwierciedlać model demokratycznego społeczeństwa i promować takie wartości 

jak: samokształcenie, aktywność, kreatywność, samodzielność i operatywność. W tym celu 

zwiększono ilość metod mających skłonić ucznia do silniejszego zaangażowania w przedmiot. 

W podręcznikach szczególnie promuje się pozaksiążkowe zdobywanie wiedzy oraz sprawne 

poruszanie się w multimedialnym środowisku
33

.  Zresztą sam ich układ graficzny przywodzi 

na myśl strony internetowe – wiele w nich kolorowych obrazów, różnorodnych czcionek, 

pokreśleń i odnośników.  

Dyktanda również przeszły drogę rozwoju pozwalającą dopasować im się do 

współczesnych realiów – pojawiły się dyktanda drukowane, w których należy wypełnić 

pojedyncze luki w wyrazach, a wraz z rozwojem internetu wykształciły się takie formy testów 

wirtualnych, które można samemu tworzyć i rozwiązywać, dzieląc się stworzonymi 

ćwiczeniami z innymi internautami
34

. Mimo to tradycyjne dyktanda polegające na wspólnej 

praktyce zapisywania czytanego tekstu pozostają metodą dominującą w szkołach i strukturach 

pozaszkolnych.  

                                                             
 

32 
Tamże, s.16. 

33 
A. Karpowicz, Przedmurze nowoczesności: między performansem a (hiper)tekstem. Podręczniki do nauki 

historii dla klas IV-VI szkoły podstawowej w perspektywie komunikacyjnej, (w:) 5 Almanach antropologiczny 

Szkoła/Pismo, wyd. : WUW, Warszawa 2015, s. 290. 
34 

Mowa tutaj o portalu takim jak dyktanda.pl czy Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym, którego dwie 

edycje (2009, 2012) odbyły się przez znany komunikator internetowy Gadu-Gadu. źródło online:  

http://www.dyktando.info.pl/index.php?go=8, [dostęp: 08.01.2017]. 

http://www.dyktanda.pl/
http://www.dyktando.info.pl/index.php?go=8
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Po polsku o historii 

Jak wcześniej wspomniałam tekstów wykorzystywanych w dyktandach nie dobiera się 

przypadkowo. W odróżnieniu od zawartości czytanek wczesnoszkolnych, te w ogóle nie są 

przeznaczone do analizy (ani w trakcie pisania, bo nie ma na to czasu, ani tym bardziej po, 

kiedy dyktando spełniło swoją podstawową i jawną funkcję merytoryczną). Ich treść 

przyjmowana zostaje w sposób nieuświadomiony, bierny – usłyszana i powielona. Czy 

tożsamościotwórcza funkcja gramatyki normatywnej modeluje samą treść dyktanda? Tak, 

ponieważ tekst napisany w języku polskim stanowi czytelny przekaz tylko dla konkretnej 

grupy posługującej się w określonym zakresie językiem polskim. Czy odpowiednie dobranie   

i opracowanie tematu dyktanda może wzmocnić kształtowanie konkretnych podstaw 

narodowych? Z pewnością tak, na wzór działania pogadanek moralizatorskich.  

Warto zastanowić się w jaki sposób dzisiaj dyktanda formułują tożsamość narodową 

i jaki promują model patriotyzmu. Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam 

zanalizować wybrane współczesne polskie dyktanda. Ponieważ źródła, z których korzystają 

nauczyciele, stanowią bardzo szeroki i niejednolity zbiór, uzależniony od charakteru instytucji 

w jakiej zajęcia są prowadzone, dla przejrzystości pracy wybrałam dyktanda pochodzące 

spoza placówek szkolnych. Spośród kilku organizacji rokrocznie oferujących sprawdzenie 

umiejętności poprawnego pisania, zdecydowałam się na Małopolskie Dyktando 

Niepodległościowe „Po polsku o historii”. O wyborze przesądziło kilka czynników. 

Po pierwsze wspomniane dyktando doczekało się już czterech edycji przeznaczonych 

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na 

dwóch poziomach trudności dla każdej grupy, co zaowocowało w sumie dwudziestoma 

siedmioma zestawami tekstów, które można poddać szczegółowej analizie. Po drugie 

organizatorzy oficjalnie oświadczają, że przygotowywane przez nich teksty mają spełniać 

określone przez nich cele – rozwijać zainteresowania związane z określoną wizją historii 

i kultury Polski oraz  promować postawy patriotyczne pełne zaangażowania w pielęgnowanie 

narodowych tradycji. Wobec tego, sądzę, że ich zawartość została skrupulatnie przemyślana 

oraz przewiduje konkretny skutek swojego oddziaływania. Po trzecie konkurs posługuje się 

tradycyjną metodą przeprowadzania dyktand, a więc czytanego przez lektora a później 

odręcznie zapisywanego tekstu. Choć zdarzyły się odstępstwa od tej formy (w dwóch 

edycjach pojawiły się pojedyncze testy ortograficzne), ostatecznie w edycji z 2016 roku 



19 
 

powrócono do pierwotnego modelu. Zatem wymiar cielesny pisma, o którym wspomniałam 

wcześniej, odegra tu ważną rolę.  

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe powstało z inicjatywy Aleksandra 

Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty podczas spotkania poświęconego edukacji 

obywatelskiej w maju 2013 roku. Jego realizację powierzył nauczycielom ze Stowarzyszenia 

Polonistów, którzy rokrocznie podejmują się przygotowania tekstów dyktand. W kontekście 

naszych rozważań warto przywołać, że „celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest 

podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako JĘZYKA NARODOWEGO poprzez 

różne formy aktywności”35
.  

W gronie organizatorów znalazła się również fundacja „Panteon Narodowy” oraz fundacja 

„Zawsze warto”. W każdej edycji wydarzeniu patronuje inna organizacja. W 2013 roku było 

to Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa Nila w Krakowie, w 2014 roku Muzeum 

Narodowe w Krakowie, w 2015 roku Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

Cricoteka w Krakowie a w 2016 roku Radio Kraków. Pole działalności wymienionych 

instytucji bezpośrednio wpływało na dominującą tematykę dyktand w danym roku.  

Pomysłodawcy dedukują konkurs głównie szkołom województwa małopolskiego. Ilość 

uczestniczących w imprezie placówek systematycznie się zwiększa, dając wyraz jego rosnącej 

popularności. Dla porównania w pierwszej edycji zgłosiło swój udział dwieście osiemdziesiąt 

pięć szkół (ponad pięć tysięcy uczniów) a w ostatniej niemal dwa razy więcej instytucji 

(pięćset jeden) i trzy razy więcej młodzieży (ponad szesnaście tysięcy osób)
36

. Impreza, mimo 

że nie predestynuje do bycia ogólnopolską, powoli się taką staje, o czym świadczy udział 

szkół z województwa świętokrzyskiego i łódzkiego
37

. Ciekawie przedstawia się to                  

w kontekście przypomnianej wyżej teorii Andersona. Właśnie w stolicy Małopolski – 

Krakowie, w XVI  rozwinął się w pierwszy w Polsce silny rynek wydawniczy, za udziałem 

którego doszło do kodyfikacji języka i jego rozpowszechnienia na resztę terenów polskich
38

.  

                                                             
 

35 
podkreślenie oryginalne, oficjalna strona internetowa Małopolskiego Dyktanda Niepoległościowego. Po polsku 

o historii, zakładka Organizatorzy. Dostępna pod adresem: 

http://www.dyktando.hostingasp.pl/Organizatorzy.aspx, [dostęp: 08.01.2017]. 
36 

Dane podane przez organizatora. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w aneksie do pracy, rys. 3-5, 

s.78-79.  
37 

informacje przedstawione podczas gali IV Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego, 18.11.2016 roku. 
38 

A. Nasiłowska, Pisanie i działanie, [w:] „Teksty drugie” 4/2015 Performanse piśmienne, wyd. Instytut Badań 

Literackich PAN, Warszawa 2015, s.11. 

http://www.dyktando.hostingasp.pl/Organizatorzy.aspx
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Zanim zacznę szczegółowo analizować treści dyktand chciałabym krótko przedstawić 

za autorami charakter całego wydarzenia. Niestety, część opublikowanych przez 

organizatorów informacji wydaje się sprzeczna i nie tłumaczy w sposób przejrzysty 

wszystkich podejmowanych decyzji, zarówno w ramach doboru tekstów jak i spraw 

koordynacyjnych. W pierwszych zdaniach materiałów dostarczonych mi przez twórców 

czytam, że:  

W czasach powszechnego dostępu do nowoczesnej technologii komunikacyjnej 

doskonalenie ręcznej pisowni wydaje się niepotrzebne. Organizacja tradycyjnego 

dyktanda zdaje się być anachronicznym działaniem edukacyjnym.
39

  

W dwóch kolejnych zdaniach nie odnajdziemy niestety wytłumaczenia dlaczego wobec takiej 

sytuacji organizatorzy zdecydowali się na tradycyjną formę dyktanda.   

Doświadczenia Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” 

zadają kłam wszelkim spekulacjom, że polska szkoła nie uczy ortografii i nie dba              

o wiedzę historyczną wychowanków
40

. 

Dowiadujemy się z nich, że organizacja takiego typu przedsięwzięcia nie spełnia funkcji 

edukacyjnych, ale ma za zadanie sprawdzenie jakości wiedzy uczniów przygotowanych przez 

szkoły, zarówno w zakresie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną oraz 

znajomości wydarzeń historycznych (tekst wyraźnie wskazuje, że polska szkoła uczy 

ortografii i dba o wiedzę historyczną). Mimo to wskazane przez koordynatorów cele wyraźnie 

punktują potencjał dydaktyczny przedsięwzięcia:  

„1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury        

i historii narodowej. 

2. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych 

związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918-1989).”
41

.  

 
Wynika z tego zatem, że wydarzenie pretenduje do bycia przedłużeniem instytucji szkoły, jej 

aktywnością poza oficjalnymi ramami placówki. Organizatorom zależy aby dyktanda 

stanowiły „żywą lekcję patriotyzmu
42

” – zwrot ten bezpośrednio wskazuje na powiązanie 

imprezy z specyfiką dydaktyki szkolnej. Kolejne priorytety wyznaczają kierunek edukacji:  

                                                             
 

39 
materiały udostępnione przez organizatora, opr. M. Janeczek. 

40  
Tamże. 

41 
Tamże. 

42 
oficjalna strona internetowa Małopolskiego Dyktanda Niepoległościowego  „Po polsku o historii”, zakładka 

Informacje. Dostępna pod adresem: http://www.dyktando.hostingasp.pl/Informacje.aspx dostęp: [08.01.2017]. 

http://www.dyktando.hostingasp.pl/Informacje.aspx
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„3. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii,       

w tym kultury języka polskiego. 

 4. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej  

i historycznej”.  

Następuje tutaj skumulowanie dwóch przedmiotów szkolnych: języka polskiego i historii, co 

poświadcza sam tytuł akcji „Po polsku o historii”. Autorzy trafnie połączyli dwie dziedziny    

o silnym tożsamościotwórczym charakterze, ufając, że ich jednoczesne oddziaływanie 

uintensywni przekaz. Hasło „ Po polsku o historii” podkreśla podmiotowość mówiącego: 

Polska mówi o sobie we własnym imieniu. Przez wiele lat (okres zaborów, wojen, wpływu 

Związku Radzieckiego) nie istniały wolne media, które pozwalałyby na tworzenie własnych 

narodowych narracji.  Sformułowanie Winstona Churchila, że „historia pisana jest przez 

zwycięzców” zdaje się ciążyć Polsce do dziś, dwadzieścia osiem lat po transformacji 

ustrojowej. Ciągle żywa jest obawa, że polski głos o samym sobie nie przebije się na arenie 

międzynarodowej i nie uda mu się stworzyć  wizerunku, do jakiego pretenduje. 

Współcześnie często zdarza się, że w przypadku pojawienia się krytycznych uwag 

dotyczących polskiego rządu czy polskiej przeszłości głoszonych przez jednostki zagraniczne, 

podważa się ich kompetencje i poddaje w wątpliwość ich „prawo mówienia” o naszym 

kraju
43

. Zarzuca im się nieposiadanie wystarczająco szerokiej wiedzy dającej jasny pogląd na 

sytuację w kraju. Wydaje mi się, że opór, nierzadko agresywny, wobec zewnętrznych opinii 

wynika między innymi z przeświadczenia o braku sprawczości własnego stanowiska. 

Idea dyktanda „Po polsku o historii” nie tylko ma na celu wykreowanie konkretnych 

postaw narodowych, ale obejmuje również upowszechnienie ich i nadanie im wspólnych 

tonów, które pozwolą na osiągnięcie silnego autoreprezentacyjnego głosu, niepodważalnego 

na arenie międzynarodowej. Jakie będzie miał brzmienie i o czym będzie mówił? Mam 

nadzieję, że odpowiedź pojawi się w poniższej analizie. 

                                                             
 

43 
Takie głosy towarzyszyły kolejnym publikacjom Jana Grossa : Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego 

miasteczka (2001), Strach: Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści (2006), Złote żniwa. 

Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów (2011). W 2016 roku w związku z jedną z ostatnich 

wypowiedzi o współczesnym antysemityzmie w Polsce kancelaria Prezydenta zwróciła się do Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w sprawie odebrania socjologowi Zasługi RP otrzymanego w 1996 roku za osiągnięcia 

naukowe. T. Plaskota, Jan Tomasz Gross może stracić Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, artykuł dostępny 

online: 

http://www.polskatimes.pl/artykul/9380632,jan-tomasz-gross-moze-stracic-krzyz-kawalerski-orderu-zaslugi-

rp,id,t.html, [dostęp: 29.01.2017]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sąsiedzi_(książka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sąsiedzi_(książka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strach_(książka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Złote_żniwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Złote_żniwa
http://www.polskatimes.pl/artykul/9380632,jan-tomasz-gross-moze-stracic-krzyz-kawalerski-orderu-zaslugi-rp,id,t.html
http://www.polskatimes.pl/artykul/9380632,jan-tomasz-gross-moze-stracic-krzyz-kawalerski-orderu-zaslugi-rp,id,t.html
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Analiza 

W celu usprawnienia analizy treści dyktand przygotowanych przez organizatora będę 

omawiać je następującymi blokami: forma, temat, okresy historyczne, geografia, postacie 

(bohaterowie, wrogowie, wykluczeni) oraz cytaty. 

Poniżej umieszczona jest tabela porządkująca konkursowe treści wobec powyższych 

zbiorów (wyjątek stanowi „geografia”, ponieważ ujęcie przestrzeni pozostaje spójne we 

wszystkich edycjach). Te zostały przeze mnie podzielone na podkategorie, które szeregują 

dyktanda na wyspecjalizowane grupy. Zdaję sobie sprawę, że zastosowane rozróżnienie nie 

wyczerpuje wszystkich różnic formalnych i problemowych, jednak wydało mi się 

najkorzystniejsze do obranego przeze mnie sposobu interpretacji tekstów. 

W tabeli znajdują się wszystkie dyktanda przeprowadzone w ramach Małopolskiego 

Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” (oś pionowa), dostępne również online 

na oficjalnej stronie wydarzenia. Wszystkie zostały podporządkowane wyżej wymienionym 

kategoriom i podkategoriom (oś pozioma). Ich zakres i metody klasyfikacji zostaną 

szczegółowo wyjaśnione podczas opisu każdego z bloków. 
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I MDN 
Podst. 

 + 
1 os. 
l. 
mn. 

+  + +    

 
1920 zaślubiny 
Polski 
z Bałtykiem 

+ +   + +  +   

 A. Mickiewicz 
F. Chopin 
J. Matejko 
R. Dmowski 
I.J. Paderewski 
J. Haller 
W. Kossak 
 

   

 

 

I MDN 
Podst. 
etap woj. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

+  +     

 

+    

 

+     

 J. Piłsudski 

+ + Austriacy 

 

 

I MDN 
Gim. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

 + +    + 

 
1918 
Odzyskanie   
Krakowa 

+    

 

+     

 A. Stawarz 

  Austriacy 

Franciszek 
Józef I 

K. Estreicher 
komentarz 

I MDN 
Gim. 
etap woj. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

 + +     

 
1914 bitwa pod 
Łowczówkiem +    

 

+ +    

 J. Piłsudski 

+   

  

I MDN 
PGim. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

 + +    + 

 
1918 przejęcie 
koszar na 
Podgórzu 

+    

 

+     

 A. Stawarz 

+  Austriacy 

 A. Stawarz, 
komentarz 

I MDN 
PGim. 
etap woj. 

 + 
1 os. 
l. 
mn. 

+  + +    

 

+    

 

     

  

+  Austriacy 

 „Tygodnik 
Ilustrowany”  
z 5.12.1914 r. 

II MDN 
Podst. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

 + +   + + 

 

 + + + +      

+ S. Banach 
L. Wałęsa + +  

 

 

II MDN 
Podst. 
etap woj. 

 + 
1 os. 
l. 
mn. 

+  +     

 
1918 Obrona 
Lwowa 
1956 protest 
w Wielkopolsce 
1970 protesty 
na Wybrzeżu 

 +  + 

 

+     

+ A. Petrykiewicz 
R. Strzałkowski 
Z. Godlewski 

 + Ukraina 
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II MDN 
Podst. 
dogrywka 

+  
3 os. 
l. 
poj. 

+ + + +    

 
1944 Powstanie 
Warszawskie 
1944 Desant 
w Normandii 
1944 Bitwa pod 
Monte  
Cassino 

  +  

 

+ +    

 A. Kamiński 
 

+   

 J. Słowacki, 
Testament mój 
B. Kulesza, Do 
nieba jest najbliżej 
z Polski 
K. Krahelska, Hej, 
chłopcy, bagnet na 
broń 

II MDN 
Gim. 

 + 
1 os. 
l. 
mn. 

+  + +    

 
1914 wybuch 
IWŚ 
1944 Bitwa pod 
Monte Cassino 
1989 pierwsze 
wolne wybory 
 

+  +  

 

+     

 J. Piłsudski 
J. Haller 
T. Kasprzycki 

+   

  

II MDN 
Gim. 
etap woj. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

+  + +   + 

 
1944 bitwa pod 
Monte Cassino   +  

 

+     

 W. Anders 

F. Konarski 

A. Schütz 
M. Wańkowicz 

+   

 F. Konarski, 
Czerwone maki na 
Monte Cassino 

II MDN 
Gim. 
dogrywka 

+  
3 os. 
l. 
poj. 

+ + +    + 

 
1944 Powstanie 
Warszawskie 
1943 „Akcja pod 
Arsenałem” 
1920 zaślubiny 
Polski z 
Bałtykiem 
 

+ + + + + +     

 S. Starzyński 
J. Haller 
J. Haller 
J. Bytnar 
T. Zawadzki 
J. Piłsudski 

+ +  

O. von 
Bismarck 

B. Lubicz-Zakorski, 
Szara piechota 

II MDN 
PGim. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

+  +     

 
1944 powstanie 
warszawski 
1978 wybór K. 
Wojtyły na 
papieża 
1981 
wprowadzenie 
stanu 
wojennego 

 +  + + +     + 

J. Piłsudski 
L. Wałęsa 
K. Wojtyła 
S. Wyszyński 
T. Mazowiecki 

+ +  

J. Stalin  

II MDN 
PGim. 
etap woj. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

 + + +   + 

 

 +   + +  +   

 I. J. 
Paderewski 
S. Składkowski 
W. Witos 

 +  

 

 



25 
 

 FORMA TEMAT OKRES HISTORYCZNY BOHATEROWIE WROGOWIE CYTATY 

 

te
st

 

dy
kt

an
do

 

tr
ad

yc
yj

ne
 

na
rr

at
or

 

st
yl

 

po
dn

io
sł

y 

st
yl

 z
w

yk
ły

 

w
oj

sk
ow

oś

ć 
/ 

w
al

ka
 

zb
ro

jn
a 

ku
ltu

ra
 

sp
or

t 

na
uk

a 

bi
og

ra
fia

 

w
aż

ne
 

w
yd

ar
ze

ni
a

 

19
14

-1
91

8 

19
18

-1
93

9 

19
39

-1
94

5 

19
45

-1
98

9 

po
lit

yc
y 

w
oj

sk
ow

i 

ha
rc

er
ze

 

ar
ty

śc
i 

na
uk

ow
cy

 

sp
or

to
w

cy
 

ro
bo

tn
ic

y 

na
zw

is
ka

 

N
ie

m
cy

 

R
os

ja
ni

e 

in
ni

 

na
zw

is
ka

 

au
to

r,
 ty

tu
ł 

II MDN 
PGim. 
dogrywka 

+  
3 os. 
l. 
poj. 

 + + +    

 
1925 
ekshumacja 
zwłok 
przeznaczonych 
do Grobu 
Nieznanego 
Żołnierza 

 +   + + + +   

 W. Korfanty 
J. Beck 

+ +  

 J. Piłsudski, 
przemówienie 
(1919r.) 
I.J. Paderewski, 
przemówienie 
…(15.07.1910 r.) 
A. Libera, Madame 
red. zbior., 
Od niepodległości 
do niepodległości 
J. Beck, 
przemówienie 
(05.05.1939) 

III MDN 
Podst. 

 + 

3 os. 
l. 
poj,, 
1. 
os. l. 
mn.. 

+    +   

 
1928 Igrzyska 
Olimpijskie 
w Amsterdamie 

 +   +     + 

 J. Piłsudski 
H. Konopacka 
K. Wierzyński 
J. Kusociński 
S. Walasiewicz 

   

 

 

III MDN 
Podst. 
etap woj. 

+  
3 os. 
l. 
poj. 

+ + +  +  +   + +  

 

+  +  + 

 H. Dobrzański 
T. Adamowski 
J. Iwanow-
Szajnowicz 
Z. Kuźmiński 
B. Czech 
D. Sikorzanka 
W. Olszewska 
H. 
Marusarzowa 
S. Marusarz 

+   

 S. Marusarz, 
komentarz 

III MDN 
Gim. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

+   +       +  

 

  + +  

 W. Stwosz 
J. Matejko 
F. Chopin 
L. da Vinci 
A. Sapieha 
L. Buczkowski 

+   

A. Hitler 
B. 
Mussolini 

 

III MDN 
Gim. 
etap woj. 

+  
3 os. 
l. 
poj. 

+ + +     

 
1944 powstanie 
warszawskie 

    + + +  +  

 T. Zawadzki 
S. Wohl 
F. Kleeberg 
R. 
Kaczorowski 
I. Mościcki 
J. Piłsudski 

+ +  
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III MDN 
PGim. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

+  + +      + +  

 

+  +   

 A. Mickiewicz 
J. Tuwim 
M. Hemar 
F. Járosy 
J. Piłsudski 
H. Ordonówna 

+   

A. Hitler 
 

 

III MDN 
PGim. 
etap woj. 

+  
3 os. 
l. 
poj. 

+ + + + +    + +  + 

 

+  +   

 G. Herling-
Grudziński 
H. Ordonówna 
K.K. Baczyński 
L. Chwistek 
K. Tom 
J. Czapski 
H. Dobrzański 
W. Sikorski 
M. Fogg 
J. Kaden-
Bandrowski 
M. Kotlarczyk 
K. Wojtyła 
T. Kantor 
J. Słowacki 

+   

 H. Dobrzański, 
komentarz 

IV MDN 
Podst. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

+  +     
1940 bitwa 
o Anglię 
 

 +   

 

+     

 W. Urbanowicz 
J. Zumbach    

A. Hitler  

 

IV MDN 
Podst. 
etap woj. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

+  +     
1941 misja 
Cichociemnych 

 +   

 

+     

 E. Zawadzka 
A. Tarnawski 
S. Bałuk 

+   

 

 

IV MDN 
Gim. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

 + + +    
1896 pokaz 
kinematografu 
w Krakowie 

 +   

+ 

+     

 J. Piłsudski 
I. Mościcki 

+   

H. Frank 

 

IV MDN 
Gim. 
etap woj. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

 +  +   +    + + 
 

  +   
+ A. Wajda 

+ +  
A. Hitler 
J. Stalin  

IV MDN 
PGim. 

 + 
3 os. 
l. 
poj. 

+  +   +  
1925 powstanie 
Polskiego Radia 

 + +  + + +    

 J. Piłsudski 
S. Starzyński 
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Forma 

Jak wcześniej wspomniałam, większość konkursów, w tym wszystkie z pierwszego 

i czwartego etapu, posiada formę tradycyjnego dyktanda. Składa się z tekstu o objętości 

mieszczącej się w zakresie dwustu-trzystu słów w zależności od poziomu trudności. 

Fragmenty są kilkakrotnie czytane przez lektorów i zapisywane przez uczniów na 

przygotowanych przez organizatora formularzach. Prace należy napisać czytelnie, ponieważ 

brak jasnego zapisu będzie interpretowany na niekorzyść ucznia. Nie ma przewidzianych ulg 

dla dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi. Dyktanda w tym kształcie skupiają się na jednym, 

maksymalnie trzech przewodnich wydarzeniach. Czasem w tekście pojawia się kilku 

bohaterów wymienionych z imienia i nazwiska, rzadko jednak poświęca się uwagę więcej niż 

trzem w pojedynczej kompozycji. Teksty w tej postaci pozwalają poszerzyć kontekst 

poruszanej problematyki a tym samym uplastycznić przedstawiany obraz. Forma testowa 

charakteryzuje się zupełnie inną budową. Uczeń otrzymuje szereg wydrukowanych struktur 

jedno-dwuzdaniowych, z których musi wybrać poprawnie zbudowaną, bądź wyznaczyć błędy 

w tekście. Pisanie ograniczono do minimum, stąd fizyczność i cielesność tej metody stanowi 

mniej złożony system niż odręczny zapis ze słuchu. W jednym teście znajduje się około 15-17 

niewielkich zestawów. Dzięki temu w dyktandzie poruszonych zostaje dużo więcej wątków 

oraz pojawia się wiele niezależnych od siebie zdarzeń i bohaterów wymienionych z imienia 

i nazwiska. Te krótkie formy w znacznej mierze opierają się na budowie hasłowej, 

przypominającej listę reguł czy swoisty plan wydarzeń.  

W kategorii forma wyróżniłam styl podniosły i zwykły. Określenie pożądanego 

nastroju wydaje mi się ważne ze względu na jego planowane oddziaływanie 

tożsamościotwórcze. Przydział do konkretnej grupy jest wynikiem mojej indywidualnej 

decyzji opartej na bezpośrednim czytelniczym doświadczeniu a uzasadnionej szeregiem 

reprezentatywnych  sformułowań.  

W tekstach pisanych w patetycznym rejestrze dominuje scenariusz, w którym 

„heroiczni”, „niezłomni”, „mężni”, o „chwalebnej postawie” i „harcie ducha”, pełni „żaru 

gniewu  i dumy”, „honorowi”, „bohaterscy”, „ofiarni”, „nigdy nie tracący nadziei” żołnierze  

odnosili „ostateczny triumf” nad najeźdźcą – „barbarzyńcą”, który ich „brutalnie”, 

„niewyobrażalnie” i „bezpardonowo ciemiężył”. W ostatnich akapitach często pojawia się 
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sformułowanie: „I tak oto…”
44

 sugerujące pewną oczywistość, ostateczność 

i nieprzypadkowość wydarzeń. Patos przejawia się w silnie wyrażonych emocjach 

i wyraźnym czarno-białym ujęciu rzeczywistości, podziale na dobrych i złych. Ten rodzaj 

opowieści wieńczą uroczyste tytuły: „Śladami wielkiej historii Polaków”, „Kino w służbie 

historii”, „Andrzej Wajda – człowiek z historii”, „Było ich tylko trzystu szesnastu”, 

„W przestworzach i na morzu”. 

Narracja przeprowadzana w pierwszej osobie liczby mnogiej wzmaga majestatyczny 

wyraz tekstów. Formuła „my” służy do zbudowania poczucia jedności, wspólnotowości. 

Mimo że dyktand poprowadzonych w tej osobie jest tylko pięć, warto zwrócić uwagę na ich 

użycie w trybie rozkazującym. Wielokrotnie pojawiają się wezwania odnoszące się do 

zbiorowej pamięci: „przypomnijmy”, „zatrzymajmy w pamięci”, „pamiętajmy nade 

wszystko”. W podobnej formie poprowadzone są nakazy i zakazy występujące w tekście: 

„dziś nie wolno zapominać”, „warto pamiętać”, „nie trzeba przypominać” czy „należałoby 

odrzucić krążące do dziś półprawdy”.  Wynika z tego, że promowany patriotyzm 

zakorzeniony jest przede wszystkim w pamięci, w przypominaniu sobie tego co zostało 

zatarte przez czas. Model ten stoi w kontrze do „patriotyzmu zapomnienia”
45

 – postawy, którą 

Adam Nowak diagnozuje wśród Polaków. Postuluje ona skupienie się na teraźniejszości 

i świętowaniu dzisiejszych polskich triumfów z pominięciem sukcesów i ofiar przeszłości.  

Jego horyzont czasowy [patriotyzmu zapomnienia – przyp. M.L.] zamykają ostatnie 

mistrzostwa w piłce nożnej i to, jak „fajni” się w nich okazaliśmy. Im mniej będziemy 

pamiętali, im mniej wiedzieli o naszej zbiorowej przeszłości, o naszych historycznych 

doświadczeniach – tym bardziej będziemy bezpieczni: bezpieczni od siebie samych, od 

tej groźnej polskości, która tak kumuluje się w sierpniowych rocznicach. Trzeba więc 

jeszcze ograniczyć naukę historii w szkołach, bo wciąż nie wszyscy osiągnęli ten poziom 

                                                             
 

44
„I tak oto euforyczna radość połączyła się z niepohamowaną chęcią odwetu.” (I MDN, Gim.) 

„Tak oto jeszcze raz w chwili zagrożenia bytu narodowego trzeba było sięgnąć nie tylko po pióro, ale i 

żołnierski karabin.” (III MDN PGim.) 

„I tak oto niepoważne wydawałoby się teksty, utożsamiane na ogół z krotochwilą, stały się częścią naszej 

chlubnej historii.” (III MDN Gim.) 

„I tak po kilkudziesięciu latach istnienia radia w przestrzeni publicznej okazało się, że może ono służyć nie tylko 

błahej rozrywce, ale również, a może, przede wszystkim, sprawom wielkim.” (IV MDN PGim.) 

„I tylko, wyrażona w ostatniej zwrotce, idea, dla której oddaje się zdrowie i życie – śniąca się wszystkim wolna 

Polska nadaje sens tym poświęceniom.” (IIMDN Gim. dogrywka) 
45

 „patriotyzm zapomnienia” to termin stworzony przez Adama Nowaka w celu opisania postawy dzisiejszych 

Polaków negujących kultywowanie uroczystości sierpniowych, między innymi powstania warszawskiego, A. 

Nowak, Patriotyzm zapomnienia”, „Gazeta Polska” 2012, nr 31. 
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wyzwolenia od przeszłości, co młody rzecznik SLD, który Powstanie Warszawskie 

ulokował w roku 1988. Nie wszyscy, ale już wielu, bardzo wielu…
46 

Autorzy dyktand stawiają się w wyraźnej opozycji do tego modelu. Można nawet powiedzieć, 

że ich działanie zostało wymierzone właśnie przeciwko takiej postawie. W jednym z tekstów 

czterokrotnie pojawia się pytanie retoryczne: „Czy o nich pamiętamy?”. Choć nie pada jasna 

odpowiedź, ostatnie zdanie nie daje wątpliwości, że historie przedstawionych bohaterów 

przeminęły wraz z upływającym czasem. Jednym ze sposobów oddania szacunku ich 

poświęceniu i determinacji będzie właśnie „zatrzymanie ich w pamięci”. 

 Istotę kultu pamięci, w tym szczególnie pamięci historycznej, organizatorzy w pełni 

ujmują w jednym z tytułów dyktanda z 2016 „Andrzej Wajda – człowiek z historii”. 

Parafrazuje on tytuły filmów reżysera: „Człowiek z marmuru” (1976), „Człowiek z żelaza” 

(1981), „Człowiek z nadziei” (2013). Wydaje się, że pojęciu „historia” najbliżej jest do 

„nadziei”, ponieważ oba terminy mają charakter abstrakcyjny. Niewątpliwie historię należy tu 

postrzegać jako element duchowy a nawet moralny. W dyktandzie artysta występuje jako ten, 

który poprzez swoja twórczość wskazuje „prawdę historyczną” oraz ma odwagę przypominać 

to, co zapomniane
47

. 

Uwypuklony motyw pamięci bezpośrednio nawiązuje do wspomnianej wcześniej ars 

memoriae. W tym przypadku dyktanda, podobnie jak Abecadło wolnych dzieci, stanowią 

oryginalne narzędzie usprawniające zapamiętywanie. Poprzez użycie systemu ideologicznych  

i symbolicznych „podpór” wspólnej pamięci, poprzez bodziec słuchowy i wspólną praktykę 

zapisu, dyktando walczy z zapomnieniem i jednocześnie wypełnia społeczne zobowiązania
48

.   

Marek Prejs podejmując temat sztuki pamięci wskazuje oralność jako formację 

kulturową, która „najdoskonalej opracowała strategie mnemotechniczne, stawiając znak 

równości pomiędzy komunikowaniem a zapamiętywaniem”
49

. Za szczególnie ciekawy uważa 

okres polskiego baroku, w którym pismo nie zdążyło zdominować ustnych praktyk 

zapamiętywania, ale miało względem nich charakter uzupełniający i wspierający. W formie 

tradycyjnych dyktand spotykamy się z podobną sytuacją – dźwięk i zapis stają się poniekąd 

                                                             
 

46
 Tamże, część artykułu dostępna online pod adresem: 

http://niezalezna.pl/31528-prof-andrzej-nowak-patriotyzm-zapomnienia, [dostęp: 14.01.2017]. 
47

 W dyktandzie opisane zostały Katyń i Człowiek z marmuru. Oba przedstawiono jako próbę przedstawienia 

przez reżysera prawdy historycznej o wydarzeniach i sytuacjach, ukrywanymi przez władzę PRLu. 
48

 M. Prejs, Wstęp [w:] Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, s. 8. 
49

 M. Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, s. 12. 

http://niezalezna.pl/31528-prof-andrzej-nowak-patriotyzm-zapomnienia
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równorzędne. Choć tekst przeznaczony jest przede wszystkim do przeniesienia go na papier, 

twórcy dyktand mają świadomość, że materiał będzie kilkakrotnie recytowany. Czytane 

fragmenty zostają starannie zanotowane – jakby w celu wsparcia własnej pamięci, 

o pielęgnację której postulują organizatorzy konkursu.  

Przyglądając się bliżej samej treści dyktand, należy zauważyć, teksty poprowadzone 

w stylu podniosłym ilościowo przeważają w Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym, 

ale mimo to nie zdominowały go całkowicie. Te unikające uroczystego tonu pojawiają się 

przy objaśnianiu wydarzeń niezwiązanych bezpośrednio z walką zbrojną, a więc 

w biografiach sportowców i niektórych artystów, historii radiofonii czy we fragmentach 

opisujących długie przedziały czasowe (nakładające się na co najmniej trzy wyróżnione ramy 

czasowe). Akapity pozbawione patosu pisane w narracji trzecioosobowej do złudzenia 

przypominają te pochodzące z podręczników do historii. Podobieństwo wydaje się 

nieprzypadkowe. 

 Już od samych początków nauczania historii jako osobnego przedmiotu (XVIII w.) 

celem edukacji historycznej było wychowanie obywatela dla społeczeństwa. Wprowadzenie 

obowiązku szkolnictwa przypadło w dziejach Polski na czas zaborów, w związku z czym 

historia narodowa, usunięta z oficjalnego obiegu, funkcjonowała w systemie oddolnym –       

w przekazach ustnych i książkach domowych. Zyskała w ten sposób charakter 

performatywny
50

. Dyktanda o tematyce historycznej stanowią idealną kontynuację tego 

modelu – rodzaju aktywności istniejącym poza oficjalnym obiegiem (poniekąd aspirując do 

jego skuteczności), dążącym do  odtworzenia „prawdziwego” nurtu wydarzeń, kultywowania 

„właściwych” postaci i dat. Nie dziwi zatem przywołany już zwrot „żywa lekcja 

patriotyzmu”, gdzie o „żywotności” stanowić będzie właśnie podjęcie konkretnego działania 

poza praktykami szkolnymi, formalnymi. Już samo uczestnictwo ucznia w konkursie wyraża 

promowany model tożsamości. 

Narodowotwórcza funkcja historii posiada jedną bardzo ważną cechę – kształci 

postawy i wartości aktualnie praktykowane i doceniane. Co oznacza, że po zakończeniu 

edukacji, dziecko może zastać zupełnie inne warunki społeczne niż te, do których było 

przygotowywane. Na przykład po transformacji ustrojowej w Polsce w latach 

dziewięćdziesiątych, kiedy otwarcie można było wyrażać proeuropejskie poglądy 

                                                             
 

50
 A. Karpowicz, dz. cyt. 290-291. 
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i przygotowywać się do przyłączenia do Unii Europejskiej, zasadnym stało się pytanie czy 

szkoły powinny w większej mierze kształtować w uczniach poczucie przynależności 

narodowej czy europejskiej. Ówczesne podręczniki do historii i WOS-u za cel postawiły sobie 

przedstawienie kraju jako przedstawiciela demokratycznej Europy, którego wkład w jej 

budowę jest niepodważalny. Stąd Polskę reprezentują przede wszystkim: Uniwersytet 

Jagielloński, bitwa pod Wiedniem, Konstytucja 3 Maja i obrona Westerplatte
51

. Jeśli, biorąc 

pod uwagę problemy, z którymi mierzy się obecnie Unia Europejska, założymy, że 

niedalekiej przyszłości związek się rozpadnie bądź Polska wystąpi z niego jako kraj 

członkowski, wielu polskich uczniów wychowanych w poczuciu bycia przede wszystkim 

Europejczykiem będzie musiała na nowo przystosowywać się do warunków społecznych 

i narracji historycznej.   

Selekcja wydarzeń i ich opis stanowi decyzję autorów podręczników. Warto jednak 

wspomnieć, że podczas nauki uczniowie  czytają treść książki nie jako swoistą interpretację, 

ale jako zbiór faktów sugerujących jedną wizję historii. W ten sam sposób należy zanalizować 

treść dyktand, które również wydają się sugerować pewien ciąg wydarzeń powielany              

w kolejnych edycjach. Kwestia ta zostanie poszerzona w opisach bloków: temat,  okresy 

historyczne, postacie. 

                                                             
 

51 
Karpowicz buduje swoje spostrzeżenia na podstawie analizy podręczników „Historia i społeczeństwo” dla klas 

IV-VI szkoły podstawowej. Tamże, s.298. 
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Temat 

Na początku każdego roku (2013-2016) na przełomie lutego i marca grupa nauczycieli            

i recenzentów ustala obszary tematyczne dla Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego. 

Pierwsze szkice tekstów przechodzą najpierw przez redakcję Komisji Wojewódzkiej 

Dyktanda składającej się średnio od czternastu do osiemnastu osób. Później przesyła się je do 

konsultacji historycznej. Po czym, po ostatecznych korektach edytorskich mogą trafić do 

uczniów
52

. 

Teksty przechodzą długą drogę zanim zostaną przedstawione uczniowi. Niewątpliwie 

stanowią wynik złożonej pracy zbiorowej. Jak przyznaje organizator, poruszane w nich 

zagadnienia najczęściej odnoszą się do obchodzonych w danym roku rocznic bądź nawiązują 

do historii lub misji partnera. Jednak jak się okazuje, część organizacji znacznie bardziej 

inspirowało twórców dyktand podczas gdy niektóre prawie wcale. W 2013 roku imprezę 

wspierało Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Patron tej 

placówki nie pojawił się w tekstach na tym, ani na żadnym innym etapie dyktanda. Zamiast 

niego kilkakrotnie w tej edycji przedstawieni zostali: generał Józef Haller, porucznik Antonii 

Stawarz oraz marszałek Józef Piłsudski. Biografia Augusta Fieldorfa w niczym nie ustępuje  

losom wymienionych wojskowych, można nawet stwierdzić, że wszystkie mają wspólny 

trzon – wszystkich łączyła walka z Rosjanami na froncie galicyjskim, uczestnictwo w wojnie 

polsko-bolszewickiej, czynna służba wojskowa w dwudziestoleciu międzywojennym                

a młodszych dalsza działalność w konspiracji w czasach okupacji niemieckiej czy aktywność 

w Polskim Rządzie na Uchodźstwie. Mimo tych zbieżności imiennik muzeum nie pojawia się 

w konkursie. Wzmianki o Armii Krajowej pojawią się dwukrotnie wyłącznie w II edycji 

konkursu. Być może organizatorom zależało na utrzymaniu pierwszej edycji wokół wydarzeń 

z okresu I Wojny Światowej, co po części tłumaczyłoby brak wątków dotyczących statutowej 

działalności partnera.  

W 2014 roku konkurs wsparło Muzeum Narodowe w Krakowie. Według 

organizatorów ten etap miał wskazać na rolę kultury w kształtowaniu się niepodległości
53

.  

Faktycznie, zagadnienia związane z kulturą pojawiły się w co najmniej połowie ułożonych 

dyktand. Warto jednak zaznaczyć, że działalność muzeum opiera się przede wszystkim na 

                                                             
 

52 
Materiały udostępnione przez organizatora, opr. M. Janeczek. 

53 
Tamże. 
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upowszechnianiu kultury wizualnej, a w treści dyktand dominują wątki związane z muzyką     

i literaturą. W tej edycji natrafimy na dwie długie formy zatytułowane: „Historia pieśnią 

pisana” i „Skąd ta pieśń” traktujące wyłącznie o roli muzyki w walce o wolną Polskę. 

Przywołane zostają konkretne tytuły piosenek żołnierskich, partyzanckich (między innymi 

Szara piechota, Jak to na wojence ładnie, Pałacyk Michla, Hej chłopcy, bagnet na broń, 

Pierwsza Brygada, Rota, Karpacka Brygada, Żeby Polska była Polską
54

), z których dwie 

Czerwone maki na Monte Cassino i Mazurek Dąbrowskiego pojawiają się jeszcze kilkakrotnie 

w kolejnych latach. Równie często wspomina się muzyczną działalność Ignacego 

Paderewskiego. Autorzy tekstów wskazują na współczesne zespoły kształtujące tożsamość 

narodową: grupa Lao Che z płytą Powstanie Warszawskie, Kazik z Balladą o Janku 

Wiśniewskim oraz zespół Armia.  

Literatura prezentowana jest jako równie silnie oręże. W jednym z ortograficznych 

testów czytamy: „W Polsce XIX wieku polityka narodowa i narodowa literatura żarzyły się 

tym samym ogniem i stapiały się w amalgamat o niezwykłej gęstości, tak że często 

niepodobna już oddzielić jedno od drugiego” (II MDN PGim. etap woj.). Przywołani zostają 

tacy autorzy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki (Testament mój, Balladyna), Kamil 

Baczyński, Aleksander Kamiński (Kamienie na szaniec),Gustaw Herling-Grudziński (Inny 

świat), Kazimierz Wierzyński (Laur olimpijski) Julian Tuwim, Fryderyk Járosy czy Marian 

Hemar.  

Na promowaną sztukę wizualną składa się przede wszystkim film. Poświęconych mu 

zostało kilka krótkich form testowych oraz dwa dłuższe teksty („Kino w służbie historii” 

i „Andrzej Wajda – człowiek z historii”). Kino polskie występuje jako niekonwencjonalne, 

ale skuteczne, narzędzie wspomagające dążenie do niepodległości. Wspomniano wiele 

tytułów, między innymi: Katyń, Człowiek z marmuru, Zakazane piosenki, Powstanie 

Warszawskie, Miasto 44, Parada Warszawy, Agent nr 1. Kamera została przedstawiona jako 

towarzyszka     i sprzymierzycielka żołnierzy – w bitwie pod Monte Cassino i we wrześniu 

1939 (IV MDN Gim.).  

                                                             
 

54 
Piosenka Żeby Polską była Polską została skomponowana w 1976 przez Włodzimierza Korcza z tekstem Jana 

Pietrzaka. Nie należy do grupy piosenek partyzanckich, ale ma charakter oddolny, funkcjonujący poza 

oficjalnym obiegiem zdominowanym przez władze komunistyczne. 
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W ramach sztuki malarskiej padają takie nazwiska jak Jan Matejko, Wojciech Kossak, 

Leon Chwistek, Józef Czapski czy Bronisław Czech, lecz  w formie krótkich 

jednozdaniowych fragmentów nie wskazujących na wartość ich działalności twórczej 

w budowaniu tożsamości
55

. W trzeciej edycji konkursu, kiedy patronatem objął ją Ośrodek 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, nazwisko Kantora pada 

wyłącznie raz, obok postaci Karola Wojtyły również związanego z krakowskimi grupami 

teatralnymi. Przypomniany został jeden z pierwszych pełnych podziemnych spektakli  

stworzonych przez artystę, który według autorów dyktanda wywołał: „nadto długie dyskusje 

na temat sensu estetyzującej sztuki awangardowej w nieludzkim czasie pogardy” (III PGim. 

etap woj.). Organizatorzy wyznaczają w ten sposób pewien system wartościowania sztuki –  

dobre obrazy nie powinny uciekać od problemów społecznych, ale kumulować w sobie 

potencjał bojowy, opozycyjny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tę narrację, zastanawia fakt 

pominięcia innych obszarów działalności Kantora, bardzo ważnych w kontekście rozwoju 

polskiej sztuki – malarstwo informelu, projekty konceptualne i happeningi, które w jawny 

sposób przeciwstawiały się powojennemu socrealizmu
56

.  

Choć patronat sugeruje dominację kultury jako przewodniego motywu dyktand, to 

sport stanowi główną oś zainteresowań organizatorów w 2015 roku. Co ciekawe, samo 

opracowanie zagadnienia sportu zostało potraktowane w sposób niekonsekwentny. Elementy 

dotyczące tego wątku znalazły się tylko w tekstach przeznaczonych dla szkół podstawowych 

i kilku zestawach testowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Nieobecność wydarzeń 

sportowych w formularzach dla trzynastolatków i piętnastolatków wydaje mi się 

niezrozumiała. Organizatorzy jasno deklarują: „Teksty adresowane do danej grupy uczniów 

dostosowane są do wymagań edukacyjnych danego poziomu.
57

” Osiągnięcia i życiorysy 

                                                             
 

55 
Wyjątek stanowi Matejko, który pojawił się obok Fryderyka Chopina i Adama Mickiewicza : „Kiedy 

słyszymy nazwiska: Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Jan Matejko, wiążemy je z autorami arcydzieł, które 

na zawsze wpisują się w pamięć jako oręż batalii o niepodległość. Pokrzepiały i utwierdzały one Polaków                               

w przeświadczeniu, że naród istnieje i nigdy się nie podda” (I MDN Podst.). Biorąc jednak pod uwagę, że życie             

i działalność tych twórców kończy się w XIX wieku i nie pokrywa się z  okresem historycznym deklarowanym 

przez organizatora sugeruje, że twórcza aktywność wymienionych w tekście malarzy nie ma charakteru 

narodowotwórczego. 
56 

W latach 1947 – 1950 Tadeusz Kantor pracował jako profesor malarstwa w Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych w Krakowie. Namawiał studentów do ryzyka w imię swobody twórczej, podkreślał konieczność 

utrzymywania niezależności ideologiczno-politycznej. Jego postawa sprowokowała władze do zwolnienie go ze 

stanowiska wykładowcy WSSP i wydania zakazu uczestnictwa w oficjalnych wystawach w okresie stalinizmu. 

Źródło: http://www.tadeuszkantor.com.pl [dostęp: 28.01.2017]. 
57 

Materiały udostępnione przez organizatora, opr. M. Janeczek. 

http://www.tadeuszkantor.com.pl/
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polskich sportowców wydają się równie atrakcyjne dla wszystkich grup wiekowych. Tym 

bardziej, że sport organizatorzy przedstawiają  jako niezbędny element postawy patriotycznej.  

W 2016 roku małopolskim dyktandom patronowało Radio Kraków. Radiofonii 

Krakowskiej zostały poświęcone dwa długie teksty i choć stanowisko twórców konkursu 

wydaje się nawet afirmatywne
58

 to konstruują w podsumowaniu jednego z tekstów dość 

nieczytelne zdanie: „Dzieje każdego radia są wpisane w historię, politykę i niebywały postęp 

technologiczny. Pomimo to wciąż pozostaje ono wyjątkowym medium.” (IV PGim. etap woj.) 

Fragment sugeruje, że związanie przeszłości jakiegoś medium z historią, polityką i rozwojem 

technologicznym umniejsza jego wyjątkowość. Wydaje mi się, że autorom chodzi tutaj przede 

wszystkim o dzisiejszy niski poziom skuteczności przekazu radiowego, który w czasach 

międzywojennych i na początku II Wojny Światowej odgrywał niezwykle ważną rolę.  

W zeszłym roku Radio Kraków wystąpiło nie tylko jako bohater tworzonych 

opowiadań. W siedzibie stacji odbyło się dyktando dla dorosłych, wydarzenie towarzyszące 

Małopolskiemu Dyktandu Niepodległościowemu. Tekst dyktanda ułożyli przedstawiciele 

mecenasa konkursu firmy Farmona, która zajmuje się produkcją i sprzedażą kosmetyków 

naturalnych. Różnice w tematyce i konstrukcji dyktanda bez trudu da się zauważyć. Treść 

stanowi swoistą reklamę serii kosmetyków Farmony „Tutti Frutti” połączoną z promocją 

języka polskiego. Czytamy: „Ortografia jest tym dla naszej dumy narodowej, czym 

zagnieżdżona w miąższu szypułka dla truskawki”, „odstępstw mamy więcej niż marakuja 

pestek”, „za esofloresowym śladem twojego długopisu kroczą zastępy przodków”.  Daleko tej 

treści od powagi i wzniosłego tonu dyktand przeznaczonych dla uczniów. W kontrze do aury 

walki i cierpienia dorośli otrzymali tekst frywolny i rozwiązły, odnoszący się do doznań 

zmysłowych, przyjemności i rozkoszy. Tekst dla dorosłych odsłonił coś bardzo istotnego – 

korelację pomiędzy narzędziami konstruującymi postawy patriotyczne a językiem reklamy. 

Postaram się przyjrzeć bliżej temu podobieństwu w dalszej części tekstu. 

Różnica między dyktandami dla młodszych a tymi przeznaczonymi dla dojrzałych 

uczestników nie wynika tylko z podniosłej narracji tych pierwszych. Przede wszystkim 

w tekstach przeznaczonych dla uczniów przeważają tematy związane z militariami, walką, 

aktywnością partyzancką i oporem wobec wrogów. Tylko cztery dyktanda ze wszystkich 

                                                             
 

58 
„(…) okazało się, że może ono [radio – przyp. M.L.]służyć nie tylko błahej rozrywce, ale również, a może 

przede wszystkim, sprawom wielkim.” (IV MDN PGim.). 
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ułożonych nie dotyczy działań zbrojnych. Ramy czasowe nie stanowią tu żadnego wyróżnika 

– w przywoływanych okresach pokoju występują żołnierze przypominając o nieustannej 

aktywności wojska. Wątki wojenne daleko w tyle zostawiają inne zagadnienia. Rola kultury 

została podjęta w dwunastu tekstach, sport w trzech, nauka w czterech, a osiem posiadało co 

najmniej jeden fragment o charakterze biograficznym.  

Dysproporcje w podejmowanej tematyce ściśle wiążą się z promowanymi bohaterami               

i wyróżnionymi wydarzeniami historycznymi. Z pewnością zarysuje się to wyraźniej po 

przyjrzeniu się tym kwestiom w dalszej części pracy. 
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Okres historyczny 

W 2010 roku Instytut Pamięci Narodowej wydaje książkę Od niepodległości do 

niepodległości. Historia Polski 1918-1989  autorstwa historyków: Adama Dziuroka, Marka 

Gałęzowskiego, Łukasza Kamińskiego i Filipa Musiała. Pozycja rozpowszechniona jest 

zarówno w wersji drukowanej, jak również udostępniona za darmo w wersji cyfrowej
59

. 

Materiały zgromadzone na stronie internetowej poświęconej tej pracy stanowią niezwykle 

bogaty zbiór. Składają się na nie ponad dwa tysiące artykułów, filmów i e-booków.  

To na podstawie wymienionej publikacji organizatorzy Małopolskiego Dyktanda 

Niepodległościowego „Po polsku o historii” jasno wyznaczyli ramy czasowe 

przedstawianych w dyktandzie wydarzeń 1914/1918-1989. Możliwe, że trafili na książkę 

IPNu dopiero w 2014 kiedy wznowiono wydanie. Tłumaczyłoby to dlaczego w regulaminie 

pierwszej edycji konkursu z  2013 roku nie znajdziemy dat granicznych podejmowanego 

okresu historycznego : 

II. Cele konkursu: 

1.Kształtowanie świadomości językowej uczniów. 

2.Upowszechnianie wiedzy na temat roli języka polskiego w zachowaniu tożsamości         

i rozwoju kultury narodowej. 

3. Doskonalenie umiejętności poprawnego pisania zwłaszcza nazw własnych związanych 

z walką o odzyskanie niepodległości Polski
60

. 

 

W tej edycji dominowała tematyka z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości 

przez Polskę w 1918 roku. Co znamienne, dotyczyła tylko wydarzeń mających miejsce 

„lokalnie” a więc miasta Krakowa i Tarnowa. Już od drugiej edycji sytuacja zmienia się – 

wydarzenia z okresu 1914-1918 prawie całkowicie zanikają na rzecz relacji z czasów 

międzywojennych i II Wojny Światowej. Równolegle w statucie wydarzenia pojawia się 

adnotacja dotycząca widełek czasowych proponowanych przez autorów Od niepodległości do 

niepodległości. Zapis „1914/1918” wygląda sztucznie, przez co można mieć wrażenie, że 

gdyby twórcy dyktand nie kierowali się publikacją IPN od samego początku a dopiero od 

2014 roku. Organizatorzy wprowadzając zmiany w statucie II edycji dla zachowania ciągłości 

                                                             
 

59 
Publikacja dostępna online: http://www.polska1918-89.pl/ [dostęp: 15.01.2017] 

60
oficjalna strona internetowa Małopolskiego Dyktanda Niepoległościowego  „Po polsku o historii”, zakładka 

Materiały edycji 2016-2013. Dostępna pod adresem: http://www.dyktando.hostingasp.pl/Archiwum.aspx dostęp: 

[15.01.2017] 

http://www.polska1918-89.pl/
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i spójności przedsięwzięcia nie chcieli usuwać zapisu 1914-1918, mając świadomość, że 

poświęcili wydarzeniom z tego okresu cały pierwszy etap. Zdystansowanie się organizatorów 

od pierwszego etapu podkreśla prezentacja z gali podsumowującej czteroletnie 

zaangażowanie organizatorów i uczestników – na slajdach etapy określane są jako II MDN-

2014, III MDN-2015, IV MDN-2016, nie pojawia się natomiast I MDN, zastąpione 

sformułowaniem „pilotażowa-2013”
61

.  

Kontynuacje projektu wskazują na coraz silniejsze zainteresowanie twórców konkursu 

II Wojną Światową. W 2015 roku tematy drugowojenne idą w parze z opisem rzeczywistości 

II Rzeczpospolitej. Rok później zdecydowanie mocniej akcentowane są lata czterdzieste XX 

wieku. Zaproponowany przeze mnie podział osi czasu (1914-1989) na cztery odcinki odnosi 

się do klasyfikacji zaproponowanej przez Dziuroka, Gałęzowskiego, Kamińskiego i Musiała. 

Ostatecznie scaliłam bardzo różnorodny okres historii Polski 1945-1989 podczas gdy 

w publikacji Od niepodległości do niepodległości czas ten wypełnia pięć nachodzących na 

siebie odcinków. Decyzję podjęłam w celu wprowadzenia przejrzystości w projektowanej 

tabeli – twórcy dyktanda odwołali do wydarzeń z tego okresu w zaledwie sześciu tekstach, 

często o charakterze przekrojowym, pod tytułami: „Druga i Trzecia Rzeczpospolita” czy „Od 

niepodległości do wolności – stulecie w pigułce”. Choć stanowi najdłuższy zdefiniowany 

przedział czasowy, okazuje się najmniej atrakcyjny dla celów konkursu.  

W tekstach niektóre wydarzenia historyczne powtarzają się kilkukrotnie. Parę razy 

zostały przywołane zaślubiny Polski z morzem wraz z osobą generała Józefa Hallera. Dwie 

kolejne przywołane historie stały się dla małopolskiego dyktanda wydarzeniami-wytrychami, 

za których pomocą mogą mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jednym z nich 

jest bitwa pod Monte Cassino. Zostało jej poświęconych kilka całych tekstów i dużo krótkich 

form, w których reprezentowana jest przez figury kaprala Wojtka, generała Władysława 

Andersa i piosenkę Czerwone maki na Monte Cassino. Opisy nie koncentrują się jednak na 

przebiegu walk, trudnościach związanych ze współpracą z wojskami alianckimi, dramatyczną 

decyzją o zbombardowaniu klasztoru czy ogromnymi stratami w ludności cywilnej                   

i wojskowej jaką przyniosła kampania włoska. Dominuje treść dotycząca praktyk 

upamiętniania tragedii i ofiar złożonych przez polskich żołnierzy. W dyktandach nie ma 

wzmianki o tym, że w czasach PRL-u ten temat był mocno ztabulizowany, a części jej 
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 Materiały otrzymane od organizatora, oprac. M. Janeczek. 
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uczestników, w tym samemu generałowi Andersowi, zostało odebrane polskie 

obywatelstwo
62

. Mimo to można odnieść wrażenie, że autorzy odnoszą się właśnie do okresu 

powojennej cenzury.  Zależy im nie tyle na opisie wydarzeń i przestawieniu faktów, ale na 

zaznaczeniu, że pamięć o wydarzeniu jest mocna, żywa i niezmiennie trwa do dzisiaj. 

Zaświadczają o niej opisane w tekstach epizody takie jak odsłonięcie w 2014 roku pomnika 

Niedźwiedzia Wojtka w Parku Jordana w Krakowie
63

 czy wzmianka o spotkaniu z prof. 

Wojciechem Narębskim -  towarzyszem sławnego misia. Warto wspomnieć, że ten nietypowy 

żołnierz zyskał wyjątkową pozycję w oczach organizatorów – pojawia się kilkakrotnie 

i „trzeba go zobaczyć”, podczas gdy polarna niedźwiedzica Baśka, towarzyszka polskich 

oddziałów w Murmańsku, przywołana zostaje tylko raz w formie barwnej ciekawostki. Hasła 

„Niedźwiedź Wojtek” i „Monte Cassino” funkcjonują w tekstach podobnie do internetowych 

linków łączących i odnoszących zapisane treści do kolejnych wydarzeń, tworząc sieć, 

historyczną mapę czasu. Nie ma ona formy pojedynczej osi wyznaczającej dwa kierunki 

przyszłość i przeszłość, ale zdaje się rozlewać na boki tworząc płaszczyznę, na której każdy 

punkt, każde wydarzanie może być „podlinkowane” do innego bez względu na ich odległość 

czy, jak zdawałoby się na pierwszy rzut oka, nieprzystawalność. 

Obok bitwy pod Monte Cassino pojawia się nieodmiennie powstanie warszawskie, 

które wyraźnie zdominowało treść dyktand. Jedynie w pierwszej edycji nie występuje żadne            

z afirmowanych później wydarzeń 1944 roku co podkreśla jej odrębność od dalszych 

kontynuacji. Obecnie powstanie warszawskie bez wątpienia stanowi jedno z najsilniej 

spopularyzowanych wydarzeń II wojny światowej. Podłoże współczesnej „przebojowości”      

i atrakcyjności powstania wnikliwie bada Marcin Napiórkowski w swojej ostatniej książce 

Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014. Stawia tezę, że „pamięć pamięta samą 

siebie”
64

 co oznacza, że praktyki pamięci mają swoją ciągłość i własną historię, do której 

mimowolnie odnoszą się wszystkie spotkania rocznicowe. Wybór sposobu upamiętnia staje 

się tak samo istotny, jeśli nawet nie ważniejszy, od zwykłego przywołania przeszłości. 
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W. Anders, Bez ostatniego rozdziału: Wspomnienia z lat 1939–1945. Londyn: Gryf Publishers, Ltd, 1959, 

s. 385. 
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„18 maja 2014 roku w Parku Jordana w Krakowie odsłonięto pomnik Niedźwiedzia Wojtka, niezwykłego 

żołnierza z Armii Andersa. Nie trzeba przypominać, że była to 70 rocznica zdobycia przez Polaków klasztoru na 

Monte Cassino. Najwyższy czas aby przewodnicy oprowadzający turystów po Krakowie, uwzględnili w swych 

planach kaprala Wojtka i Galerię Wielkich Polaków, do której niedźwiedź wskazuje łapą kierunek” (II Podst. 

dogrywka) 
64 

M. Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 

2016, s. 395. 
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Podobnie jak pamięć o bitwie o Monte Cassino władze PRLu  starały się ocenzurować pamięć 

o powstaniu warszawskim. Jednak podczas gdy włoskie wzgórze oddalone było o tysiące 

kilometrów ciała powstańców i ludności cywilnej dotkliwie przypominały o ogromnej stracie 

i o olbrzymim poświęceniu mieszkańców Warszawy. Zakaz upamiętnienia ofiar i oficjalne 

szykany skierowane w stronę żołnierzy AK i ich dowódców spowodowały wytworzenie się 

oddolnego obiegu pamięci. Napiórkowski definiuje dwa rodzaje pamięci: pierwszą wpisującą 

się w topos Konduktu i przeciwną jej, przynależną do toposu Pochodu
65

. Ścierały się 

rokrocznie 1 sierpnia kształtując opozycyjne wobec siebie obozy, w których partycypacja 

w jednym zakładała wrogość w stosunku do drugiego. Powstanie warszawskie stało się mitem 

jednoczącym przeciwników władzy ludowej i radzieckiego reżimu na tyle skutecznie, że 

wchłonęło w siebie wszystkie inne wydarzenia mające antysystemowy charakter – strajki 

górników i stoczniowców czy zbrodnię katyńską
66

.  

Opis powstania warszawskiego w dyktandach potraktowany jest podobnie jak bitwa 

pod Monte Cassino. Sam przebieg wydarzenia, sposób walki powstańców, ich ubiór, 

pseudonimy i przynależność do oddziałów zostały dużo lepiej opracowane przez autorów niż 

polski udział w kampanii włoskiej. Ale w tym wypadku również dominowało przedstawienie 

różnych metod upamiętnienia zrywu – tworzenie miejsc pochówku (ekshumacja i złożenie 

ciała Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na warszawskich Powązkach), wydawanie książek, 

tekstów (B. Kulesza Do nieba jest najbliżej z Polski ), filmów (Miasto ’44, Powstanie 

Warszawskie) i piosenek (płyta Lao Che Powstanie Warszawskie). 

                                                             
 

65 
„Topos Pochodu, chętnie wykorzystywany przez propagandę komunistyczną, opowiada o ciągłym podążaniu 

naprzód, ku lepszej przyszłości, nakazując pozostawienie za sobą przeszłości i zmarłych; topos Konduktu – 

związany z polską tradycją martyrologiczną – podkreśla wagę żałoby i skupienia na przeszłości.”, tamże, s. 51. 
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Tamże, s.332. Konflikt oddolny-oficjalny podczas obchodów rocznic powstania niezwykle wyraźnie 

zarysowuje na przykładzie włączenia w pamięć o powstańcach pamięci ofiar o katastrofie smoleńskiej. Póki 

recepcja i upamiętnienie tragedii lotniczej z 2010 miała charakter antysystemowy Jarosław Kaczyński, 

uosabiającego bojownika o prawdę historyczną  witamy był na obchodach powstania oklaskami podczas gdy na 

przedstawicieli opozycyjnej wobec niego partii rządzącej czekały gwizdy. W kolejnym roku po korzystnych 

wyborach parlamentarnych dla prezesa PiS-u, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz, 

działającego z ramienia tej grupy rządzącej, zdecydował, że przy każdym apelu w asyście Wojska Polskiego ma 

zostać odczytany tzw. apel smoleński. Pierwsze protesty dotyczące tego zarządzenia pojawiły się właśnie 

podczas obchodów 1 sierpnia 2016. Swój sprzeciw wyraziły organizacje kombatantów, uczestnicy powstania 

warszawskiego, członkowie AK i weterani walk z komunistyczną władzą, później dołączyła do nich opozycja          

i Komitet Obrony Obywatelskiej [S. Grela, Wszędzie apel smoleński. Bohaterowie się buntują, artykuł dostępny 

na online: https://oko.press/wszedzie-apel-smolenski-bohaterowie-sie-buntuja/, dostęp: 29.01.2017]. Ingerencja 

władzy w formy obchodów powstania warszawskiego, ale też innych wydarzeń zakazanych a później 

cenzurowanych w okresie PRL-u, będzie utożsamiana z propagandową działalnością nastawioną na 

zawłaszczenie  pamięci oddolnej.  

https://oko.press/wszedzie-apel-smolenski-bohaterowie-sie-buntuja/
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Z jednej strony twórcy dyktand w sposób afirmatywny podchodzą do popularności 

powstania, z drugiej jednak starają się odnieść do samego wydarzenia krytycznie 

zastanawiając się nad słusznością jego wybuchu: 

A następnie 1 sierpnia 1944 roku – powstanie warszawskie, którego sens pozostaje 

nierozstrzygniętym dylematem, ale heroiczna postawa uczestników zasługuje na 

najwyższy szacunek (II MDN PGim.)  

W pierwszych dniach powstania Warszawiacy w euforii słuchali hymnu oraz audycji 

nowopowstałego radia powstańczego „Błyskawica”. Jakkolwiek byśmy nie oceniali – 

zachłysnęli się po prostu długo oczekiwaną chwilą wolności. (III MDN Gim. woj.) 

Stosunek autorów do samych powstańców jest jasny – to bohaterowie. Jednak nie chcą  

heroizować konkretnych osób, odnoszą się do zachowań ogółu „powstańców” tworząc 

jednolity obraz całej grupy. Na plan pierwszy wysuwają antysystemowy i oddolny charakter 

akcji, zdawałoby się od początku skazanej na klęskę wobec dobrze zorganizowanego 

i dysponującego przewagą militarną przeciwnika. Opozycja między elitą dobrych 

a niezliczoną rzeczą złych buduje podwaliny pojęcia obrońcy kraju i wyznacza model 

patrioty. 
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Geografia 

Przestrzenne ujęcie historii zarysowuje uczniom geograficzny podział miejsc pamięci 

kluczowych dla walki o niepodległość. Narrację opisanych wydarzeń, zarówno tych                

o charakterze światowym oraz tych o znaczeniu lokalnym,  autorzy tekstów zamykają 

w ramach współczesnych granic Polski
67

. Przywoływane fakty rzadko zostają osadzone na tle 

szerszego światowego bądź europejskiego pola. Sporadycznie występują nazwy innych 

państw (Anglia, Szkocja, Francja, Włochy, Węgry), wśród których dominują te przedstawione 

jako kraje nieprzyjacielskie (Niemcy, Związek Radziecki/Rosja, Austro-Węgry, Ukraina). 

Pojawia się natomiast dużo miejscowych ciekawostek i informacji dotyczących miast 

województwa małopolskiego i mazowieckiego.  

Pierwsza edycja konkursu ma charakter wyjątkowy o tyle, że nie wychodzi poza 

przestrzeń obecnego macierzystego województwa. Uczniowie czytają o działaniach 

wyzwoleńczych  czasów 1914-1918 na terenach Krakowa i Tarnowa. W kolejnych latach 

w treściach dyktand silniej zarysowują się tereny podwarszawskie i sama stolica jako źródło 

niepodległościowych dążeń i ambicji. Kraków i Warszawa często występują razem w jednym 

tekście, jednomyślnie wyrażając te same postawy i dążenia ich mieszkańców: „Warszawa 

całą swą troską przywarła do prastarych murów Krakowa. I nie tylko Warszawa.”
68

 

Skupienie się twórców tekstów nie tyle na samym przebiegu wydarzenia co na 

sposobie ich upamiętniania, powoduje, że nawet odległe przestrzennie wydarzenia 

(w stosunku do granic Polski), na przykład bitwy pod Monte Cassino, nie tyle przenosi nas 

poza granice kraju co rozciąga mapę pamięci poza obszar Polski. 

Wydaje się, że geograficzne granice wyznaczone przez organizatorów określają 

pewien typ narodu, pojmowanego terytorialnie, a nie etnicznie. W dyktandach problem 

etniczności i rasy w ogóle się nie pojawia, mimo że odegrał kluczową rolę ideologii II wojny 

światowej oraz był stałym elementem kultury politycznej dwudziestolecia międzywojennego, 

na przykład w postaci nagonek antysemickich.  

                                                             
 

67 
Jeden z fragmentów dyktanda wyznacza terytorialne ramy przebywania Polaków :„Od Morza Bałtyckiego po 

Kresy Wschodnie Polacy doznawali przemocy ze strony dwóch wrogów – hitlerowskich Niemiec i Sowietów” 

(II MDN, Pgim.) 
68 

cytat pochodzi z „Tygodnika Ilustrowanego” z 5.12.1914 składającego się na całość dyktanda I etapu dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku. 
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Postacie 

Kategoria postacie obejmuje zarówno całe grupy bohaterów przedstawianych jako 

jednolite zespoły jak i pojedyncze jednostki występujące z imienia i nazwiska. Do celów 

analizy podzieliłam je na trzy zespoły: bohaterowie, wrogowie i wykluczeni. Jasne nazywanie 

przez autorów postaw przyjaznych i wrogich potwierdza stosowność takiego rozgraniczenia.  

Bohaterowie 

W dyktandach pojawiają się dwa typy heroizacji – jednostek i mas. Narracja operująca 

ogólnymi kategoriami „Polaków” czy „polskich żołnierzy” pojawia się najczęściej i dotyczy 

dużych i szerzej opisanych zjawisk jak bitwa pod Monte Cassino czy powstanie warszawskie. 

Podobna heroizacja mas miała miejsce w okresie Polski Ludowej – to ludowi i klasie 

robotniczej walczącej z okupantem stawiano pomniki a nie pojedynczym poległym („walkę    

o ciała” żołnierzy, graniczące z cudem odnalezienie członka rodziny, ekshumacje                      

z masowych grobów i godny pochówek świetnie opisuje Marcin Napiórkowski                             

w przywołanej wcześniej pozycji
69

).  

Za pomocą tych ogólnych kategorii dyktanda konstytuują podmiot zbiorowy. Oprócz 

nich występuje w nich zestaw zwrotów takich jak „my”, „nasze”, „oni”, „naród”, które 

według Michaela Billinga mają za zadanie przywoływać narodowe poczucie tożsamości bez 

konieczności określania o kim i do kogo mówimy. Słowa te określa mianem deiktycznych
70

, 

czyli takich, które wskazują na rzeczy konkretne, często osadzone w określonym kontekście, 

właściwe formie rozmowy
71

. Uczeń automatycznie rozpoznaje, że „my” oznacza wszystkich 

Polaków a „nasze” to to samo co „polskie”. Dzięki tym zwrotom podmiot zbiorowy jakimi są 

„Polacy”, nie tylko tworzy tło dla reszty przywoływanych postaci, ale również normalizuje te 

konteksty. Ten sposób mówienia, ale też pisania i słuchania, odnoszący się do narodowej 

tożsamości nie pozostaje właściwy tylko przywoływanym dyktandom, ale codziennie 

                                                             
 

69
 M. Napiórkowski, dz. cyt. Część I. Opowieści o śmierci, s. 33-126. 

70
 Oprócz zwrotów „my”, „nasze”, „oni”, „naród” Biling podaje jeszcze zwroty takie jak „ten/ta”, „tu”, „tutaj”. 

M. Billing, Banalny nacjonalizm, tłum. M. Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008, s. 198-199. 
71

 Kiedy rozmawiamy z kimś bezpośrednio możemy odwoływać się do tego co widzimy bądź słyszymy 

zwrotami „ten”, „to”, „my” i „nasze” bez obaw, że pozostaniemy niezrozumiali, ponieważ nasz rozmówca 

najczęściej widzi i słyszy to samo. 
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funkcjonuje w dyskursie publicznym
72

. Stanowi on składową praktyk, które Michael Billing 

nazywa „flagowaniem” ojczyzny, do których wrócę jeszcze w dalszej części pracy.   

Zbiór przedstawionych z tabeli Bohaterów składa się z rzędu podgrup definiujących 

wykonywane przez postacie profesje:  politycy, wojskowi (w tym żołnierze, powstańcy, 

uczestnicy walk), harcerze, artyści, naukowcy, sportowcy, robotnicy. Najczęściej pojawiali 

się reprezentanci wojska (w dwudziestu dwóch dyktandach), później politycy i dyplomaci 

(w dziesięciu tekstach), artyści (muzycy – w ośmiu, literaci – w pięciu, malarze – w trzech, 

kabareciarze/aktorzy –w dwóch, twórcy filmowi – w czterech)
73

, dalej robotnicy 

(pięciokrotnie) a na końcu naukowcy i sportowcy
74

 (każda grupa dwukrotnie). Na kanwie 

takiego podziału uczeń konstruuje w głowie obraz lat 1914-1989.  

Przeważające uznanie dla wojskowych określa fizyczne działanie i udział 

w potyczkach zbrojnych jako najskuteczniejszą metodę państwowej emancypacji.  Ideę 

bezpośredniego starcia z wrogiem i wygranej bądź przegranej potwierdzają sformułowania, że 

literatura, muzyka, kino, radio i satyra stanowią „niekonwencjonalny”, „niezwyczajny” 

sposób walki o niepodległość. Wielokrotnie powracające słowo „oręż” oznaczające technikę 

odzyskiwania państwowej niezawisłości osadza te zjawiska właśnie w kontekście walki 

zbrojnej.  

Hierarchizacja doświadczenia danego okresu w dyktandach wydaje się być 

kontynuacją narracji podręczników do historii. Jak zauważa Agnieszka Karpowicz 

w analizowanych przez nią książkach szkolnych pojawia się fragmentaryzacja ludzkiego 

doświadczenia
75

. Rzeczy, zjawiska, postacie nie zawsze funkcjonują symultanicznie – wojny, 

bitwy, konflikty występują oddzielnie od nauki, kultury, życia cywilnego. Autorzy dyktand 

umiejętnie wykorzystali analogiczną konstrukcję, świadomie osadzając codzienność, sport 

czy sztukę w tematyce wojennej w swoisty sposób zawłaszczając te przestrzenie.
76

 

                                                             
 

72
 „Narodowa tożsamość stanowi rutynowy sposób mówienia i słuchania, automatycznie ustawia w kontekście 

do „naszego narodu”, jest sposobem bycia, który nawykowo izoluje od innych”, tamże, s. 206. 
73 

Artyści różnych dziedzin często występowali zbiorczo w jednym tekście. Podsumowując wszystkie dyktanda 

artyści pojawili się w dziewięciu na dwadzieścia siedem tekstów. 
74 

Liczba sportowców wymienianych z imienia i nazwiska oraz ilość fragmentów dotyczących sportu jest dużo 

większa niż naukowców.  
75 

A. Karpowicz, dz. cyt., s. 297. 
76 

Teksty całkowicie poświęcone sportowi czy literaturze w dwudziestoleciu międzywojennym nieodmienne 

zakończone są przypomnieniem o ich podległym stosunku względem tematyki wojskowej: „Tak oto jeszcze raz 
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Oprócz środowisk zawodowych w tekstach można wyróżnić kilka terminów 

opisujących kolejne grupy osób. Między innymi na kartach dyktand bardzo często pojawia się 

zwrot „Polacy”. Określają niezdefiniowaną zbiorowość o sporej dozie siły sprawczej, zawsze 

jednolitą i jednomyślną – „Polacy próbowali”, „Polacy dojrzeli do zmian”, „Polacy nie złożyli 

broni”, „Polacy nie tracili nadziei”, „Polacy (…) nie pogodzili się z niewolą”, „Polacy 

niechętnie angażują się”. Brak zróżnicowania wewnętrznego kategorii Polaków, wydaje się 

nie być nieuzasadniona, szczególnie w tekstach o charakterze przekrojowym (lata 1914-

1989), w którym pojęcie narodu i przynależności do niego było wyraźnie zróżnicowane.   

Grupą, najprawdopodobniej stanowiącą część „Polaków”, są „Powstańcy” i „polscy 

żołnierze”. Ich podmiotowość i sprawczość wyraża się najczęściej w opozycji do wrogiego 

ciała „Niemców”. Przypisano im też określony zestaw cech i postaw, takich jak odwaga, hart 

ducha, heroizm, wiara w zwycięstwo, niezłomność, bohaterstwo, charyzma, pomysłowość, 

szybkość, męstwo, duma, ofiarność. W tekstach wielokrotnie pojawiał się honor – jako 

wartość ceniona wyżej niż pokój i życie. 

Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. (…)Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na 

pewno na pokój zasługuje. Ale pokój ma swoją cenę: wysoką, ale wymierną. My w 

Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, 

narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. [podkr. M.L.]
77

  

Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub
78

. 

 Honorowa może być walka, ale też opór wobec okupanta. Ceniono zarówno bierny sprzeciw 

jak i czynne działanie w formie małych sabotaży. Współpraca z wrogiem albo wyrażanie 

zgody na stosowane przez niego praktyki skutkowała jedną z najgorszych kar wydawanych 

przez podziemne trybunały AK: karę infamii, czyli pozbawienia czci.  

Na przykład aktorom godzącym się na pracę w kinach przejętych przez hitlerowców oraz 

osobom oglądających wypuszczane filmy groziły represje ze strony władz Polskiego Państwa 

Podziemnego. Temu służyła przywołana w konkursie akcja „Tylko świnie siedzą w kinie”. Ta 

                                                                                                                                                                                              
 

w chwili zagrożenia bytu narodowego trzeba było sięgnąć nie tylko po pióro, ale i żołnierski karabin.” (III MDN 

PGim.), „Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, sportowcy walczyli dalej, ale nie o medale, lecz o Ojczyznę.” 

(III MDN Podst.). 
77 

Cytat z przemówienia Ministra Józefa Becka (05.05.1939) wykorzystany w dyktandzie z II edycji dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. 
78 

Cytat z piosenki „Czerwone maki na Monte Cassino” otwierający dyktando dla uczniów gimnazjum w edycji          

z 2014 roku.  
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i inne operacje dywersyjne odbywały się bardzo często na ulicach i na murach. Malowanie na 

ścianach budynków kotwic Polski Walczącej, żółwi wzywających do biernego oporu czy 

haseł komentujących bieżące wydarzenia polityczne: „Chociaż z futer macie gacie, jednak 

wojny nie wygracie” stanowiło jedną z niewielu możliwości wyrażania sprzeciwu wobec 

władzy. Dziś graffiti i murale, podobnie jak kiedyś obchody zakazanych uroczystości 

rocznicowych, mają potencjał polityczny. Oba fenomeny łączy zarówno ich antysystemowa 

forma, jak i promowane treści.  

Joanna Tokarska-Bakir i Anna Zawadzka w tekstach wstępnych do albumu Święta 

wojna bezpośrednio przyrównują tradycję „graffiti walczącego
79

” do współczesnych napisów 

na murach
80

. Zauważają kontynuację nie tylko znaków graficznych (kotwica powstańcza, 

barwy biało-czerwone, uniwersalna szubienica, na której może zawisnąć swastyka, nazwa 

konkurencyjnego klubu sportowego, przeciwnej partii albo gwiazda Dawida,), ale też treści 

(wezwania do walki i oporu wobec przeciwnika, gloryfikacja zwycięzców, zapewnianie          

o wierności i wskazanie na przynależność do elity – „Nieliczni przeciwko Niezliczonym
81

”).  

Szczególnie emblematyka kibicowska przesycona jest elementami ikonosfery 

niepodległościowej. Przywoływane są symbole głęboko zakorzenione w polskiej kulturze, 

które można odczytywać wyłącznie przez kontekst tego środowiska. Tak dzieje się                  

w przypadku kiedy na murach pojawiają się hasła rasistowskie, homofobiczne, faszystowskie 

czy antysemickie. Jednak jak zauważa Zawadzka, zwracając się do kogoś „ty Żydzie”             

w towarzystwie haseł takich jak  „Jestem z Podgórza tego się nie wstydzę kocham Wisłę 

Żydów nienawidzę”, „Hitler wróć Żydów truć” czy „oczyścimy Kraków z żydowskiego” 

mimo swojego antysemickiego tonu mówiący nie ma na celu obrażać Żydów, ale Żydem
82

. 

Żydzi, Cyganie, „cwele”, „kurwy” i „psy” nie odnoszą się wcale do grup, które domyślnie 

mogłyby oznaczać (Żydów, Cyganów, osób homoseksualnych, prostytutek, policji)  – 

stanowią pewien system znaków, których można użyć jako obelgi wobec przeciwnika.  

                                                             
 

79 
Zaliczane są do niego napisy antyokupacyjne z czasów II wojny światowej czy napisów entuzjastów 

„Solidarności”. Termin pochodzi za artykułu Tomasza Sikorskiego pod tytułem Graffiti nad Wisłą [w:] „Obieg” 

1991-1992, nr 11-12, s.10 [za:] A. Zawadzka, Polska Walcząca, [w:] W. Wilczyk Święta wojna, wyd. Karakter, 

Kraków 2014, s. 11. 
80 

W tym fragmencie czerpię z dwóch tekstów napisnych jako wstęp do albumu fotograficznego Wojciecha 

Wilczyka Święta wojna (wyd. Karakter, 2014), które napisały Joanna Tokarska-Bakir i Anna Zawadzka. 
81 

A. Zawadzka, Polska Walcząca, dz. cyt., s. 13. 
82 

Tamże, s. 14. 



48 
 

Na wzór działań partyzanckich, opozycji antykomunistycznej bojowników o prawdę 

wybierają tożsamość garstki bojowników o prawdę, którzy bez względu na koszty będą 

walczyć z zakłamanym wrogiem. Wiele z promowanych na murach ideałów nakłada się na 

wzorcach promowanych przez twórców dyktand: młodość, męskość
83

, honor, aktywność, 

walka, elitarność. Domknięciem tych wartości jest działalność antysystemowa – mimo  

zakazów, pod osłoną nocy. Ta nierzadko przypomina dobrze zorganizowaną akcję 

paramilitarną
84

, na podobieństwo interwencji Cichociemnych przywołanych w jednym 

z dyktand. Czy konkurs popiera współczesne graffiti i uważa je za kontynuację akcji 

sabotażowych lat 40tych? W jednym z tekstów drugiej edycji pojawia się zdanie: „Niektórzy 

chuligani bez żenady uchybiają narodowym symbolom, wykorzystując je dla swoich 

pseudopatriotycznych celów.
85

” Trudno określić czy chodzi organizatorom akurat                    

o wysprejowane na ulicach polskie symbole narodowe – zdanie jest niesprecyzowane. Jedyną 

wskazówką może być określenie „chuligani”, bowiem często grupy dokonujące ulicznych 

aktów graficznych nazywają siebie „chooligans”, „bandyci”, „psychofans”
86

.  

Podobieństwo  samego Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego i graffiti 

dotyczy podobnego rodzaju performatywności pisma (wymiar cielesny, zbiorowy) oraz 

oddolnej aktywności promującej pewien rodzaj tożsamości narodowej. Kluczem dla obu 

zjawisk jest język – „pismo eksponowane [graffiti, przyp. M.L.] zajmuje tak ważne miejsce    

w walkach niepodległościowych dlatego, że walki te są równocześnie walkami 

lingwistycznymi.
87

”  

Oczywiście, w konkursowych tekstach oprócz podmiotów zbiorowych pojawiają się 

również indywidualne postacie i wątki biograficzne, o czym świadczy lista nazwisk 

zamieszczona w tabeli. Sposoby opisu grup i jednostek różni się od siebie przede wszystkim 

zróżnicowanym potraktowaniem  motywu śmierci. Śmierć, jej cielesny wymiar i skutki 

(trauma, pochówek)  dotyczy tylko indywidualnych bohaterów, którzy doświadczali tortur 

                                                             
 

83 
Homofobiczne gesty pojawiają się na murach jasno dzieląc świat męskich – „naszych” na niemęskich – 

obcych, wrogów. Jak twierdzi Zawadzka we wspomnianym artykule wynikają one z próby wylegitymowania się 

z bliskich i intymnych relacji zachodzących w środowisku kibicowskim. A. Zawadzka, Polska Walcząca, dz. 

cyt., s. 13. 
84 

P. Artières, Akt graficzny i przemoc polityczna. Przyczynek do pojęcia „zamachu pismem” [w:] Antropologia 

pisma. Od teorii do praktyki, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 86. 
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II MDN Gim., dogrywka.  
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A. Zawadzka, Polska Walcząca, dz. cyt., s. 12. 
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P. Artières, Akt graficzny i przemoc polityczna…, s. 91. 
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w nazistowskich więzieniach, zginęli podczas strajków lub podczas bitwy
88

. Grupy 

skategoryzowane jako Polacy, Niemcy, Rosjanie nie otrzymują żadnych uszczerbków jako 

masa. W treściach nie wspomina się o ogromnych stratach ludności cywilnej czy wojskowej. 

Nie padają żadne liczby określające poziom strat żadnej ze stron. Symbolicznie uogólnione 

zbiorowości pozostają w swojego rodzaju zawieszeniu określając nie tyle grono konkretnych 

ludzi, ale raczej pewną postawę moralną, która jako taka nie ponosi fizycznych strat. Tak 

scharakteryzowane grupy stanowią figury niezależne od czasu - odwieczne i niezniszczalne. 

W ten sam sposób przedstawiają się podziały pomiędzy tymi zespołami – opisywani 

wrogowie i przyjaciele byli nimi od zawsze.  

Z kolei fizyczne odejście pojedynczej jednostki daje możliwość uwznioślenia jej 

w zupełnie inny sposób– kulminacyjny punkt utraty życia promieniuje wstecz na biografię 

bohatera naznaczając wcześniejsze jego działania piętnem śmierci. Tekst, w którym właśnie 

śmierć „tworzy” bohaterów jest dyktando pod tytułem Czy o nich pamiętamy? (II MDN 

Podst. woj.) Opisuje śmierć kilkunastoletnich chłopców: Antosia Petrykiewicza, Romka 

Strzałkowskiego i Zbyszka Godlewskiego. Wszyscy trzej zginęli przekuwając „uczucie 

miłości do ojczyzny w czyn”. Gloryfikacja ofiarności 13-letnich chłopców ma wydźwięk 

o tyle mocniejszy, że skierowana jest do dziesięciolatków (IV-VI klasa szkoły 

podstawowej)
89

. W tekście każda ze śmierci została „nagrodzona” – otrzymaniem Orderu 

Virtuti Militari, wzniesienie imiennego monumentu, zostanie bohaterem słynnej ballady. 

Choć w dyktandzie nie pojawia się ikona Małego Powstańca to sam jego charakter 

współbrzmi ze skierowaną do dzieci odezwą: 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 

Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew! 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 

Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem 

wrogom gniew!
90 

Najmłodsze ofiary walk o niepodległość pojawiły się tylko jednorazowo, w sposób wyraźny    

i jednoznaczny. Warto zwrócić uwagę na bohaterów, którzy kilkakrotnie występują               

w konkursie, na różnych jego etapach. Takimi postaciami są generał Józef Haller, major 

                                                             
 

88 
Wyjątek stanowi jedno dyktando „Skąd ta pieśń” wspominające o rozległym cmentarzu na Monte Cassino.  

89
 Bohaterowie – dzieci pojawiają się wyłącznie w dyktandach przygotowywanych dla szkół podstawowych.  

90 
Przywołany został tutaj refren piosenki Warszawskie dzieci znajdujący się na tablicy przy pomniku Małego 

Powstańca. Cały tekst piosenki znalazłam między innymi na stronie maluchy.pl jako piosenki dedykowanej 

dzieciom(!).http://www.maluchy.pl/teksty_piosenek_dzieci/warszawskie-dzieci-157.html [dostęp: 29.01.2017]. 
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Henryk Dobrzański „Hubal” i Stefan Starzyński. Doskonale reprezentują one ideał bohatera 

Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego – wojskowego, polityka i sportowca. Jednak 

prawdziwym wcieleniem wszystkich tych funkcji w jednej osobie jest postać marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Niezaprzeczalnie zdominował wszystkie edycje stając się ikoną 

niepodległości, nie tylko tej zdobytej w 1918 roku, ale też tej sprzed niespełna trzydziestu lat.  

Nazwisko dowódcy Legionów pojawia się dokładnie w jednej trzeciej wszystkich 

dyktand, w formach testowych, opisowych, dwukrotnie we fragmentach o charakterze 

biograficznym. Opis jego sylwetki wprowadzają dwie narracje – taka, w której występuje 

jako bohaterski dowódca, mistrz dla swych żołnierzy i postrach dla wrogów oraz inna, 

starająca się pokazać jego działalność poza walką oraz kulisy prywatnego życia Naczelnika 

Państwa.  Z jednej strony rysuje się potężna, męska, groźna i silna postać wybawiciela narodu 

o twarzy kochającego „dziadka”, pomagającego kolegom (rekomendacja Ignacego 

Mościckiego w prasie), wychowującego młodzież, zaangażowanego w propagowanie kultury 

i sportu. Piszący dyktando dowiadują się jakie filmy Piłsudski oglądał, jaką grę karcianą lubił 

najbardziej, w jaki sposób mówił i jak się poruszał. Taka metoda przybliżenia młodym figury 

marszałka nie stanowi nowości. W podobny sposób naczelnik był przedstawiany 

w podręcznikach szkolnych od czasu zamachu majowego (1926) do wybuchu II wojny 

światowej co szczegółowo opracowuje Anna Landau-Czajka w przywoływanym już 

opracowaniu. Jak zauważa badaczka na początku lat 30-tych, w elementarzach dla 

najmłodszych coraz więcej miejsca poświęca się instytucjom ze świata władzy i ich 

osobistościom, w taki sposób, aby starać się wzbudzić na nowo sympatię i zaufanie do 

rządzących po latach zaborów
91

. Przez kult bohaterów dzieci miały zrozumieć nowe, 

sanacyjne ideały wychowawcze. W wielu przypadkach to właśnie portrety wodzów 

i polityków znajdowały się na okładkach książek. Piłsudski był wyjątkowo wyróżniany – 

uosabiał czystą miłość do Polski i Polaków:  

To jest Józef Piłsudski, wódz żołnierzy polskich i wódz wszystkich Polaków. On 

bardzo kocha Polskę. On obronił Polskę przed wrogami. On całe swoje życie Polsce 

poświęcił. Całe życie o wolność naszą walczył. On wszystkie dzieci polskie kocha. On 

całą Polskę kocha.
92 

                                                             
 

91 
A. Landau-Czajka, dz.cyt., s. 365. 

92
 Tamże, s. 370. 
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Heroizacja i mityzacja postaci Piłsudskiego w latach 30-tych systematycznie rosła, 

intensyfikując się po jego śmierci. Naczelnik zdominował panteon bohaterów narodowych – 

ukazywano go jako zbawcę narodu polskiego. Landau-Czajka na podstawie treści 

podręczników używa nawet sformułowania „jedyny twórca niepodległości”
93

 [podkr. M.L.]. 

Gloryfikacja marszałka łączyła się z adoracją wojska z całkowitym pominięciem roli 

dyplomacji międzynarodowej i innych okoliczności odzyskania długo oczekiwanej wolności. 

Dzieci zainteresowane osobą wodza mogą zapytać o jego dzieciństwo. Czytanki 

spieszą z odpowiedzią. Wielokrotnie przywoływano przygody małego Ziuka, który już od 

najmłodszych lat jeździ na koniu, ratuje słabszych i marzy, aby zostać żołnierzem i bić 

Moskali.  Trudno nie zauważyć paraleli pomiędzy pragnieniami podręcznikowego Józia z lat 

30-tych, a tęsknotami „małych powstańców” czy „warszawskich dzieci”.  

Intensywna obecność Józefa Piłsudskiego na kartach małopolskich dyktand nie dziwi. 

Dwudziestolecie międzywojenne staje się czasem „wzorcowym”, mitycznym, do którego po 

transformacji ustrojowej w 1989 sięgają politycy III RP. Były plac Zwycięstwa 

przemianowany zostaje w 1990 na plac Piłsudskiego. W sposób czytelny przedstawia próbę 

powrotu właśnie do lat dwudziestych, kiedy imiennikiem skweru był marszałek (1928-1940) 

a nie do okresu wcześniejszego - bowiem pierwotnie był to dziedziniec pałacu Saskiego, 

nazywanego Placem Saskim (ok. 1814-1928)
94

.  

Antykomunistyczna postawa Józefa Piłsudskiego potwierdzała retorykę 

antysystemowych działań czasów PRL-u, dawała poczucie bezpośredniej kontynuacji tradycji 

II RP. Podobnie dzisiaj, postać marszałka  służy do wyrażenia w sposób skrótowy polskich 

wartości – bardzo często jego popkulturowe wizerunki wzywają do fizycznej agresji wobec 

komunistów. Jak wobec tego rysuje się obraz lat 20-tych i 30-tych oraz okres PRL-u 

w Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym? 

                                                             
 

93
 Tamże, s. 371. 

94
 Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej stowarzyszenia „Forum rozwoju Warszawy” mającego na 

celu wspieranie rozwoju miasta, planowanie i uporządkowywanie urbanistycznej struktury stolicy: 

http://www.forumrozwoju.waw.pl/placpilsudskiego/historia.html [dostęp: 30.01.2017] oraz artykułu dostępnego 

online: 

http://warszawa.wikia.com/wiki/Plac_Pi%C5%82sudskiego [dostęp: 30.01.2017]. 

http://www.forumrozwoju.waw.pl/placpilsudskiego/historia.html
http://warszawa.wikia.com/wiki/Plac_Piłsudskiego
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Wrogowie 

Ponad połowa konkursowych tekstów podejmuje wątki związane z dwudziestoleciem 

międzywojennym. Mimo to tylko nieliczne teksty wspominają o wojnie polsko-bolszewickiej 

i antykomunistycznej działalności agitacyjnej w Polsce. Równie niewiele miejsca 

organizatorzy poświęcają historii PRL-u - czasom stalinizmu, komunistycznej propagandzie 

czy robotniczym strajkom. Większość wydarzeń z lat 1945-1989 zebrali w zbiorczych 

kompozycjach, w których krótko wzmiankują o „Solidarności”, Lechu Wałęsie, 

wprowadzeniu stanu wojennego czy obradach Okrągłego Stołu. Rosja – jako wschodni 

agresor, przywoływana jest stosunkowo rzadko, biorąc pod uwagę silnie wyeksponowanego 

Józefa Piłsudskiego. W zależności od przywoływanego okresu pojawiają się bolszewicy, 

komuniści, PZPR, NKWD, Związek Radziecki, Rosja. Oprócz nich na kartach dyktand 

znalazł się termin, którym zastępował poprzednie: sowiecki. W niektórych przypadkach staje 

się odpowiednikiem przymiotnika niemiecki („totalitaryzm sowiecki i niemiecki”, „Polacy 

doznawali przemocy ze strony dwóch wrogów – hitlerowskich Niemiec i Sowietów”). 

Według Grzegorza Dąbkowskiego i Mirosława Bańko wypowiadających się w imieniu 

poradni językowej PWN epitet sowiecki jeszcze przed II wojną światową budził bardzo 

pejoratywne skojarzenia, dlatego też między innymi po 1945 roku władze lansowały słowo 

„radziecki”, które już wcześniej funkcjonowało w języku polskim, ale odnosiło się do rad 

miejskich
95

. Poprzez użycie sformułowania o wyraźnym odcieniu lekceważącym                      

i pogardliwym autorzy dyktand mimowolnie nadają tekstom charakter emocjonalny, 

subiektywny, poniekąd demaskujący „obiektywną” narrację podręczników historycznych. 

Wśród nazw na agresję niemiecką w dyktandach znalazły się: III Rzesza, Rzesza 

Niemiecka, naziści, Niemcy, hitlerowcy, teutońska horda barbarzyńców, gestapowcy, 

okupant, najeźdźca. Część z nich, podobnie jak określenie „sowiecki” daje wyraz postawie 

wyraźnie nieprzyjaznej i wartościującej. Przywołana nomenklatura ma jednak na celu coś 

innego niż tylko wytworzenie w głowie odbiorcy obrazu wroga. Mają za zadanie całkowicie 

zespolić pojęcie Niemca- hitlerowca z germańskim barbarzyńcą, Prusakiem i zakonnikiem 

krzyżackim. Naziści przedstawiani są  nie jako wyrafinowani mordercy, ale raczej jako 

ordynarni oprawcy niszczący archiwa, biblioteki i pomniki. Kierować ma nimi 

                                                             
 

95
 Poradnia językowa dostępna na oficjalnej stronie Polskiego Wydawnictwa Naukowego pod adresem: 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/Zwi%C4%85zek%20Sowiecki.html [dostęp: 30.01.2017]. 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/Związek%20Sowiecki.html
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ikonoklastyczny wstręt do obrazów przedstawiających ich podległość Państwu Polskiemu – 

w dyktandach wymienione zostały pomnik Grunwaldzki w Krakowie, Bitwa pod 

Grunwaldem i Hołd Pruski Jana Matejki. Konflikt polsko-niemiecki, tutaj bezpośrednio 

związany z II wojną światową rozciągnięty w przeszłość i przyszłość, tak, że wydaje się 

odwieczny. Podobnie sama walka o niepodległość ma charakter totalny. 

O niezależność i narodową tożsamość walczyły niezliczone rzesze naszych przodków 

i dziś nie wolno zapominać o ich nie najłatwiejszej  drodze do wolności. (II MDN 

Podst. dogrywka) 

Mimo przedsatwionej przez twórców dyktand antagonistycznej relacji rozciągającej się na 

przestrzeni wieków pomiędzy Polską  a Niemcami uczniowie otrzymują zapewnienie, że 

„hart ducha i chwalebna postawa polskich żołnierzy przyniosły ostateczny triumf nad 

Niemcami.” (II MDN Podst. dogrywka) To zdanie nieodmiennie przypomina starcie Dawida   

i Goliatem – zaatakowani z kilku stron, źle zaopatrzeni i zdziesiątkowani polscy żołnierze  

i cywile stają w szranki z potężnym, dobrze wyszkolonym i uzbrojonym przeciwnikiem 

ostatecznie wygrywają bitwę dzięki szlachetnej postawie i wyznawanych wartościom. W tym 

przypadku trudno mówić tu o jakiejś poprawności historycznej czy faktograficznej, niemniej 

przywołane zdanie daje znakomity pogląd na pojmowanie walki. Stanowi ona nie tyle akt 

fizyczny co przede wszystkim czyn moralny.  Decyzja o oporze wobec nieprzyjaciela ma 

podłoże silnie emocjonalne. 

Pamiętajmy nade wszystko o heroizmie i odwadze tych , którzy nie wahali się walczyć 

z wrogiem – po prostu nie mogli postąpić inaczej wbrew sobie. (II MDN Podst. 

dogrywka) 

Niemalże od początku okupacji Polacy prowadzili psychologiczną walkę z najeźdźcą 

(IV MDN PGim.) 

W tekstach konkursowych najwięcej miejsca, jako antagonistom,  poświęcono Niemcom - na 

dwadzieścia siedem ułożonych dyktand występują w dziewiętnastu pozycjach podczas gdy 

strona rosyjska/radziecka pojawia się tylko ośmiokrotnie.  

O szczególnej pozycji Niemiec świadczy fragment wiersza Marii Konopnickiej Rota 

otwierający zeszłoroczną uroczystą galę Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po 

polsku o historii”.  

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 

Nie damy pogrześć mowy! 

Polski my naród, polski lud, 
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Królewski szczep piastowy, 

Nie damy, by nas zniemczył wróg... 

 

— Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy Ducha, 

Aż się rozpadnie w proch i w pył 

Krzyżacka zawierucha. 

Twierdzą nam będzie każdy próg... 

 

— Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Tekst w telegraficznym skrócie oddaje rzeczywistość przedstawioną w dyktandach: 

terytorialne i etniczne pojmowanie narodu, język ojczysty jako nośnik kultury, 

antysystemowy charakter walki z niemieckim (odwiecznym) wrogiem oraz duchowy wymiar 

konfliktu. 
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Wykluczeni 

W poprzednich podrozdziałach omawiałam postacie i grupy, które bezpośrednio                     

w dyktandach się pojawiały. Równie ważnymi figurami będą jednostki, których nieobecność 

jest wprost widoczna i wynika ze świadomie obranej przez organizatorów narracji. 

Przede wszystkim teksty bardzo wąsko podejmują się opisu kwestii żydowskiej. Holocaust 

przywołany jest wyłącznie w jednym zdaniu w dyktandzie o charakterze 

ogólnoinformacyjnym „Od niepodległości do wolności – stulecie w pigułce”. 

W ciężko doświadczonej stolicy nieistniejącego kraju wybuchło najpierw powstanie 

w getcie, związane ze sprzeciwem wobec Holocaustu, czyli ludobójstwu 

dokonywanemu przez nazistów na Żydach, a 1 sierpnia 1944 roku – powstanie 

warszawskie, którego sens pozostaje nierozstrzygniętym dylematem, ale heroiczna 

postawa uczestników zasługuje na najwyższy szacunek. (II MDN PGim.) 

Fragment streszcza postawę organizatorów wobec Zagłady – nie dotyczy ona Polski, 

ogranicza się do relacji niemiecko-żydowskiej. Nie da się jednak ukryć, że zarówno 

powstanie w getcie, przymusowa praca i eksterminacja w obozach koncentracyjnych miały 

miejsce na terenie Polski a trauma związana z holocaustem przepracowywana jest do dziś. 

Treść dyktanda potwierdza, że powstanie w getcie wybuchło w Warszawie, inna z kolei  

wskazuje, że również Polacy ginęli w obozach
96

. Brak szerszego omówienia tego procederu, 

przy jednoczesnej dominacji wydarzeń z lat 40-tych, w tym powstania warszawskiego, 

wskazuje na pewien fenomen zdefiniowany przez Marcina Napiórkowskiego jako wynik 

„konkurencji pamięci” czy „konkurencji ofiar”
97

. Chodzi tu przede wszystkim o wytworzenie 

się pomiędzy powstaniem w getcie a powstaniem warszawskim pewnego rodzaju rywalizacji. 

Bowiem w latach stalinizmu, w latach 1949-1953, władze uznawały obchody związane           

z rocznicą powstania w getcie, podczas gdy upamiętnianie sierpniowego zrywu było 

całkowicie zakazane.  Między innymi z tego powodu rehabilitacja wspomnień o powstaniu 

warszawskim stała się na tyle pierwszorzędna, że zdominowała inne narracje i fenomeny tego 

okresu. Dyktanda wrażliwie zarejestrowały to napięcie.  

Upamiętnienie ofiar holocaustu ma wymiar międzynarodowy – w obozach nie ginęli 

tylko Żydzi, ale też Polacy, Romowie, jeńcy radzieccy i wielu przedstawicieli innych 

                                                             
 

96
 „Bronisława Czecha – legendę narciarstwa okresu międzywojennego, zmarłego w obozie w Oświęcimiu, 

można by nazwać człowiekiem renesansu.” (III MDN Podst. etap woj.) 
97

 M. Napiórkowski, dz. cyt., s.19. 
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narodowości. Stąd też obchody rocznic odbywają się rokrocznie na całym świecie
98

. Pamięć 

o powstaniu warszawskim, które przecież też pochłonęło ogromną ilość cywilnych ofiar, ma 

zupełnie inny charakter. Wpływa na to nie tylko lokalny/terytorialny wymiar walk, ale jego 

późniejsza recepcja i wpisanie w szerszy antysystemowy nurt „historii zakazanej”, a więc 

głęboko związanej z zachowaniem polskiej tożsamości.  

Jak wspominałam w podrozdziale dotyczącym bohaterów, dyktanda zostały 

zmonopolizowane przez motywy militarne i postacie wojskowych. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że w rolach bohaterskich żołnierzy, dowódców, polityków a nawet artystów 

wcielali się wyłącznie mężczyźni. Indywidualne figury kobiece reprezentowały świat sportu 

(jedynym wyjątkiem jest aktorka i piosenkarka Hanna Ordonówna). W tekstach pada 

dokładnie siedem nazwisk kobiecych: wspomniana już Hanna Ordonówna, Halina 

Konopacka, Helena Marusarzowa, Jadwiga Jędrzejowska, Anita Włodarczyk, Danuta 

Sikorzanka, Wanda Olszewska. Można je określić „bohaterkami jednego zdania”, bowiem 

dominująca większość znalazła się na kartach testów, których forma ogranicza się do krótkich 

nienarracyjnych fragmentów. Warto zaznaczyć, że bohaterki wystąpiły tylko w jednej, 

III edycji konkursu, poświęconej między innymi sportowcom. W pozostałych tekstach można 

spotkać tylko trzy sformułowania określające grupę kobiet, w tym dwa pochodzące                 

z cytowanych źródeł. Poniżej znajdują się zdania z kontekstem ich użycia.  

„Przemykające ulicami, pochylone siedemnastoletnie łączniczki  i jeszcze młodsi 

harcerze z Powstańczej Poczty Polowej.” (II MDN, Podst., dogrywka, cyt. B. Kulesza) 

Według świadków, w okamgnieniu, poniósł z ziemi biało-czerwony sztandar 

upuszczony przez ranne tramwajarki. (II MDN Podst. etap woj.) 

„Matka nieomalże do końca życia wierzyła w powrót mojego ojca – Jakuba Wajdy, 

uczestnika I wojny światowej, powstania śląskiego i kampanii wrześniowej, kawalera 

Orderu Virtuti Militari” (IV MDN Gim. etap woj., cyt. A. Wajda)
99 

Na podstawie sytuacji w jakich kobiety uczestniczą można wywnioskować, że pełnią 

rolę podrzędną (nastoletnie dziewczyny ryzykują swoje życie czynnie uczestnicząc w akcjach 

powstańczych, ale harcerze są od nich młodsi – ich ofiara wydaje się jeszcze bardziej 

doniosła)  i bierną (tramwajarki otrzymują pomoc od chłopca; kobieta, która wierzy w powrót 

                                                             
 

98
 Ogromne wrażenie robi mapa udostępniona przez Muzeum Auschwitz-Birkenau z oznaczonymi miastami, 

które oficjalnie zdecydowały się upamiętnić 70. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu w Oświęcimiu. 

Mapka dostępna pod adresem: http://70.auschwitz.org/mapcreator/index.php [dostęp: 31.01.2017]. 
99

 Wszystkie podkreślenia są odautorskie [M.L.]. 

http://70.auschwitz.org/mapcreator/index.php
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swojego ukochanego, bohatera). Postacie tramwajarek i matki wydają się uosabiać 

podstawowe schematy uczestniczenia w świecie o porządku patriarchalnym – „kobiety             

w opresji” i „wiernej Penelopy”. Nieliczne i stereotypowo ujęte bohaterki zastanawiają          

o tyle, że autorkami dyktand są głównie kobiety
100

.  

Maskulinizację przeżyć wojennych, można rozumieć jako reakcję na wzmożony 

w okresie PRL-u kult pamięci cywilnej i aktywnych kobiet-działaczek. W kulturze popularnej 

coraz częściej jednak pojawiają się próby rehabilitacji doświadczenia cywilnego ogółu 

ludności oraz doświadczenia wojennego kobiet. Za przykłady mogą posłużyć takie zjawiska 

jak: gra komputerowa This War of Mine, nowy serial Telewizji Polskiej Wojenne dziewczyny 

czy projekt muzyczny Dariusza Malejonka Morowe panny. 

Z jednej strony dyktanda wyjadą się poddawać popkulturowym trendom (kapral 

Wojtek), a z drugiej świadomie przed nimi uciekać. Podczas gdy w Żołnierze Wyklęci 

przeżywają renesans popularności na koszulkach, wlepkach, pościeli i wszystkich innych 

dostępnych materiałach promocyjnych w dyktandzie pojawiają się tylko raz! Zdanie, 

w którym występują zachowuje tajemniczy aurę otaczającą samych bohaterów. Nie wiemy 

bowiem do końca co autorzy dokładnie mają na myśli… 

Należałoby odrzucić krążące do dziś półprawdy o losach Żołnierzach Wyklętych – 

bohaterów powojennej historii Polski. (II MDN Gim. dogrywka)
101

  

Oprócz pominięcia postaci kobiecych i kwestii żydowskiej w dyktandach dochodzi 

jeszcze do wykluczenia z dyskursu klasy robotniczej. Jak wspomniałam wcześniej w tekstach 

niewiele znajdziemy wydarzeń z lat 1945-1989. Historia PRLu pojawia się zawsze 

w kontekście innych zjawisk, najczęściej w utworach o charakterze przekrojowym. Sądzę, że 

brak zainteresowania organizatorów tym okresem odzwierciedla szersze zjawisko – brak 

rzetelnego opracowania materiału historycznego z perspektywy środowiska robotniczego 

i ogólna niechęć społeczna do badania tego czasu. Powołując się na podobne twierdzenie, 

Michał Pospiszyl, filozof i teoretyk kultury, w rozmowie z Jakubem Majmurkiem stwierdza, 

że wspólnoty „zakładowe” straciły po transformacji ustrojowej poczucie własnej tożsamości. 

                                                             
 

100
 W stowarzyszeniu zrzeczonych jest 70 członków, w tym tylko 4 mężczyzn. Informacja pochodzi od 

organizatora.  
101

 Fragment pochodzi z testowej formy dyktanda stąd wątek Żołnierzy Wyklętych nie ma żadnej kontynuacji, 

zamyka się wyłącznie w tym jednym zdaniu.  



58 
 

Wskazuje, że łatwiej jest im dziś się identyfikować z żołnierzami wyklętymi niż 

z bohaterkami i bohaterami strajków.
102

 

Modelowy ustrój dla władz III RP stanowiły rządy dwudziestolecia międzywojennego. 

Dążenie do bezpośredniej kontynuacji polityki lat dwudziestych i trzydziestych powodowało 

cofanie rozwiązań systemowych wprowadzanych w latach 1945-1989, osłabianie idei 

związanych z kultem pracy robotniczej, negacja i usuwanie z przestrzeni symbolicznej, 

nierzadko fizycznie, elementów dorobku państwa PRL. Proces ten trwa do dziś: przyjęcie 

w zeszłym roku ustawy o zakazie promowania komunizmu, która pozwala wprowadzić 

zmiany w nazwach „budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, 

mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego”, aby nie upamiętniały 

„osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących  komunizm”
103

, powracający pomysł 

zburzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie czy rozwój gadżetów 

„antykomunistycznych”
104

.  

Podobnie jak symbole komunistyczne, tak wspomnienia o okresie PRLu często 

przybierają formy infantylnych i melancholijnych towarów i usług, których głównych 

użytkowników stanowią pokolenia urodzone po roku 1989. Zarówno w skomercjalizowanej 

sferze pamięci jak i w dominującej narracji historycznej niewiele miejsca poświęca 

                                                             
 

102
 J. Majmurek, Pospiszyl: ludowa historia PRL ciągle czeka na napisanie, wywiad dostępny online na portalu 

krytykapolityczna.pl pod adresem: http://krytykapolityczna.pl/kultura/historia/pospiszyl-ludowa-historia-prl-

ciagle-czeka-na-napisanie/ [dostęp: 09.04.2017]. 
103

 Oba cytaty pochodzą z treści omawianej ustawy (art.1.1.) Całość można przeczytać online na stronie: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000744 [dostęp: 14.04.2017]. W styczniu tego roku postał 

projekt nowelizacji ustawy, która zakładała jej rozszerzenie w szczególności na placówki typu: szkoły i ich 

zespoły, przedszkola, szpitale, jednostki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury, instytucje społeczne oraz 

pomniki. Znalazł się w niej również postulat aby odpowiedzialność niezgodność z aktem ponosiły, oprócz 

instytucji rządowych, osoby prywatne. Ustawa obejmowałaby nie tylko zakaz propagowania komunizmu 

i pamięci o komunizmie, ale także inne ustroje totalitarne wymienione w ustawie: faszyzm, nazizm, nacjonalizm 

ukraiński i litewski, militaryzm pruski, rosyjski i niemiecki. Projekt nowelizacji ustawy ostatecznie został 

wycofany z obrad Sejmu w marcu tego roku. Proponowane zmiany można przeczytać online na stronie: 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=660A80F59E272850C125806100340417 [dostęp: 

14.04.2017]. 
104

 Jedną z wielu firm oferujących odzież patriotyczną jest popularna Red is Bad, której ostania wypuszczona 

kolekcja nosi nazwę Goodbye Mr Marx i w sposób niedwuznaczny posługuje się  wizerunkiem Karola Marska 

(zjadanie, rozbijanie jego podobizny, oblewanie jej farbą, traktowanie w formie podnóżka). Ubrania mają 

tworząc „uliczny pancerz ideologiczny”. Warto wspomnieć, że spółka w współpracowała z instytucją rządową, 

bankiem PKO, w organizacji konkursu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

http://krytykapolityczna.pl/kultura/historia/pospiszyl-ludowa-historia-prl-ciagle-czeka-na-napisanie/
http://krytykapolityczna.pl/kultura/historia/pospiszyl-ludowa-historia-prl-ciagle-czeka-na-napisanie/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000744
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robotnikom – grupie, która według Jana Sowy, po transformacji trafiła „na przemiał”
105

. 

Socjolog zwraca uwagę, że to dzięki niepokornym żądaniom Solidarności, nierzadko 

krytykowanych przez opozycyjną inteligencję, doszło do zmiany ustroju. Choć związek 

stwarzał wrażenie całkowicie zgodnej międzyklasowej współpracy, ostatecznie okazało się, 

że stosunek elity inteligenckiej do Ruchu był instrumentalny
106

. Na początku wspierały 

inicjatywy strajkujących, później degradując idee pracy i postać robotnika. Autor książki Inna 

Rzeczpospolita jest możliwa twierdzi, że aktywność Solidarności nie należy nazywać 

antykomunistyczną – wręcz odwrotnie, postulaty ruchu rozpoznaje on jako czysto 

komunistyczne – wzywające do obrony praw  i szacunku wobec pracowników stoczni 

i fabryk
107

. Jan Sowa całkowicie odrzuca termin „ustrój komunistyczny” jako właściwe 

określenie rządów 1944-1989. Twierdzi, że ten okres rządów powinno się określać jako 

państwo leninowskie, ponieważ, choć głosiła tak oficjalna ideologia nie było „ani ludowe, ani 

socjalistyczne, ani komunistyczne, tak samo jak nie było sprawiedliwe, wolne ani 

demokratyczne
108

”.  

Wymazywanie z pamięci publicznej czasu PRL mogłoby zatem wynikać 

z nieprecyzyjnej definicji słowa „komunizm”, jego symbolicznej stygmatyzacji oraz 

automatycznej interpretacji NSZZ Solidarność jako ruchu statutowo antykomunistycznego. 

Analogicznie, te same przyczyny mogły spowodować bardzo niskie zainteresowanie tym 

okresem twórców dyktanda, w których prawie nie występują postacie robotników a historia 

strajków, tak ważnych w historii Polski XX wieku ogranicza się zaledwie do kilku zdań.   
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 J. Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, wyd. W.A.B., Warszawa 

2015, s.137, 144. 
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 J. Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa…, roz. Robotnicy i intelektualiści, s.150-169 ,szczególnie zob. 

s. 168.  
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 „<Solidarność> nie tylko nie była ruchem antykomunistycznym – w sensie sprzeciwu wobec zasad i wartości 

postulowanych przez robotniczy ruch komunistyczny ale stano wiła sama w sob ie wydarzenie  par 

exce llence  ko munistyczne .”, J. Sowa, poz. cyt., s. 177.   
108
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Cytaty  

W dyktandach występują cztery rodzaje cytowanych źródeł:  współczesne publikacje 

(Od niepodległości do niepodległości 1918-1989, Wyspy szczęśliwe
109

, Madame), komentarze 

bohaterów
110

 (Andrzeja Wajdy, Karola Estreichera, Antoniego Stawarza, Stanisława 

Marusarza), testy piosenek/wiersze (Czerwone maki na Monte Cassino,  Hej, chłopcy, bagnet 

na broń, Szara piechota, Testament mój) oraz materiały archiwalne (przemówienia polityczne 

Józefa Piłsudskiego z 1919 roku, Ignacego Paderewskiego z 1910 roku, Józefa Becka z 1939, 

artykuł z „Tygodnika Ilustrowanego” z 1914 roku).  

Tak jak archiwalia w podręcznikach do nauki historii, tak tutaj cytaty mają za zadanie 

uwiarygodnić opisywane wydarzenia. Użycie fragmentów pochodzących z XXI wiecznych 

wydań  najczęściej stanowi dłuższą partię tekstu tworzącą własną narrację. Występują             

w dyktandach czterokrotnie (źródło Od niepodległości do niepodległości 1918-1989 pojawiło 

się dwa razy), ale tylko w formach testowych. Komentarze natomiast, najczęściej 

wprowadzane do tradycyjnych tekstów dyktand, mają na celu przybliżenie czytelnikowi 

omawianych zjawisk, pokazanie ich „od kuchni”. Opowiadanie historii jakby „od wewnątrz” 

wydaje się dużo bardziej interesujące, dodatkowo stanowi relację „z pierwszej ręki”.             

W przywoływanych komentarzach dominuje temat związany z walką, działaniem (wyjątek 

stanowi cytowane już wcześniej wspomnienie matki Andrzeja Wajdy). 

„Polacy z Galicji nie mogąc się doczekać dobrowolnego opuszczenia ich ziemi przez 

zaborców, zmuszeni są użyć w tym celu siły. (…)” [Antoni Stawarz] 

„(…) Nie wahając się, zrzucono go z góry, aż potężne płótno runęło twarzą na bruk. 

Tłum w okamgnieniu rozszarpał je na strzępy.” [Karol Estreicher] 

„Walkę o najwyższe trofea dla polskich barw zawsze uważałem za swój patriotyczny 

obowiązek” [Stanisław Marusarz] 

W podobny ton uderzają wybrane przemówienia polityków. Wszystkie zagrzewają do 

starcia z nieprzyjacielem w imię honoru i prawa do samodzielnego decydowania o losach 

państwa. Ich słowa wzywają do obrony polskiej niepodległości. Wybór tych źródeł 
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 Wg informacji otrzymanej od organizatora cytowany fragment tekstu Do nieba jest najbliżej z Polski 

autorstwa B. Kuleszy pochodzi z podręcznika do nauki języka polskiego dla klas VI szkoły podstawowej Wyspy 

Szczęśliwe, wyd. Wiking, Wrocław 2014. 
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„Komentarzami” nazywam przywołane przez autorów bez podawania źródeł jednozdaniowe wypowiedzi 

postaci. 
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odzwierciedla idee  konkursu – nie tylko przedstawienia historii bez półprawd, ale wskazanie 

działania  i zaangażowania jako podstawowych wartości patriotycznych. Podobnie wpływa 

obecność pieśni żołnierskich – zachęca nie tylko do czytania, ale i śpiewania, aktywności 

wielu zmysłów. Piosenki, szczególnie te wykonywane w tempie marszowym (Szara piechota, 

Hej, chłopcy, bagnet na broń, Czerwone maki na Monte Cassino), wiążą się z bezpośrednio           

z pochodami, uczestnictwem w zorganizowanych zewnętrznych przedsięwzięciach od 

harcerskich wędrówek po uroczyste apele. Rytm wymusza karność i synchronizację.             

W analogiczny sposób słowa lektora utrzymują tempo zapisywanych zdań wzbudzając            

w uczniach poczucie solidarności, funkcjonowania wspólnie w jednym czasie i przestrzeni.   
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Twardy orzech do zgryzienia, czyli jak trudne są dyktanda 

Podczas analizy tekstów Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego zaczęłam 

zastanawiać się nad relacją pomiędzy trudnością dyktand a  ich narodowo-historyczną 

narracją. Czy to, że w dyktandach występuje dużo słów takich jak: honor, chwała, heroizm, 

hart, żołnierz, barbarzyńca, ciemiężca cyz bój nie wynika przede wszystkim z tego, że 

stanowią one ortograficzne wyzwanie dla ucznia?  Może ilość „bohaterów” i „najeźdźców” 

jest taka sama jak w dyktandach o innej tematyce czy nawet w tekstach niebezpośrednio 

przeznaczonych do nauki języka?  

Aby odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam porównać liczbę pułapek 

ortograficznych i językowych w trzech rodzajach tekstów: jednym z omawianych dyktand 

konkursowych, dyktandzie nie pretendującym otwarcie do modelowania postaw 

patriotycznych oraz w opowiadaniu. Fragmenty zostały dobrane tak, aby odpowiadały sobie 

pod względem zdefiniowanej przez ich autorów docelowej grupy wiekowej, liczby użytych 

słów oraz sposobu budowania zdań. W zestawieniu znajduje się ostatnie z dyktand 

Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego przeznaczonego dla uczniów szkól 

ponadgimnazjalnych, czyli do uczniów w wieku średnio od 16 do 19 roku życia. Całość nosi 

tytuł Halo, halo, tu Polskie Radio... i posługuje się wzniosłym stylem wypowiedzi. Można ją 

uznać za charakterystyczną dla całej edycji. Kolejne dyktando wyselekcjonowane do 

porównania pochodzi z ogólnopolskiego Dyktanda 2016 odbywającego się cyklicznie od 

wielu lat w Katowicach. Według regulaminu w starciu mogą brać udział osoby w wieku od lat 

16. W związku z tym uznaję, że poziom trudności zdań i „kruczki” językowe zostały 

dostosowane  do progu wiekowego zgodnego z wymaganiami tekstu Halo, halo, tu Polskie 

Radio... . Podobne kryteria dotyczą opowiadania Joanny Szczepkowskiej pod tytułem 

Podwórko, ostatniej składowej zestawienia. Ostatni utwór stanowi wyłącznie tekst kontrolny, 

co oznacza, że służy tylko porównaniu trudności wszystkich trzech materiałów. Wybór tego 

konkretnego felietonu Szczepkowskiej wynika z umieszczenia go przez rzeczoznawców 

w drugiej części podręcznika do nauki języka polskiego dla trzeciej klasy gimnazjum
111

. Na 

tej podstawie stwierdziłam, że poziom tekstu odpowiada czytelnikowi w wieku od 16 roku 

życia co odpowiada wyznaczonej przez mnie cezurze wiekowej.  
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Postanowiłam przeanalizować teksty pod względem zrozumiałości i ich strukturalnej 

budowy oraz liczby pułapek ortograficznych i nazw własnych. Do oszacowania ogólnego 

skomplikowania treści utworów używam aplikacji jasnopis.pl
112

. To narzędzie informatyczne, 

stworzone przez grono specjalistów pod kierownictwem Włodzimierza Gruszczyńskiego, 

językoznawcy i filologa, służy do określania czytelności tekstu i jego przystępności dla 

przeciętnego polskiego czytelnika. Oblicza stopień jego trudności w prostej 

siedmiostopniowej skali, w której „1” oznacza formy zrozumiałe dla każdego odbiorcy, a „7” 

przypisane zostaje fragmentom wymagającym fachowego słownictwa i specjalnego 

przygotowania. Wnikliwym użytkownikom program daje możliwość sprawdzenia szeregu 

informacji o tekście w tym wskaźnika mglistości i Indeksu Pisarka
113

 oraz serii liczb, 

uśrednień i zestawień procentowych. Dla czytelności pracy zdecydowałam się na zestawienie 

kilku, najważniejszych moim zdaniem, danych, takich jak: ocena ogólna tekstu, średnia 

długość zdania, średnia długość słowa, średnia długość akapitu, liczba wszystkich słów 

i oszacowany względem nich procent wyrazów trudnych.  

Oprócz wiadomości dostarczanych przez Jasnopis przedstawiam dwie zebrane przeze 

mnie informacje: liczbę nazw własnych, które mogą stanowić problem w zapisie oraz liczbę 

„pułapek ortograficznych”, między innymi słów ze znakami diakrytycznymi i dwuznakami. 

Według Zasad oceniania i punktacji dyktanda przesłanych przez organizatora Małopolskiego 

Dyktanda Niepodległościowego za nieprawidłowy zapis nazwy własnej wielowyrazowej 

i naruszenie pierwszorzędnych zasad ortograficznych (błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-

u, rz-ż, ch-h, zakończeń –ji, -ii, -i, pisowni wyrazów wielką i małą literą, pisowni „nie” 

z różnymi częściami mowy i cząstki „-by” z osobowymi formami czasownika, zapisie 

przedrostków „roz-”, „bez-”, „wez-”, „wes-”, „wz-”, „ws-” oraz nosówek „ą”, „ę” i połączeń 

„om”, on”, „em”, „en”) uczestnik traci największą liczbę punktów. 

                                                             
 

112
 Narzędzie dostępne online pod adresem: http://www.jasnopis.pl/aplikacja [dostęp: 03.05.2017]. 

113
 Wskaźnik mglistości, tzw. Fog Index, to liczba która wskazuje, ile lat należy się uczyć się w szkole 

(w oryginalnej wersji – amerykańskiej), żeby zrozumieć analizowany tekst. Jasnopis oblicza trzy warianty 

indeksu mglistości - FOG: Formy hasłowe, FOG: formy tekstowe, FOG: Rzadkie hasłowe. Dla zgromadzonego 

przeze mnie materiału najważniejszy będzie wariant ostatni, w którym Jasnopis za wyrazy trudne uznaje te, 

których formy hasłowe mają cztery sylaby lub więcej, z wyjątkiem wyrazów powszechnie znanych. Wyrazy 

powszechnie znane to wyrazy należące do 5 tys. wyrazów najczęściej występujących w polskich tekstach wg 

listy rangowej zestawionej przez  J. Imiołczyka w1987. Wg podobnych danych obliczany jest Indeks Pisarka 

i służy wyznaczeniu współczynnika trudności tekstu. Więcej o wskaźnikach można przeczytać na stronie 

jasnopis.pl w zakładce „Instrukcja obsługi”, http://www.jasnopis.pl/aplikacja#, [dostęp: 03.05.2017]. 

http://www.jasnopis.pl/aplikacja
http://www.jasnopis.pl/aplikacja
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Wyniki analizy prezentuje w tabeli, w której zestawione są trzy teksty: dyktando Halo, 

halo, tu Polskie Radio...z IV edycji małopolskiego konkursu, treść ostatniego 

ogólnopolskiego Dyktanda 2016 oraz opowiadanie Podwórko
114

 (oś pionowa) według 

następujących kategorii: stopień trudności 1-7, średnia długość akapitu, średnia długość 

zdania, średnia długość słowa[sylaby], liczba wszystkich słów, procentowy stosunek słów 

trudnych do objętości całego tekstu, liczba nazw własnych oraz liczba wyrazów, które 

określam „pułapkami ortograficznymi”, czyli takimi, przy zapisie których łatwo się pomylić 

(oś pozioma).   

  

                                                             
 

114
 Teksty  dołączone zostały w aneksie do tej pracy, s.  80-83. 
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stopień 
trudności 

śr. dł. akapitu 
[l. słów] 

śr. dł. zdania 
[l. słów] 

śr. dł. słowa 
[l. sylab] 

l. słów 
procent słów 
trudnych 

l. nazw 
własnych 

l. „pułapek 
ortograficznych” 

IV MDN PGim. 5/7 62 14 2,46 315 6% 9 40 

Dyktando 2016 4/7 50 14 2,04 250 8% 2 45 

Podwórko 4/7 62 12 2,13 375 2% 3 22 
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Już przy pierwszym spojrzeniu na dane z tabeli łatwo zauważyć wyraźną różnicę 

pomiędzy opowiadaniem a oboma dyktandami w dwóch kategoriach: procencie słów 

trudnych i liczbie pułapek ortograficznych. Jasnopis oszacował trudność tekstu na „4/7” 

z adnotacją: „Tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem średnim lub 

mających duże doświadczenie życiowe”
115

. Wynik nie dziwi – w utworze znajdują się trzy 

nazwy własne oparte na tym samym słowie bazowym (Moje Podwórko, Drugie Podwórko, 

Podwórko za Murem), ponad trzykrotnie spada sporządzone przez aplikację zestawienie 

procentowe słów trudnych w stosunku do całości tekstu a liczba słów mogących stanowić 

problem w zapisie jest dwukrotnie mniejsza niż w badanych dyktandach. W tym miejscu 

należy zwrócić w uwagę, że Podwórko jest utworem najdłuższym w wyniku czego liczba 

„pułapek ortograficznych” przypadających na jedno słowo będzie ponad dwukrotnie 

mniejsza. Zestawienie procentowe liczby „pułapek ortograficznych” do liczby wszystkich 

słów w tekście przedstawia się następująco: IV MDN PGim. – 12,7%, Dyktando 2016 – 18%, 

Podwórko – 5,9%. 

 Podwórko czyta się lekko, z uczuciem nostalgii za własnym dzieciństwem. Dokonuje 

się tu pełne utożsamienie z bohaterem opowiadania. Problemy mogą sprawić nieliczne słowa 

takie jak i interpunkcja. Fragment charakteryzuje się ponadto dynamiczną narracją, która 

odróżnia go od pozostałych kompozycji. 

Trudność Dyktanda 2016, podobnie jak opowiadanie, program ocenił na „4/7” 

wyświetlając taką samą adnotację. W tym wypadku treść, choć stosunkowo prosta w swojej 

strukturze, wydaje się przeładowana skomplikowanymi zwrotami. Te mają za zadanie przede 

wszystkim zweryfikować wiedzę piszącego z zakresu znajomości nie tylko podstawowych 

reguł, ale występujących od nich wyjątków i słów zapożyczonych z języków obcych. Wyrazy 

te, choć popularne w potocznym języku  mówionym, mogą stanowić niemałe wyzwanie przy 

próbie ich zanotowania. Co ciekawe, nazwy własne nie stanowiły dla autora tekstu form tak 

atrakcyjnych jak „ytong”, „quasi-kulinarny” czy „megaraphacholin”.   

Nazwiska i nazwy organizacji to „pułapki ortograficzne” Małopolskiego Dyktanda 

Niepodległościowego. W tym krótkim tekście pojawia się aż dziewięć różnych nazw 

własnych, których sposób zapisu należy po prostu zapamiętać. Oprócz tego w dyktandzie 

pojawiają się cytaty, daty, skróty jednostek fizycznych (kilowat – kW). Najprawdopodobniej 

                                                             
 

115
Tekst wyświetlany przez aplikację po analizie zadanego fragmentu w rubryce Statystyki. 
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z tego względu Jasnopis zakwalifikował ten tekst do grupy „5/7” jako „[t]ekst trudniejszy, 

zrozumiały dla ludzi wykształconych”.  

Na podstawie zestawienia w tabeli oba dyktanda można ocenić jako równie trudne. 

Jednak partykularnie każde z nich posługuje się innymi narzędziami, które tę trudność mają 

powodować. Dyktando 2016 skupia się na zabawie słowem, naśladuje język potoczny, język 

współczesnych portali społecznościowych. Z kolei organizatorom małopolskiego konkursu 

nie zależy tylko na edukacji z zakresu języka polskiego. Konstruują swoje teksty tak, aby to 

uczniowie z odpowiednim zapleczem wiedzy historycznej mieli szansę na prawidłowe 

zapisanie tekstu. Trudność tego dyktanda wynika właśnie ze swoistego połączenia 

umiejętności językowych ze znajomością wydarzeń historycznych. Sam styl tekstu równi się 

w sposób znaczący od Dyktanda 2016. Nie można mówić tutaj ani o zabawie słowem – 

zarówno treść jak i przesłanie mają być poważne i podniosłe. Daleko jednak fragmentowi do 

czystej faktografii podręczników szkolnych. Dyktando przepełniają silne emocje 

i wartościowanie przywoływanych wydarzeń bliższe nastrojowi budowanemu przez 

opowiadanie Podwórko niż drugiemu dyktandu. Połączenie języka informacyjnego (na który 

składają się daty, nazwiska, jednostki fizyczne, itd.) z wyrażaniem uczuć stanowi bardzo 

sprawne narzędzie modelujące odbiór przypominanych faktów. Razem tworzą formę niełatwą 

w zapisie. Choć w rezultacie oba dyktanda mają przybliżony stopień trudności, sam sposób 

ich lektury i zapamiętywania treści jest całkowicie różny.   

Pomysł, aby wydarzenia historyczne opisywać za  pomocą afektywnego języka,  

dodatkowo wzbogacić „pułapkami ortograficznymi” i całość zaproponować w formie 

konkursu, świadczy, moim zdaniem, o niezwykłej intuicji organizatorów. Fuzja wszystkich 

tych elementów prowadzi do stworzenia skutecznego narzędzia modelowania postaw, co 

tylko potwierdza słuszność decyzji twórców konkursu o wykorzystaniu dyktanda jako „lekcji 

patriotyzmu”. 
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Wnioski 

Na podstawie zebranych i omówionych materiałów postaram się podsumować, jakie 

postawy patriotyczne organizatorzy starają się przekazać uczniom za pomocą dyktand.  

Dla świadomego obywatela nadrzędną wartością powinno być przede wszystkim 

zaangażowanie. Nie chodzi jednak o aktywność wpisaną w oficjalny tok nauczania dotyczący 

wszystkich uczniów. Autorzy dyktand postulują o podejmowanie oddolnych inicjatyw. 

Uczestnictwo w Małopolskim Dyktandzie niepodległościowym stanowiłoby właśnie jedną        

z nich. Organizatorzy traktują ją poniekąd jako swoistą inicjację  – witają „w gronie 

świadomych i odpowiedzialnych obywateli”
116

.  W punkcie ósmym poradnika dla szkolnego 

koordynatora konkursu proponują, aby oprócz wzięcia udziału w imprezie, podjąć się kilku 

innych przedsięwzięć towarzyszących: zrobienia plakatów i udekorowania placówki flagami 

narodowymi, wyemitowania krótkiej audycji przez radiowęzeł, umieszczenia informacji na 

stronie internetowej szkoły, zachęcenie uczniów do akcentowania swojego zaangażowania 

galowym strojem
117

.  

Samo wydarzenie przyjmuje charakter święta - „festiwalu języka i historii”
118

. Z jednej 

strony właśnie z tego powodu organizatorzy wzywają do tonowania rywalizacji.  

Spróbujmy zorganizować święto historii i języka ojczystego, tonujmy rywalizację.
119 

Jednak na kolejnej podstronie internetowej witryny konkursu widnieje informacja 

całkiem przeciwstawna poprzedniej. 

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji 

nad językiem ojczystym.
120 

Trudno w tym wypadku stwierdzić, jaka forma relacji między uczestnikami jest naprawdę 

pożądana. Można jednak zakładać, że chodzi o rodzaj zdobycia przez uczniów wspólnego 

                                                             
 

116
 Sformułowanie pada w kontekście dyktanda dla dorosłych, dotyczy jednak wszystkich uczestników. 

„W czasie gali podsumowania Konkursu powtarzamy często, że nie ma grup preferowanych do pisania <po 

polsku o historii> – wszyscy powinniśmy się tego uczyć cały czas. W kontekście najstarszych laureatów 

doceniamy ich odwagę włączenia się do kampanii promującej poprawną polszczyznę i witamy w gronie 

świadomych i odpowiedzialnych obywateli.”, materiały otrzymane od organizatora, oprac. M. Janeczek. 
117

 http://www.dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2016/zalacznik1.pdf [dostęp: 03.02.2017].  

Zob. rys. 6 załączony do tej pracy, s. 79.  
118

 Tamże. 
119

 http://www.dyktando.hostingasp.pl/Informacje.aspx dostęp: [08.01.2017]. 
120

 Tamże, strona startowa :http://www.dyktando.hostingasp.pl/Default.aspx  dostęp: [08.01.2017]. 

http://www.dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2016/zalacznik1.pdf
http://www.dyktando.hostingasp.pl/Informacje.aspx
http://www.dyktando.hostingasp.pl/Default.aspx
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doświadczenia w działalności pozaszkolnej, a więc poczucia pewnego rodzaju wspólnoty 

oderwanej od formalnych struktur szkół publicznych. Postulowane przez organizatorów 

działanie trudno nazwać aktywnością opozycyjną wobec oficjalnego nurtu nauczania, ale 

można je postrzegać jako kontynuację antysystemowego kultu pamięci, historii i języka 

polskiego.  

Taką formę przybiera ideał patrioty przedstawionego na kartach dyktand – mężczyzny 

na pierwszym miejscu stawiającego honor, działającego w grupie przyjaciół, czujnego, 

zawsze gotowego do fizycznej  i psychicznej ofensywy, specjalizującego się w przechytrzaniu 

silniejszego. Chcąc dziś realizować taką postawę należy zwrócić uwagę na zmianę sposobu 

komunikacji. Internet pozwala na sprawną i bezkosztową (w porównaniu do mediów 

tradycyjnych) wymianę informacji. Akcje oddolne, dawniej często ze względu na 

niefinansowanie pozostawało na marginesie społecznego odbioru, dzięki mediom wirtualnym 

zaczynają zdobywać na znaczeniu, realnie wpływając na oficjalną retorykę. Chyba 

najczulszym  wskaźnikiem sprawczości inicjatyw nieformalnych  jest popkultura. Wyjście      

z medialnego mroku często wiąże się z zawłaszczeniem motywu i wprzężeniem go                

w machinę popytu i podaży. Staje się marką. Takich symboli-marek funkcjonuje 

w dyktandach kilka, między innymi powstanie warszawskie, postać Józefa Piłsudskiego czy 

kaprala Wojtka. Konkurs wpisuje się w ten przemysł znaków – zachęca do ich propagowania, 

noszenia, świętowania, działania. W tym świetle tekst dyktanda dla dorosłych reklamujący 

owocowe kosmetyki nie różni się w znacznym stopniu od treści przeznaczonych dla uczniów.  

W dyktandach wydarzenia z przeszłości stanowią nie tyle przypomnienie faktów 

historycznych, ale konfrontacje z teraźniejszością. Dawne układy prezentują obecnie trwające 

relacje. Młodzież przecież nie będzie wyobrażała sobie „odwiecznego” wroga niemieckiego 

jako Krzyżaka, ale jako współczesnego Niemca, weganina  jeżdżącego na rowerze o skrajnie 

lewicowych poglądach
121

. Podobnie wielokrotnie podkreślany strach przed germanizacją 

                                                             
 

121
 Obraz Niemca odnosi się do wywiadu z polskim Ministrem Spraw Zagranicznych, Witoldem 

Waszczykowskim, przeprowadzonym dla niemieckiego magazynu „Bild”, w którym minister deklarował: 

„Chcemy tylko wyleczyć nasz kraj z kilku chorób, aby mógł ponownie wyzdrowieć. Poprzedni rząd realizował 

[w mediach] specyficzną koncepcję lewicowej polityki. Tak jakby świat musiał poruszać się według 

marksistowskiego wzorca tylko w jednym kierunku – nowej mieszaniny kultur i ras, świata złożonego 

z rowerzystów i wegetarian, którzy używają wyłącznie odnawialnych źródeł energii i zwalczają wszelkie 

przejawy religii. To nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi polskimi wartościami”. Wymienionym wyżej 

wzorcom minister przeciwstawił „to, co leży większości Polaków na sercu: tradycję, świadomość historyczną, 
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odpowiadać będzie obawie przed skutkami proimigracyjnej polityki Unii Europejskiej.          

Z kolei nieobecność tła międzynarodowego przywodzi na myśl dzisiejszy kryzys wspólnoty 

europejskiej. W zamian dyktanda proponują więzi lokalne – powstanie warszawskie zamiast 

powstania w getcie. Szczególne miejsce zajmuje wielopokoleniowa rodzina. Choć jako taka 

nie występuje w samych tekstach istnieje w praktykach okołokonkursowych. Organizatorzy 

kilkakrotnie powtarzają sformułowanie: „rodzice i dziadkowie” w kontekście osób 

decydujących o edukacji dziecka. Zauważają niebanalną rolę dziadków jako żywych 

nośników pamięci i trwania tradycji międzypokoleniowej – a więc najbardziej oddolnej          

i swojskiej, rodzinnej. 

Wartością małopolskiego dyktanda nie jest zgromadzona faktografia ani proponowany 

zmaskulinizowany i zmilitaryzowany wzorzec patriotyzmu. Istotną cechą konkursu jest 

świadomość stosowania metody dydaktycznej jaką są dyktanda – ich działania edukacyjnego 

nie tylko poprzez ćwiczenia gramatyczne, ale również samą ich treść. Ta ostatnia jawi się 

jako radar współczesnych kierunków kultury pozainstytucjonalnej, w tym przypadku służącej 

do kształtowania postaw przyszłych obywateli.    

                                                                                                                                                                                              
 

miłość do ojczyzny, wiarę w Boga, normalne życie rodzinne prowadzone przez mężczyznę i kobietę”, 

B. Wieliński, Waszczykowski mówi zachodnim mediom…, „Gazeta Wyborcza”, dostępne online na: 

http://wyborcza.pl/1,75477,19422953,waszczykowski-mowi-zachodnim-mediom-ze-polacy-nie-

chcadyktatury.html [dostęp: 02.04.2016]. 
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Zakończenie 

„Śmierć Wrogom Polszczyzny/ za gramatykę/ za ortografię/ za kolokwializmy” to 

łatwa do zapamiętania parafraza sloganu „Śmierć Wrogom Ojczyzny/ za okupację/ za zdrady/ 

za blizny”. Oba hasła cyrkulują w obiegu gadżetów patriotycznych, sygnują koszulki, kubki 

i torebki na zakupy. Zmieniona wersja sloganu łagodzi radykalne wezwanie do przemocy 

zestawiając śmierć i błędy językowe. Ma charakter prześmiewczy, nie dziwi więc, że służy do 

zdefiniowania komiksowej postaci Patrioty Mariusza – „dobrego dresa”, patrioty 

wymykającego się stereotypom. Autorzy rysunkowego bohatera przedstawiają go jako 

przeciwnika tych, którzy są Wrogami Polszczyzny
122

, czyli tych, którzy wznoszą podniosłe 

okrzyki o ojczyźnie, ale nie potrafią poprawnie zbudować swojej wypowiedzi. Dbałość 

o prawidłowe stosowanie zasad językowych wskazuje na troskę i chęć podtrzymywania 

tożsamości narodowej. W tym samym obiegu towarów i usług „patriotycznych” funkcjonuje 

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe. Po polsku o historii. Poniekąd można nawet 

powiedzieć, że realizuje hasło „Śmierć Wrogom Polszczyzny” – uczniowie nie potrafiący 

dostatecznie dobrze poprawnie zastosować zasad ortograficznych i nie posiadający 

odpowiedniej wiedzy historycznej po prostu odpadają z rozgrywki.   

Konkurs nie tylko dowodzi, że dyktanda są sprawnym narzędziem do budowania 

tożsamości narodowej. Wskazuje na pewną ciągłość działań narodowo-wyzwoleńczych 

w Polsce, sam się w nie wpisując. Praktyki te, w swojej pamięci od zawsze antysystemowe, 

nie potrafią wytworzyć innych metod niż oddolne, przez co trudno im funkcjonować 

w obiegu oficjalnym. Zdarza się, że niektóre, stające w końcu przed upragnioną, formalną 

i ekonomiczną, możliwością zaistnienia, wzbudzają nieufność, zdają się tracić swoją 

szczerość na rzecz sztuczności i jaskrawego przerysowania. Ten rodzaj „nieprzystosowania” 

praktyk narodowych Michael Billing włącza do sposobów wyrażania nacjonalizmu 

„gorącego” – reakcyjnego, niecodziennego, czasem przybierającego akty agresji. Badacz 

zaznacza, że trzeba zdiagnozować jeszcze jedną formę nacjonalizmu – „zimną”, którą nazywa 

„banalnym nacjonalizmem”
123

. Obejmuje ona codzienne aktywności i nawykowe czynności, 

                                                             
 

122
 R. Pikuła, Patriota Mariusz walczy z Wrogami Polszczyzny. „Wygląda jak typowy dres, ale jest rozsądny”, 

wywiad z twórcami komiksu dostępny online pod adresem: 

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20921000,patriota-mariusz-walczy-z-wrogami-polszczyzny-

wyglada-jak.html [02.05.2017]. 
123

 M. Billing, poz. cyt. s. 9-10. 

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20921000,patriota-mariusz-walczy-z-wrogami-polszczyzny-wyglada-jak.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20921000,patriota-mariusz-walczy-z-wrogami-polszczyzny-wyglada-jak.html
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które pozostają poza obszarem świadomej uwagi, a których celem jest przypominanie 

o narodowej tożsamości. W tym wypadku słowo „banalny” wcale nie ma oznaczać 

„dobrodusznego” czy „niewinnego”, ale wskazuje na znormalizowanie pewnych praktyk. 

Należą do nich między innymi wspomniane już używanie słów deiktycznych, takich jak 

„my”, „oni”, „tu”, „teraz”, „ten/ta” czy „naród”, znaturalizowanie języka narodowego, 

kolektywne pamiętanie i zapominanie – tworzenie spójnej samopotwierdzającej się narracji 

historycznej oraz wszystkie graficzne znaki i logotypy odwołujące się do symboli 

państwowych występujące w otoczeniu. Właśnie od flag narodowych umieszczanych 

mundurach czy budynkach instytucji publicznych badacz konstruuje nazwę dla całości 

opisywanego zjawiska: „flagowanie ojczyzny”. 

Za jego przejaw uważam sytuację uchwyconą na zdjęciu kilkuletniej Janiny Szumnej 

otwierającym tę pracę. Na fotografii widzimy dziewczynkę, która występowała 

w przedszkolnym przedstawieniu zorganizowanym z okazji rocznicy odzyskania 

niepodległości w 1937 roku w Warszawie. Przebrana w strój Orła Białego recytowała wiersz 

„Orle biały, orle biały, ty nasz polski ptaku (…)”
124

. Niestety nie udało mi się znaleźć pełnej 

treści deklamowanego przez bohaterkę utworu. Możliwe, że był kompozycją stworzoną na 

potrzeby teatrzyku albo należał do jednego z wielu tworzonych w tym czasie dzieł 

o charakterze patriotycznym, czego jednym z przykładów może być Abecadło wolnych dzieci 

Artura Oppmana. Przyglądając się samej fotografii niewiele jej elementów wydaje się 

naturalne. Ogromna opierzona kukła wraz z wieńczącymi sufit girlandami i portretem 

przypomina odpustowe zabawy i jarmarki. Oczywiście, należy pamiętać, że mamy tutaj do 

czynienia ze scenografią teatralną i z założenia pewnego rodzaju gry czy „udawania”. 

Przedszkolne wystąpienie zorganizowane z okazji święta narodowego, posługujące się 

państwowymi symbolami w sposób afirmatywny, zyskuje wartość nie jako dziecięca sztuka, 

ale jako akt patriotyzmu.  

Jak zauważa Michael Billing, między pojęciem patriotyzmu z nacjonalizmu nie 

istnieje istotna obiektywna różnica. Mimo to oba terminy funkcjonują, bowiem dla 

pozytywnego rozróżnienia banalnego nacjonalizmu od nacjonalizmu „gorącego” bywa on 

nazywany patriotyzmem. Organizatorzy małopolskiego dyktanda określają swoje wydarzenie 

jako „lekcję patriotyzmu”, nigdzie zaś nie pada słowo „nacjonalizm”. Nietrudno jednak 

                                                             
 

124
 Informacje uzyskane przez Dom Spotkań z Historią, pochodzące z Archiwum Historii Mówionej. 
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odnaleźć w dyktandach cechy bliskie pojęciu „banalnego nacjonalizmu”. Sam wybór 

narzędzia jakim jest dyktando wskazuje posługiwanie się praktyką dobrze znaną z życia 

szkolnego, codzienną i nie budzącą zastrzeżeń, a która jak wspomniałam ma charakter 

dyscyplinujący i tożsamościotwórczy. Podobnie dobór wszystkich elementów budujących 

treść – od używanych słów deiktycznych, po konstrukcję modelu patrioty i dobór 

poruszanych zagadnień. Dyktanda w pełni realizują zdiagnozowane przez badacza praktyki, 

które wyrażają się według niego w tematach ściśle powiązanych ze sportem i wojną, 

kierowanych głównie do męskiego odbiorcy i budowanych na poczuciu braterstwa
125

. Co 

więcej, samą istotę powstania Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego stanowi 

postulat o prawie do istnienia państw narodowych – głównych przedmiotem tekstów jest 

przecież polska walka o suwerenność kraju. Konkurs „flaguje ojczyznę”, przypominając 

uczniom nie tylko jakiej są narodowości, ale uzupełniając to przypomnienie o zestaw 

obowiązków związanych z byciem Polakiem.   

Autor Banalnego nacjonalizmu w swoich rozważaniach niejednokrotnie odwoływał 

się do teorii „wspólnoty wyobrażonej” Andersona poszerzając ją o kategorię „języka 

wyobrażonego”
126

. W ten sposób chce uchwycić istotę normalizacji i naturalizacji języka 

w konstruowaniu tożsamości narodowych. Na podstawie przywołanych tez tych badaczy oraz 

słów Gramsciego i Connertona stwierdzam, że to właśnie kodyfikacja języka normatywnego 

pozwoliła na wytworzenie się narodów i ich trwanie. Jednak upływający czas zmienia 

medium jakim jest pismo. Małopolskie Dyktando Niepodległościowe oferuje jeszcze 

tradycyjny, oparty na odręcznym zapisie, sposób kształtowania tożsamości. Organizatorzy w 

poprzednich latach notowali stały wzrost uczestników
127

, mimo że sami określali swoje 

działanie edukacyjne jako anachroniczne w stosunku do nowych mediów. Wydaje mi się, że 

tym samym zdają sobie sprawę ze zmian jakie  zachodzą w praktyce pisania, a co za tym idzie 

również w taktykach wdrażania wartości narodowych. Dlatego pytanie o przyszły udział 

pisma czy druku, a w tym i dyktand, w budowaniu wspólnot, pozostaje otwarte.  

                                                             
 

125
 M. Billing, poz. cyt., rozdział 5. Flagowanie ojczyzny, s. 175-232. 

126
 Tamże, s. 38. 

127
 Małopolskie Dyktando Niepodległościowe nie pozostaje odosobnionym fenomenem tego typu. 25 marca 2017 

roku odbyło się w Warszawie Pierwsze Dyktando Warszawskie. Celem konkursu było wyłonienie spośród 

uczestników „mistrza ortografii”. W kontekście naszego tematu należy zaznaczyć, że tekst dyktanda nie ma 

przypadkowego tematu, ale odwołuje się do lokalnych tematów i bezpośrednio dotyczy stolicy i jej historii. 
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1. Dokumentacja dwóch stron przedruku Abecadła Wolnych dzieci po raz pierwszy wydanego w 1926 (przedruk 

pochodzi z  1989). 
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2. Dokumentacja dwóch stron przedruku Abecadła Wolnych dzieci wydanego w 2015 roku przez wydawnictwo 

Zysk i S-ka. 
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Małopolskie Dyktando Niepodległościowe, materiały pochodzące z uroczystej gali 

zakańczającej IV edycję konkursu, oprac. M. Janeczek. 

 

 

3. Prezentacja podczas gali MDN IV, slajd 17/31. 

 

 

4. Prezentacja podczas gali MDN, slajd 18/31. 
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5. Prezentacja podczas gali MDN, slajd 19/31. 

 

 

6. Prezentacja podczas gali MDN, dekoracja przygotowana przez  Szkołę Muzyczną I stopnia im. Jana Ignacego 

Paderewskiego w Krakowie, slajd 10/31. 
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Małopolskie Dyktando Niepodległościowe IV, etap szkolny dla szkół ponadgimnazjalnych 

 

„Halo, halo, tu Polskie Radio...” 

Warto by pamiętać, że radio to już ponadstuletni wynalazek.  

Początki radiofonii w Polsce związane są z wojskowością. W listopadzie 1918 r. 

żołnierze łącznościowcy przejęli m.in. poniemiecką radiostację w warszawskiej Cytadeli 

i nawiązali kontakt z zagranicą, przekazując informację o powstaniu niepodległego państwa 

polskiego. Krokiem milowym w rozwoju radia było nadawanie komunikatów nie tylko 

z wykorzystaniem alfabetu Morse’a, ale także fonii. Organizowano odczyty i otwarte pokazy, 

jakkolwiek nie wszystkie udane, a radioamatorzy konstruowali nie najwyższej klasy 

odbiorniki, by móc słuchać muzyki i słów płynących – czasami nawet w nieznanym języku – 

z eteru. W 1925r. powstało Polskie Radio, jednakże dopiero rok później odbyło się oficjalne 

otwarcie pierwszej radiostacji w Warszawie. Począwszy od lat 30. audycje nadawano 

z supernowoczesnego nadajnika o mocy 165 kW. Mówiąc o rozwoju radiofonii, należałoby 

zwrócić uwagę na niedocenianie jej roli przez władze cywilno-wojskowe, a szczególnie 

marszałka Piłsudskiego. Niezadługo, pod wpływem traumatycznych wydarzeń 1939 r. radio 

stało się nieocenionym narzędziem komunikacji między władzą a obywatelami. 

Przemówienia prezydenta stołecznego miasta Warszawy były poniekąd najważniejszym 

punktem programu Polskiego Radia. Już w sierpniu Stefan Starzyński wezwał warszawiaków 

do kopania rowów przeciwlotniczych i przygotowywania schronów, co w obliczu 

niechybnego zagrożenia wojennego było koniecznością. A kiedy bomby i wraża artyleria 

niszczyły Warszawę, niezmordowany, charyzmatyczny prezydent nieraz dwa razy na dzień 

stawał przed mikrofonem. Żarliwymi słowami przeciwdziałał psychozie strachu 

i mobilizował mieszkańców do prób przywrócenia normalnego życia, wierząc, że ten 

szczególny heroizm zwykłych obywateli jest ważkim wsparciem walczących żołnierzy.  

Niemalże od początku okupacji Polacy prowadzili psychologiczną walkę z najeźdźcą. 

Przykładem dywersji megafonowej była akcja przeprowadzona przez harcerską Organizację 

Małego Sabotażu „Wawer”. 3 maja 1943 roku warszawiacy usłyszeli z ulicznego głośnika 

dźwięki „Roty”, następnie zabrzmiały słowa: „W górę serca! Polska żyje! (....) potężna, 

zwycięska! ”oraz melodia hymnu narodowego.  
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I tak po kilkudziesięciu latach istnienia radia w przestrzeni publicznej okazało się, że 

może ono służyć nie tylko błahej rozrywce, ale również, a może przede wszystkim, sprawom 

wielkim. 

 

źródło:  

oficjalna strona wydarzenia, 

http://www.dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2016/teksty_listy/ponadgim.dyktando.04.10.1

6.pdf, [dostęp: 28.04.2017]. 

http://www.dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2016/teksty_listy/ponadgim.dyktando.04.10.16.pdf
http://www.dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2016/teksty_listy/ponadgim.dyktando.04.10.16.pdf
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Ogólnopolskie Dyktando 2016  

 

Witam! To jest nie ekstra, lecz i nie marny, wideoblog quasi-kulinarny. Atrakcji 

będzie co niemiara, coach kucharz o nie się postara. Wkrótce założę też fanpage’a, lecz nie 

hejtujcie – to nic nie da. Przepisy będą multi-kulti, nienadaremnie byłem wszędzie – jak stąd 

dotamtąd, wszechświatowo, a nawet coś z matriksa będzie. 

Ot, minimenu wprost z Hogwartu: słabo barwione trzy muffinki, chociażby lekko 

popsiukane niskosłodzonym sokiem z jeżyn, potem carpaccio, a nad ranem kieliszek 

courvoisiera. Z wyżyn, z czesko-morawskiej zwłaszcza, piwo warzone skrycie przez bożęta 

w parkach-ogrodach, jako żywo. I niechaj każdy zapamięta, że już w realu kulinarnym 

jednakby trzeba zjeść co nieco, choćby ciabattę albo kuskus ze sztukamięsem i ze świecą, 

zrobioną z maksirzodkwi sprytnie. Na deser niechże kucharz wytnie megapożywny kawał 

ciasta. Ma być mięciutkie, nie jak ytong, z którego stawiasz ściany domu, a który twardszy od 

betonu.  

     A z kuchni Dalekiego Wschodu to oprócz sushi bym polecał sajgonki z słodko-kwaśnym 

sosem i niejedzone prosto z pieca, a niekoniecznie też z kokosem, zwłaszcza 

o kwaśnosłodkim miąższu. I pamiętajże przecież w końcu o superleku, o żeń-szeniu, 

antystresowym cud-korzeniu. 

Jeżeli ktoś nie doszacował wartości warzyw, to mu powiem, że pewna znana 

Kresowiaczka, w tużprzedwojennym poradniku, reklamowała ich bez liku. Pisała dużo 

o endywii, cykorii, ale też o ziołach: szałwii, bazylii, kocimiętce. Przygotowane nie naprędce, 

ale z rozmysłem i powoli, są superekstrawartościowe. Albo i zdrowe: jak kto woli.  

     Przepisów tutaj tylko krztyna, lecz to cud-miód, ultramaryna. A kto się przeje i nie wydoli, 

niechżeżby wziął megaraphacholin. 

 

źródło: 

autor tekstu - prof. dr hab. Andrzej Markowski, oficjalna strona wydarzenia, 

http://www.dyktando.info.pl/index.php?go=11, [dostęp: 28.04.2017]. 

http://www.dyktando.info.pl/index.php?go=11
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Joanna Szczepkowska, Podwórko 

Moja pierwsza ojczyzna miała około 450  metrów kwadratowych. Kilka cienkich drzew, mały 

prostokąt zieleni, piaskownica i ciemny zakątek – miejsce trzepaka i śmietnika. Reszta 

należała do sfery wyobraźni. 

Moje Podwórko miało klimat umiarkowany. Drzewa rzucały trochę cienia, wilgotno 

i nieco chłodniej było w okolicy trzepaka, a dwie wielkie kamienice osłaniały je od wiatru, 

dając poczucie bezpieczeństwa. 

Moje Podwórko leżało między dwoma innymi podwórkami. Od Drugiego Podwórka 

oddzielone było kratą – wiecznie zamkniętą bramą z zielonej siatki. Z drugiej strony granicą 

była wielka szara ściana, za którą rozciągało się terytorium Podwórka za Murem. 

 Drugie Podwórko było w zasadzie przyjazne. Większość obszaru zacieniona 

i chłodna – sprzyjały temu dwa stare kasztany – turystyczna atrakcja tej okolicy. Być może 

one właśnie, jak i znaczne oddalenia trzepaka od śmietnika (trzepak był miejscem spotkań 

dziecięcej elity), sprawiały, że kwitły tu sztuki piękne (szczególnie na terenie piaskownicy), 

a na żelaznym pręcie trzepaka zrodziła się niejedna myśl filozoficzna. W każdym razie, idąc 

na Drugie Podwórko, czesałam się starannie, brałam ze sobą coś godnego podziwu 

(np. zagraniczną lalkę), kilka tajemniczych opowieści i machając nogami na trzepaku 

korzystałam z przywilejów gościa. Z jaką ulga jednak wracałam na Moje Podwórko, do 

klimatu umiarkowanego, gdzie wszystko było zwyczajne – nawet odległość trzepaka od 

śmietnika. Zupełnie inaczej rzecz miała się z Podwórkiem za Murem. Rozległe, pozbawione 

drzew, o betonowej glebie, było terenem wielkich, hałaśliwych igrzysk. Codziennie zza muru 

dobiegały nas okrzyki walki – dzikie, obce, nieprzyjazne. Czasem zwartym szeregiem, z ręką 

w kieszeni i ironicznym uśmiechem przychodzili do nas chłopcy zza Muru […] Zacieśniłam 

więź z Drugim Podwórkiem. I wtedy właśnie wydarzyło się coś, co całkowicie zachwiało 

moje widzenie świata. Pewnego dnia koleżanka z Drugiego Podwórka postanowiła przyjść na 

mój teren i zawołała w stronę okien swojego domu: 

– Mamo, czy mogę pójść na Drugie Podwórko? 

 Drugie? Jak to Drugie? Moje Podwórko to Moje Podwórko. Jak można nazwać je 

Drugim? Drugim, czyli obcym, innym, nie swoim. Czy ona nie widzi, że Moje Podwórko 

z jego umiarkowanym klimatem i naturalną odległością trzepaka od śmietnika jest właśnie 

tym właściwym Podwórkiem? Że nie może być żadnym Drugim. A jednak jest. Czy tam, za 

szarą ścianą, o Moim Podwórku nie mówią przypadkiem Podwórko za Murem? Czy to 
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możliwe, żeby z mojego poczciwego skrawka ziemi emanowała na drugą stronę ciemna siła, 

która dla tamtych stanowi mur nie do przebycia? 

 

źródło: 

J. Szczepkowska, Podwórko, [w:] T. Marciszuk, A. Załazińska, T. Kosyra-Cieślak, Jest tyle 

do powiedzenia, podręcznik do nauki języka polskiego dla trzeciej klasy gimnazjum, część 2,  

wyd. Stentor, Warszawa 2012, s. 68. 

http://www.matras.pl/szukaj/?autor=Teresa+Marciszuk
http://www.matras.pl/szukaj/?autor=Aneta+Za%C5%82azi%C5%84ska
http://www.matras.pl/szukaj/?autor=Teresa+Kosyra-Cie%C5%9Blak
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