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„Jak Jerzy przygotowywał się do konkursu” 
 
 

Znany z nicnierobienia, niemniej lubiany nie tylko przeze mnie, podówczas 

czternastoipółletni Jerzy, dla niektórych Jerzyk, zamiast uczyć się ortografii, marzył  

o podróżach. Dokąd by tu się udać (,) – rozważał, leżąc na hamaku opodal obsypanych 

kwieciem grządek, na których pyszniły się żółto-czerwone gardenie, bladoróżowe 

goździki i błękitne chabry, a gdzieniegdzie rósł, przystrzyżony w esy-floresy, 

ciemnozielony bukszpan. Jerzyk chciał zwiedzić nieznane kontynenty, a szczególnie 

intrygował go Czarny Ląd. Z filmów wiedział, że na Saharze żyją hieny i szakale, zaś w 

żarze słońca można przyjrzeć się wygrzewającej się na piasku żmii. Naraz przypominał 

sobie obrazy egzotycznej przyrody zapamiętane z lektury „W pustyni i w puszczy”. Jakże 

ochoczo utożsamiał się z bohaterem książki, Stasiem Tarkowskim. Trzeba by mieć nie 

lada fantazję, a tę Jerzyk miał, by przedzierać się przez dziką puszczę, w której jeży się 

od niebezpieczeństw. Oczyma imaginacji widział Murzynów, którzy, niczym wielbłądy, 

dźwigali olbrzymie ciężary. Zachwycał się ich tężyzną, wytrwałością, hartem ducha. 

Półśniąc, wyobrażał sobie, jak rzuca harpunem, chyżo skacze przez półmetrowe hałdy 

błota, pokonuje kłujące chaszcze, ze znawstwem podziwia różnorodne zwierzęta 

afrykańskie: hipopotamy, nosorożce, chrząszcze i muchówki.  

Głośne stukanie otrzeźwiło Jerzyka. W drzwiach stanęła półuśmiechnięta mama i rzekła: 

(„) – Wstajże próżniaku, już późno!  Przecież wkrótce czeka cię nie najłatwiejsze 

zadanie. Należałoby dobrze napisać dyktando w Powiatowym Konkursie 

Ortograficznym. Trzymam kciuki i życzę, abyś nie trudził się nadaremnie. Na pewno 

znajomość zasad pisowni języka ojczystego jest świadectwem patriotyzmu. (”.) 

(„) – Ach – (,) ciężko westchnął Jerzyk. Naprawdę pragnąłbym tego dowieść i wypaść 

jak najlepiej. Warto by założyć, że w dyktandzie znajdą się słówka, które sprawią 

kłopotów co niemiara. Jakikolwiek będzie tekst, jego napisanie to nie błahostka. Dlatego, 

by nie żałować poniewczasie, porzucam mrzonki i przystępuję do wkuwania: gżegżółka, 

kukułka, jaskółka. (”.) 

    


