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Szósta regionalna edycja polskiego Dyktanda, albo co pomoże
odnieść zwycięstwo w konkursie ortografii polskiej

5 marca w gmachu Ro-
syjskiego Uniwersytetu Pań-
stwowego im. I. Kanta przy
ul. A. Newskiego 14 odbył
się szósty konkurs znajo-
mośc i ortografi i  polsk iej
Dyktando 2009. Konkurs jest
imprezą otwartą, w której
biorą udział nie tylko stu-
denci Wydziału Filologicz-
nego RUP, lecz również wiel-
biciele języka polskiego z
różnych środowisk Kalinin-
gradu. Dyktando tradycyjnie
wywołuje zainteresowanie
Polaków zamieszkałych w
naszym mieście, których tak-
że widzimy w gronie uczest-
ników.

Rosy jsk i Uniwersy tet
Państwowy przeprowadza
otwarty konkurs “Dyktando”
we współpracy z Uniwersy-
tetem Gdańskim, przy popar-
ciu Konsulatu Generalnego
RP w Kaliningradzie. Ten
konkurs – unikalne przedsię-
wzięcie w skali Rosji, jest
jednym z najbardziej znaczą-
cych wydarzeń współczes-
nej polsko-rosyjskiej współ-
pracy w dziedzinie kultury.

Przed rozpoczęc iem
zmagań konkursowych do
uczestników z krótkim sło-
wem powitalnym i życze-
niami powodzenia zwrócili
się prorektor ds. pracy nau-
kowej Fiodorow oraz pani
konsul do spraw kultury Alina
Kalinowska.

Również swoje życzenia
powodzenia w tym sympa-

tycznym przedsięwzięciu, a
także w dalszej nauce języka
polsk iego z łoży ł uczest-
nikom profesor Tadeusz Pal-
mowski (Uniwersytet Gdańs-
ki), który corocznie przyjeż-
dża do Kaliningradu żeby
wystąpić w roli lektora pro-
wadzącego konkurs.

Dosyć proste niezmienne
zasady obowiązywały rów-
nież w szóstej, tegorocznej
edycji konkursu polskiej orto-
grafii. A mianowicie: uczest-
nicy powinni byli zanotować
podawany w odcinkach tekst
dyktanda z jak najmniejszą
ilością błędów w ciągu ogra-
niczonego czasu. Sprawdza
się przy tym stopień rozu-
mienia mowy polskiej pisow-
ni. Bardzo ważna i wy jąt-
kowo pomocna tu jest umie-
jętność, a nawet przyzwy-
czajenie do szybkiego pisa-
nia, mówię to z własnego

doświadczenia po udziale w
kilku edycjach konkursu.

Po odczytaniu przez pro-
fesora Palmowskiego całoś-
ci tekstu dyktanda konkurso-
wego, ów tekst nie sprawiał
wrażenia szczególnie trud-
nego, ale zawierał kilka puła-
pek w postac i wyrazów

brzmiących jednakowo, ale
w piśmie mających zasadni-
cze różnice. Następnie pro-
fesor Tadeusz Palmowski
odczytywał poszczególne
odcinki zdań, powtarzając je
dwukrotnie, zaś uczestnicy
w skupieniu zapisywali tekst
wedle własnego rozumienia.
Zgodnie z ustaloną regułą
tekst dyktanda jeszcze raz
został przeczytany w całości
przez lektora prowadzącego
- prof. Palmowskiego po za-
notowaniu przez uczestni-
ków ostatniego zdania. Arku-
sze uczestników konkursu z

zapisanymi tekstami trafiły
do rąk jurorów – wykładow-
ców Fakultetu Filologicz-
nego RUP.

Po skrupulatnym zapoz-
naniu się z arkuszami testu
kolegium sędziowskie ogło-
siło wyniki otwartego konkur-
su ortografii polskiej Dyktan-
do 2009 i odbyło się wręcze-
nie dyplomów i nagród laure-
atom. Wręczenia nagród kon-
kursu dokonała pani konsul
ds. kultury Alina Kalinowska.
Wraz z dyplomami laureaci
otrzymywali pomoce nauko-
we, słowniki, które będą po-
mocne w nauce języka pols-
kiego. Zaś zdobywcy trzech
pierwszych miejsc dostawali
sympatyczną nagrodę w
postaci tortu – to należy do
tradycji konkursu. Były jesz-
cze nominacje i nagrody
specjalne za najładniejsze
pismo; dla najmłodszego
uczestnika; nagroda dla stu-
denta z poza grona Wydziału
Filologicznego.

Każdy wyróżniony przy-
witany został szczerymi ok-
laskami całego audytorium.
Niewątpl iwie ów konkurs
przyczyni się do większej po-
pularyzacji języka polskiego,
nie tylko w środowisku aka-
demickim Uniwersy tetu.
Język polski – to jest język są-
siadów i naprawdę warto go
znać. Znajomość języka bę-
dzie sprzyjała lepszym kon-
taktom i głębszemu wzajem-
nemu  zrozumieniu.

W.Wasiliew
Materiał, nadesłany przez Walerię Friszer, która zajęla II miejsce w konkursie, zamieszczamy na str. 3, 7.

Uczestnicy konkursu

Dyktando 2009

Fo
to

 L
. K

oł
ob

ko
w

a


