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DYKTANDO DLA KLASY IV 

Pogoda w Tatrach 

Pogoda w górach jest nieprzewidywalna. Kiedy wychodziłem na pobliskie 

wzniesienie, jeszcze silnie grzało słońce, ale już w przeciągu kilkunastu minut 

zrobiło się zachmurzenie. Gęste chmury zaczęły kłębić się na niebie i sprawiały 

wrażenie jakby zaraz miały dotknąć ziemi. Przeraziłem się, bo nie wziąłem ze 

sobą peleryny przeciwdeszczowej. Gorzko tego pożałowałem, bo parę chwil 

później lunął rzęsisty deszcz. Duże i ciężkie krople spadały gwałtownie i ziębiły 

mnie bardzo. Nie minęła minuta, a ja miałem przemoczoną kurtkę i buty. 

Zacząłem szukać jakiegoś ratunku, gdy nagle w oddali dostrzegłem niewielką 

drewnianą chatę. Ruszyłem w tamtą stronę. Zbliżyłem się do drzwi. Były 

uchylone. Skrzypnęły cichutko, kiedy zdecydowałem się wejść. Zrobiłem to w 

ostatnim momencie, bo chwilę potem przyroda dała prawdziwy koncert. 

Grzmiało, huczało, a wicher uderzał gałęziami drzew o dach. Znajdowałem się 

najpewniej w starej gospodzie. Przycupnąłem na jednej ze spróchniałych już ław 

i postanowiłem przeczekać tę burzę. Pół godziny później deszcz znacznie zelżał, 

by ostateczne zmienić się w mżawkę. Opuściłem moje schronienie i ruszyłem do 

domu. W trakcie mojej podróży powrotnej znowu wyszło słońce, a chmury 

rozpierzchły się po niebie, na którym zapanował taki spokój, jakby nic się 

wcześniej nie działo. Gdyby nie chlupotanie w butach i wilgotna odzież, też nie 

uwierzyłbym, że w ogóle padało. Takie nagłe zmiany pogody są w Tatrach 

nierzadkie. 

 



DYKTANDO DLA KLASY V 

Cała jedenastowieczna Europa znała króla Bolesława Śmiałego. Był 

głównym sojusznikiem papieża Grzegorza VII w sporze, jaki ten toczył z 

cesarzem niemieckim Henrykiem IV.  Koronował się bez cesarskiego 

zezwolenia, wystarczyła mu papieska zgoda. Wybijał srebrnego denara za swoją 

podobizną i zamierzał odbudować państwo na wzór tego, jakie miał Bolesław 

Chrobry.  Na cześć tego wielkiego władcy, swojego pradziada, nosił to samo 

imię. Można powiedzieć, że próbował wskrzesić potęgę państwa polskiego. 

Mówiono, że był też szczodrym i hojnym władcą. Fundował opactwa 

klasztorom, rozdzielał  po trochu swoje bogactwa na potrzeby kraju. Kiedyś 

jednak pewnemu chytremu księdzu, któremu ciągle było mało i kosztem innych 

chciał więcej dla siebie, król zrzucił na głowę tyle złota, że tamten pod jego 

ciężarem połamał sobie kości.   

Władcą był surowym i charakter miał dość popędliwy i wybuchowy. Nie 

wszystkim możnowładcom się to podobało. Największym wrogiem okazał się 

palatyn Sieciech. Wykorzystując częstą nieobecność króla, rozsiewał plotki i 

szerzył atmosferę niechęci wokół władcy. Znalazł sporo chętnych słuchaczy, w 

tym młodszego brata króla, Władysława Hermana. A że był przebiegły, działał 

zza pleców innych. Na czoło spisku wysunął krakowskiego biskupa Stanisława. 

Po nieudanej wyprawie królewskiej na Ruś i nałożeniu srogich kar na rycerzy, 

którzy uciekli z pola bitwy, w państwie rozpoczął się antykrólewski bunt i 

biskup nałożył na Bolesława klątwę. Cała awantura zakończyła się śmiercią 

biskupa i wygnaniem króla z Polski na Węgry. Władzę w Polsce przejął 

Władysław Herman, ale był tylko kukłą w ręku palatyna Sieciecha. Bowiem 

nieczęsto wyściubiał nos z Płocka, w którym zbudował sobie pałac, mówiono o 

nim, że tylko śpi, je  i rzadko podejmuje jakiekolwiek decyzje, a Sieciech rządzi. 

Na podstawie opowiadania G. Bąkiewicz: Królobójcy, opowieść z czasów Bolesława Śmiałego 



DYKTANDO DLA KLASY VI 

 

Bogactwo i ubóstwo ludzi średniowiecza 

Społeczeństwo średniowieczne składało się nie tylko z ludzi bogatych, 

możnych, ale też biednych i pozbawionych środków do życia. Różnica 

między bogatymi a ubogimi była w wiekach średnich wyraźniejsza niż 

współcześnie. W świecie o niewielkich zasobach i handlu opartym na 

wymianie naturalnej, spustoszonym przez dżumę i głód, wszelka siła 

znajdowała swój wyjątkowy przejaw w uzbrojeniu, wojsku i przepychu 

strojów. Panowie zdobili się złotem i klejnotami, zakładali szaty 

zabarwione najkosztowniejszymi kolorami, takimi jak purpura. Kolory 

sztuczne, wytwarzane z minerałów lub roślin i poddane skomplikowanej 

obróbce, symbolizowały bogactwo. Oto co napisano w księdze z XIII 

wieku. „Majętność cała jest w purpurę odziana. Musicie mi wierzyć, że 

prawdą jest to, co opisuję. Piękniejszej i bogatszej szaty nigdzie na 

świecie nie ujrzycie. Purpura złotem przetykana, na niej misternie 

haftowane sławne czyny książąt i królów. Przy szyi suknię pięknie zdobi 

złota lamówka, gdzie iskrzą się wzory z drogich kamieni i emalii.” 

Zupełnie inaczej ubierali się ubodzy. Chłop nosił tkaniny zgrzebne i 

naturalne, zniszczone przez używanie i nietknięte ręką farbiarza. Ich strój 

miał barwę szarą lub brązową, był zniszczony przez długie używanie i 

prawie zawsze nieco przybrudzony. Zielony albo czerwony kaftan oraz 

ozdoba z kamieni półszlachetnych stanowiły rzadkość wśród biedaków. 

Bogactwo barw i błysk klejnotów były znakiem potęgi, a zarazem 

przedmiotem pożądania i podziwu.  

Przyzwyczailiśmy się postrzegać średniowieczne zamki jako 

bajkowe twierdze najeżone wieżami. Tymczasem były one surowymi 



budowlami nierzadko z drewna. To poeci i podróżnicy śnili o zamkach 

jaśniejących marmurami. Wymyślali je w trakcie swoich podróży, a 

czasem może widzieli je naprawdę piękne jak ze snu. Marco Polo, 

wenecki podróżnik, dotarł aż do Chin w XIII wieku. Widział pałac cesarza. 

Później zanotował, że wielka sala w pałacu była tak duża, że mogło w niej 

ucztować ponad sześć tysięcy osób. Dachy pomalowano na czerwono, 

zielono, niebiesko i żółto. Polakierowano je tak, że ich lśnienie widać było 

daleko wokoło. Musiało to robić niesamowite wrażenie, zwłaszcza na 

biednym chłopie, który wychodził ze swej chałupy krytej strzechą. 

Na podst.: Eco Umberto; Historia piękna. P-ń 2016 

 

 

 


