
Uzupełnij tekst, stosując zasady poprawnej pisowni.

„ Nasze wspaniałe quasi-wakacje”

Działo się to Anno Domini 2014 roku, w roku niezapomnianych XX Mistrzostw 

Świata w Piłce Nożnej w Brazylii. To wówczas nasza niby-rodzinka planowała nie raz, nie 

dwa superferie za granicą. Jako Mazowszanie, ale współcześnie także super-Europejczycy, 

mieszkający od czasów Piasta Kołodzieja na nudnej i chłodnej Nizinie 

Środkowomazowieckiej, w prawobrzeżnej części stolicy, na ekskluzywnej Pradze-Północ, 

marzyliśmy o oryginalnym, ciepłym morzu. Plażowanie nad Morzem Adriatyckim czy nad 

morzem Marmara nie byłoby najgorszym rozwiązaniem dla ciepłolubnych mieszczuchów. 

Tuszyliśmy, że nasz bodajże dziewięcioipółletni samochód marki Fiat wytrzyma może 

katorżniczą podróż przez bezdroża Europy Południowej. Na etapie planowania wszystko było 

w porządku, ale moja siostrzyczka marzycielka raz-dwa zażądała najlepszego miejsca 

w aucie. Chodząc wkoło stołu, powtarzała to w kółko nieznoszącym sprzeciwu tonem, 

co rozwścieczyło sfrustrowaną familię oraz głównie mnie , prawie piętnastolatka. Przed 

wojażem udobruchaliśmy pożądliwą hipochondryczkę obietnicą wizyty w lunaparku. 

Niechżeż teraz spróbuje protestować! Kompetentnego instruktażu udzielił nam wuj globtroter, 

który z niejednego pieca chleb jadł.

Spakowaliśmy się rach-ciach i w półbrzasku, w rześkiej mżawce, kierując się 

na południo-zachód, dotarliśmy do najbliższej pizzerii. Trzeba było wprzód skonsumować 

kilka megapizz, a następnie ruszyć znów w przód. I tutaj nastąpiło otrzeźwienie! Wysłużony 

fiacik rzęził i charczał z pół minuty, miotając się wte i wewte, i ostatecznie umilkł. Nasze 

cudne superwakacje pozostały w sferze niespełnionych marzeń!

Autor: prof. Jerzy Podracki
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„ Superprzemiana”

Ostatnio dokonałem tylu zmian w moim życiu, że nawet mama przedwczoraj 

mimochodem to skomentowała. Wysłuchałem zza drzwi następującej opinii o sobie: „  Nasz 

syn jest ostatnio jakiś przeobrażony, zachowuje się jak nowo narodzony”. Nie było w tej 

wypowiedzi żadnej ironii, a raczej nuta sympatii i bezwarunkowej akceptacji. 

Dawniej, wskutek wszechogarniającej mnie apatii i epidemii lenistwa, moja ciemno 

zabarwiona egzystencja była nie do zniesienia. „  Szkoła to najgorsze ohydztwo”  –  tak 

myślałem o kochanej budzie, akademii erudycji i miejscu czarujących randek. „ Nienawidzę 

tej żmii Ani, nie cierpię Elżuni, rudowłosej Jadwigi, nie mówiąc już o złotoustej Sylwii 

i chodzącej wciąż w czerwono-żółtej bluzce Patrycji” – myślałem o klasowych koleżankach.

Pamiętam, że byle błahostka hamująco wpływała na moje plany. Wpadałem wtedy 

chyżo do jednego z moich pokoi, w haniebnie brudnych butach rzucałem się na łóżko, 

czyniąc przy tym ogromny chaos i harmider. Aha, mniej więcej wtedy zapisałem się na kurs 

tańca do WDK-u. Na wieść o tym moi, jak się okazało pseudoprzyjaciele, a raczej 

ekskoledzy, których, jak wtedy myślałem, już nigdy nie nazwę druhami, wybuchnęli bez 

wahania wrzaskliwym chichotem. „  Cha, cha,cha!”  –  długo dźwięczały mi w uszach 

poniżające półnuty śmiechów tych co najmniej niestosownie zachowujących się brutali.

Aż pewnego dnia moja dusza przeżyła przemianę wszech czasów. Zakochałem się – 

po prostu, naprawdę i na pewno. Pół kobieta, pół anioł o niepospolitej urodzie i niebanalnym 

poczuciu humoru –  tak najkrócej scharakteryzować mogę panią mego serca, Stefcię, która 

zmieniła diametralnie moje życie. Obecnie, żeby jej zaimponować sprawnością fizyczną 

i nietuzinkowym wyglądem, wstaję codziennie o wpół do szóstej i uprawiam jogging, robię 

kilka pompek, przewrotów w tył i w przód, a popołudniami skaczę wzwyż i w dal. Ponadto 

kupuję w krakowskich butikach ekstranowoczesne ciuchy, na przykład oryginalne T-shirty 

w kolorze brudnej brzoskwini. Nie chcąc się przed nią zhańbić, przeczytałem „ Quo vadis”, 

część Homerowej „  Odysei”  oraz „  Ziemi obiecanej”  Reymonta, zgłębiłem wątek 

Szekspirowskiej Julii, przejrzałem „ Słownik języka polskiego” i czasopismo „ Język Polski 

w Szkole”, czym zrehabilitowałem się także w pełni w oczach naszej pani Hani od języka 

polskiego oraz wykazałem niewątpliwy heroizm, rzetelność i hart ducha. Ponadto wkuwam 

w tajemnicy francuskie słówka, bo babcia Stefanii jest podobno rodowitą Francuzką, 

paryżanką wprost spod wieży Eiffla. Czymże obecnie jest dla mnie mazur czy polka 



na wudekowskim kursie? Mojego rześkiego kujawiaczka nie powstydziłby się Kujawianin, 

a żwawo odtańczonego krakowiaka żaden mieszkaniec Małopolski. Wieczorem wspólnie 

czytamy prozę fantastycznonaukową i popularnonaukowe artykuły, ponieważ wybieramy się 

do pewnego prestiżowego liceum.

Przede mną tyle jeszcze do zrobienia, do przeżycia, co niemiara przygód i wrażeń. Nic 

już nie stanie w poprzek mej drogi. Uwielbiam nieomal szkołę, kolegów, tym bardziej że nie 

spoglądają na mnie spode łba, a przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Trwaj chwilo, chwilo 

jesteś piękna...

Autor: Beata Kwiatkowska



Uzupełnij tekst, stosując zasady poprawnej pisowni.

„ Nowa pasja”

Eh, zrobić by coś niezwykłego! Zaszaleć by!

Znalazłem wreszcie swoją pasję! Wyruszam na wokółdolnośląski kulinarny szlak 

turystyczny! Wpółprzytomny niby - turysta szukałem informacji na temat kulinariów różnych 

regionów. I czegóż się dowiedziałem? Podlasie ma swoje kartacze, Podhale – oscypki, Kurpie 

–  rejbaki. Na stołach Dolnego Śląska króluje miszmasz potraw z różnych regionów Polski 

oraz dawnych Kresów. Od zamierzchłych czasów do lat czterdziestych XX wieku mieszały 

się tu smaki z kuchni czeskiej, węgierskiej, pruskiej, ruskiej i żydowskiej. Ponad wszystko 

przedkładano jednak kluchy, kasze, najtłustsze mięsiwa. Najzachłanniej pożerano dziczyznę 

i ryby, bo przyroda zawsze była tu hojna i piękna. Po II wojnie światowej na południowo – 

zachodnich terenach Śląska pozostała jedynie garstka autochtonów. Repatrianci przywieźli 

ze sobą nowe smaki. Współcześni Dolnoślązacy grzebią w starych recepturach i pichcą, 

pieką, smażą, gotują po swojemu z wielką fantazją. Zainspirowani doświadczeniami 

restauratorów z zachodniej Europy stworzyli program „  Kulinarny Szlak Turystyczny – 

Kuchnia Polska”.

Wyruszam natychmiast! Śnieg i mróz mi niestraszne! Zakładam, może nie 

najpiękniejszą, ale bardzo ciepłą czapkę  uszankę, puchową kurtkę i wygodne trzewiki. Nie 

tracę animuszu nawet wtedy, gdy dołącza do mnie mój ognistorudy przyjaciel reportażysta, 

hipochondryk i prawdziwie nicpotem. Niezrażony jego narzekaniem i marudzeniem, po 

kilkudziesięciu minutach marszu zasiadam w „  Opałkowej Chacie”, pierwszym z jedenastu 

obiektów hotelarsko – gastronomicznych  na szlaku. W menu znalazłem mnóstwo specjałów, 

których należałoby spróbować. Przekąsiliśmy małe co nieco, czyli jarmuż zapiekany pod 

sosem serowym, skosztowaliśmy dereniówki –  nalewki wyrabianej przez właścicieli 

gospodarstwa agroturystycznego w Luboradzi w gminie Mściwojów i wyruszyliśmy dalej. 

Kierunek – Jelenia Struga SPA RESORT!

Postanowiłem, że cokolwiek by się działo, jak bądź mitrężyłby rudogrzywy koleś, ile 

kilogramów by mi nie przybyło, pokonam szlak od początku do końca i wspak.

Autorzy: B. Przemyk, M. Drapiej


