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Łdzkie niepodległe – 100 lat wolności naszej
Ojczyzny
Okry pamięci
J jako dorosły męczyzna świadomiłem sobie, e nigdy nie lbiłem
bajek. ętnie wieczorami słałem opowieści dziadka, ale koniecznie msiały to
być istorie prawdziwe, o yci ldzi, podkw, boaterw z naszej
peszłości. Dziadek enryk, istoryk na emeryte, spełniał moje prośby
z wielką ęcią. I tak snły się opowieści o ojca i matka naszej niepodległości.
Mayłem, aby penieść się w dawne czasy i jak mj lbiony boater,
lba naszego kraj – Tadesz Kościszko znaleźć się na Rynk w Krakowie.
Wyobraałem sobie, e brany w łopską skmanę, wśrd ołniey,
ślbję słbę swojej Ojczyźnie. Z wypiekami na tway słałem o bitwie
pod Racławicami, gdzie  jego bokwalczyli kosyniey. Od tradycyjny
ołniey odrniało i to, e w więkości byli to łopi ywający
w boj głwnie kos.
Spacerjąc po cmenta na Doła pypominam sobie kolejną opowieść
dziadka, tym razem o rewolcji. W 1905 rok do najpowaniejszy wystąpień
doszło

w

Łodzi,

ktra

była

wwczas

częścią

Krlestwa

Polskiego.

Siedemdziesięci robotnikw perwało pracę, zamknięto teatry, nie wyodziły
gazety. W ltym wojsko rszyło na strajkjący, doodziło do walk
na lica. Car nie mgł darować łodzianom bnt. W jednej ze zbiorowy

mogił na cmenta py licy Smtnej poowano bojownikw tej
rewolcji. I proy peniesiono z miejsca straceń w park na Zdrowi.
De wraenie zrobiła na mnie istoria Marii Piotrowiczowej, ktra
razem ze swoim męem brała dział w powstani styczniowym. Poodziła
z zamonej rodziny ziemiańskiej, a jej mą był bogim naczycielem.
Był dobrym i poądnym człowiekiem koającym swoją Ojczyznę. Wspierał
onę, ktra mocno peywała klęski powstańcw. W końc małonkowie
postanowili osobiście wspomc walczący. Wsplnie z częścią słby
z folwark pod Łodzią wstąpili do oddział Jzefa Dwoaczka. Maria obcięła
włosy i pywdziała strj powstańcw. Kilksetosobowy oddział składał się
w

pewaającej

liczbie

z

kosynierw,

pięćdziesięci

łanw

i kilkdziesięci stelcw. Początkowo pełniła słbę pomocniczą.
Zajmowała się zakpem broni, ywności i mndrw. Gdy sytacja militarna
legła pogorszeni, zgłosiła się do słby liniowej. Rosjanie okrąyli
powstańcw w okolicy Dobrej i zmsili i do bitwy o araktee obronnym.
Powstańcy dzielnie odparli dwa ataki Kozakw. Podczas teciego atak część
powstańcw szkała ocalenia w cieczce. Łdzka boaterka odciła
propozycję rosyjski oficerw do poddania się. znała, e taka postawa
nie licje z onorem Polaka. Kiedy oddała swe ycie, Rosjanie zaądali
okp za wydanie jej ciała. W bitwie pod Dobrą ciękie rany odnisł rwnie
jej mą Konstanty, ktry do ostatni wil walczył  bok ony. Maria
i Konstanty zostali poowani w rodzinnym grobowc na Starym Cmenta
w Łodzi.
Moje myśli krąą wokł Jzefa Piłsdskiego, ktrego dziadek nazywał
aritektem polskiej niepodległości. Był twrcą walczący podczas I wojny
światowej Legionw Polski. 11 listopada 1918 rok pekazano m władzę
wojskową i naczelne dowdztwo wojsk polski. Stwoył siedmioosobową grpę
zwiadowczą stelcw, zwaną łańską Sidemką. Z rozkaz komendanta
w 1914 rok wyrszyła z zadaniem pekroczenia granicy zabor rosyjskiego,
twoenia patrol konnego i dokonania rozpoznania w kiernk na Miew.
3 sierpnia t po płnocy legioniści, zbrojeni w karabiny i pistolety,

zaopateni w mndry i brania cywilne, dwiema bryczkami, pejeali
granicę zaborw. Dotarli do dwor w Goszyca, gdzie otymali wsparcie:
ywność i frmanki, ktrymi rszyli w dalszą drogę. Gdy pybyli
do Jędejowa, nie zastali j tam Rosjan. Rosjanie powanie potraktowali
wyolbymioną wieść o zmieającym k nim licznym oddziałom i szybko
czmynęli z

miasta. Dowdca – Władysław Pramowski „Belina” znał

zadanie za wykonane i zaądził powrt pez Słomniki. Do kolejnego starcia omal
nie doszło we wsi Prandocin. Zbliający się do wsi zwiadowcy w panjącej
porannej mgle dostegli patrol jeźdźcw. „Belina” postanowił deyć. Stelcy
rszyli z bagnetami w kiernk wroga. Na szczęście Rosjanie, kty liczebnie
growali nad Polakami, źle oszacowali liczbę atakjący. nikając starcia,
wycofali się w kiernk Skalbmiea. Bieliniacy powrcili ze zwiad cali
i zdrowi jako łani. Spełnili swj ołnierski obowiązek, a istoria o ni
nie zapomniała.
Dla wiel pokoleń Polek i Polakw odzyskanie pez Polskę swerenności
stało się sprawą waką. Wspaniale było słać istorii o i losa, o tym jak
swym boaterstwem wpłynęli na losy naszej Małej Ojczyzny i Polski.
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sz - wyjątki - czerwone,
i – czarnym posmolone
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Dyktando napisała pani Lidia Kucharek, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3
w Głownie.
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