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Łdzkie niepodległe – 100 lat wolności naszej 

Ojczyzny 

  List w btelce 

Mam na imię Graynka, jestem czennicą klasy drgiej szkoły 

podstawowej w Łodzi. ciałabym Wam opowiedzieć, swoją niespotykaną 

pygodę, ktrą peyłam w popednim miesiąc. W biegłą sobotę mama 

poprosiła mnie, abym wcześniej ni zwykle połoyła się spać. Wyjaśniła,  

e o szstej rano msimy się obdzić, gdy jedziemy na wycieczkę. Będziemy 

zwiedzać fragment region łdzkiego. Bardzo mnie to zaintrygowało, bo nie  

do końca wiedziałam, co to mogło dla mnie oznaczać. W niedzielę rano, zgodnie  

z staleniami wyrszyliśmy swoim atem w stronę Starowej Gry, a następnie 

gowa, gdzie niejednokrotnie z babcią elenką wybierałyśmy się na powakacyjny 

szał zakpw.  

Podąaliśmy zgodnie z sgestiami mojego wjka, ktry nie 

pepściłby adnej okazji, aby zwiedzić nieznane m miejsca i zabrał się razem 

z nami na tę wycieczkę. Po drodze tata wyjaśnił mi, e jedziemy zwiedzić jego 

rodzinne miasto, czyli miejsce, z ktrego poodzą jego rodzice i dziadkowie. 

Wjek dodał, i wojewdztwo łdzkie jest bardzo de i ma mnstwo 

interesjący miejsc do zwiedzania. Mama wytłmaczyła, e dajemy się  

do jednego z ni, niewielkiej miejscowości o nazwie Lttw, ktra okazale 

się prezentje. Zwrciła wagę na interesjący erb tej gminy, 

pedstawiający niebieską tarczę z mieszczonym koziołkiem zwrconym  

w prawą stronę.  

VIII Ł dzkie Malowanie  
Ortografii 

 



Kiedy pybyliśmy na miejsce, w pierwszej kolejności odwiedziliśmy ciocię 

Małgoatę. J podczas powitania z wielką eforią wyraała się o cdownym 

znalezisk z pźnego poranka. Zaproponowała, abyśmy wszyscy dali się do 

pobliskiego Kościoła, w cel jego obejenia. Tak te czyniliśmy. Po pł 

godzinie byliśmy na miejsc. Okazało się, e pyjął nas sam ksiądz proboszcz. 

Opowiedział, e podczas obecny prac remontowy jedna z desek, ktra była 

pybita do konstrkcji na niszej wiey, zaczęła peszkadzać i po prost ją 

wyrwano. Jak się okazało w wydrąonej dzie leała stara, prawie stletnia 

btelka, do ktrej był dołączony list z 1927 r. Niezwłocznie pekazano go 

konserwatorowi zabytkw.  

Na podstawie treści list dowiedzieliśmy się, e w 1918 r. ldność 

Lttowa kryła ped Niemcami dzwon kościelny w stodole jednego  

z mieszkańcw. W liście wymieniono wystki z imienia i nazwiska, kty 

brali dział w zdaeni. Nic z tego nie rozmiałam, w jakim cel kryli ten 

dzwon i kim byli ci Niemcy? Mama wyjaśniła, i w tamtym czasie panowała  

I wojna światowa. Niemieccy ołniee aniebnie zaatakowali głwnie nasz 

region łdzki. cieli z niego wywieźć jak najwięcej cenny zabytkw i inny 

wartościowy eczy. Dzięki dzwonom kościelnym mogli zrobić np. broń 

potebną do walki z nami, Polakami. Słsznie rwnie waali, e nasz kraj 

jest silny, dzięki wiee w Boga, dlatego niszczyli Kościoły. Okoliczna ldność nie 

ciała dopścić do kradziey dzwon, bo waali to za świętokradztwo. 

cieli go kryć, aby w pyszłości następne pokolenia miały zabytki i mogły je 

podziwiać. Dbali w ten sposb o petrwanie naszej kltry  i wartości w naszym 

narodzie, a py okazji nie pozwolili, aby wrg skoystał z naszego dorobk,  

aby nas zgładzić. Mieszkańcy Lttowa za własne pieniądze fndowali ten 

dzwon kościelny, dla ni był bardzo wany. Wymyślono ytry plan tak, aby 

Niemcy nie domyślili się jego kryjwki. W stodole wykopano dł o dej 

średnicy i zakopano w nim dzwon. Niemcy bardzo się zdenerwowali, kiedy okazało 

się, e nie mogą znaleźć pemyślanej skrytki. Niektry mieszkańcw  

w odwecie wywieziono do obozw jeniecki, część z ni pypłaciło ten czyn 

swoim yciem, tylko niekty wrcili do swoi domw.  



Wedłg mnie ldność Lttowa była niezwykle odwana i dzięki tem, 

dzisiaj moemy słyszeć bicie ratowanego dzwon. Py okazji wspaniałej 

wycieczki, poznałam piękną istorię moi podkw, kty walczyli  

w obronie naszego kraj, dbając o petrwanie polski tradycji oraz kltry.   
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Dyktando napisała pani Katarzyna Czarnecka, nauczycielka w Szkole Podstawowej 

nr 58 w Łodzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó– r owe od dziś będzie,  
granatowe rz – w ędzie,  
ż- zielone niezawodnie,  

h – brązowe, bardzo modnie,  
sz - wyjątki - czerwone,  
 i  – czarnym posmolone 
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