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 Gdy moe wyca na beg mszlę, pełną kręty korytay, podnoszę 

ją z szacnkiem, by posłać krytej w niej istorii. Peszłość to jak 

szkatłka bezcenny skarbw, naleący do podkw, o ktry naley 

zawsze pamiętać.  

 Nad plszowym fotelem nosi się dym z fajki dziadka enia. J wiem, 

e, mrąc oczy, pogrąa się we wspomnienia. Zaczyna snć opowieść 

swojej mamy, tak płynnie i pięknie, jakby czytał wiersz pez naczycielkę zadany. 

 Penoszę się do 1913 rok, a więc do czasw, kiedy Polski nie było na 

mapie Eropy. Trdno mi to sobie wyobrazić. Jak to moliwe? W szkoła, 

wany instytcja nie mwi się po polsk. Jeśli ktokolwiek złamie zakaz, 

czeka go za to srowa kara.  

Tymczasem grpa łopcw w słoneczny dzień biee dział w gra 

terenowy w łdzkim Lesie Łagiewnickim. Naleą do Drgiej Dryny 

arcerskiej, „Dwjki”, powstałej w rodzinnym mieście Jliana Twima.  

Jej załoycielem i drynowym jest Jey Ldwik Szletyński, mj 

pradziadek. Mali męczyźni nie czestniczą w zwykły, wesoły zabawa:  

w podody czy berka. Kady ze skatw czy się tego, by być w pyszłości 
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wspaniałym ołnieem i walczyć o wolność koanej Ojczyzny. I dowdca 

pokazje im, jak posłgiwać się specjalnymi orągiewkami, słącymi  

do porozmiewania się w wojsk, czy kompasem łatwiającym orientację  

w nieznanym terenie. arcee dzielnie, pod osłoną smkły bz, kolczasty 

świerkw i prastary dębw, ćwiczą take sprawność fizyczną oraz 

miejętność dzielania pierwszej pomocy. oć wiedzą, e wyprawy są bardzo 

niebezpieczne, posłsznie wykonją wszystkie rozkazy. Pradziadek jest z ni 

naprawdę dmny. Tylko nieoczekiwane pokiwanie pacza zapowiada coś 

niedobrego. 

Wtem cały zastęp zostaje otoczony pez rosyjski andarmw. 

Aresztją skatw i drynowego, ale po pewnym czasie arceom daje 

się szczęśliwie wyjść na wolność.  

Jednak wkrtce wyba I wojna światowa. Wiel Polakw ma nadzieję, 

e Polska odzyska niepodległość. Łdzcy skaci, ktrymi dowodzi Szletyński, 

twoą kilkdziesięcioosobowy oddział, gotowy w kadej wili podjąć walkę. 

Wyrszają z rodzinnego miasta pez Łask, Wielń, Częstoowę, by ostatecznie 

dołączyć do I Brygady Legionw, podległej Jzefowi Piłsdskiem.  

16 listopada 1914 r. biorą dział w bitwie pod Kywopłotami, następnie w bitwie 

nad Nidą oraz w 1915 r. pod Konarami. W tym czasie pradziadek zostaje mianowany 

sierantem. Wojskowe ycie jest trdne. Wymaga art da, wyjątkowej 

odwagi, ktrą łdzcy arcee wraz ze swym wspaniałym dowdcą zdobywają 

w deszcz, błocie, ale z śmieem i ołnierską pieśnią na sta. Niestety, 

 i koany drynowy ginie w działania wojenny pod wsią o nazwie 

Kamienica.  

Gdy tylko o tym myślę, ogarnia mnie smtek i złość. To niesprawiedliwe! 

Pradziadek marł zanim Polska odzyskała niepodległość! Nie mgł cieszyć się 

pragnioną wolnością, szansą na nowe, lepsze ycie w Małej Ojczyźnie, zapisanej 

j na mapie silnej Polski. Il arcey, dzielny rycey, podzieliło jego los? 

 Wzr szony dziadek enio kończy swą opowieść. Dłgo zamyśla się,  

po czym wstaje z fotela i wyciąga z drewnianej szkatłki mszlę. Milcząc, podaje 

mi, bym posłał teraz jej istorii. istorii moa - ono stale pypływa 



 i odpływa, obdaa i odbiera. Powtaa się jak pamięć o boatera, ktra nigdy 

nie miera. W niej, niczym w brsztynie, tkwi piękno kadego człowieka 

walczącego o wolność, co nigdy nie zginie. Wolność mam w serc i ją, jak łdzcy 

skaci, co dzień zdobywam, poniewa była, jest i będzie zawsze prawdziwa.  
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