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„Łdzkie – moja mała Ojczyzna” 

Koenie dewa, ktre dojewa 

 

Gdy byłem małym łopcem mama zabrała mnie na spacer do łdzkiego park  

im. ks. biskpa Miała Klepacza. Zobaczyłem tam stary dąb o nazwie Fabrykant, otoczony 

eką błękitny kwiatw - ceblic syberyjski. I piękno kwitnie we mnie do dziś. Myślę 

rwnie, e ten ogromny pomnik pyrody jest jak serce człowieka, ktry koa świat. 

Jego miłość rośnie niczym konary dewa, na rwni z koeniami. Koenie to początek 

istorii kadego z nas, a ta istoria zaczyna się w miejsc, gdzie pyszliśmy na świat. 

rodziłem się w Łodzi i na pamiątkę tego zdaenia rodzice postanowili nadać mi na imię 

Włodzimie. Często się peprowadzamy, a ja z dala od mojej małej Ojczyzny – region 

rodzinnego miasta, czję się nieswojo, jak kocr skąpany w deszcz. Gdy czasem w ok 

kręci mi się łza, siadam na latającym dywanie wyobraźni i frnę.  

Oto jestem właśnie na spływie kajakowym z wjkiem eńkiem. Wyrszamy  

z Działoszyna o wsodzie słońca. Pepływamy pez najpiękniejy odcinek krętej Warty, 

czyli Załęczański Park Krajobrazowy znajdjący się w wojewdztwie łdzkim.  

Nagle z zarośli pełny pokyw wypływa łabędź, często spotykany na ty terena.  

Mimo e zwany jest kykliwym, citeńko nosi się nad wodą w porannej mgle 

rowej od promykw słońca. Wygląda niczym d eki. Podczas postoj dostegamy  
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o pyszczk bardzo włoatym. Następnie w rezerwacie o nazwie Węe zwiedzamy  

z wjkiem jedną z jaskiń połooną wewnąt Gry Zelce. Znaleziono tam kości zwieąt 

yjący kilka milionw lat tem. Wiosenne powiete ma zapa najpiękniejej baśni,  

w ktrej pyroda jest głwnym boaterem. 

Teraz penoszę się wspomnieniami do Tm pod Łęczycą, ktra była niegdyś stolicą 

wojewdztwa łdzkiego. Podczas wycieczki szkolnej trafiam do dwnastowiecznego 

kościoła, pypominającego potęny zamek. Jego okienka są  t naprawdę maltkie, więc 

światło walczy z ciemnością o to, by dostać się do wnęta. W środk panje niebiańska 

cisza i spokj. Nieopodal świątyni badacze odtwaają grd powstały ttaj w szstym 

wiek. W wyznaczonym miejsc pozwalają wystkim czniom wyszkać fragmenty 

naczyń glinianych. Znajdję niewielką skorpkę w ktałcie łdki, ktrą od raz 

pekazję na ecz Mzeum Areologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Ja te mogę 

być odkrywcą tajemnic istorii mojego region!  

Tymczasem latający dywan mojej wyobraźni nosi mnie do Łowicza, miasta  

w wojewdztwie łdzkim, gdzie właśnie odbywa się wspaniała procesja Boego Ciała. 

Łowiczanie, brani w ldowe stroje, są jak łąka tryskająca fontanną kolorw. Moja babcia 

Boenka ma na sobie kbraczek z czarnego aksamit z ręcznie wyaftowanymi rami 

i spdnicę w rnobarwne paski. Z kolei dziadziś Kazimie dmnie maszerje  

w swoi zielono-pomarańczowy spodnia. Oboje zbierają rośliny, ktrymi 

dekorowane są ołtae. Wieą, e w ten sposb ronią gospodarstwo ped poarem. 

Dzisiaj i dom wygląda jak odświętna atka z bajki. Ozdabiają ją rnokolorowe 

wycinanki: tu bkiet roczy kwiatkw, t plnitkie kogciki. Kiedy odwiedzam 

dziadkw, mam ootę pisać pełne mor wierszyki. 

Zamykam jeszcze raz oczy. Oto właśnie w Lesie Łagiewnickim w Łodzi czę się jeździć  

na dwkołowym rowee. Dopingje mnie drobnitki ptaszek, to pczołojad z zielonym 

bszkiem siedzący na modewiu. J za moment peadzam się ściekami  

w łdzkiej Palmiarni z ciocią onorcią, ktra opowiada mi o pepiękny, egzotyczny 

roślina. Oboje wielbiamy pyrodę.  

Piękno ldzi, natry i niecodzienny zdaeń twoy czar miasta narodzin  

i jego okolic. Mała Ojczyzna, w istorii ktrej zapisany jest mj los, nigdy  



nie pozwala o sobie zapomnieć. Wyobraźnia sprawia, e miejsca peszłości  

na mapie koanej Ziemi Łdzkiej, mimo pływ czas, wcią pozostają  

w mym serc. Są niczym koenie wielkiego dewa. Dzięki nim to dewo moe dalej 

rosnąć. 
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Ó– różowe od dziś będzie,  
granatowe rz – wszędzie,  
ż- zielone niezawodnie,  

h – brązowe, bardzo modnie,  
sz - wyjątki - czerwone,  

u i ch – czarnym posmolone 


