Urząd Gminy w Dalikowie

Historia
Wieś Dalików
W księgach sądowych łęczyckich wymieniona w 1391 r. W XV i XVI wieku Dalików należał do Sarnowskich herbu Jastrzębiec. Z rodu tego
wywodził się ks. Świętosław Sarnowski, kanclerz gnieźnienski, kanonik łęczycki i łowicki oraz proboszcz sieradzki. Zmarł w 1625 r., a nagrobek
jego zachował sie w sieradzkiej farze za ołtarzem Matki Boskiej Szkaplerznej. Przed powstaniem 1863-64 r. Dalików należał do Wardęskich h.
Godziemba. Władysław Wardęski (1837-1919), jak również jego siostra Walentyna Józefa Julia (zm. w 1928 r.) wzięli aktywny udział w powstaniu.
Dobra dalikowskie należały do Wardęskich do II wojny św. Antoni Wardęski (1875-1941) zmarl jako więzień niemieckiego obozu w Dachau.
W powstaniu styczniowym 10 września 1863 r. w połowie drogi między Dalikowem a Gajówką (na wschód od Dalikowa), powstańcze oddziały
Sokołowskiego, kpt. Stanisława Szumlańskiego i mjr. Roberta Skowrońskiego natknęły się na grupę wojsk rosyjskich (3500 piechoty, 2 szwadrony
dragonów i 67 Czerkiesów), dowodzonych przez gen. Krasnokuckiego. W bitwie poległo 63 powstańców, wielu zmarło z ran. Wieś została spalona,
wielu mieszkańców spłonęło. W odnowionej mogile na cmentarzu leżą prochy prawdopodobnie 63 powstańców, w symbolicznej mogile po lewej
stronie bramy głównej - nie ustalona liczba spalonych mieszkańców wsi.
We wsi 24 X 1937 r. odsłonięto okazały pomnik z napisem: "Bohaterom walk o wolność - Ziemia Łęczycka - 1937". Wysoka kolumna była
ozdobiona, w jej górnej części, stylizowanymi orłami i wyrytym rokiem "1863". Pomnik został zniszczony przez Niemców w 1940 r.

Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika powstańców 1863 r. w Dalikowie. Uroczystość
odbyła się 24 października 1937 r. (także w tym samym dniu odsłonięto pomnik na skrzyżowaniu w Gostkowie). Na pierwszym planie stoją od
lewej: Wojewoda Łódzki Aleksander Hauke-Nowak, Inspektor Armii gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, przedstawiciel Dowódcy Okręgu
Korpusu IV w Łodzi gen. Władysława Langnera - płk. Marian Bolesławicz.
Zdjęcie pochodzi z dodatku do "Kuriera Łódzkiego" z 1937 r.
Dziękujemy Panu Michałowi Antczakowi za wsparcie naszego serwisu zdjęciem i informacjami.

Pomnik powstańców 1863 r. w Dalikowie odsłonięty w 1937 r.

We wrześniu 2001 roku na centralnym placu Dalikowa został zbudowany pomnik ku czci bohaterów Powstania Styczniowego. Jest on w formie
obelisku (głaz) na postumencie. Na głazie umieszczono tablicę z napisem: "Bohaterom Powstania Styczniowego poległym za wolność
Ojczyzny dn. 10.09.1863 w bitwie pod Dalikowem *Wrzesień 2001* Społeczeństwo Gminy Dalików".
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Pomnik powstańców obecnie.
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