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„100 lat wojew dztwa łdzkiego” 

Dawno, dawno tem… tak dawno, e nie było jeszcze ani kompterw, ani 

tabletw, ani te smartfonw. Ped okrągltkim stleciem, między moem a grami, 

zdayło się coś, co istorię naszą lbnie rozpoczęło. Na skyowani wczesny, 

często pemieany szlakw krajowy i międzynarodowy (niestety nie samoodami, 

czy lajnogą), na pemysłowej „ziemi obiecanej”, decyzją Sejm stawodawczego 

eczpospolitej Polskiej, twoono wojewdztwo łdzkie. Jako jedno z pięci, 

powołany do ycia w rok 1919 wojewdztw, t po trda I wojny światowej, 

boatersko i z werwą rszyło do boj o lepe jtro wystki swy mieszkańcw  

i osadnikw. K naszem szczęści, mimo liczny peszkd i istoryczny 

zatargw, petrwało do dziś.  

W swy początka złoone było z tynast powiatw i zajmowało powienię 

ponad dziewiętnast tysięcy kilometrw kwadratowy. Najwaniejszym jego ośrodkiem 

było pręnie rozwijające się Miasto Łdź, ktre niczym ryce wiekw średni, pracowita 

pczłka, czy te odwany jednoroec, rywalizowało o tytł stolicy wojewdztwa  

z Piotrkowem Trybnalskim i Kaliszem. Zwycięyło i wcią zwycięa!  

W tej dwdziestowiecznej Łodzi, jedną z potęniejszy rl pełnił pemysł 

włkienniczy, ale stopniowo do głos doodziły rwnie inne dziedziny, takie jak 

polityka, kltra, czy naka. Pomimo, i wojewdztwo i jego klczowe miasto nie miały 

wcią jeszcze profil na Facebook, czy maila z dłgą listą sbskrybentw, radziło sobie 

coraz lepiej. Pierwym włodaem wojewdztwa łdzkiego został Antoni Kamieński, m.in. 

twoąc fndamenty pod fnkcjonowanie ędu Wojewdzkiego i starostw 

powiatowy.  

IX Wojewódzki Konkurs 
Ortograficzny 

Łódzkie Kolorami Malowane  
 

 



Niestety wyb drgiej wojny światowej wstymał, a wręcz niemoliwił 

armonijny rozwj region. Pierwe bomby, zcane pez niemiecki ołniey,  

za cel miały Wielń, miasto połoone na połdni wojewdztwa łdzkiego. To  nas 

zaczęła się wojna, wojna, popez ktrą itlerowcy cieli pejąć władzę nad światem. 

Bitwa nad Bzrą, włączenie do III eszy, okpacja zbierająca straszliwe niwa - to tylko 

kilka aseł tego tragicznego w skutka etap losw wojewdztwa łdzkiego. 

Po wojnie następował powrt do codziennego ycia popez pracę w pemyśle 

włkienniczym, odzieowym i rolnictwie. Bardzo waną inwestycją była rwnie 

kopalnia węgla brnatnego i elektrownia w Bełatowie. Wstąpienie Polski do nii 

Europejskiej stwoyło liczne moliwości wzrost gospodarczego naszego wojewdztwa. 

Obecnie moemy powalić się nowoczesnym pemysłem, bogatą ofertą kltralną  

i atrakcyjnością trystyczną. Wojewdztwo twoy 21 powiatw ziemski i 3 grodzkie, 

zajmjące w smie ponad 18 tysięcy kilometrw kwadratowy.  

W tej sytacji nie moemy powstymać się ped ywiołowym odśpiewaniem „Sto 

lat” dla naszego jbilata, ktrem yczymy kolejny st, nie tylko lat, ale dekad, a nawet 

wiekw. cemy, aby nasze wojewdztwo ceował  rozwj i oywienie we wystki 

wany dla obywateli obara. Nieaj rozkwita nam wcią na nowo, jak dmna ra, 

ekający zapaem iacynt, czy sbtelny kwiat jabłoni z polski sadw.  

 

 

Dyktando malował/ła ......................................................... 

 

ze Szkoły Podstawowej nr ...................... 

 

Ilość ortochochlików:.................................................. 
 

 
 

 

Tekst dyktanda opracowany przez panią Agnieszkę Przybylak 

nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi 

na IX Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Łódzkie Kolorami Malowane” Łódź 2019 

 
 
 

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

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

u i ch – czarnym posmolone 
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