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 „100 lat wojew dztwa łdzkiego” 

 

Jbilesz wojewdztwa 

 

Wojewdztwo łdzkie zajmje obecnie peszło osiemnaście tysięcy kilometrw 

kwadratowych, czyli około sześć procent powieni naszego kraj. Jest połoone  

w centrm Polski, na skyowani samoodowy i kolejowy ciągw 

komnikacyjny. Zamieszkje je ponad dwa i pł miliona mieszkańcw. Region jest 

gęsto zaldniony. W jego skład wodzi dwadzieścia jeden powiatw. Siedzibą 

administracyjną jest Łdź - tecie co do wielkości miasto w Polsce. Nie zawe tak było. 

Kiedyś na płnocy nasze wojewdztwo sięgało Konina i Koła, oć nie naleał do niego 

powiat ktnowski i opoczyński. Na wsodzie nie obejmowało Rawy Mazowieckiej, 

Skierniewic i Łowicza. W 1930 rok było wojewdztwem granicznym - powiat wielński 

sąsiadował z granicą Niemiec. Od lat siedemdziesiąty do końcwki lat dziewięćdziesiąty 

ziemia łdzka sąsiadowała z wojewdztwami: skierniewickim, płockim, sieradzkim  

i piotrkowskim.  

W samym centrm Łodzi py licy Piotrkowskiej mieści się siedziba Łdzkiego 

ęd Wojewdzkiego - organizatora obodw stlecia wojewdztwa. Setne 

rodziny wojewdztwa to niepowtaalna okazja do wsplnego świętowania. Włodae 

miasta oddali ołd ośmiorg stletnim mieszkańcom. Ze wzrszeniem obdayli 

równolatkw naszego wojewdztwa bkietami kwiatw i pięknymi yczeniami. 

Starszkowie z rozewnieniem wspominali cięką pracę w zakłada włkienniczy czy 

wizytę papiea Jana Pawła II w Łodzi w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym sidmym rok. 

IX Wojewódzki Konkurs 
Ortograficzny 

Łódzkie Kolorami Malowane  
 

 



Zaaranowano take akcję rozdawania na licach Łodzi rmiany jabłszek. Ten 

zdrowy, polski owoc kojay się pozytywnie nie tylko ze zdrowym odywianiem,  

ale rwnie przypomina o jbilesz wojewdztwa. Był to też wyjątkowy czas  

do rozmw o roka i niedostatka region.  

We i wzdł wojewdztwa w rama akcji „100 szkł, 100 dew na 100-lecie 

Wojewdztwa Łdzkiego ”, sadzono dewa. 

Dzięki projektowi „Pociągiem na 100-lecie Wojewdztwa Łdzkiego” mona było 

pojeać Łdzką Koleją Aglomeracyjną do wielu zakątkw region. Skład ozdobiono 

grafiką nawiązjącą do istorii wojewdztwa i jego zabytkw. Niekty wyrszyli 

zwiedzić kościł pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Głownie. cieli poznać 

istorię boaterskiego księdza, ktry dobrowolnie zgłosił się na śmierć głodową w bnke 

w obozie koncentracyjnym w Oświęcimi. ratował w ten sposb ycie Franciszka 

Gajowniczka, jednego z dziesięci więźniw skazany na śmierć za prbę cieczki. 

Papie Jan Paweł II docenił czyn świętego mwiąc, e „nie ma więkej miłości od tej, gdy 

ktoś ycie swoje oddaje za pyjacił swoi”. 

ania i jej babcia Grayna postanowiły dać się pociągiem do kościoła pod 

wezwaniem świętego Stanisława Biskpa i Męczennika w Skierniewica. Sprowadzono  

do niego z Krakowa relikwie downego i stanowiono jego sanktarim. Oto pyczyna 

podry babci i jej wnczki. 

W Łdzkim Dom Kltry przy licy Tragtta trwał nabr do konkrsu 

malarskiego „100-lecie Wojewdztwa Łdzkiego”. Atoy najlepych prac otymali 

nagrody finansowe i eczowe. 

W media społecznościowy ogłoszono konkrs fotograficzny „Zwiedzam 

Łdzkie”. Zdjęcia i filmy mona było pblikować na swoi profila na portala 

Facebook i Instagram. Trjka zwycięzcw została wybrana w sierpni bieącego rok. 

I prace trafiły na stronę www i profile „Promję Łdzkie”.  

Pez ostatnie sto lat czas ktałtował granice i powienię wojewdztwa łdzkiego. 

Wiel ldzi pyczyniło się do bdowania jego świetności. Kolejne pokolenia 

dowadniają, e warto ttaj yć, ktałcić się i pracować. 

 

 



 

 

 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

Tekst dyktanda opracowany przez panią Lidię Kucharek 

nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie 

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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