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 „100 lat wojew dztwa łdzkiego” 

Dziś nasza koana nauczycielka alinka pygotowała dla nas cdowną niespodziankę. 

Z okazji stlecia wojewdztwa łdzkiego wyrszyliśmy w podr po pepięknym 

regionie łdzkim. Wycieczkę rozpoczęliśmy od oglądania zmodernizowanego Dworca 

Fabrycznego. Jego powienia jest ogromna! To naprawdę powd do dmy dla łodzian. 

Stamtąd daliśmy się nowoczesną koleją aglomeracyjną ŁKA do Pabianic, gdzie zawyciła 

nas niezwykła Fabryka Wełny, a take kościł św. Matesza. Następnie wrciliśmy do 

Łodzi i daliśmy się na spacer licą Piotrkowską. Dostegliśmy wiele sławnych mrali  

i rokliwych parkw w pobliu. Po dłgim marsz czekał na nas zasłony obiad. 

Sprbowaliśmy lokalnych specjałw: zupy anowej, knedli z trskawkami i piernika 

marewkowego. Pya! Po połdniu pojechaliśmy obejeć zespł fabryk włkienniczych 

Księy Młyn. Uekła nas istoria tych pędzalni. Kolejną atrakcją był dy obiekt  

w centrm miasta: EC1 Łdź – Miasto Kltry. Szczeglny zawyt wzbdziło w nas 

planetarim. Ostatnim pnktem program była nasza lbiona Manfaktra. Często 

pyjedżamy t z rodzicami na zakpy, ewentalnie do kina. Jednake tym razem celem 

naszej wizyty było Mzem Fabryki. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądał dzień pracownika 

w fabryce. Okazało się, e to był niebezpieczny zawd i bardzo cięka, trdna praca. 

Zdąyliśmy jeszcze py okazji zwiedzić Pałac Poznańskiego, zwany łdzkim Lwrem.  

W szkole byliśmy j pźnym wieczorem.  

To był bardzo dany dzień, świętowaliśmy rodziny wojewdztwa w wyjątkowy sposb. 

Czekamy na kolejne tego typ atrakcje. W następnym miesiąc wybieramy się do 

zdrowiska termalnego w niejowie. W niedalekiej pyszłości cielibyśmy take 
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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 

zwiedzić kopalnię węgla w Bełatowie oraz arboretm w Rogowie. Jest tyle piękny miejsc 

w naszym wojewdztwie!  

To wane, eby świadomić sobie bogactwo kltralne region, w ktrym mieszkamy.    
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