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 „Podre małe i de” 

W peszłości nasza Łdź była niewielkim miastem 

włkienniczym, do ktrego ldzie pyjedżali głwnie  

w poszkiwaniu pracy lb w cela andlowy. Od tego czas 

wystko się zmieniło. Z Misiem szatkiem zabiorę Was  

w podr po roczy zakątka centrm ycia kltralnego, 

nakowego, a take andlowego, jakim Łdź jest dziś.  

Oto jesteśmy w serc miasta, w Manfakte. T istoria 

kyczy z mrw dawny fabryk, ktre teraz kryją mzea, kina, 

restaracje, klby i sklepy. O, il trystw spacerje py 

fontanna! Na play do osb gra w siatkwkę i wylegje 

się na leaka. Tłm te w galerii andlowej. Na zakpy 

wybieemy się moe jtro? Pejedziemy się trambsem - 

szatek nalega, gdy nki go bolą.  

J „Pietryna”. Pjdziemy spacerkiem, aby pyjeć się 

wystkim cdnie odrestarowanym kamienicom. Mijamy Aleję 

Gwiazd oraz eźby z brąz, ktre twoą Galerię Wielki 

Łodzian.  

VII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny 

Łódzkie Kolorami Malowane  



 
 

 

I c to? Nad bramą dw atlantw dźwiga wyksz,  

a wyej piękne kariatydy! T ył kiedyś pan Konstadt, łdzki 

pedsiębiorca. Czas j na erbatę, pysiądziemy napeciw 

najpiękniejej kamienicy pod Gtenbergiem. Ile  t rny 

ozdb: smokw, amorkw, girland, kwiatw i owocw. 

jmujące są te balstrady z ktego elaza połyskjące  

w słońc.  

Pjdziemy dalej i dotemy do Białej Fabryki, obejymy 

zbiory Mzem Włkiennictwa.  

W Łodzi mona się czyć odpoczywając. J siedzimy  

w pytlny fotela Planetarim. Pyjemny głos opowiada  

o kładzie eliocentrycznym, a w ge widzimy mnstwo 

gwiazd, ktre migocą jak w nate. Trdno uwieyć, e to 

projekcja, a nie eczywistość. W bajeczny sposb znaleźliśmy się 

w waadłowc. nosimy się nad miastem: nowoczesne otele, 

parki, steliste wiee kościołw i rozłoyste zabdowania 

pałacw w świetle rnokolorowy neonw zapierają de.  

A teraz ju Łagiewniki i pieyny zielony dew najwiękego 

miejskiego kompleks leśnego w Eropie. Potem Zgie  

i rnobarwna kołderka pl, łąk i czerwony daw domw.  

Co to za wiea? Zamek w niejowie! eka Warta krętą wstąką 

pecina zabdowania zespołu basenw termalny, wd 

leczniczy i odnowy biologicznej.  Dla da znajdziesz t 



 
 

 

istoryczną cztę i gotycki kościł kolegiacki. Średniowieczne 

zamki obejymy jeszcze w Oporowie, Łęczycy, Piotrkowie 

Trybnalskim, Opocznie i Rawie Mazowieckiej, a relikty dawny 

grodw w Tmie, arnowie i Sieradz. Do zrnicowania 

aritektry  kltry region łdzkiego pyczynili się 

pedstawiciele rny narodw: niemieckiego, ydowskiego, 

rosyjskiego, czeskiego. Wznosili na ziemi łdzkiej świątynie, pałace, 

zespoły fabryczne, pozostawili nekropolie. I ślady widoczne są 

rwnie w tradycji - regionalnej kni, obęda. 

Msimy zakończyć naszą podr. waamy z szatkiem, 

e do obejenia zostało jeszcze do ciekawy miejsc. 

Zaęcamy. Wybiecie się w niejedną podr po naszym 

regionie, abyście znali swoje koenie, byli dmni ze swojego 

miasta i walili je wśrd pyjacił.  
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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 
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