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UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie nadania ulicy nazwy Wandy Jakubowskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,\:dzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 180/40, 
180/41 i 180175 oraz cz~sci dzialki 0 numerze ewidencyjnym 180/60, w obr~bie S-6, 
biegn<\:.cej w kierunku wschodnim od ulicy Jana Kiliilskiego, nast~pnie zalamuj<\:.cej si~ 
i biegn<\:.cej w kierunku poludniowym do ulicy Juliana Tuwima, nadaje si~ nazw~: Wandy 
Jakubowskiej. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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U zasadnienie 

Wanda Jakubowska (ur. 10 paidziernika 1907 r., zm. 25 lutego 1998 r. 
w W arszawie) - polska rezyserka filmowa, scenarzystka. 

Byla wsp6lzalozycielem Stowarzyszenia Milosnik6w Filmu Artystycznego START, 
dzialajl:}.cego do 1934 r. W 1935 r. przy jej wsp6ludziale zostala utworzona wytw6rnia 
Sp6ldzielnia Autor6w Filmowych. 

Pierwszy film fabulamy Wandy Jakubowskiej - zrealizowana w prawdziwych 
Bohatyrowiczach ekranizacja powiesci Nad Niemnem (1939 r.) - mial miec premiery we 
wrzesniu 1939 r., ale z powodu wojny nie wszedl na ekrany, a kopie zaginyly. 

W czasie drugiej wojny swiatowej przebywala w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz. 

Po zakoilczeniu wojny uczestniczyla w organizacji polskiej kinematografii. Wsparla 
dwie waZne inicjatywy: powolanie Zespol6w Filmowych, gdyz rola wsp6lnoty w pracy 
artystycznej byla jej obsesjl:}. i stworzenie istniejl:}.cego do dzis Stowarzyszenia Filmowc6w 
Polskich. 

Wanda Jakubowska stala za kamerl:}. od 1932 do 1988 r., a zaraz po wojnie stala siy 
jednl:}. z najwaZniejszych postaci polskiej kinematografii. Odniosla spektakulamy sukces 
filmem obozowym "Ostatni etap" , kt6ry zapewnil jej niesmiertelnosc i tytul "matki 
wszystkich film6w 0 Holokauscie". Za ten film dostala nagrody Swiatowej Rady Pokoju. 
N akrycila 14 fabut 

Przez kilkadziesil:}.t lat byla pedagogiem w Pailstwowej Wyzszej Szkoly Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Lodzi. 




