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UCHWALA nr 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia 

stanowisko Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 500. rocznicy Reformacji . 

Na podstawie $ 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Eodzi, stanowiqcego 
zalqcznik Nr 7 do Statutu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 
oraz z 201 4 r. poz. 371 8) Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. 3 1 paidziernika 15 17 roku Marcin Luter, oglaszajqc w Wittenberdze swoje 95 tez 
przeciwko praktyce sprzedazy odpustow, dal poczqtek Reforrnacji. W 2017 roku bqdziemy 
obchodzik 500. rocznicq tego brzemiennego w skutki wydarzenia. Jednoczesnie caly 
poprzedzajqcy rok bqdzie czasem obchod6w jubileuszowych. 

Wierni wyznaii protestanckich odegrali znaczqcq role w budowie i rozwoju naszego 
miasta i bez ich obecnosci jego obraz bylby niepelny. Ich dzielem sq nie tylko Swiqtynie, ale 
takie szkoly, szpitale, zaklady dobroczynne oraz kamienice i fabryki. L6dzcy protestanci 
wielokrotnie swoimi czynami dawali wyraz przywiqaniu do Sprawy Polskiej i Pahstwa 
Polskiego. 

Chociai obecnie spolecznoSC wiernych wyznaii protestanckich jest mniej liczna nii 
w przeszloici, to nadal odgrywa istotnq role w iyciu Lodzi. 

2. Rada Miejska wyraza szacunek wobec wszystkich mieszkafic6w naszego miasta 
wyznali protestanckich, a takze ceni ich wklad w kultur~ i duchowoSC Lodzi. 

$ 3. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Eodzi do rozpropagowania 
niniejszej uchwaly wsrod mieszkakow Lodzi poprzez przekazanie jej przedstawicielom 
mediow i umieszczenie na stronie internetowej Urzqdu Miasta Lodzi. 

$4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 
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UZASADNIEME 

W nadchodzqcym roku odbqdzie siq wiele wydarzen upamiqtniajqcych poczqtek ruchu 

reformacyjnego. Obchody rozpocznq siq 31 paidziernika biezqcego roku ekumenicznymi 

uroczystoSciarni w Lund w Szwecji, w kt6rych udzial weimie tei  papiei Franciszek. 

Ze wzglqdu na bardzo istotny udzial wiernych wyznan protestanckich jak i aktywnq obecnie 

spolecznoSd wiernych tych wymaf~ - w ocenie projektodawcow uchwaly - wlaiciwym jest, 

by Rada Miejska w Lodzi, podobnie jak np. Sejmik Wojewbdztwa ~ lq sk i e~o ,  podjqla uchwalq 

w przedrniocie upamiqtnienia 500-lecia Reforrnacji. Nalezy w tym miejscu przypomniet, 

ze w swej historii Rada Miejska w Lodzi podejmowala wielokrotnie uchwaly stanowiska 

w sprawach uparniqtnienia r6inych rocznic. Moina tu wymieniC m.in. uchwaly w sprawach 

upamiqtnia :loo. rocznicy wybuchu Rewolucji 1905 roku, 25. rocznicy powstania 

,,SolidarnoSci", 85. rocznicy ZaSlubin Polski z Morzem, 90. rocznicy ZaSlubin Polski 

z Morzem, 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 


