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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie nadania ulicy nazwy Ojca Stefana Miecznikowskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 446), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na czqSci dzialki o nurnerze ewidencyjnym 42315, 
w obrqbie S-6, odchodzqcej od ulicy plk. Jana Kilinskiego i biegnqcej w kierunku zachodnim, 
nadaje siq nazwq: Ojca Stefana Miecznikowskiego. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w Qcie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Eodzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawcq jest 

Prezydent Miasta Eodzi 



UZASADNIENIE 

Ojciec Stefan Miecznikowski SJ urodzil siq 25 sierpnia 1921 roku w Warszawie. 
W wieku 17 lat wstwil do Zakonu Jezuitow, przyjd Swiqcenia kaplahskie w 1950 r. z rqk prymasa 
Stefana Wyszyliskiego. Studiowal teologiq w Rzyrme, w Papieskim Uniwersytecie Gregoriahskim 
obronil rozprawq doktorskq. W latach 1953-1957 by1 duszpasterzem akademickim przy Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, p6iniej opiekowd siq nowicjatem jezuickim w Kaliszu. 

W 1967 r. zostal przeniesiony do Eodzi, gdzie byl duszpasterzem akademickim. 
Po aresztowaniach studentow z jego otoczenia, aktywnych w rozbitej przez Shzbq Bezpieczenstwa 
opozycyjnej organizacji ,,Ruth", wladze zakonne ponownie przeniosb go do Kalisza. Powt6rnie 
zostal skierowany do PracY w Lodzi w 1978 r., powrocil 
do Srodowiska akademickiego oraz zajql siq duszpasterstwem rodzin. Zostal takze kapelanem 
powstajqcej w Eodzi ,,Solidarnoici". 

Po wprowadzeniu stanu wojennego sporzqdzal listy osob aresztowanych 
i internowanych, podjql szereg inicjatyw na rzecz opozycji. Organizowal pomoc dla rodzin 
zatrzyrnanych i samych aresztowanych, a takze osob pozbawionych pracy i Srodk6w do iycia. 
Powolal Oirodek Pomocy Uwiqzionym i Internowanym, organizowal specjalne spotkania 
dyskusyjne (tzw. spo tkania hodowe), odprawid msze za O jczyq .  

W 1989 r. zostal przeniesiony przez wladze zakonne na Wybrzeze. Po upadku PRL zostal 
czlonkiem honorowym 16dzkiego Regionu ,,SolidarnoSci", w 1992 r. otrzymal takze tytul 
Honorowego Obywatela Miasta Eodzi. 

Zmarl 27 grudnia 2004 r. w Gdyni po dhgiej i ciqikiej chorobie. Pochowany zostal 
w Lodzi, w grobowcu jezuit6w na Cmentarzu Katolickim na Dolach. 

W dniu 3 rnaja 2007 r. Prezydent RP odznaczyl poirniertnie o. Stefana Miecznikowskiego 
Krzyzem Komandorskim z Gwiazdq Orderu Odrodzenia Polski. 

Ojciec Stefan Miecznikowski to Honorowy Obywatel Miasta Eodzi, legendarny kapelan 
lodzkiej ,,SolidarnoSci", wychowawca dodzieiy i dzialacz charytatywny. Nadanie nazwy Ojca 
Stefana Miecznikowskiego ulicy bqdzie holdem zlozonym temu wielkiemu jezuicie, wybitnemu 
duszpasterzowi za zashgi dla lokalnej spolecznoSci. 

Na podkreilenie zashguje fakt, ze ulica, kt6rej bqdzie patronem, polozona jest na zapleczu 
koiciola 00. Jezuit6w przy ul. Sienkiewicza 6 1. 
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