
Łódź, dnia 25.02.2022 r.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury     ul. Krzemieniecka 2b tel.: +48  42 638 48 04          www.uml.lodz.pl
Wydział Edukacji     94-030 Łódź fax.:+48  42 638 48 48          e-mail: 
edukacja@uml.lodz.pl

DEP-Ed-VII.4424.240.2022

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie i dramatyczną sytuacją 

ludności cywilnej, w tym także bardzo trudnej sytuacji ukraińskich często rozdzielonych 

rodzin, a w szczególności dzieci przebywających już teraz w łódzkich placówkach zwracam 

się do wszystkich Państwa z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na 

celu otoczenie opieką uczniów pochodzenia ukraińskiego. Proszę serdecznie 

o przeanalizowanie i rozpoznanie  potrzeb uczniów i ich rodzin zarówno w zakresie 

pomocy psychologicznej, jak i materialnej oraz otoczenie ich specjalną opieką.

Od poniedziałku wszystkie dzieci wracają do szkół po okresie ferii zimowych. 

Jednocześnie musimy liczyć się z napływem uchodźców z Ukrainy, a tym samym 

ze wzrostem liczby w naszych placówkach uczniów pochodzenia ukraińskiego. 

W zaistniałej, jakże trudnej sytuacji konieczna jest wzmożona praca wychowawców, 

pedagogów i psychologów, mająca na celu wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, 

ale także okazanie solidarności społecznej. 

Dla uczniów z Ukrainy ważne będzie także wsparcie i zrozumienie wśród 

swoich rówieśników  w obcym dla nich kraju.

W odniesieniu do powyższego Miasto Łódź organizuje  zbiórkę rzeczy z 

przeznaczeniem dla mieszkańców Ukrainy:

Potrzebne są:

 koce termiczne, śpiwory, pościel, materace (w opakowaniach),

 ubrania, płaszcze przeciwdeszczowe, bieliznę damską, męską i dziecięcą,

 środki czystości, pieluchy dla dzieci i dorosłych, podpaski, ręczniki, 

szczotki i szczoteczki, ręczniki papierowe,

 talerze, sztućce, najlepiej biodegradowalne, silikonowe lub plastikowe,
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 maseczki, środki antyseptyczne,

 woda butelkowana,

 dania gotowe i w puszkach, makarony, suszone owoce, batony 

energetyczne, płatki śniadaniowe,

 zapałki, baterie, latarki, świece,

 zestawy wyposażenia medycznego.

Dary przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 

budynek B, w kancelarii głównej:

 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00,

 w sobotę i niedzielę w godz. 9:00 - 15:00,

 w innych godzinach dary można zostawiać w dyżurce Straży Miejskiej 

w Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, wejście od strony pl. 

Komuny Paryskiej.

Wszystkie osoby, które mają możliwość udzielenia jakiegokolwiek wsparcia 

proszone są o kontakt mailowy ukraina@uml.lodz.pl  lub telefoniczny 

42 638 49 99.

Szczegółowe informacje o powyższym przedsięwzięciu dostępne są na stronie  

https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/.

Jednocześnie proszę o upowszechnienie wśród społeczności szkolnej powyższych 

informacji za pośrednictwem dzienników elektronicznych, szkolnych stron internetowych, 

portali społecznościowych oraz szkolnych tablic informacyjnych. Pragniemy, by informacja 

ta miała jak największy zasięg społeczny, a tym samym przyczyniła się do udzielenia 

realnej pomocy potrzebującym  Sąsiadom.

Proszę o rozważenie możliwości  przeprowadzenia zajęć uwrażliwiających uczniów 

na problemy jakie niesie ze sobą konflikt wojenny wojny. Szczególnie ważne jest  

uspokajanie bardzo obecnie podniesionych nastrojów, ujednolicanie różnych niekiedy 

komunikatów  i zwrócenie uwagi na szczególnie trudny czas dla osób pochodzących 

z Ukrainy.

https://www.google.com/maps/search/ul.+Piotrkowska+104,+budynek+B?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/ul.+Piotrkowska+104,+budynek+B?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/%C5%81odzi,+ul.+Piotrkowska+104?entry=gmail&source=g
mailto:ukraina@uml.lodz.pl
https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/
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Uprzejmie informuję, że możecie Państwo korzystać z materiałów zamieszczonych 

na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej: https://m.facebook.com/fundacjaCEO/ oraz 

stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Nadmieniam, że Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak organizuje w środę 2 marca 

otwarte dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów i rodziców dzieci internetowe szkolenie 

„Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie”  : https://brpd.gov.pl/2022/02/24/szkolenie-jak-

rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie/

                                                              p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji

                        /-/ Jarosław Pawlicki
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