
Uchwała Nr 1051/XLI/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin
Księdzu Infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 3 Statutu Miasta Lublin, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 
2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 70, poz. 1486, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały 
nr 487/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie nadawania 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2938) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Księdzu Infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu nadaje się Honorowe Obywatelstwo 

Miasta Lublin.

§ 2
Treść Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik
do uchwały nr 1051/XLI/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 marca 2018 r.

AKT NADANIA
Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin

Księdzu Infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu

Rada  Miasta  Lublin  nadaje  Księdzu  Infułatowi  Grzegorzowi  Pawłowskiemu  tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Lublin.

Akt ten jest wyrazem naszej wdzięczności i wielkiego uznania dla Księdza postawy 
życiowej,  Jego  zasług  i  dorobku  duchowego,  historii  człowieka  cudownie  ocalałego
z  Holocaustu,  o  podwójnym  nazwisku  i  podwójnej  tożsamości  chrześcijańskiej
i  judaistycznej,  zakorzenionego  w  dwóch  ojczyznach,  w  Polsce  i  Izraelu.  Jest  Ksiądz 
niezłomnym propagatorem najważniejszych, uniwersalnych wartości ludzkich.

Całym  swoim  życiem  służył  Ksiądz  drugiemu  człowiekowi,  jako  duszpasterz
w  Polsce  i  w  Ziemi  Świętej.  Jest  Ksiądz  dla  wspólnot  języka  hebrajskiego  i  Polonii 
opiekunem i powiernikiem niosącym pomoc duchową i  materialną. Wielokrotnie składane 
przez  Księdza  w  mediach  polskich  i  izraelskich  świadectwo  przywiązania
i  wdzięczności  wobec  polskiej  Ojczyzny  i  dobrych  relacji  pomiędzy  naszymi  rodakami
i  Żydami,  jest  dla  nas  i  kolejnych  pokoleń  niedoścignionym wzorem.  Powtarzane  przez 
Księdza zdanie, że: „Polska i Izrael to moje dwie ojczyzny i za każdą z nich oddałbym życie”, 
jest świadectwem najwyższej próby człowieczeństwa.

Jest  Ksiądz Infułat  wyjątkowym ambasadorem naszego Miasta w świecie,  głosząc 
jego dobre imię,  jako miejsca przez wieki  przyjaznego współistnieniu narodów polskiego
i żydowskiego. Jest dla nas wzorem człowieka, który bez względu na miejsce, w jakim się 
znajduje, pociąga ludzi kryształowym charakterem i niezwykłą charyzmą.

Akt niniejszy jest potwierdzeniem, że Lublin to miasto, które poprzez swoją historię 
docenia  tak  niezwykły  autorytet  moralny  sięgający  dwóch  narodów  –  polskiego
i żydowskiego.
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