UCHWAŁA NR XLVII/289/17
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 17 września 2017 r.
w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Widawa” księdzu Januszowi
Lewandowiczowi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)
oraz Uchwały Nr XIV/91/08 Rady Gminy Widawa z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie
honorowego obywatelstwa Gminy Widawa oraz zasad i trybu jego nadawania Rada Gminy
Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się księdzu Januszowi Lewandowiczowi tytuł „Honorowego Obywatela
Gminy Widawa” jako wyraz wdzięczności za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym,
wzbogacanie i promowanie dorobku oraz podejmowane inicjatywy na rzecz kreowania
współczesnego oblicza Gminy Widawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Widawa.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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UZASADNIENIE
Osoba szczególnie zasłużona dla Gminy Widawa i Archidiecezji Łódzkiej. W dniu
11 czerwca 1988 roku w katedrze łódzkiej otrzymał święcenia z rąk biskupa ordynariusza
Władysława Ziółka. W grudniu 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (filologia klasyczna). Od czerwca 2000 roku do
czerwca 2013 roku pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Obecnie
pracuje, jako wykładowca języków klasycznych i patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym
w Łodzi. Autor licznych publikacji naukowych. Z ramienia Wyższego Seminarium Duchownego
w Łodzi pełnił rolę współorganizatora trzynastu Festiwali Nauki, Techniki i Sztuki, które odbywały
się cyklicznie od 2001 do 2013 roku. Osoba zaangażowana w sprawy Archidiecezji Łódzkiej
i Gminy Widawa zarówno duchowo, jak i społecznie. Przewodniczył wielu uroczystościom rangi
kościelnej, jak i państwowej w Widawie wygłaszając płomienne kazania patriotyczne, których
celem było przekazanie wiedzy na temat historii naszej Ojczyzny i parafii Widawa.
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