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CO TO JEST HONOROWE OBYWATELSTWO?

Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany

osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, 

za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasługi, 

ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.



Artur Brauner
niemiecki producent filmowy

polsko-żydowskiego pochodzenia.

Karl Dedecius
niemiecki tłumacz
i popularyzator
literatury polskiej i rosyjskiej.

Kazimierz Dejmek
polski reżyser i aktor teatralny.

Teresa Gerarda Żylis-Gara 
polska śpiewaczka światowej sławy, pedagog. 



Richard Demarco 
szkocki artysta współczesny i promotor sztuki.

Marek Edelman 
polski polityk i działacz społeczny
pochodzenia żydowskiego.

Marcin Janusz Gortat 
polski koszykarz,

reprezentant Polski.

Zbigniew Boniek
polski piłkarz, trener, 
działacz piłkarski i biznesmen.



Jan Paweł II 
polski duchowny rzymskokatolicki, 

biskup pomocniczy krakowski,
arcybiskup metropolita krakowski,

papież.

Jan Karski
właściwie Jan Romuald Kozielewski, 

pseudonim „Witold” 
polski prawnik, historyk, 

politolog i dyplomata, 
profesor nauk politycznych.

Jan Krysiński
polski naukowiec.



Stanisław Jan Liszewski
polski geograf, urbanista, 

profesor, nauczyciel akademicki,
rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Jan Henryk Machulski
polski aktor filmowy, 

teatralny i telewizyjny, 
profesor sztuk teatralnych, 

reżyser teatralny i pedagog.

Stefan Miecznikowski
duchowny katolicki.

Daniel Libeskind
amerykański architekt współczesny,

polsko-żydowskiego pochodzenia.



Arnold Mostowicz polski
pisarz, dziennikarz, tłumacz, 
lekarz i popularyzator nauki.

O.S.T.R., 
właściwie Adam Andrzej Ostrowski

polski raper, freestyle’owiec, 
muzyk i kompozytor, 
producent muzyczny
i inżynier dźwięku.

Józef Klemens Piłsudski
polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk

Josef Buchmann
niemiecki przedsiębiorca, 

związany działalnością filantropijną z Łodzią.



Roman Polański
polsko-francuski twórca filmowy, 

reżyser i scenarzysta, 
aktor oraz producent filmowy

Piotr Pustelnik
polski inżynier chemik, alpinista i himalaista, 

zdobywca Korony Himalajów i Karakorum.

Andrzej Sapkowski polski
pisarz fantasy, 
ekonomista. 

Twórca postaci wiedźmina.



 J

Dariusz Stachura
polski śpiewak tenor.

Albert Arystydes
Thomas

francuski polityk, 
socjalista, dyplomata
społecznik, profesor

Michał Urbaniak
polski muzyk jazzowy, 
kompozytor i aranżer.

Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk
polska pływaczka.



Andrzej Witold Wajda
polski reżyser filmowy
i teatralny, w młodości
aktywny jako malarz.

Joanna Woś
polska śpiewaczka operowa
okresu włoskiego belcanta.

Władysław Ziółek
polski duchowny

rzymskokatolicki, doktor
prawa kanonicznego

Władimir Boczkowski
radziecki wojskowy.



DZIĘKUJEMY ZA 
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