UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
Honorowe Obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna jest wyrazem
najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta Podkowa Leśna. Godność Honorowego
Obywatela przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta (w szczególności w
dziedzinach polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu), osobom współpracującym z
miastem, promującym miasto, wspierającym inicjatywy miejskie, a także wybitnym
osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminu nadawania Honorowego
Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna stanowiącym załącznik do uchwały
Nr 104/XXIV/2008 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 listopada 2008 r. Zgodnie z § 4
ww. Regulaminu prawo zgłaszania wniosków o nadanie tytułu honorowego obywatelstwa
miasta przysługuje Przewodniczącemu Rady Miasta, Burmistrzowi Miasta, Komisjom
Rady Miasta, organizacjom społeczno-politycznym i wyznaniowym oraz grupie
mieszkańców miasta.
Korzystając z uprawnień Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 16 lipca
2020 r. wystąpiłem z wnioskiem do Rady Miasta o przyznanie tytułu Honorowego
Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna prof. Jadwidze Staniszkis, prof. Ryszardowi
Bugajowi oraz p. Zbigniewowi Bujakowi.
W uzasadnieniu zostało podniesione, że w sierpniu br. upływa 40 lat od powstania
Solidarności i początku wielkich zmian w Europie Wschodniej, a zbliżające się obchody są
najwłaściwszym momentem, aby uczcić ww. osobistości - wybitnych działaczy tamtego
okresu, którzy przyczynili się do powstania Solidarności, a mieszkali wówczas (niektórzy
dotychczas) w Podkowie Leśnej. Wszystkie te osoby swoimi działaniami walnie
przyczyniły się do stworzenia demokracji w Polsce.
Prof. Jadwiga Staniszkis - socjolog, profesor nauk humanistycznych (1992), od 1992 r.
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej (2004); publicystka. W sierpniu 1980 r. została zaproszona przez
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku do udziału w negocjacjach ze stroną
rządową. Weszła w skład Komisji Ekspertów MKS (prawdopodobnie była jedyną kobietą
w gronie ekspertów). Po zawarciu porozumień sierpniowych i utworzeniu NSZZ
„Solidarność” doradzała związkowcom. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykładała we
Wszechnicy Solidarności i publikowała w prasie podziemnej. Mieszka w Podkowie
Leśnej.
Wniosek oraz projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Spraw
Społecznych.
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