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. Ryszard Bugaj - polityk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor
nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w latach 1993–1997
przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm X, I i II kadencji. W 1980 przystąpił do
„Solidarności”. Od września 1980 r. w „S”; członek Rady Programowo-Konsultacyjnej
Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KKP, następnie KK; od 16 II 1981 z-ca
kierownika OPSZ, kierownik zespołu spraw ogólnogospodarczych i zespołu reformy
gospodarczej. Reprezentant KKP w rządowej komisji ds. reformy gospodarczej. W VI
1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, delegat na I KZD, kierownik
prac zespołu ds. gospodarczych, współautor (z Waldemarem Kuczyńskim) projektu
programu gospodarczego „S”. W okresie stanu wojennego został na kilka dni internowany.
Od 1982 pracownik INE PAN. W 1985 r. współautor przygotowanego na zlecenie Lecha
Wałęsy opracowania Raport: Polska 5 lat po Sierpniu (Wers, 1985). Autor w pismach
podziemnych, m.in. „Tygodniku Mazowsze”, „Robotniku”, „Woli”, kwartalniku
„Krytyka”, oraz w „Tygodniku Powszechnym”; w 1986 r. współzałożyciel, publicysta
podziemnego kwartalnika „21”; w 1987 r. współzałożyciel (m.in. z Jerzym Ciemniewskim,

Tadeuszem Kowalikiem, Piotrem Marciniakiem, Janiną Zakrzewską) niezależnego
Stowarzyszenia Reforma i Demokracja. Od 1987 r. doradca KKW „S”
i L. Wałęsy. 31 maja 1987 r. sygnatariusz wydanego przed pielgrzymką Jana Pawła II do
Polski oświadczenia programowego opozycji.
Od XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w 1989 r. uczestnik
obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej,
współprzewodniczący grupy roboczej ds. samorządu i form własności. W 1989 r. uzyskał
mandat posła na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego.
W 1990 r. był wśród założycieli Solidarności Pracy, rok później z listy tego
stowarzyszenia został wybrany na posła I kadencji. W styczniu 1993 r. został
przewodniczącym współtworzonej przez SP w 1992 r. partii Unia Pracy. W wyborach
parlamentarnych w 1993 r. po raz trzeci objął mandat poselski. Mieszka w Podkowie
Leśnej.
Wniosek oraz projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Spraw
Społecznych.
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