
  

 
 

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.  
 
Pan Zbigniew Bujak w lipcu 1980 r. był współorganizatorem strajku w jednym z 
wydziałów „Ursusa". W sierpniu tego roku należał do założycieli Robotniczego Komitetu 
Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża. Od września 1980 r. pełnił funkcję 
przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.  
W lutym 1981 r. wszedł w skład Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej.  
W momencie ogłoszenia stanu wojennego uniknął aresztowania. Później ukrywał się, 
aktywnie działając w podziemiu. W latach 1982-1986 był przewodniczącym Regionalnego 
Komitetu Wykonawczego Regionu Mazowsze, należał również do założycieli 
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Aresztowano go dopiero w 
maju 1986 r. Był jednym z najdłużej ukrywających się członków Solidarności. Po 4 
miesiącach został zwolniony na mocy amnestii. W latach 1986-1987 zasiadał  
w jawnej, choć działającej nielegalnie, Tymczasowej Radzie „Solidarności”.  
Od 1987 r. należał do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Od grudnia 
1988 r.  do czerwca 1990 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. 
Brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu. Podczas jego obrad pracował w zespole do 
spraw reform politycznych oraz w zespole do spraw gospodarki i polityki społecznej. W 



  

wyborach czerwcowych w 1989 r. nie kandydował. Potem, od 1991 r. poseł na Sejm I i II 
kadencji. W 1991 r. wspólnie z Januszem Rolickim opublikował wywiad rzekę 
Przepraszam za Solidarność. 
 
Wniosek oraz projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Spraw 
Społecznych.  
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 Podkowa Leśna  

/-/ 
Michał Gołąb 

 
 

 
 
 
 
 
 


