
POGRZEB MIECZYSŁAWA GILA – BOHATERA ODZYSKANEJ 

NIEPODLEGŁOŚCI 

W nowej Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie pochowano 

Mieczysława Gila, Przywódcę Małopolskiej „Solidarności” w latach 80-tych ub. wieku. 

Mieczysław Gil zmarł 29 września br. w wieku 78 lat. Był działaczem związkowym z 

Nowej Huty, organizatorem antykomunistycznego oporu w Hucie im. Lenina, gdzie 

pracował, opozycjonistą prześladowanym i więzionym w okresie PRL, uczestnikiem 

obrad Okrągłego Stołu, byłym posłem i senatorem, b. Przewodniczącym Obywatelskiego 

Klubu Parlamentarnego, b. Prezesem Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich 

Demokratów Mieczysław Gil został pośmiertnie odznaczony Krzżem Wielkim Orderu 

Odrodzenia Polski przez Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. 

Pogrzeb Mieczysława Gila poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego w kościele Karmelitów Bosych pw. 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Rakowickiej. Pogrzeb miał 

charakter państwowy. Uczestniczył w nim m.in. prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. 

Odznaczył pośmiertnie działacza z Nowej Huty Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski 

"za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i publicznej, za 

działalność na rzecz transformacji ustrojowej w Polsce". Odznaczenie wręczył w kościele 

córce i synowi zmarłego.  

Wygłosił także emocjonalne przemówienie wspominając bohatera Solidarności. - Żegnam 

legendę mojego dzieciństwa, mojej wczesnej młodości, którą później wielkim przeżyciem i 

zaszczytem było dla mnie poznać osobiście w 2010 r. tutaj w Krakowie i móc uścisnąć rękę 
bohaterowi, którego uważałem za dosłownie namacalny dowód skutecznej walki o wolność, 
suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej - mówił prezydent.  

Do zasług zmarłego odniósł się także w swym kazaniu Arcybiskup Marek Jędraszewski 

Metropolita kKrakowski. - Dzisiaj żegnamy człowieka zmagań o prawdę, człowieka zmagań 

o solidarność, człowieka zmagań o wolną Polskę, człowiek zmagań o Polskę wierną 
chrześcijańskim wartościom - powiedział abp Marek Jędraszewski. - Dzisiaj, gdy go żegnamy 

u kresu jego ziemskiej pielgrzymki, pragniemy odnieść do niego następujące słowa poematu 

Karola Wojtyły "Wigilia wielkanocna 1966": "Człowiek był,/ był duszą, sercem, 

pragnieniem, cierpieniem i wolą/ gdzie go trawiły uczucia i palił najświętszy wstyd". W 

Chrystusie odnajdywał "zamysł najgłębszy/ i korzeń własnych uczynków: zwierciadło życia i 

śmierci wpatrzone w ludzki rozum", do Chrystusa docierał "przez płytką rzekę 
(własnej) historii", nieustannie szukając Jego głębi. Wierzymy głęboko, że przekroczywszy 

granicę życia i śmierci, tę głębię w Chrystusie znalazł na wieczność całą – dodał metropolita 

krakowski. 

Słowa pożegnania b. Prezesa SPCHD wygłosił Adam Kowalczyk, który kierownictwo 

stowarzyszeniem przejął z rąk ś.p. Mieczyslawa Gila w 2019 r. 

Po Mszy św. kondukt żałobny przeszedł ulicą Rakowicką na cmentarz Rakowicki, gdzie w 

grobie w nowej Alei Zasłużonych przy ul. Prandoty, złożono urnę z prochami. Schyliły się 
przed nią sztandary i salutował ppłk Włodzimierz Wowa-Brodecki, znany jeździec kierujący 



pocztami sztandarowymi w trakcie krakowskich uroczystości patriotycznych. - Doznałem od 

Mietka Gila wiele życzliwości m.in. wtedy gdy wspierał mnie swym piórem na łamach 

"Głosu Nowej Huty" w zamiarach mojego samotnego wyjazdu konnego na cmentarz na 

Monte Cassino - powiedział ppłk Brodecki. 

W uroczystości pogrzebowej licznie wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Polskich 

Chrześcijańskich Demokratów z całego kraju, którzy odprowadzili swego wieloletniego 

Prezesa na miejsce wiecznego spoczynku. W uroczystości pogrzebowej udział wziął Zarząd 

Główny SPCHD na czele z Prezesem Adamem Kowalczykiem. Wśród przedstwicieli 

regionów byli obecni m. in. Paweł Łączkowski b. Wicepremier Rady Ministrów w rządzie 

Hanny Suchockiej, Janusz Steinhoff b. Wicepremier Rady Ministrów w rządzie Jerzego 

Buzka, byli parlamentarzyści m.in. Senator Tadeusz Łoś-Kamiński, Poseł Tadeusz Nowacki, 

Poseł Franciszek Adamczyk. Po uroczystości pogrzebowej członkowie SPCHD uczestniczyli 

w koleżańskim spotkaniu, gdzie wspominano dokonania dokonania ś.p. Mieczysława Gila na 

niwie związku SOLIDARNOŚĆ, Sejmu RP, Stowarzyszenia i dzialalności publicystycznej. 
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