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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Józefowi Piniorowi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Józefowi Piniorowi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Józef Pinior jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Nauk
Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”.
Zasłynął uratowaniem przed Służbą Bezpieczeństwa związkowych 80 milionów złotych – na kilka dni
przed wprowadzeniem stanu wojennego. Został ogłoszony przez Amnesty International więźniem
sumienia. Był m.in. posłem Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004-2009) oraz senatorem RP
VIII kadencji (2011-2015). Jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Józef Pinior swe związki z Namysłowem datuje od lat 80. XX wieku. Był jednym
z inspiratorów i uczestników 2 spotkań Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności”, które
odbyły się w marcu i październiku 1983 r. w Domu Parafialnym Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Namysłowie. Prócz Józefa Piniora pojawili się na nich m.in.: Eugeniusz Szumiejko, Zbigniew
Bujak, Bogdan Lis, Marek Muszyński i Jan Krzysztof Bielecki. Będąc jednym z najbardziej
poszukiwanych ludzi w Polsce, właśnie tu, w miejscowej Parafii, dzięki postawie Kardynała Henryka
Gulbinowicza i Księdza Prałata Aleksandra Matyki (ówczesnego proboszcza), mógł zawrzeć
19 marca 1983 r. związek małżeński z Marią Chojnacką. Wtedy dla nas, namysłowian, był symbolem
patriotyzmu, odwagi, działania na rzecz innych.
Po 1989 r. wielokrotnie odwiedzał i nadal odwiedza naszą lokalną społeczność. Tu ma licznych
przyjaciół, z którymi wciąż pomaga nam lepiej rozumieć słowa: „wolność”, „demokracja”, „wolność
słowa”, „pluralizm polityczny”. Tu spotyka się z młodzieżą namysłowskich szkół, chętnie uczestniczy
w wielu wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i patriotycznym. 29 czerwca 2013 r.
wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy „Solidarności” (ulokowanej przy bocznym wejściu
kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła), upamiętniającej działalność namysłowskiej konspiracji
lat 80. XX wieku. Swoją obecnością, w sposób wyjątkowy, uświetnił również obchody 25-lecia
samorządności w Gminie Namysłów, które miały miejsce 29 sierpnia 2015 r. Józef Pinior od lat jest dla
nas bliskim przyjacielem i wzorem dla kolejnych pokoleń.
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