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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"
ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/312/2000 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
14 listopada 2000 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb nadania tytułu „Zasłużony
Obywatel Gminy Namysłów”, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce
za działalność dobroczynną podejmowaną w postawie solidarności i budowanie ducha lokalnej
wspólnoty.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Ks. Aleksander Matyka jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (1959);
od 1973 do 2008 r. był proboszczem Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie. W tym
czasie prowadził niezwykle wytężoną działalność duszpasterską, społeczną i kulturalną. W trudnych
latach 80. ks. Matyka był dla namysłowian i działaczy „Solidarności” ostoją i duchowym przywódcą.
Wykazywał się aktywnością, odwagą i zaangażowaniem we wszystkich sprawach Kościoła, parafii
i lokalnej społeczności. Od IX 1980 r. wspierał działaczy „S”, tworzących struktury związkowe na terenie
Namysłowa. Po 13 XII 1981 r. głosił patriotyczne kazania, w których piętnował komunistyczne represje
oraz przetrzymywanie więźniów politycznych. W 1982 r. założył bibliotekę parafialną, gromadzącą
wydawnictwa podziemne. W 1983 r. zorganizował (wspólnie ze Stanisławem Jackiewiczem, Lechem
Stefanem, Henrykiem Ostrowskim i Andrzejem Tomczykiem) dwa spotkania członków Tymczasowej
Komisji Koordynacyjnej „S”. Prócz tego aranżował spotkania Regionalnego Komitetu Strajkowego
dolnośląskiej „S” z arcybiskupem Henrykiem Gulbinowiczem.
19 III 1983 r. udzielił potajemnie ślubu ukrywającemu się Józefowi Piniorowi i Marii Chojnackiej.
W 1985 r. zainicjował coroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej w Namysłowie, w trakcie których
odbywały się wykłady, dotykające zakazanych tematów z historii, religii i ekonomii oraz występy
niezależnych artystów. W 1987 r. był inicjatorem działalności Katolickiego Uniwersytetu Ludowego,
którego zajęcia odbywały się raz w miesiącu. W 1988 r., jego staraniem, utworzono 3-letnie Studium
Katechetyczne w celu podniesienia poziomu nauczania religii. W 1989 r. wspierał odtwarzanie struktur
„S”, a także działania namysłowskiego Komitetu Obywatelskiego. W wolnej Polsce uczył, jak korzystać
ze zdobytej wolności. W lutym 1993 r. został wyniesiony przez Jana Pawła II do godności Prałata Jego
Świątobliwości, a 29 czerwca 2013 r. Zarząd Regionu dolnośląskiej „S” odznaczył ks. Matykę medalem
„Niezłomni”.
Honorując Księdza Prałata, wyrażamy naszą ogromną wdzięczność za kilkudziesięcioletnią, pełną pasji
i zaangażowania, posługę duszpasterską w naszym mieście, dziękujemy za troskę i wsparcie udzielane
dzieciom i młodzieży, studentom, małżonkom, robotnikom, ludziom nauki, kultury i opozycji lat 80.
XX wieku, a także pątnikom Pieszej Wrocławskiej Pielgrzymki na Jasną Górę i wszystkim najbardziej
potrzebującym mieszkańcom Namysłowa.

Wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Namysłowa
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