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Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna"
Panu Tadeuszowi Pokornemu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały Nr XI/105/95 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dyplomu honorowego „Za zasługi dla
miasta Jaworzna”, zmienionej uchwałą Nr XV/160/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyznać pośmiertnie Panu Tadeuszowi Pokornemu dyplom honorowy „Za zasługi dla miasta
Jaworzna”.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jaworznie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Tadeusz Kaczmarek
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UZASADNIENIE
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie wpłynął wniosek Zarządu Stowarzyszenia Pamięci
Armii Krajowej w Bielsku-Białej Oddział w Jaworznie o wszczęcie procedury przyznania dyplomu
honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” śp. Panu Tadeuszowi Pokornemu.
Zgodnie z zapisami uchwały Nr XI/105/95 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 kwietnia 1995 r. w
sprawie ustanowienia dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna”, zmienionej uchwałą Nr
XV/160/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. wniosek został rozpatrzony przez Zespół w składzie: Prezydent
Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych
Komisji Rady Miejskiej uzyskując pozytywną opinię.
Pan Tadeusz Pokorny urodził się 31 stycznia 1947 roku w Szczakowej. Całe życie związany był
z Jaworznem, a w szczególności z osiedlem Szczakowa. Przez przeszło 30 lat pracował w Hucie Szkła
Okiennego w Szczakowej.
W domu rodzinnym Pokornych zachowały się liczne pamiątki, dokumenty, odznaczenia. Pan Tadeusz
Pokorny, jako jedyny potomek linii męskiej, stał się spadkobiercą pamiątek żołnierskiej przeszłości
rodziny. Mając świadomość wagi znajomości dziejów własnego narodu zawsze dbał o krzewienie tej wiedzy
wśród mieszkańców Jaworzna i chętnie udostępniał swe bogate zbiory, aby zasilały ekspozycje wielu
okolicznościowych wystaw organizowanych na terenie miasta: w Muzeum Miasta Jaworzna, Miejskiej
Bibliotece Publicznej, Klubie „Relax”, Miejskim Centrum Kultury i Sportu, czy też
w placówkach oświatowych naszego miasta.
Pan Tadeusz Pokorny był społecznikiem angażującym się w działalność organizacji pozarządowych naszego
miasta. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna, Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, aktywnie uczestniczył w spotkaniach Rodzin Legionowych oraz Stowarzyszenia Pamięci
Armii Krajowej w Bielsku – Białej Oddział w Jaworznie. Brał udział w uroczystościach miejskich, zawsze
w poczcie sztandarowym, reprezentując z honorem daną organizację.
W 2016 roku, z inicjatywy Pana Tadeusza Pokornego, nakładem Muzeum Miasta Jaworzna, ukazała się
książka popularno – naukowa zatytułowana „Żołnierska rodzina Pokornych” autorstwa Zofii Żak.
Pan Tadeusz Pokorny, miłośnik historii, a w szczególności dziejów rodzinnego miasta, swoim życiem,
działalnością społeczną i związkową, zasłużył na szacunek, uznanie i wyróżnienie. Nadanie dyplomu
honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym podziękowaniem i upamiętnieniem
wyjątkowej roli śp. Pana Tadeusza Pokornego w życiu naszego miasta.
W związku z powyższym zasadne jest przygotowanie ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Tadeusz Kaczmarek

Jaworzno, 21 lipca 2021 r.
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