
UCHWAŁA NR XXVII/286/2013
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi 
Adamczakowi, dr. h. c. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. 
Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 
21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567) – Rada Miasta Sandomierza uchwala co 
następuje: 

§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Sandomierza i nauki polskiej nadaje się Panu prof. dr. hab. inż. 
Stanisławowi Adamczakowi, dr. h. c. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela   Miasta    Sandomierza    jest 
w pełni uzasadnione ze względu na zasługi i związki z naszym miastem    urodzonego w Sandomierzu Pana 
prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr. h. c.- wybitnego, znanego przedstawiciela nauki polskiej, rektora 
Politechniki Świętokrzyskiej. 

Prof. dr  hab. inż. Stanisław Adamczak,  dr h. c.  urodził się w Sandomierzu 25 października   1948 r. przy 
ulicy Fortecznej 6. Jest synem Wincentego i Henryki z domu Dynkowskiej; pochodzi 
z rodziny rzemieślniczo-kupieckiej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, a egzamin 
maturalny złożył w Collegium Gostomianum w Sandomierzu w szkole, której tradycje sięgają czterystu lat. 
Mieszkając w naszym mieście był aktywnym sportowcem, członkiem Sekcji    Lekkoatletycznej    Klubu    
Sportowego    "Wisła"   Sandomierz, a w czasie studiów członkiem AZS Warszawa i w tej dziedzinie miał 
znaczące osiągnięcia. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, nie mając jeszcze ukończonych osiemnastu lat, 
podjął studia dzienne na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1972 r. 
Tam otrzymał dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności przyrządy pomiarowe. W tym samym roku 
podjął pracę jako pracownik   naukowo-dydaktyczny   Politechniki   Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Prof. Stanisław Adamczak był aktywnym członkiem sandomierskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, 
a jako instruktor tej organizacji pełnił funkcję komendanta wielu harcerskich obozów. Będąc pracownikiem 
naukowym Politechniki Świętokrzyskiej, organizował udział sandomierskich harcerzy w obozach w ramach 
"Operacji 1001-Frombork" i "Operacji Bieszczady 40". Obecnie jako instruktor ZHP kieruje i opiekuje się 
zespołem wokalno-instrumentalnym "Wołosatki", którego był założycielem w 1974 r. 

Z inspiracji profesora Stanisława Adamczaka w 1996 r. została powołana grupa inicjatywna do 
zorganizowania obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum, przypadających w 2002 r. Grupa  ta w 2000 r. 
została przekształcona w stowarzyszenie pod nazwą Komitet Obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum 
w Sandomierzu. Na przewodniczącego powołano prof. Stanisława Adamczaka, który wraz z licznym gronem 
absolwentów  Collegium przygotował program   jubileuszu   szkoły o bogatej historii i wielkich tradycjach. Na 
posiedzeniu w roku 2002 Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego 
"Confraternitas Gostomianum" powołało go na stanowisko kanclerza Kapituły tego stowarzyszenia. 

Pan prof. Adamczak – jako Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - był pomysłodawcą, inicjatorem 
i sygnatariuszem  umowy o współpracy, która podpisana została w 2011 r. pomiędzy miastem Sandomierzem 
a Politechniką Świętokrzyską. Pokłosiem podpisanej umowy były, organizowane w Sandomierzu w latach 2011 
i 2012, plenery artystyczne rysunkowo  – malarskie   dla studentów i kadry naukowej Katedry Architektury 
i Urbanistyki Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestnicy plenerów poznawali uroki sandomierskich zabytków 
i prezentowali swoje znakomite prace na Rynku Starego Miasta. Tematem pleneru były obiekty Sandomierza 
z uwzględnieniem detali   architektonicznych i przyrody. 

Ponadto, w początkach 2012 r., ogłoszony został konkurs dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej   na   
projekt zagospodarowania Małego Rynku w Sandomierzu. Dzięki współpracy 
i powyższym  działaniom   nieodpłatnie   realizowane   są  zadania z zakresu promocji i projektowania 
zagospodarowania naszego miasta. 

Powyższe argumenty dobitnie świadczą, iż profesor Stanisław Adamczak jako Sandomierzanin 
z urodzenia, wybitny naukowiec w dziedzinie nauk technicznych na arenie nauki polskiej i zagranicznej, 
pracownik naukowy i Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, jest wciąż serdecznie związany 
z Sandomierzem, na rzecz którego prowadzi ważną i znaczącą działalność. 

Podpisana, dzięki   jego   inicjatywie,   umowa o współdziałaniu  Sandomierza z Politechniką Świętokrzyską 
jest podstawą do stałej, aktualnie realizowanej współpracy, przynoszącej Sandomierzowi wymierne pożytki. 

Mieszkańcy naszego miasta są dumni ze swego „współziomka” i wdzięczni za wszelkie jego dokonania. 

Przypadający w roku bieżącym jubileusz 65 – lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr. h. c. 
jest wspaniałą okazją do  wyrażenia szczególnego uznania dla tego wybitnego naukowca, działacza społecznego 
i ogromnego sympatyka naszego grodu poprzez przyznanie zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Sandomierza. 

Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 4B5A3103-591D-4121-8E74-7AFC2A9C9218. Uchwalony




