
UCHWAŁA NR XXXI/352/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie nadania nazw ulic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. 
z 2016 r .  poz. 446) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 

1) Nadaje się nazwy  ulicom w mieście Sandomierzu:

a) Drodze obejmującej część działki nr ewid. 1377/1 w obrębie Sandomierz Lewobrzeżny, na 
odcinku od skrzyżowania ulic: Staromiejska, Podwale Górne, Zamkowa, Katedralna, Mariacka 
do Alei Jana Pawła II, nadaje się nazwę ulicy Prymasa Mikołaja Trąby,

b) zmianie ulega część drogi publicznej - ul. Mariackiej, obejmującej część działki nr ewid. 1259/1 
obręb Sandomierz Lewobrzeżny na odcinku od ulicy Katedralnej do skrzyżowania ulic: 
Staromiejska, Podwale Górne, Zamkowa i nadaje się nazwę ulicy Błogosławionego 
Wincentego Kadłubka.

§ 2. 

Przebieg ulic przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomerza.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/352/2016

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 września 2016 r.
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UZASADNIENIE

Nadanie nazw ulicy Prymasa Mikołaja Trąby, oraz ulicy Błogosławionego Wincentego Kadłubka

wynika z potrzeby mieszkańców miasta dla upamiętnienia wybitnych postaci związanych z Sandomierzem.

Błogosławiony Wincenty Kadłubek - syn sandomierszczyzny , patron miasta, diecezji jak również

wieloletni mieszkaniec Sandomierza. Biskup krakowski, autor „kroniki polskiej", drugiego dzieła w

dziejach polskiej historiografii, błogosławiony kościoła rzymskokatolickiego.

Błogosławiony Wincentuy Kadłubek to postać niezwykła, to pierwszy uczony, historyk dziejów

ojczystych. Urodził się około 1150 roku w Karwowie niedaleko Sandomierza. Pochodził z rycerskiego rodu

związanego z dworem księcia Kazimierza II Sprawiedliwego. Swą edukację rozpoczął w dworskiej

książęcej kanonickiej szkole w Stopnicy, gdzie chętnie przebywali książęta małopolscy. Zdobywał również

wykształcenie w krakowskiej szkole katedralnej a następnie z inicjatywy księcia Kazimierza II

Sprawiedliwego udał się na studia zagraniczne w dziedzinie prawa na uniwersytecie w Bolonii i Paryżu.

Przed 1189 rokiem przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym czasie zaczął pisać Kronikę Polską. W

1194 roku Wincenty Kadłubek przeniósł się do Sandomierza, lecz 1207 roku powrócił do Krakowa gdzie 28

marca 1208 roku został mianowany na biskupa krakowskiego. Biskup wybrał życie zakonne i udał się do

klasztoru Ojców Cystersów w Jędrzejowie koło Kielc, na terenie diecezji krakowskiej. Mistrz Wincenty

znany jest głównie ze swojej kroniki, Jej autor jawi się jako literat, poeta, teolog, historyk. Zachęca

czytelników do miłości Ojczyzny, do troski o nią i o dobro wspólne. Jego myśli zawarte w Kronice mogą

być często atualne do dzisiaj.

Biskup Wincenty Kadłubek zmarł pełen zasług i opinii świętości w klasztorze w Jędrzejowie 8 marca 1223

roku i w tamtejszym kościele zakonnym znajduje się jego grób. Beatyfikował Wincentego papież Klemens

XII w roku 1765, natomiest w roku 1962 wznowiono jego proces kanonizacyjny.

Prymas Mikołaj Trąba- rodowity sandomierzanin, syn Jakuba Scholastyka. Polski duchowny

katolicki, notariusz królewski, podkanclerzy koronny, arcybiskup halicki, arcybiskup gnieźnieński, pierwszy

prymas Polski. Pozostaje postacią pierwszoplanową dziejach miasta Sandomierza. Tu właśnie się urodził i

wkraczał w progi wykształcenia, zanim podjął studia uniwersyteckie, odbywane na wszechnicach

zagranicznych.

Jak podkreślił prof. Kiryk, „Mikołaj Trąba był człowiekiem zdolnym, chłonnym wiedzy,

poszerzającym stale horyzonty umysłowe, wyróżniając się pod tymwzględem zdecydowanie w gronie ludzi

wykształconych, tworzących w okresie jego życia elitę umysłową kraju. Wyszedł z Sandomierza i pamiętał

o nim. Współcześni nazywali go, o czym świadczą materiały źródłowe, Mikołajem z Sandomierza"
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