
Projekt

z dnia  31 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie nadania nazwy dla istniejącego parku, na części działki nr 1477/1 (obręb 2 - Osiedle ) 
w Mielcu, pomiędzy ulicami: Kusocińskiego, Staffa i Solskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadać nazwę parkowi, istniejącemu na części działki nr 1477/1 (obręb 2 - Osiedle) w Mielcu, pomiędzy 
ulicami: Kusocińskiego, Staffa i Solskiego - „STANISŁAWA LACHMANA”.

§ 2. 

Krótką informację biograficzną i na temat działalności patrona przedmiotowego parku  przedstawiono 
w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Ustalić granice tego parku, jak przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Wykonanie uchwały zlecić Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały zlecić Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkaropackiego.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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Krótka informacja biograficzna i na temat działalności patrona przedmiotowego parku. 

 

Stanisław LACHMAN – urodził się 25 stycznia 1905 r. we wsi Brzeziny w województwie 

rzeszowskim, jako syn Władysława i Zofii z domu Święch. Wychowywał się w rodzinie o głębokich 

tradycjach patriotycznych, pedagogicznych , a także muzycznych. Nauki w szkole średniej pobierał 

w Państwowym Gimnazjum w Dębicy im. Króla Władysława Jagiełły w latach od 1917 do 1925 r. 

Jako uczeń dębickiego gimnazjum uczestniczył w zajęciach chóru szkolnego. 

W roku 1925  rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

które ukończył w 1930 roku. Będąc studentem Wydziału Filologii Polskiej, przez pięć lat śpiewał 

w Chórze Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów powołany 

został do służby wojskowej w Zambrowie, którą ukończył jako podporucznik rezerwy piechoty. 

W wojsku założył i prowadził chór męski, z którym występował w wielu jednostkach wojskowych, 

także w Wilnie. 

W roku 1933 podjął pierwsza pracę zawodową , jako nauczyciel języka polskiego w Państwowym 

Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. W tym też roku założył Śpiewaczy Zespół 

Gimnazjalny „Melodia”, który już pod nazwą Chór Męski „Melodia”, istnieje do dnia dzisiejszego. 

W 1936 r. Stanisław Lachman założył Chór Mieszany, który również działa z dużym powodzeniem 

do dnia dzisiejszego. Wrzesień 1939 roku przerwał twórcza pracę pedagogiczną profesora Stanisława 

Lachmana. 

Jako oficer Wojska Polskiego, podporucznik rezerwy piechoty, brał udział w kampanii wrześniowej 

1939 r. W czasie okupacji przebywał w rodzinnych Brzezinach, gdzie prowadził tajne nauczanie 

w rodzinnym domu, realizując program szkoły średniej. Pod pseudonimem  „Zen” pracował także jako 

członek Komisji Egzaminacyjnej „Kuźnica:, która działała na terenie powiatu dębickiego. 

Jako podporucznik Armii Krajowej ps. „Wielki” – „Zen” mocno angażował się w prace konspiracyjną. 

W placówce Brzeziny ps. „Bomba” od sierpnia 1940 r. do maja 1941 r. pełnił funkcję zastępcy 

komendanta, a od maja 1941 roku do września 1944 r. pełnił funkcje komendanta tej placówki. 

Po wyzwoleniu, z hitlerowskiej okupacji, rozpoczęły się prześladowania żołnierzy Armii Krajowej. 

Stanisław Lachman wyjechał do Radomie, gdzie do 1956 roku ukrywał się pod nazwiskiem 

Nowakowski. Potem podjął pracę jako nauczyciel języka polskiego w Radomiu. 

Za wybitne zasługi i osiągnięcia artystyczne oraz kulturalne odznaczony został odznaką „Zasłużony 

Działacz Kultury”. Odznaczony również został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Zmarł w 1977 r. i spoczywa na cmentarzu w Brzezinach. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  w Mielcu Nr . . . .  z  dnia . . . . .
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Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej  w Mielcu Nr . . .  z  dnia . . .
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