
UCHWAŁA NR XLII/267/14
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Leżajska

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu na działce ewidencyjnej nr 1045 w Leżajsku nadaje nazwę 
„Skwer Księdza Stanisława Lubasa”.

§ 2. Szczegółowy opis położenia skweru oraz uzasadnienie nazwy zawarty jest
w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/257/14 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2014 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Ireneusz Stefański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/267/14

Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 13 listopada 2014 r.

Skwer Księdza Stanisława Lubasa

Opis położenia, charakter, funkcja:
Skwer księdza Stanisława Lubasa usytuowany jest na działce ewid. nr 1045, położonej w Rynku, 

w sąsiedztwie ul. Jarosławskiej i ronda im. Jana Pawła II.
Obok skweru znajduje się Urząd Miejski, Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętej Trójcy (Fara) 

i Biblioteka Miejska.
Działka nr 1045 jest własnością Gminy Miasto Leżajsk.
Uzasadnienie nazwy:

Z wnioskiem o nadanie imienia ulicy, wiaduktu, ronda, placu itp. w Leżajsku – księdza Stanisława 
Lubasa wystąpił w imieniu Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku Pan Stanisław Bartnik, chcąc w ten sposób upamiętnić osobę księdza 
Stanisława Lubasa – dawnego katechetę Gimnazjum w Leżajsku, wybitnego pedagoga i zasłużonego 
kapłana.

BIOGRAFIA

Ksiądz Stanisław Lubas (s. Józefa i Tekli z domu Adamczyk) urodził się 16 kwietnia 1886 r. 
w Żarnowej k. Strzyżowa Pochodził z biednej rodziny, wychowany w duchu gorącej religijności
i patriotyzmu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Żarnowej od początku pobierania nauk 
wykazywał wybitne zdolności i duży zapał do wiedzy. Mimo dużych trudności finansowych, rodzice 
wysłali syna Stanisława do gimnazjum w Rzeszowie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości z wynikiem 
celującym, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam w latach 1908-1912 odbył studia 
teologiczne, a święcenia kapłańskie otrzymał dnia 16 kwietnia 1914 r. z rąk ks. bp. Jana Sebastiana 
Pelczara.

Na pierwszą placówkę pracy duszpasterskiej został skierowany do parafii w Mościskach gdzie 
zdobył uznanie Biskupa ordynariusza J. S. Pelczara, po czym w roku 1919 został przeniesiony do 
Leżajska, na odpowiedzialne stanowisko katechety gimnazjalnego, gdzie pracował nieprzerwanie do 
roku 1940.

Ksiądz Stanisław Lubas jako nauczyciel był wymagający, a zarazem wyrozumiały, dlatego też był 
bardzo lubiany przez młodzież i niezwykle ceniony przez rodziców jako sprawiedliwy nauczyciel. 
Uczył religii, propedeutyki filozofii, historii, logiki, psychologii, a w ramach zastępstw również 
geografii i wychowania fizycznego. Poza zajęciami obowiązkowymi opiekował się szkolną biblioteką 
uczniowską i nauczycielską. W pamięci młodzieży szkolnej, jak i rodziców lokalnego społeczeństwa, 
zapisał piękną kartę swej działalności jako założyciel, opiekun i moderator Sodalicji Mariańskiej.

Dnia 23 lipca 1940 r. wraz z innymi kapłanami z Leżajska Czesławem Brodą i Tomaszem Pacułą 
został aresztowany przez gestapo i wywieziony do Jarosławia a następnie do Tarnowa.

Później przebywał w obozie Sachsenhausen, skąd wraz z grupą 3 tysięcy księży został 
przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł 21 marca 1942 r.

W dniu 17 września 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny 122 męczenników za wiarę 
z okresu II wojny światowej – ofiar nazizmu, wśród których jest ks. Stanisław Lubas.
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 MIASTO LEŻAJSK Załącznik Nr 2 

 Orientacja ulic  do uchwały Nr XLII/267/14 

 Skala 1 : 1000 Rady Miejskiej w Leżajsku 

  z dnia 13 listopada 2014 r. 
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