
UCHWAŁA NR XXXII/733/09 
Rady Miasta Gdyni 
z 27 maja 2009 roku 

 
 
 
w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gdyni 
 
 
 
Działając na podstawie art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 
142/01 poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 
Skwerowi, połoŜonemu w Gdyni Dąbrowie pomiędzy ulicami Nagietkową i Gorczycową, 
stanowiącemu działkę nr 250/6, km 28 obręb Wielki Kack, nadaje się imię ks. Piotra Mazura. 
 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 



UZASADNIENIE 
 
 
Ks. Piotr Mazur urodził się 25 maja 1971 roku w Gdyni. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 
Gdyńskim Technikum Mechaniczno-Elektrycznym dla Dorosłych w roku 1993. Następnie przez 
rok pracował jako kasjer w jednym z gdyńskich banków (PKO S.A.). 
Studia wyŜsze rozpoczął w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie (1994-
1995). Tam związał się z ośrodkiem pomocy dla narkomanów „Betania” w Jastkowie. Po 
nowicjacie i pierwszym roku filozofii doszedł do wniosku, iŜ lepiej się będzie czuł i realizował 
jako kapłan diecezjalny. W październiku 1995 r. został przyjęty na drugi rok do Gdańskiego 
Seminarium Duchownego. W trakcie studiów seminaryjnych zaangaŜował się w działania na 
rzecz Kościoła na Wschodzie. Wielokrotnie w czasie poświątecznym i wakacyjnym udawał się 
do Nowogródka, pomagając w prowadzeniu rekolekcji, „Wakacji z Bogiem”. Organizował liczne 
zbiórki pomocy materialnej dla dzieci ze Wschodu. W Seminarium był odpowiedzialnym takŜe 
za Dzieło Miłosierdzia i Kleryckie Koło Honorowych Dawców Krwi „Serca - Sercom”. 
Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (17.06.2000), z rąk Księdza 
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego. Po święceniach jako wikariusz 
pracował tylko w dwóch placówkach: w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku 
(1.07.2000), i Świętej Trójcy w Gdyni-Dąbrowie (30.06.2004). JuŜ jako kleryk był często 
zapraszany przez kapłanów do poprowadzenia róŜnorodnych akcji duszpasterskich i 
rekolekcyjnych w wielu parafiach diecezji – głównie dla dzieci i młodzieŜy. 
W tym czasie związał się z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji. Owocem tej działalności było 
powstanie w parafii wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej. Podobnie stało się, gdy w 2004 
roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Trójcy Świętej w Gdyni 
Dąbrowie, gdzie owocem jego posługi jest działająca tam wspólnota modlitewno-
ewangelizacyjna „Ikona Trójcy Świętej”. Wraz z członkami wspólnoty organizował m.in. liczne 
rekolekcje: parafialne, przygotowujące młodzieŜ do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, dni 
skupienia. Będąc wikariuszem w Pucku został mianowany duszpasterzem młodzieŜy na terenie 
dekanatu Puck. 
Posługa Księdza Piotra miała równieŜ wymiar diecezjalny. Reprezentując gdańską Szkołę Nowej 
Ewangelizacji, od początku swojej posługi kapłańskiej, współtworzył kaŜdego roku liczne Kursy 
Ewangelizacyjne. WyjeŜdŜał takŜe zagranicę (Niemcy, Włochy, Szwajcaria) na formacyjną 
„szkołę letnią”, organizowaną przez ruch Foccolari. W Adwencie 2008 r. przyjął wraz ze 
wspólnotą zaproszenie, by głosić rekolekcje dla Polonii w Chicago. 
Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej, w stosunku zarówno do braci kapłanów jak i 
wiernych. Pracowity, sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Solidnie przygotowywał się do 
kazań i katechez. Dyspozycyjny, twórczy, pełen inicjatyw duszpasterskich, które chętnie 
podejmował i realizował. Miał swoje zdanie na dany temat, które śmiało wypowiadał, ale zawsze 
z pokora i kultura słowa. Był człowiekiem otwartym, łatwo nawiązującym kontakty z ludźmi. 
Cechowało go poczucie humoru, nawet w odniesieniu do własnych dolegliwości i cierpień. Był 
poszukiwanym spowiednikiem. W parafiach, w których słuŜył jako kapłan pozostawił trwały 
ślad swej bogatej osobowości. KaŜdy mógł na niego liczyć, nigdy nie odmawiał pomocy. 
Mieszkańcy Dąbrowy, z którymi przez ostatnie 5 lat posługi kapłańskiej zŜył się bardzo, byli i są 
dumni, Ŝe mogli poznać i Ŝyć tuŜ obok człowieka wielkiego duchem. 
Zmarł 22 marca 2009 r. w wieku 37 lat. 
 
Projekt wnosi na sesję 27 maja Komisja Statutowa. 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Andrzej Kieszek 


