
UCHWAŁA NR XVI/351/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie nadania ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu  Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Gdyni stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r.  (MRMG Nr 27/04, poz. 2231)), Rada Miasta 
Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA 
WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 58).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) zmiany: URM Nr XLIV/995/10 z 23.06.10.; MRMG Nr 15/10, poz. 154; URM Nr XII/232/11 z 28.09.11.; MRMG Nr 21/11, poz. 215.
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UZASADNIENIE

Ks. Prałat Edmund Wierzbowski związany jest z Gdynią od 1957 r. W 1975 r. objął parafię Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski. Od początku swojej pracy, jako proboszcz czynił starania o wybudowanie nowej, 
większej świątyni, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Jednocześnie przeprowadził remont zabytkowego 
starego kościoła doprowadzając do nadania mu w 2001 r. tytułu Kolegiaty. Ks. E. Wierzbowski był mocno 
zaangażowany w działalność społeczną. Od początku lat 80-tych na terenie parafii prowadzona była zakrojona 
na szeroką skalę działalność charytatywna wspierająca osoby potrzebujące pomocy, a w szczególności tych, 
którzy napotykali na szykany ze strony ówczesnych władz. Ksiądz Prałat otoczył opieką duszpasterstwo 
harcerskie, które znalazło pod jego skrzydłami miejsce pielęgnowania tradycji niezależnego, patriotycznego 
harcerstwa nawiązującego do najlepszych, przedwojennych wzorców. W kaplicy Św. Józefa odbywały się 
cotygodniowe msze harcerskie gromadzące młodzież harcerską z całej Gdyni. Praca z dziećmi i młodzieżą była 
jednym z zajęć, którym Proboszcz Wierzbowski poświęcał najwięcej uwagi. Aby realizować tę ideę w 1991 r. 
powołał do życia, jedno z pierwszych w Gdyni, niepubliczne przedszkole, które znalazło swoje miejsce w 
wybudowanym specjalnie budynku. Kolejnym krokiem było powstanie w 2002 r. katolickiej szkoły 
podstawowej, która po dzień dzisiejszy należy do najlepszych placówek edukacyjnych w Gdyni. Poza pracą 
wychowawczą z młodzieżą Ks. Prałat Wierzbowski zaangażowany był w życie Gdyni. Przez całą swoją 
posługę starał się pielęgnować pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę i rozbudzać i wspierać postawy 
patriotyczne służące dążeniu Polaków do odzyskania wolności i suwerenności. To z jego inicjatywy udało się 
doprowadzić do wybudowania na szczycie Kamiennej Góry krzyża, który stanął w miejscu, gdzie już w latach 
30-tych stanął pierwszy drewniany krzyż. Został on usunięty przez Niemców na początku wojny, ale zaraz po 
wojnie krzyż postawiono na nowo, jednak w 1962 r. został on zlikwidowany przez władze komunistyczne. 
Dzięki staraniom ks. E. Wierzbowskiego krzyż w nowej konstrukcji powrócił na swoje pierwotne miejsce w 
1994 r. Po skrzydłami Ks. Prałata rozwijało się również Duszpasterstwo Służby Zdrowia, którego działalność 
doprowadziła do powstania w 1987 r. gdyńskiego hospicjum. Pierwotnie hospicjum zostało ustanowione przy 
parafii oo. Redemptorystów, ale już po półtora roku przeniosło się do parafii Najświętszej Marii Panny. Dzięki 
zaangażowaniu księży oraz licznej grupy wolontariuszy udało się doprowadzić do powstania najpierw 
hospicjum domowego, a potem w 1997 r. stacjonarnego. Zostało ono wybudowane ze środków miasta na 
działce przy ul. Arendta Dickmana 6 przekazanej na ten cel przez parafię NMP. Ks. Prałat wspierał działania 
służące budowie wspólnoty mieszkańców Gdyni i podejmowania aktywności w duchu odpowiedzialności i 
umiłowania Ojczyzny. Starał się również animować działania służące temu celowi. Do gdyńskiej tradycji 
należy już coroczna Droga Krzyżowa celebrowana na ulicach Gdyni, którą Ks. E. Wierzbowski zainicjował. 
Dzięki niemu duszpasterskie wsparcie znalazły też w parafii liczne stowarzyszenia i organizacje. Szczególną 
atencją Ks. Prałat otaczał zwłaszcza organizacje kombatanckie i niepodległościowe oraz środowisko osób 
niepełnosprawnych. Był również duszpasterzem m.in. Kupców Gdyńskich, kombatantów, Polskich Sił 
Zbrojnych na zachodzie, głuchoniemych, Rodziny Katyńskiej. Przez wszystkie lata swojej posługi Ks. Prałat E. 
Wierzbowski czynił wszystko, aby zbudować wśród mieszkańców poczucie prawdziwej wspólnoty czerpiącej 
inspirację i źródło swojego działania w wartościach chrześcijańskich, w umiłowaniu Boga i bliźnich. Jego 
działalność do dziś przynosi owoce wszystkim mieszkańcom Gdyni.
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