
UCHWAŁA NR XXXIX/1113/18

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie nadania Pani Jolancie Obara 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. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r., 
poz. 174), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Pani Jolancie Obara Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla 
Gdyni” (Medal Nr 64).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Pani Maria Jolanta Obara urodziła się 05.09.1960 roku w Gdyni. W 1980 roku ukończyła Liceum
Medyczne Pielęgniarstwa w Gdyni, które znajdowało się na ul. Pomorskiej. Dnia 01.08.1980 roku
rozpoczęła pracę w Szpitalu Miejskim w Gdyni na Oddziale Kardiologii. Po czterech latach, w 1984 roku
objęła stanowisko pielęgniarki społecznej, na którym nieprzerwanie pracuje do dnia dzisiejszego.

Pełniąc funkcję pielęgniarki społecznej, pani Maria Jolanta Obara na co dzień pomaga pacjentom,
którzy, poza bieżącą chorobą, cierpią w wyniku rozmaitych życiowych tragedii i wykluczenia, samotności,
starości, niesprawności, przemocy, alkoholizmu, bezdomności, czy skrajnej biedy. To właśnie ci ludzie, ich
skomplikowane losy, a przede wszystkim chęć pomocy, i znalezienia dobrego wyjścia z sytuacji, stanowią
podmiot jej codziennej pracy. Pracy trudnej i wymagającej, gdzie bezpośredni kontakt z chorym stanowi
klucz do sukcesu, którym zawsze jest dobro pacjenta. Ciesząc się zaufaniem i uznaniem współpracowników,
zarówno ze Szpitala Św. Wincentego a Paulo (dawny Szpital Miejski w Gdyni), jak i z gdyńskiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Jolanta Obara jest perfekcyjnym łącznikiem pomiędzy
pacjentem w kryzysie, a instytucjami, które świadczą właściwą dla danej sytuacji pomoc.

Co niezwykle ważne, pani Maria Jolanta Obara swoją pracę wykonuje z bezgranicznym
zaangażowaniem, uśmiechem, cierpliwością i poświęceniem. Jej pogoda ducha i optymizm pozwalają tym
wszystkim pacjentom, którymi się zajmuje odzyskać nadzieję i dostrzec możliwości, których wcześniej już
nie widzieli. Ogromna empatia, umiejętność uważnego słuchania i mówienia w taki sposób, by nawiązać
współpracę z pacjentem, stanowią jej wizytówkę.

Wykonując swoją codzienną tytaniczną wręcz pracę, pani Maria Jolanta Obara pozostaje kobietą
niezwykle skromną. Jest dobrym duchem Szpitala, a jej współpracownicy wiedzą, że na nią zawsze można
liczyć.

Codzienne wzorowe wykonywanie bardzo trudnych obowiązków, poprzez niesienie wsparcia i

pomocy na rzecz mieszkańców Gdyni, którzy najbardziej tego potrzebują, bez rozgłosu, a z niezwykłą

wręcz skromnością, wewnętrznym dobrem i dobrym sercem sprawiają, że pani pielęgniarka społeczna Maria

Jolanta Obara jest znakomitą kandydatką do wyróżnienia Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za

wybitne zasługi dla Gdyni.

Id: 0D5E3876-3F64-4B3A-BA5C-CB3D163CB7EE. Podpisany Strona 2




