
UCHWAŁA NR XXXII/214/2018 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn Profesorowi Edwardowi Wardzie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy 

Żyrzyn z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania honorowego obywatelstwa 

Gminy Żyrzyn (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. poz. 1066) - Rada Gminy 

działając na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn i Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Żyrzyn Profesorowi Edwardowi Wardzie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

Profesor Edward Warda urodził się 15 lipca 1937 roku w Bałtowie na terenie naszej Gminy. 

W 1963 roku ukończył Akademię Medyczną w Lublinie otrzymując dyplom lekarza i podjął pracę 

w Klinice Ortopedii. Stale podwyższał swoją wiedzę. Posiada specjalizację II stopnia z ortopedii 

i traumatologii, uzyskał również specjalizację II stopnia w zakresie patomorfologii. Tytuł doktora 

uzyskał w 1974 roku, a habilitował się w 2002 roku. 

W latach 1978-1989 był przedstawicielem Polski w grupie ekspertów onkologii ortopedycznej. 

Prowadził wieloletnie badania i opracował zasady profilaktyki nabytych zniekształceń stóp kobiet. 

Od 1987 roku przez 13 lat był wojewódzkim konsultantem ortopedii i traumatologii 

na Lubelszczyźnie. Opracował i wdrożył skuteczny program profilaktyki dysplazji stawu 

biodrowego u noworodków i niemowląt. Przyczynił się do utworzenia Poradni Preluksacyjnych 

w Puławach, Poniatowej, Lubartowie i Lublinie. Przebywał w wielu ośrodkach naukowych 

i klinicznych w kraju i za granicą. Opracował zestaw do trepanobiopsji opatentowany w 1990 roku. 

Był członkiem klinicznego zespołu, który przez 10 lat realizował naukowy rządowy program 

onkologiczny i wypracował zasady kompleksowego rozpoznawania i leczenia nowotworów i zmian 

guzopodobnych narządów ruchu. 

Do dziś Pan Profesor jest czynnym lekarzem i niekwestionowanym autorytetem medycznym. 

Jest przy tym ciepłym, serdecznym człowiekiem. Pacjenci mówią o Nim, że jest to niezwykły 

lekarz, wspaniały człowiek i specjalista. To człowiek rzeczowy, kompetentny i ludzki. Lekarz, 

który interesuje się swoim pacjentem i robi wszystko, aby go wyleczyć. Pan Profesor Warda 

to wzór do naśladowania dla innych lekarzy zarówno pod względem fachowości, jak i kultury 

osobistej. 

Profesor Warda utrzymuje stałą więź z Gminą, w której się urodził i wychował. Chociaż 

na stałe mieszka i pracuje w Lublinie, bywa także w Żyrzynie, gdzie ma swój dom. 

Nigdy nie odmawia pomocy, wielokrotnie pomagał naszym mieszkańcom, udzielając im porad, 

wsparcia, a także kierując do odpowiednich placówek medycznych. Profesor Edward Warda 

to człowiek niezwykle skromny i wrażliwy, budujący relację z pacjentem opartą na zaufaniu. 

To lekarz, który wykazuje zrozumienie i troszczy się o dobro swoich pacjentów. 

Profesor Edward Warda w pełni zasługuje na nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela 

Gminy Żyrzyn. 


