
UCHWAŁA NR XXIII/150/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz.446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Kałuszyna, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Kałuszyna” Panu Janowi Żylińskiemu.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Pan Jan Żyliński jest Polakiem urodzonym w Londynie, w rodzinie emigrantów. Jest synem rotm. Andrzeja
Żylińskiego, oficera dowodzącego szarżą 4 szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda
Śmigłego-Rydza, podczas bitwy o Kałuszyn w dniach 11-12 września 1939 r.

Pan Jan Żyliński mimo, że urodził się w Anglii, jest osobą pielęgnującą miłość do kraju swoich przodków,
jego języka i kultury, utrzymującą stały kontakt z krajem.

W wyróżniony sposób związał się z Kałuszynem, miejscem dla niego szczególnym, ze względu na osobę
jego ojca.

Pan Jan Żyliński jest inicjatorem i twórcą wielu działań mających na celu upamiętnienie wydarzeń
związanych z historią Polski, zarówno w kraju, ja i w Anglii.

Wyrazem powyższego, było ufundowanie w Kałuszynie pomnika Złotego Ułana, powstałego ku czci
Kawalerii Polskiej oraz rtm. Andrzeja Żylińskiego, którego odsłonięcie pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyło się uroczyście w dniu 13 września 2014 r. w Kałuszynie.

Autorem pomnika jest znany rzeźbiarz - Robert Sobociński. Na cokole pomnika od strony zachodniej
zostały także umieszczone nazwy miejscowości pod którymi zostały przeprowadzone szarże kawaleryjskie we
wrześniu 1939 r.

Ufundowany przez Niego pomnik, przydaje splendoru Miastu i Gminie Kałuszyn, jak również stanowi
zaczyn do obchodzonych corocznie w Kałuszynie, w miesiącu wrześniu, uroczystości upamiętniających pamięć
o polskiej Kawalerii, których Pan Jan Żyliński jest współorganizatorem wraz z samorządem Kałuszyna.

Na dzień dzisiejszy, odbyły się trzy odsłony Święta Złotego Ułana.

Organizowane Święta Złotego Ułana, oprócz popularyzacji polskiej wojskowości, a w szczególności tradycji
i pamięci przedwojennej Kawalerii, stanowią bardzo ważny element wychowawczy, w szczególności dla
młodych ludzi. Promują one w sposób interesujący i przystępny, patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Oprócz współorganizowania Święta Złotego Ułana, Pan Jan Żyliński bierze również udział w
uroczystościach lokalnych, organizowanych przez samorząd kałuszyński.

Pan Jan Żyliński jest społecznikiem, zaangażowanym w rozwój naszego Miasta i Gminy.

Nadanie Panu Janowi Żylińskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna”, wzmocni więź łączącą Miasto i
Gminę Kałuszyn, z osobą, która w sposób całkowicie bezinteresowny promuje je w Polsce i zagranicą.

Kapituła do spraw nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna”, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała nadanie w/w tytułu Panu Janowi Żylińskiemu.
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