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UCHWAŁA NR XXXIV/393/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń.zm. ),
§ 16 ust. 1 lit.a Statutu Miasta Iławy (Dz Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2012 r. poz. 608) oraz § 1 ust. 3 Uchwały Nr
XVII/133/96 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Zasłużony dla Miasta Iławy” oraz
„Honorowy Obywatel Iławy” i zasad wyróżniania tymi tytułami (zmienionej uchwałą Nr XXXIX/361/98 Rady Miejskiej w Iławie z dnia
16 kwietnia 1998 r. oraz uchwałą Nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 czerwca 2012 r.), Rada Miejska w Iławie
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł Honorowy Obywatel Iławy Panu Janowi "Ptaszynowi" Wróblewskiemu – w uznaniu wyjątkowych
zasług dla rozwoju Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting "Złota Tarka".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” to wydarzenie, które przez 28 lat swej
obecności w Iławie corocznie ściągało nad Jeziorak tysiące fanów jazzu z całego kraju i ze świata. Otrzymał wiele wyróżnień,
a wśród nich prestiżowy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Organizatorzy tego i innych konkursów wielokrotnie
podkreślali wkład artystów w budowanie marki i wizerunku Festiwalu. Nazwiska Ewy Bem i Jana Ptaszyna Wróblewskiego
padały przy każdym uzasadnieniu wręczanych nagród. To im wielokrotnie wyrażali wdzięczność dyrektorzy artystyczni
i organizatorzy. To między innymi dzięki nim "Złota Tarka" uważana jest za jeden z najlepszych projektów artystycznych
popularyzujących jazz tradycyjny w tej części Europy. Przez dwadzieścia osiem edycji Festiwalu na deskach amfiteatru
w Iławie gościło wiele gwiazd jazzu, ale Ewa Bem i Jan „Ptaszyn" Wróblewski najmocniej związali się z wydarzeniem i są
z nim najbardziej kojarzeni.
Jan "Ptaszyn" Wróblewski (ur. 27.03.1936 r. w Kaliszu) to muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer, dyrygent, dziennikarz
i krytyk muzyczny. Nagrał kilkanaście albumów autorskich, brał udział w nagraniu kilkudziesięciu innych płyt. Jest autorem
audycji „Trzy kwadranse jazzu”, w której wielokrotnie, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, mówił o festiwalu Złota Tarka,
promował jego markę, twórców, organizatorów, a tym samym Iławę. Jan „Ptaszyn” Wróblewski w 1958 roku został wybrany do
prestiżowego składu Międzynarodowej Orkiestry i na New Port Jazz Festival grał z Louisem Armstrongiem, którego imię nosi
nasz iławski amfiteatr.
W 2000 roku w Iławie, podczas Festiwalu, odbył się koncert specjalny „100 lat polskiego jazzu”, który uświetnił swoim
występem Jan "Ptaszyn" Wróblewski. Poza tym uczestniczył w programach w latach: 1994,1998, 1999, 2000, 2001, 2003,
2004, 2005, 2007, 2014. Jego występy zawsze przyciągały uwagę miłośników jazzu tradycyjnego.
W 2007 roku Jan "Ptaszyn" Wróblewski został wyróżniony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
W dniach od 13 do 15 sierpnia 2021 roku w Iławie, w amfiteatrze im. Louisa Armstronga, odbędzie się 50. edycja
Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting "Złota Tarka". Jubileuszowa edycja festiwalu jest
wyjątkową okazją do wyróżnienia osób, które przyczyniły się do rozwoju festiwalu w Iławie. Od pierwszej edycji festiwalu, która
odbyła się w Iławie, Rada Miejska w Iławie zdecydowała do tej pory jedynie o przyznaniu tytułu "Honorowy Obywatel Iławy"
Henrykowi Majewskiemu, wieloletniemu Dyrektorowi Artystycznemu Festiwalu i twórcy hejnału Iławy. Jan "Ptaszyn"
Wróblewski w pełni zasługuje, by przy okazji jubileuszowej 50. edycji Festiwalu powiększyć to grono.
Zespół kwalifikacyjny ds. przyjmowania i rozpatrywania tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Iławy" oraz " Honorowy
Obywatel Iławy" na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r. pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie tytułu "Honorowy
Obywatel Iławy" Panu Janowi "Ptaszynowi" Wróblewskiemu.
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