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 Starogard Gdański, 4 grudnia 2020 roku 

 

Wielce Czcigodni Bliscy, Wielce Szanowni Zebrani! 

 

Z wielkim bólem i żalem przyjąłem wiadomość o przedwczesnej śmierci Posła na 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencji Jana Kiliana, mojego Przyjaciela. 

 Dla wielu z nas mógłby być wzorem szlachetnego życia, pełnego patriotyzmu oraz 

wytrwałości i oddania w służbie dla Ojczyzny, lokalnej społeczności Starogardu Gdańskiego, 

Kociewia i nie tylko. 

 Chciałbym wyrazić głęboki szacunek dla wszystkich Jego działań, dla trudu wielu lat 

Jego życia.  

Poznałem Janka pięć lat temu, w drodze do Warszawy, do Sejmu. Po krótkim 

przywitaniu okazało się, że dużo nas łączy- oprócz tego samego roku i miesiąca urodzenia, 

wiara i nadzieja w  lepszą Polskę powiatowo- gminną. odległą od dużych aglomeracji. 

Niedawno dowiedziałem się, że od 2006 roku byliśmy radnymi, aż do momentu uzyskania 

mandatu posła. Razem pracowaliśmy w Sejmowej Komisji Infrastruktury, w Zespole  

Parlamentarnym ds. rozwiązywania problemów Polski powiatowo- gminnej.  

Z naszej wspólnej inicjatywy odbyło się dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Komisji 

Infrastruktury w Starogardzie Gdańskim i w Chojnicach, które dotyczyło szeroko rozumianej 

infrastruktury w obu naszych powiatach. 

Główną troską śp. Janka od samego początku była obwodnica Starogardu Gdańskiego. 

Na wielu spotkaniach udowadniał ważność i potrzebę tej inwestycji podając niepodważalne 

dowody.  

Nie zawsze był zrozumiany, słyszany, wręcz przeciwnie, niektórzy obwiniali Jego za 

brak tej inwestycji. Powinni się przynajmniej wstydzić i w duchu przeprosić. Do tego grona 

zaliczyłbym także tych, którzy nie pomogli śp. Posłowi w tych działaniach.  

W programie 100 obwodnic priorytetem była obwodnica Starogardu Gdańskiego.      

W końcu została zaakceptowana, za co z serca w imieniu mojego przyjaciela Janka i moim 

dziękuję. Obwodnica Starogardu Gdańskiego zostanie wybudowana.  

Finis coronat opus- koniec wieńczy dzieło. Bardzo żałuję, że Janek nie doczekał 

pobudowania Jego obwodnicy. Tak Jego obwodnicy, gdyż teraz w dniu pogrzebu apeluję, by 
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obwodnica Starogardu Gdańskiego nosiła imię Jana Kiliana Posła na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej i niech tak się stanie. 

Otrzymałem wiele sms-ów wyrażających wielkość człowieka, którego dziś żegnamy, 

za które bardzo dziękuję. 

Między innymi treści: 

- „Trudno uwierzyć! Mega pozytywny i ciepły człowiek”, 

- „Przykre, tak! Bardzo dobry człowiek”, 

- „To wielka strata. Był dobrym człowiekiem i świetnym kolegą. Nigdy nie zapomnę 

Jego ciepłego uśmiechu i mądrego spojrzenia. To bardzo smutna wiadomość”, 

-„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….., To był bardzo dobry człowiek”, 

- „Głębokie wyrazy współczucia rodzinie. To był dobry człowiek”. 

 

Mój Drogi Przyjacielu Janku! 

Bogu dziękuję, że spotkałem Ciebie na mojej drodze życia. Otrzymałem na 5 lat życia 

przyjaciela, na którym nigdy, nigdy się nie zawiodłem. 

Pisząc ten list znajduję wspólne zdjęcie ze Skórcza przy obelisku- tablicy 

upamiętniającej pobyt śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Było to 

jedno ze spotkań przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi pod hasłem Łączy Nas 

Polska. 

Z serca mój Przyjacielu za wszystko bardzo Ci dziękuję. Wierzę, że DROGA DO 

NIEBA jest otwarta dla Ciebie. 

Do głębi poruszony i zasmucony tą wielką stratą, pragnę przekazać najszczersze 

wyrazy współczucia żonie śp. Jana Kiliana Posła na Sejm RP, Córkom z Rodzinami, 

najbliższej Rodzinie, wszystkim, którym osoba Zmarłego i jego działalność, w służbie 

Ojczyźnie była bliska.  

Odszedł wybitny działacz, człowiek wielkiego serca i wielkiej prawości. 

Cześć Jego pamięci. 
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