Protokół Nr XX/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 5 grudnia 2015 r.
od godz. 1300 do godz. 1600
w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności (zał. nr 1), co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Krzysztof Jażdżewski – poprosił o otwarcie uroczystej sesji przewodniczącą Rady
Miasta.
Teresa Preis – otworzyła uroczystą sesję Rady Miasta Kościerzyna, podczas której
do grona Honorowych Obywateli przyjęty został profesor zwyczajny doktor
habilitowany Tadeusz Linkner. Przewodnicząca Rady powitała przybyłych radnych,
zaproszonych gości, burmistrza, pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli
podległych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców
miasta Kościerzyna (zał. nr 2, 3 i 4). Odczytała pismo Arcybiskupa Gnieźnieńskiego
Henryka Józefa Muszyńskiego (zał. nr 5) oraz pismo Księdza Mariana
Szczepińskiego (zał. nr 6). Odczytała laudację (zał. nr 7).
Krzysztof Jażdżewski – podziękował.
Nastąpiło uroczyste wręczenie insygniów Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyna.
Wręczenia dokonali Przewodnicząca Rady Miasta pani Teresa Preis oraz Burmistrz
Miasta Kościerzyna pan Michał Majewski.
Michał Majewski – podziękował.
Krzysztof Jażdżewski – podziękował. Poprosiła o zabranie głosu pana Tadeusza
Linknera.
Tadeusz Linkner – wygłosił okolicznościowy referat.
Krzysztof Jażdżewski – podziękował.
Izabela Flisikowska – odczytała wiersz Benedykta Karczewskiego (zał. nr 8).
Krzysztof Jażdżewski – podziękował. Zapytał, czy ktoś z zaproszonych gości
zechciałby zabrać głos.
Edward Breza – powiedział: „Chciałem wspomnieć, bo tutaj dzisiejszy Honorowy
Obywatel mówił o tym, że spotkaliśmy się na Uniwersytecie Gdańskim, ja wówczas
miałem wykład z gramatyki opisowej na roku drugim. Był student, którego grupa
wytypowała jako tak zwanego starostę, który dbał o wszystkie rzeczy porządkowe,
różne materiały trzeba było dostarczać i w tej roli wystąpił właśnie dzisiejszy
jubilat. Dowiedziałem się wówczas o jego rodowodzie, to mi zaimponowało
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i potem, jak ukończył studia, poprosiłem o pracę u nas. Zauważyłem, że był
z zamiłowania historykiem literatury, ale chyba był najlepszym gramatykiem,
nawet żałowałem, że nie poszedł na studia językoznawcze tylko zajął się literaturą,
ale wybór zawsze należy do osoby zainteresowanej, do studenta. Po drugie,
w pozycji Honorowych Obywateli, wpisany zostałem na miejsce 11, ty Tadeuszu
wpisujesz się na miejsce 12, które w symbolice cyfr jest najdoskonalszym
miejscem, bo rok ma 12 miesięcy, dzień ma 12 godzin, noc tak samo, było 12
pokoleń Izraela, a Chrystus wybrał 12 apostołów. Dziękuję serdecznie.”
Krzysztof Trawicki – powiedział: „Będąc trzy kadencje wójtem Gminy Zblewo,
kiedy nie w Zblewie, ale w Warszawie, gdy byłem posłem na Sejm, dowiedziałem
się, że w Zblewie urodziła się Małgorzata Hillar, ona się właściwie urodziła
w Gminie Zblewo, a dokładniej w Piesienicy. To wtedy cię poprosiłem żebyś mi ją
przybliżył, piękną książkę napisałeś. Wielu nie zdawało sobie sprawy, że tam tak
wspaniała poetka się urodziła, o tak wspaniałym życiorysie, o tragicznym
w pewnym sensie. Chciałem ci podziękować jako były wójt Gminy Zblewo i twój
przyjaciel za to, że wiele tego piękna od ciebie pozyskałem. Jeszcze coś, co nas
łączy, to wspaniałe żony, bo twoja ci pozwoliła na to kim możesz być, a moja też
pozwala mi być tam, gdzie jestem. Niech ci się wiedzie (zał. nr 9).”
Andrzej Ceynowa – powiedział: „Pan profesor Linkner jest osobą, która na
wydziale przysparza dość dużo roboty, a przysparza dużo roboty dlatego, że chyba
studenci go lubią, dlatego, że grono jego doktorantów jest olbrzymie i w zasadzie
trudno sobie mi przypomnieć jakąś radę wydziału, gdzie albo by przewód doktorski
nie był otwierany, albo komisja nie była powoływana, albo nie było nadania
stopnia doktora. To jest praca, która pan profesor wykonuje z tymi młodymi
ludźmi, których uczy w jaki sposób prowadzi się badania i w jaki sposób się bada
i kocha to o czym się pisze, czyli o Kaszubach i literaturze dziewiętnastowiecznej
i to powoduje, że tych młodych adeptów mamy coraz więcej. Pan profesor pisze
w tej chwili mniej więcej jedną książkę na 10 miesięcy, a potem przychodzi i mówi
słuchaj, ja ją już napisałem a teraz ty dawaj forsę i wydajemy. Dziś pan profesor też
powiedział, że książkę już ma a teraz potrzebne mu są pieniądze na jej wydanie. Ja
się spodziewam, że w niedługim czasie będę go widział. Chciałem pogratulować nie
tylko panu, ale chciałem pogratulować Kościerzynie, chciałem pogratulować tego
żeście zauważyli człowieka, który nie tylko jest aktywnym naukowcem, ale jest
osobą, która działa dla dobra tego miasta, dla dobra Kaszub, Pomorza, Kociewia.
Wydaje mi się, że takie osoby są szczególnie cenne, dlatego fakt żeście zauważyli
jego wkład jest dla nas wszystkich rzeczą bardzo istotną.”
Kazimierz Nowosielski – powiedział: „Drogi Tadeuszu, przyjacielu od serca i druhu
w naszych nauczycielskich trudach, chciałbym ci wręczyć na pamiątkę ten oto
linoryt przedstawiający Aleksandra Majkowskiego.”
Edward Jakiel – powiedział: „Szanowny profesorze, kochany Tadeuszu, w tym
szczególnym dla ciebie dniu chciałem podziękować w imieniu tych wszystkich,
którzy docenili ciebie fragmentem z Księgi Hioba, który mówi o tym, że wspierałeś
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słabe kolana, wspierałeś tych, którzy byli słabi, wspomagałeś ich dobrym słowem
i służyłeś pomocą. Takim jesteś człowiekiem i myślę, że oprócz tego obrazu
naukowca mamy wspaniałego człowieka i cieszę się, że miasto Kościerzyna docenia
człowieka takiego formatu.”
Henryk Ossowski – odczytał list gratulacyjny (zał. nr 10).
Mirosława Brzezińska – powiedziała: „Ja chce powiedzieć o jednym, a mianowicie
o tym co nie kojarzy mi się z tobą, jako młodym Polakiem, ale raczej z pracą
u podstaw. Pani przewodnicząca powiedziała, że byłeś radnym pierwszej kadencji
Rady Miasta, jest to kawałek życiorysu, bo to tylko cztery lata, ale to były bardzo
ważne cztery lata, bo to była praca u podstaw, gdzie właściwie myśmy odkrywali
całkiem nową rzeczywistość. Miałam przyjemność ciebie poznać jako
przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego i późniejsza przewodnicząca Rady
Miasta i powiem, że wiele dobrego dla Kościerzyny zrobiłeś jako radny, bo ja nie
chce mówić o twoich zasługach jako naukowca, bo tutaj wiele powiedziano, ale
właściwie ty zaszczepiłeś wtedy wielu radnych zamiłowaniem do historii
Kościerzyny, w tym we mnie, bo ty jesteś właściwie pierwszą taką osobą, która
spowodowała to, że mnie zaczęła historia Kościerzyny interesować, bo z urodzenia
jestem kościerzanką, ale wiele lat mieszkałam na Lubelszczyźnie. Właściwie dlatego
zdecydowałam się popełnić jedną rzecz, która właściwie też wejdzie do historii, bo
napisałam jeden rozdział do monografii Kościerzyny, ale właściwie jest to twoja
zasługa, bo dzięki tobie się tym zainteresowałam. To były ciężkie czasy, wszyscy
uczyli się demokracji, co nie było łatwe i ty nam w tym bardzo pomagałeś, bo byłeś
takim człowiekiem, który z jednej strony mieszkał w Kościerzynie, pracował na
uczelni i potrafiłeś bardzo rozsądnie i chłodnym okiem te kościerskie sprawy
oglądnąć. My się znamy już trochę lat, ale ja chcę ci podziękować za te pierwsze
cztery lata naszej pracy dla Kościerzyny, które uważam jako te początkowe, które
też wejdą do historii naszego miasta.”
Zbigniew Zielonka – powiedział: „Chciałem przede wszystkim pogratulować miastu
Kościerzyna, bo świadczy to o tym, że w Polsce nie jest tak źle, że w Polsce są
miasta, są samorządy, które wiedzą co to jest wartość, co to jest wartość, która
nigdy nie przemija, dlatego chciałem temu miastu serdecznie pogratulować, że ono
naprawdę wie, co to jest wartość. Jestem dumny, bo sam jestem z rodu
kościerskiego i dlatego tym bardziej się cieszę, że to miasto idzie coraz bardziej
w górę. A teraz chciałby zwrócić się przede wszystkim do dzisiejszego laureata,
który według mnie jest jednym z najmłodszych uczonych polskich, ponieważ
młodość na każdym miejscu z niego promienieje. Poza tym chciałbym powiedzieć,
że mimo to musi być już bardzo wybitną postacią, znaną postacią skoro o nim
opowiadamy różne anegdoty. W imieniu twoich znajomych i przyjaciół chciałem
podziękować, że jesteś niezawodnym przyjacielem, że jesteś szlachetnym
człowiekiem.”
Urszula Tuszkowska – złożyła gratulacje.
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Czesław Wolski – złożył gratulacje.
Marcelina Grabska – powiedziała: „Witam szanownego profesora, witam Tadzia,
z którym się znamy z okresu szkoły średniej. Tak mnie wzruszyły te opowieści
o schodach po których chodziłeś ty, chodziłam ja, ja inaczej, ty inaczej, ale w jakiś
sposób nas to wiąże. Co nas wiążę poza tym, że jesteśmy z jednej pracy, na jednej
radzie wydziału, nas wiążę przede wszystkim Kościerzyna, w którą ty wszedłeś
i zostałeś, jesteś jej obywatelem, natomiast ja też czuję się obywatelką
Kościerzyny, ale mam inny adres zamieszkania i to w jakiś sposób nas i łączy i dzieli.
Jest to moja wieź z Kościerzyną, przez ciebie i tutaj chciałabym nawiązać do
honoru. Honorowy Obywatel jest to chyba największe wyróżnienie za związek
z pewnym miejscem, za związek duchowy, wsiąknąłeś w Kaszuby, wsiąknąłeś
w Kościerzynę, przysporzyłeś jej honoru, ty jej przysporzyłeś honoru swoją osobą a
ja ci dziękuję za to, że jesteś, że z tobą bywam i za twoją rubaszność.”
Gabriela Bielecka – Hommel – powiedziała: „Dziękuję ci za 40 lat wspólnej pracy,
bo poznaliśmy się w 1975 roku, kiedy jako magistrant pan profesor przybył do
naszej biblioteki do świętej pamięci Stanisława Gostkowskiego i zawsze ze
Staszkiem Gostkowskim wymieniali swoje spostrzeżenia. Nasza współpraca zaczęła
się od tego roku, wówczas zwróciłam się z prośbą o to żeby pomóc młodym
piszącym, bo założyliśmy koło miłośników biblioteki. Pan profesor nie odmówił,
stale był w kontakcie, na naszych spotkaniach i nadal to czyni, czyli są dzisiaj tu na
sali młodzi ludzie i nie tylko, którzy piszą. Przede wszystkim bardzo serdecznie
dziękuję za stałą bytność w bibliotece, bo twoja praca jest związana
z bibliotekarzami i my jako bibliotekarze bardzo dziękujemy za tą bytność, za
doradztwo, za spotkania autorskie, za promocję, przede wszystkim za Targi Książki.
Dziękuję za to, że zawsze byłeś mi pomocny, gdy miałam jakiekolwiek problemy
w spotkaniach autorskich, czy z organizacją Targów Książki, to Tadeusz zawsze był
do dyspozycji.
Jan Dittrich – złożył gratulacje.
Wiesław Trzebiatowski – odczytał list gratulacyjny (zał. nr 11).
Wanda Lew – Kiedrowska – odczytała list gratulacyjny (zał. nr 12).
Bogusław Breza – powiedział: „Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, dla
mnie to jest coś więcej jak radość, przecież też jestem kościerzakiem z urodzenia
i nie tylko, że mogłem się dziś na tak podniosłej uroczystości znaleźć wśród was.
Z przyjemnością słuchałem wszystkich słów, począwszy od laudacji o wszelkich
dokonaniach pana profesora i wsłuchuję się, wsłuchuję i myślę, że czegoś mi tu
brakuje. Tadek się na pewno też nie domyśli o czym mówię. Ja się bardzo cieszę, że
czasem nasze spotkania wydobywały wiele takich mniej upolitycznionych
umiejętności zacięcia pana profesora takich jak granie na fortepianie, trochę
śpiewu, fotografia.”
Leszek Medykowski – złożył gratulacje.
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Janina Borchmann – odczytała list gratulacyjny (zał. nr 13).
Nastąpiła część artystyczna.

Teresa Preis – w związku wyczerpaniem porządku zamknęła posiedzenie sesji Rady
Miasta.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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