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Ja n  Św ią t e c k i  (1 9 1 6 -1 9 9 4 )

Dnia 1 sierpnia 1994 r. zmarł w W arszawie Jan Ludwik Świątecki, wieloletni 
członek Towarzystwa Literackiego im. Adama M ickiewicza, od 1950 r., w ciągu 
kilku lat członek Zarządu Oddziału Warszawskiego.

Jan Świątecki urodził się w W arszawie 16 marca 1916 roku. Po ukończeniu 
Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana wstąpił na Uniwersytet W arszawski, gdzie stu
diował polonistykę, a także psychologię i pedagogikę. Stopień magistra uzyskał 
po wojnie na podstawie rozprawy o nowelach żydowskich Elizy Orzeszkowej, 
napisanej pod kierunkiem profesora Juliana Krzyżanowskiego.

Poświęcił się głównie pracy pedagogicznej jako nauczyciel języka polskiego 
w szkole średniej, chociaż był również bibliotekarzem w Bibliotece Towarzystwa 
Naukowego W arszawskiego i redaktorem w wydawnictwie Arkady. Bezpośred
nio po wojnie uczył w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Świeciu nad Wisłą, 
następnie w Liceum dla Pracujących Towarzystwa Kursów Technicznych, wre
szcie od 1959 roku aż do przejścia na emeryturę w Państwowym Liceum im. 
T. Rejtana, gdzie pełnił również obowiązki wychowawcy i opiekuna kółek zain
teresowań. Jako nauczyciel i wychowawca cieszył się szacunkiem kolegów i 
sympatią młodzieży. Jego zamiłowania historyczne ujawniły się w pracy poświę
conej historii Gimnazjum i Liceum im. T. Rejtana, której fragmenty opublikował 
w czasopiśmie „Poszukiwania”, wydawanym przez Kuratorium Oświaty w W ar
szawie (nr 9/93 , 4 i 6/94). Sądząc po opublikowanych fragmentach jest to praca 
rzetelna, oparta na samodzielnych badaniach. Jan Świątecki interesował się rów
nież problemami historycznoliterackimi i krajoznawstwem, należał do znawców 
dziejów W arszawy. Ogłaszał felietony i artykuły związane głównie z W arszawą 
na łamach „Stolicy”, przygotował rozprawę na temat postaci Rejtana w Panu 
Tadeuszu. Ze wzruszeniem wspominam, kiedy w czasie mego pobytu w Paryżu 
kolega Świątecki oprowadzał mię po mieście i pokazywał pamiątki polskie z 
okresu W ielkiej Emigracji. Dowodził, że należy je  starannie zbadać i opubli
kować przewodnik po Paryżu, który by obejmował informacje związane z dzia
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łalnością polskich emigrantów. Jako działacz naszego Towarzystwa starał się, 
aby zebrania odbywały się regularnie i obejmowały różnorodną tematykę, która 
by interesowała także studentów i uczniów klas licealnych. Należał również do 
zwolenników wycieczek literackich, toteż gdy Oddział Warszawski naszego To
warzystwa organizował tego rodzaju wycieczki, brał w nich udział. Sądził także, 
że właściwą formą działalności Oddziału W arszawskiego jest współpraca z M u
zeum Literatury im. A. M ickiewicza. Uważał bowiem, że wystawy poświęcone 
pisarzom przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia ich życia i twór
czości.

Jan Swiątecki odznaczał się wielką skromnością i delikatnością. Odszedł na
gle pozostawiając po sobie żal i pamięć człowieka wrażliwego na literaturę i 
sztukę oraz szczerze rozmiłowanego w historii Warszawy.


