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Kolejny wywiad – w ramach cyklicznej rubryki Biuletynu Szadkowskiego,
prezentuj cej sylwetki znanych oraz mniej znanych osób zwi zanych z ziemi
szadkowsk – przeprowadzony został z wieloletnim rektorem Uniwersytetu
Łódzkiego, cenionym historykiem, kierownikiem Katedry Historii SpołecznoGospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr. hab. Wiesławem Pusiem,
pi tym ju rektorem uczelni wy szej, wywodz cym si z regionu
szadkowskiego1.
Panie Profesorze na pocz tku prosz wyja ni naszym czytelnikom, gdy
pewnie nie wszyscy wiedz , jakie zwi zki ł cz Pana z ziemi szadkowsk ?
Pochodz z Kotlinek, gdzie urodziłem si w 1940 r. i gdzie sp dziłem
pierwsze 14 lat mojego ycia. Chrzest otrzymałem w czerwcu 1940 r. w ko ciele
parafialnym pw. Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii Panny i w. Jakuba
Apostoła w Szadku. Z opowiada rodziców wiem, e byłem ostatnim dzieckiem
ochrzczonym w tym ko ciele przed jego zamkni ciem przez Niemców.
Rozumiem, e z Kotlinek pochodz rodzice Pana Profesora?
Tak, mój ojciec i mama prowadzili w Kotlinkach niewielkie, 5-hektrowe
gospodarstwo rolne, posiadali równie sad. Gospodarstwo to odziedziczyli po
pradziadku od strony babci z Teodorczyków. Był on le niczym w Lesie Jamno
Bartosz Bartosiewicz, dr, jest adiunktem w Katedrze Zagospodarowania rodowiska
i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.
1
Funkcj rektora Uniwersytetu Krakowskiego pełnili: Stanisław z Szadka w 1469 r., Jakub
z Szadka w latach 1474–1476 oraz Mikołaj Prokopowicz z Szadka w latach 1548–1549, 1557
–1558 i 1560–1561. Rektorem Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie w latach 1922–1924 był
Alfons Parczewski (urodzony w Wodzieradach).
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i Karczówek. Na przełomie XIX i XX w. zakupił du cze ziemi w obr bie
dzisiejszych Kotlinek, nast pnie w ramach spadku została ona rozparcelowana,
z czego cze tego maj tku otrzymali moi rodzice.
Czy współcze nie w Kotlinkach mieszkaj nadal Pana bliscy?
Tak. Jest to moja dalsza rodzina, ale nie podtrzymuj
kontaktów.

z ni

bli szych

Czy rodzice utrzymywali si jedynie z pracy w gospodarstwie rolnym?
Nie. W tamtych czasach, w szczególno ci podczas wojny, byłoby to bardzo
trudne. Na szcz cie mój ojciec, prócz tego, e był rolnikiem, był równie
piekarzem. Pracował w piekarni rodziny Wro skich b d Andrysiaków
w Szadku, przej tej w latach wojny przez Niemców. Pami tam do dzisiaj
momenty, kiedy ojciec przynosił do domu wie e bułki. W tamtym okresie był
to prawdziwy rarytas.
Czy ojciec opowiadał Panu o swojej pracy?
Ojciec sporo opowiadał o pracy. Wiem, e piekarni , w czasie wojny,
zarz dzał Niemiec, ołnierz Wehrmachtu, wcze niej walcz cy na froncie
wschodnim. Nazywał si Marshal (przypuszczalna pisownia nazwiska, przyp.
red.). Wedle jego relacji był to bardzo porz dny człowiek, przyjazny dla
pracuj cych u niego Polaków, szczególnie po powrocie z frontu.
Jakie wspomnienia dotycz ce Szadku utrwaliły si
Profesora?

w pami ci Pana

W dzieci stwie Szadek był dla mnie wielk metropoli . Potem poznałem
Zdu sk Wol , a w ko cu Łód . Pami tam tak histori , kiedy ojciec zabrał
mnie do Łodzi na targ, gdzie handlował owocami z naszego sadu. Jechali my
wozem konnym i trwało to bardzo długo. Gdy dotarli my, było ju po zmroku.
Wtedy zobaczyłem po raz pierwszy o wietlony tramwaj. W pó niejszych latach
widziane z samolotu wielkie metropolie wiata czy np. o wietlona paryska wie a
Eiffla nie zrobiły ju na mnie takiego wra enia, jak wówczas łódzki tramwaj.
Mój pierwszy, w pełni wiadomy zwi zek z Szadkiem, miał miejsce w wieku
9 lat, kiedy ucz szczałem do ko cioła parafialnego na lekcje religii, przygotowuj ce do I Komunii w. Funkcj proboszcza pełnił wtedy ks. Jan Wiatr,
interesuj ca i jednocze nie przyjazna posta , w szczególno ci dla nas, dzieci
ucz szczaj cych na religi . Pami tam, e ksi dz sporo opowiadał nam o Francji,
gdzie przebywał przed wojn . Były to bardzo ciekawe, pobudzaj ce dzieci c
wyobra ni , opowie ci.
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Przeciwie stwem ksi dza był organista, który w ramach przygotowa do
komunii, uczył nas pie ni religijnych. Do tej pory wspominam cz ste lanie, które
otrzymywali my, za ka de, nawet najdrobniejsze, przewinienie b d spó nienie.
Z tego okresu utkwiło mi w pami ci równie jedno, dla mnie wa ne,
wydarzenie. Pewnego dnia, przed jedn z ostatnich lekcji religii, przygotowuj cych do sakramentu, kupiłem lody w cukierni rodziny Piestrzy skich.
Mie ciła si ona w rynku, tam gdzie obecnie znajduje si , pusta, niezabudowana
pierzeja. Aby nie spó ni si na religi , połkn łem na raz całego loda i niestety
si pochorowałem. Nie mogłem z tego powodu zdawa egzaminu, który ko czył
kurs przygotowawczy do Komunii w. Bałem si , e nie zostan do niej
dopuszczony. Na szcz cie ks. Wiatr był bardzo wyrozumiałym człowiekiem,
darował mi egzamin. Przyst piłem wi c do komunii w terminie, razem ze moimi
kolegami i kole ankami.
Cz sto bywał Pan Profesor w Szadku w okresie dzieci stwa?
Tak. W dzieci stwie cz sto razem z ojcem je dziłem na targ b d do młyna
rodziny Raczy skich.
A do szkoły podstawowej te Pan Profesor ucz szczał do Szadku?
Nie. Do szkoły podstawowej, od 1947 r., ucz szczałem w Sikucinie. Mie ciła
si ona w nowym, otwartym tu po wojnie, budynku. Pami tam z tego okresu
kilku nauczycieli m. in.: pana Kwieci skiego, pani Michalak, pani Mielczarek
(siostr pó niejszego naczelnika i wójta gminy) oraz pana Skrzy skiego,
starszego wiekiem, jeszcze przedwojennego nauczyciela, który przybył do
Sikucina w 1939 r., kiedy szkoła miała by otwarta. Niestety wybuch wojny
przeszkodził w tym. Pan Skrzy ski pozostał jednak e w Sikucinie i po wojnie
nauczał w szkole przez wiele lat.
Pami tam równie wieloletni kierowniczk szkoły pani Zofi Keglerow
(pełniła t funkcj do czasu przej cia na emerytur ), była równie moj nauczycielk . Mieszkała w budynku szkoły i wi e si z jej osob osobliwa anegdota.
Pewnego dnia dwóch moich kolegów pobiło si mi dzy sob . Jednym z nich
był syn wa nego, a zarazem jedynego w okolicy działacza PZPR. Z tego
powodu, jak to w ród kolegów bywa, cz sto przezywali my go PPR-owiec.
W trakcie bójki, któr przegrał, równie został parokrotnie tak przezwany przez
swojego przeciwnika, a tak e jego koleg -sekundanta. Nast pnego dnia rano, po
tym wydarzeniu, ojciec poinformował mnie, e UB zatrzymało ojców dwóch
moich kolegów, okazało si , e wła nie tego, co si pobił z PPR-owcem, jak
równie tego, który mu sekundował. Gdy przyszli my do szkoły pani
kierowniczka powiedziała, e przyjedzie pan z UB i w adnym wypadku mamy
mu nie mówi , jak przezywali my naszego koleg . My si oczywi cie nie
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wygadali my, dzi ki temu ojcowie kolegów zostali szybko wypuszczeni na
wolno .
W 1954 r. opu cił Pan Kotlinki i kontynuował nauk w Zdu skiej Woli?
Tak. Po uko czeniu szkoły podstawowej rozpocz łem nauk w liceum im.
Kazimierza Wielkiego. Od tej pory mój kontakt z Szadkiem i z Kotlinkami
został ograniczony. Mieszkałem u rodziny w Zdu skiej Woli i jedynie w okresie
ferii oraz wakacji przebywałem u rodziców. Gdy w 1960 r. rozpocz łem studia
na Uniwersytecie Łódzkim, jeszcze rzadziej odwiedzałem dom rodziny, cho
w okresie letnim starałem si przyje d a regularnie, aby pomaga rodzicom
w gospodarstwie.
Czy utrzymywał Pan bliskie kontakty z Szadkiem po swoim wyje dzie do
Łodzi?
Prócz kontaktów z rodzin , innych nie utrzymywałem. Dopiero w latach
siedemdziesi tych, kiedy odnowiłem znajomo ze Stanisławem Mielczarkiem
(ówczesnym naczelnikiem gminy, pó niejszym wójtem), zacz łem cz ciej
odwiedza Szadek. Z okazji której z kolei rocznicy nadania praw miejskich
napisałem nawet artykuł nt. pocz tków rozwoju miasta.
A obecnie cz sto przyje d a Pan Profesor do Szadku?
Współcze nie moje kontakty z Szadkiem s niewielkie. Troch od yły przy
okazji promocji „Biuletynu Szadkowskiego”. Za to, co roku z on , jad c do
przyjaciół do Sieradza na wi ta wielkanocne, staramy si wi ci wi conk
w ko ciele pw. WNMP i w. Jakuba Apostoła. Równie mój syn był chrzczony
w tym ko ciele. Mam du y sentyment do tego miejsca, a ko ciół uwa am za
jeden z najpi kniejszych zabytków, jakie znam.
W jaki sposób mógłby Pan Profesor scharakteryzowa
Szadek?

współczesny

Uwa am, e Szadek to miasteczko bardzo specyficzne. Jedno z nielicznych,
gdzie od XVI w. utrzymuje si podobna liczba mieszka ców. Cho jest to
o rodek dobrze usytuowany w sieci komunikacyjnej i osadniczej, to nigdy nie
zmienił swojego rolniczo-rzemie lniczego charakteru. Nawet w okresie silnego
uprzemysłowienia w XIX w. nie rozwin ł si tutaj na wi ksz skal przemysł.
Współcze nie, Szadek to dla mnie przede wszystkim miejsce dzieci stwa.
Jak przeje d am przez miasto, to ciesz mnie odnawiane sukcesywnie
kamieniczki w rynku, cho ałuj , e nie odbudowano do tej pory jego pierzei
północnej. Po za tym w Szadku niewiele si zmieniło. Ale ten brak rozwoju
pozwala na zachowanie specyficznego charakteru małego miasteczka.
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W pewnym sensie to dobrze, gdy coraz mniej jest takich miejsc wokół nas.
A w przyszło ci taki charakter miasta mo e sta si du ym atutem Szadku.
Blisko Łodzi oraz zachowane walory przyrodnicze to perspektywicznie bardzo
atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Chocia wiem, e mało brakowało, aby
miasto znacz co zmieniło swój charakter ju dawno temu. W latach
siedemdziesi tych XX w. miała tu by zlokalizowana huta aluminium. Na
szcz cie, dla całej okolicy, z pomysłu zrezygnowano.
Czy mo e jeszcze jest co , o czym Pan Profesor chciałby si podzieli
z naszymi czytelnikami?
Tak. Chciałbym zwróci uwag na dwie postacie z mojego pokolenia, które
pochodz z Kotlinek i które uko czyły studia wy sze. Na 100–120 osób, które
wówczas mieszkało w mojej rodzinnej wsi, to naprawd sporo, bior c pod
uwag , e dost p do szkolnictwa wy szego był w tamtym czasie bardzo
ograniczony. Pierwsza z tych osób to ks. Karol Knera, który uko czył
seminarium w Zdu skiej Woli. Niestety jego dalszych losów nie znam. Druga
osoba to Aleksander Biesiadzki, pochodz cy z bardzo biednej rodziny. Uko czył
studia geograficzne w Łodzi, w 1958 r., wiem, e pó niej pracował jako geolog.
Warto wspomnie jeszcze jedn osob . Mojego nauczyciela ze szkoły
podstawowej – pana Zawier , który w latach siedemdziesi tych uko czył studia
na kierunku historia, a ja byłem promotorem jego pracy magisterskiej.
Panie Profesorze bardzo dzi kuje za rozmow .
Dzi kuj .
Notka biograficzna
Prof. dr hab. Wiesław Jan Pu urodził si 17 kwietnia 1940 r. w Kotlinkach.
Profesor zwyczajny, pracownik Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1990–1996 dziekan wydziału, a w latach
1996–2002 prorektor ds. nauczania UŁ. W latach 2002–2008 sprawował urz d
Rektora UŁ. Odznaczony Złotym Krzy em Zasługi (1978) oraz Krzy em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990). Laureat nagrody Miasta Łodzi
(2000) oraz wielu nagród Ministra Szkolnictwa Wy szego i Techniki za działalno naukow .
Jego zainteresowania badawcze skupiaj si na badaniu dziejów społecznogospodarczych Polski w XIX i XX w., ze szczególnym uwzgl dnieniem procesu
industrializacji oraz historii miast i aglomeracji przemysłowych. Dorobek
naukowy Profesora obejmuje 160 prac naukowych, w tym 9 ksi ek, oraz 20
artykułów w j zykach obcych. Współpracuje z kilkoma o rodkami zagranicznymi, w tym głównie z Centre d'Histoire Economique et Sociale de la Region
Lyonnaise w Uniwersytecie Lyon 2, z Instytutem Studiów Polsko- ydowskich
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w Oxfordzie oraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie
nad Odr .

