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MARIA SARNIK-KONIECZNA – SZADKOWIANKA –
ARCHITEKT– KOSERWATOR ZABYTKÓW
Zapraszam do lektury pi tego wywiadu przeprowadzonego w ramach
cyklicznej rubryki „Biuletynu Szadkowskiego”, po wi conej prezentacji
sylwetek znanych oraz mniej znanych osób zwi zanych z ziemi szadkowsk .
Proponuj rozmow z Pani Mari Sarnik-Konieczn , architektem, m. in. wieloletnim miejskim i wojewódzkim konserwatorem zabytków w Zamo ciu,
byłym posłem na Sejm i obecnym sekretarzem generalnym Zarz du Głównego
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
Kiedy skontaktowałem si z Pani pierwszy raz, celem przeprowadzenia
wywiadu, okazało si , e nie jest to wcale proste zadanie. Jest Pani osob
bardzo zaj t , nadal czynnie uczestnicz c w yciu zawodowym. Jednoczenie mieszka Pani zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie, a do tego cz sto
bywa w Zamo ciu. Czy znajduje Pani jeszcze czas, aby powraca do Szadku, miasteczka, w którym sp dziła tylko kilkana cie lat swojego dzieci stwa?
Do Szadku powracam z najwi ksz rado ci , najcz ciej jak tylko mog .
Szadek to przecie miejsce moich narodzin, miejsce, z którym zwi zane s moje
najpi kniejsze wspomnienia, sk d pochodzili moi rodzice i dziadkowie, a teraz
na cmentarzu „cholerycznym” s ich groby. Ale Szadek to równie pi knie
usytuowane miasteczko, którego zalety, tak jak innych małych miast Polski
rodkowej doceniłam, przyznaj do pó no, gdy dopiero w latach osiemdziesi tych. Mieszkałam ju wtedy w Warszawie i pracowałam (jako wicedyrektor)
w Zespole Ekspertów Mi dzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich. W czasie prac nad historycznymi dzielnicami polskich
Bartosz Bartosiewicz, dr, jest adiunktem w Katedrze Zagospodarowania rodowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.
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miast zdałam sobie spraw , e małe miasteczka Polski rodkowej s prawie
nieznane lub mało znane, zarówno od strony historycznej, archeologicznej,
architektonicznej, kulturowej, jak i turystycznej. Kiedy przedstawiałam si sk d
pochodz , najcz ciej słyszałam pytanie: a gdzie jest ten Szadek?
Dlatego zacz łam interesowa si miasteczkami, w szczególno ci poło onymi na ziemi sieradzkiej. Poznawałam ich cz sto mało znan , jak e bogat
histori i zabytki, w tym przede wszystkim wyj tkowej warto ci obiekty sakralne oraz, pomimo ró nej powojennej zabudowy, nadal czytelne układy urbanistyczne.
Obecnie zainteresowanie małymi miastami jest nieporównywalnie wi ksze.
Najlepszym tego przykładem jest oczywi cie Szadek i jego promocja poprzez
profesjonalne wydawnictwo, jakim jest „Biuletyn Szadkowski”. O mielam si
powtórzy to, co my l , e Panu Profesorowi Tadeuszowi Marszałowi nale si
wielkie słowa uznania, za to, e tak aktywnie działa na polu upowszechniania
wiedzy na temat mojego (naszego) rodzinnego miasta.
Jest Pani rodowit szadkowiank ?
Tak, urodziłam si w Szadku na Probostwie-Szadek, w nieistniej cym ju
starym domu moich dziadków od strony mamy. Był to drewniany, bielony dom,
z obszern , ciemn sieni po rodku, wysokim strychem, kryty strzech , bez
elektryczno ci i jakichkolwiek udogodnie sanitarnych, zamieszkały przez dwie
rodziny. Z tego co wiem, była to dawna plebania. Podaj c adres urodzenia
Probostwo-Szadek, na ogół wzbudzałam ciekawo . Dopiero w latach pi dziesi tych, wraz z bratem, rodzicami i dziadziusiami przeniosłam si do nowego,
murowanego z cegły domu, który wybudował mój ojciec i który stoi do dzisiaj.
Dom, który posiada „dusz ”, w którym ch tnie przebywam i nabieram sił, gdy
przyje d am w rodzinne strony. Mo na powiedzie , e w tym pierwszym domu
si urodziłam, a w drugim wychowałam.
Prosz powiedzie , czym zajmowali si Pani rodzice, dziadkowie?
Moi rodzice, tak jak i dziadkowie byli rolnikami. Rodzice posiadali du e
gospodarstwo, które obejmowało praktycznie wi ksz cz
dzisiejszego osiedla
domków jednorodzinnych Szadkowice-Ogrodzim. Ponadto, poza klasycznym
gospodarstwem rolnym, mama z tat prowadzili gospodarstwo szkółkarskie,
zajmowali si głównie produkcj drzewek owocowych oraz krzewów ró .
Gospodarstwo rolne przej li po dziadkach od strony mamy. Ojciec pochodził
z Wielkiej Wsi. Jego rodzice równie byli rolnikami. Tam, na Wielkiej Wsi,
były zało one pierwsze szkółki, które ojciec prowadził wspólnie z bratem –
Kazimierzem.
W latach powojennych, na pro b przyjaznego lekarza weterynarii Pana
Maciejewskiego, rozumiej c potrzeb budowy lecznicy weterynaryjnej, mój
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ojciec wraz z dziadkiem dobrowolnie przekazali pod jej budow cz
ziemi, w
bezpo rednim s siedztwie zabudowa gospodarczych, obecnie mie ci si tam
Dom Kultury. Niestety, pozostała du a cz
ziemi, została nam odebrana w latach pi dziesi tych w ramach prowadzonych wywłaszcze . Odbyło si to z duszkod , przede wszystkim dla gospodarstwa szkółkarskiego, a tak e dla
rodziny.
Prosz opowiedzie o Szadku Pani dzieci stwa. Czym jest tamto miasteczko dla Pani, jakie wspomnienia zachowały si w Pani pami ci do dzisiaj?
Tak, jak ju wspomniałam, Szadek był i jest nadal dla mnie najwa niejszym
miejscem, gdzie sp dziłam najpi kniejsze lata dzieci stwa i młodo ci. Z tamtego
okresu zapami tałam jednak inny Szadek. Rynek wówczas był bez zieleni,
brukowany, w ka d rod zamieniał si w plac targowy, a podczas odpustu
były tam kramy odpustowe. Warto przypomnie , e po stronie północnej rynku
była, wysokiej warto ci artystycznej, eliwna pompa, któr czerpano wod .
Niestety, ju jej nie ma. Rynek otoczony był zwart zabudow murowan i drewnian . W miejscu dawnej zabudowy du ej cz ci północnej pierzei Rynku jest
obecnie niezagospodarowany plac. Szcz liwie, nie zmieniła si panorama
miasta i nadal dominuje czerwona bryła gotyckiego ko cioła z renesansow
dzwonnic . We wschodniej pierzei Rynku u wlotu w ul. Warszawsk do dzisiaj
stoi, dobrze zachowany budynek, zabytkowy Dom Ludowy. W moim domu
du o mówiło si o historii rodziny, o czasach przedwojennych, o patriotyzmie
Polaków, o moim stryju-ksi dzu Władysławie (bracie ojca), który w czasie
wojny był wi niem obozu w Dachau, a po wojnie był proboszczem, najpierw
w Babiaku na Kujawach, a pó niej ponad 40 lat w Charłupi Małej koło Sieradza.
We wspomnieniach parafian pozostał jako niezapomniany, wspaniały kapłan,
bardzo wa na posta w moim yciu. On to w du ym stopniu przyczynił si do
wybranej przeze mnie drogi zawodowej, przekazuj c mi wiedz o historii sztuki,
historii naszego regionu, którego był wielkim znawc i miło nikiem1.
Urodziła si Pani w 1941 r., tak wi c nie pami ta Pani ju czasów
okupacji?
O dziwo pami tam i to nawet nie najgorzej. Opowiem Panu jedno wydarzenie, które jeszcze teraz wzbudza we mnie niepokój. Maj c 3 czy 4 lata wraz
z moj mam o mało nie straciłam ycia. W czasie okupacji Szadkiem zarz dzał
Niemiec, który miał du słabo do alkoholu i bardzo cz sto chodził od domu
do domu, aby napi si bimbru, którego p dzenie w okresie okupacji było czym
1

Wi cej informacji na temat ksi dza Władysława Sarnika mo na znale w artykule Marii
Sarnik-Koniecznej zamieszczonym w czasopi mie „Na Sieradzkich Szlakach” 2007, nr 2–3
[przyp. autora].
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naturalnym. Pewnego dnia przyszedł równie do nas. Był bardzo pijany, ledwo
trzymał si na nogach. Babcia przera ona, mnie wraz z mam skierowała na
strych, sama skryła si pod stół. Gdy wszedł do pokoju zauwa ył moje małe
łó eczko, na którym si „uwalił” i zacz ł strzela w sufit, kule przeleciały tu
obok nas ukrywaj cych si na strychu. Na szcz cie nic nam si nie stało, a Niemiec po prostu usn ł. Pó niej si okazało, e przy okazji zniszczył moje łó eczko.
Byli równie inni, mo na rzec, przyzwoici Niemcy w tamtym czasie.
Niew tpliwie nale ał do nich niejaki Pan Gentelmann, który podczas wojny,
w s siedztwie, zarz dzał młynem gospodarczym. Ojciec mój był wówczas
młodym m czyzn , pracowitym i niezwykle utalentowanym w wielu dziedzinach. Gentelmann ju na pocz tku pobytu w Szadku wypatrzył sobie mojego
ojca i wykorzystywał go do ró nych prac, przede wszystkim zwi zanych z konserwacj i napraw urz dze młyna. Gentelmann był bardzo zadowolony z jego
pracy, kiedy wi c Niemcy złapali ojca do transportu obozowego, jedynie dzi ki
natychmiastowej i zdecydowanej interwencji Gentelmanna (który na pro b
zrozpaczonej mojej mamy, w ostatniej chwili wyci gn ł tat prosto z przyczepy
odje d aj cego samochodu) unikn ł wywózki do obozu.
A pami ta Pani rok 1945 i wyzwolenie Szadku spod okupacji niemieckiej?
W 1945 r. w naszym gospodarstwie stacjonowali ołnierze Armii Radzieckiej, w starym domu (tym, w którym si urodziłam) jedli posiłki.
Wi e si z tym zdumiewaj ce zachowanie ołnierzy. Jak przyjechali, babcia
przygotowała im kaw z mlekiem oraz podała marmolad , smalec i chleb. A oni
te wszystkie produkty, zamiast przygotowa z nich kanapki, wrzucali do kawy
i pili to wszystko razem, pogryzaj c chlebem. Prosz sobie wyobrazi kawa
z marmolad i smalcem (sic!).
W ród nich był oficer w stopniu kapitana, Rosjanin, pochodzenia
ydowskiego. Bardzo inteligentny i dobry człowiek. Bardzo mnie polubił, ja te
polubiłam pana kapitana, który mówił, e przypominam mu jego dzieci.
Recytowałam mu wierszyki, piewałam piosenki, uwa ał mnie za bardzo
uzdolnione dziecko. Pami tam, e zwracał si do mnie Marusia. Którego dnia
postanowił, e zdob dzie dla mnie fortepian, abym mogła si rozwija
artystycznie. Rzeczywi cie podlegli mu ołnierze przynie li do naszego domu
ten wielki instrument. Zaraz po wojnie rodzice po piesznie oddali fortepian
boj c si oskar ania nas o kradzie , przez gro nych, kr cych po obej ciach
szabrowników.
Kiedy Armia Czerwona opuszczała Szadek, ten kapitan obiecał, e po wojnie
skontaktuje si z nasz rodzin . Niestety nie dał znaku ycia, najprawdopo-
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dobniej zgin ł. Sama nigdy nie próbowałam go odnale , nie pami tałam nawet,
jak si nazywał.
Nigdy te nie zapomn pewnego wieczoru, kiedy cała rodzina zaniepokojona
niebezpiecznym o wietleniem i szumem, wybiegła przed dom i spod gał zi
starej lipy, wraz ze mn , ogl dała gro ne zjawisko. Wszystko wskazywało, e
co niedobrego dzieje si w odległej o 36 km Łodzi. Był to jeden wielki, nisko
p dz cy ogie . Zrobiło si bardzo widno i gło no. Skojarzyłam ten widok jako
płon cy las choinek. Bardzo to prze yłam, niewiele z tego rozumiej c –
krzyczałam! choinki si pal ! Jak si okazało rzeczywi cie był to nalot na Łód .
Równie dobrze pami tam zako czenie wojny. Ja obchodz imieniny 3 maja i
w 1945 r., tego dnia udali my si z rodzicami do otwartego po wojnie ko cioła
pw. w. Jakuba. Bardzo dobrze utkwiły mi w pami ci wielkie porz dki, jakie
były wtedy prowadzone w przyrynkowych sklepach przej tych z powrotem
przez polskich wła cicieli.
Z czasów zaraz po wojnie wspominam równie paczki, które do nas dochodziły z zagranicy w ramach pomocy humanitarnej. Nie zapomn smaku wielkiej
kostki cukru oraz puszki smakowitego d emu, które wtedy dostali my.
Były to trudne i niespokojne czasy, zwłaszcza kiedy przychodzili pewni
ludzie i bez pytania zabierali z gospodarstwa płody rolne (m. in. ser, mleko,
drób). Wiem, e rodzicom i dziadkom trudno było przyzwyczai si do nowej
sytuacji.
Kontynuujmy w tek czasów powojennych. Nauk w szkole podstawowej
zacz ła Pani w roku 1947, zgadza si ?
Tak, ale wcze niej było jeszcze przedszkole, co na tamte czasy było czym
wyj tkowym. Prowadziła je wspaniała Pani Stasia. Mie ciło si ono na ko cu ul.
Dolnej, w prywatnym mieszkaniu, w drewnianym domu, który istnieje do
dzisiaj. Ka de dziecko musiało przynie własne krzesełko, ja miałam fotelik,
który prosz mi wierzy , mam do dnia dzisiejszego. Pani Stasia była wyj tkow
przedszkolank . Uczyła nas piosenek i ró nych zabaw, wówczas nie było
zabawek. Organizowała jasełka, bale kostiumowe, na których wyst powały my
poprzebierane w pomysłowe stroje, szyte przez nasze mamy. W mojej pami ci
na zawsze pozostanie jako kochana Pani Stasia.
W 1947 r. rozpocz łam nauk w szkole podstawowej w Szadku. Nasza klasa
na pocz tku mie ciła si na poddaszu wspomnianego ju Domu Ludowego przy
Rynku. Wspominam ten okres bardzo dobrze, cho były to czasy trudne i biedne. Pó niej przenie li my si do budynku przystosowanego do zaj szkolnych
przy ul. Warszawskiej. Nasz wychowawczyni była niezapomniana, cho
pryncypialna pani Irena Mazurowska, która uczyła nas matematyki, ale nie
tylko. Zaraziła nas miło ci do piewu starych piosenek. Sama bardzo to lubiła,
podobnie jak pieczenie ciasteczek. Pami tam, e przynosili my ró ne produkty,
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z których pani Mazurowska, w czasie lekcji gło nego czytania, poprawiaj c
akcent jednocze nie ugniatała ciasto, a na przerwach b d po lekcjach
chodziły my (tylko dziewczyny) do piekarni, gdzie piekarz nam te ciastka
wypiekał. Podczas przerw, w klasie na strychu, piewaj c piosenk Zielony
walczyk… ta czyli my w kółeczku, a nawet parami, chłopiec z dziewczynk .
Bardzo wa n dla mnie nauczycielk była pełna temperamentu i rado ci
niezwykła Pani Irena P gowska, harcerka, która mieszkała w domu sejmikowym, gdzie w przeszło ci odbywały si sejmiki szlacheckie. Jej m był
kierownikiem urz du stanu cywilnego, a ona uczyła nas historii. Potrafiła, jak
nikt, organizowa zaj cia pozaszkolne. Spotykali my si popołudniami i odrabiali my wspólnie prace domowe, ale równie ta czyli my w kierowanym przez
ni zespole tanecznym. Z perspektywy czasu my l , e była utalentowanym
choreografem, a zespół taneczny Szkoły Podstawowej w Szadku „był oczkiem
w głowie” Pani Ireny, zdobywał zaszczytne miejsca na szkolnych festiwalach
w Sieradzu, Łodzi, Pabianicach. Miałam przyjemno ta czy w pierwszej
parze. Pani Irena po wi cała młodzie y bez reszty swój wolny czas.
Z sentymentem wspominam równie Pani Helen Nawrock , cenion
polonistk , która przyjechała do Szadku z Warszawy, gdzie w czasie powstania
w 1944 r. straciła swojego narzeczonego. Zaszczepiła w nas miło do stolicy.
W tamtym czasie, w moim domu, prenumerowało si tygodnik „Stolica”, z którego robiłam wycinanki dotycz ce historii Warszawy i wklejałam do zeszytu,
a tak e ulubiony „Przekrój”. Moi rodzice kupowali ksi ki, z których powstał
niemały ksi gozbiór. Pomimo e rodzice byli „tylko” rolnikami, to przywi zywali du wag do kultury, muzyki, literatury i historii Polski. Oboje wspaniale piewali.
Mo na w takim wypadku stwierdzi ,
w tamtym okresie rozkwitało?

e ycie kulturalne w Szadku

Ono istniało jeszcze przed wojn . Moi rodzice piewali w chórze. To był
naprawd dobry chór, który brał udział we wszystkich wa niejszych uroczysto ciach nie tylko ko cielnych. Przed wojn w Szadku istniała znana
organizacja „Sokół”. W latach powojennych ludzie byli bardzo religijni.
Pami tam, e po zaj ciach szkolnych z kole ankami chodziły my do ko cioła,
aby si pomodli . Nikt nam tego nie nakazywał, ko cioły były otwarte. Ksi a –
spo ród których wymieni niezapomnianego, wyj tkowej skromno ci ks. Jana
Wiatra oraz wymagaj cego, a jednocze nie pogodnego nauczyciela religii ks.
Władysława Łabiaka – potrafili nas przygarn . W tym okresie uznaniem
cieszyło si harcerstwo, co wynikało jeszcze z tradycji przedwojennej, sama
nale ałam do zuchów, a nast pnie, ze znanych powodów, ju bardzo krótko
nale ałam do harcerstwa.
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A jak sp dzała Pani wakacje w latach szkoły podstawowej?
Pomimo e miałam rodzin w Łodzi, to latem cz ciej rodzina przyje d ała
do nas ni ja do nich. Do Łodzi natomiast je dziłam podczas roku szkolnego
razem z rodzicami do teatru i operetki, która była wówczas na wysokim
poziomie artystycznym. Moje wakacje były zawsze podzielone na dwie cz ci.
Jak były niwa, to byłam w domu, a pó niej wyje d ałam do mojego stryja
ksi dza. Wpierw do Babiaka, a ju w czasach szkoły redniej do Charłupi Małej
koło Sieradza.
Wspominała Pani o swoich nauczycielach ze szkoły podstawowej. Czy
utkwiły w Pani pami ci równie inne charakterystyczne dla Szadku osoby?
Jak ju wspominałam, na rynku była eliwna pompa wodna, z któr
nieodł cznie kojarzy si , nie do ko ca zdrowa psychicznie, bardzo zabawna
kobieta o imieniu Wikta, która zajmowała si roznoszeniem wody mieszka com.
W ten sposób zarabiała na ycie. Pami tam, jak stoj c przy pompie wygłaszała
ró ne nie zawsze zrozumiałe, cho na ogół wesołe przemówienia, nieprzerwanie
gestykuluj c r koma.
Drug charakterystyczn osob był b bniarz o nazwisku Ratajczak. Przy
wtórze b bna ogłaszał wszystkie informacje i decyzje magistratu. To były
specyficzne osoby, które zapami tałam. Ale prócz tego, była liczna grupa ludzi,
która tworzyła ówczesn elit miasteczka. Nale ał do niej niew tpliwie Pan
Joachim Kowalski – znakomity lekarz wykształcony w Niemczech i jego
mał onka – polonistka, którzy po wojnie z rodzin osiedlili si w Szadku.
Mieszkali w północnej pierzei Rynku, w kamienicy na pierwszym pi trze z balkonem! Znał wszystkich mieszka ców Szadku. Pan Kowalski uwielbiał las
znajduj cy si na południe od miasta. Chodził tam codziennie na spacery ze
swoim psem. Uwa ał, e las ten posiada du e walory lecznicze i powinni my to
umie doceni .
W ród grona osób z tamtych czasów, które zachowałam gł boko w pami ci,
jest Pan Józef Ciołek – dyrektor szkoły podstawowej, inicjator i realizator wielce
zaanga owany w budow nowego budynku szkoły z prawdziwego zdarzenia,
który powstał przy ul. Prusinowskiej w Szadku. Ponadto, nienagannych zasad,
elegancki kierownik poczty Pan Kazimierz Sowa. yczliwy wszystkim,
kompetentny sekretarz gminy Szadek-Wielka Wie Pan Leon Poreda, kierownik
tzw. du ego młyna Pan Leon Szymsiak. Uczynny Pan P gowski, kierownik
Urz du Stanu Cywilnego, kompetentny, stateczny z lekkim u miechem na
twarzy, dyrektor Banku w Szadku Pan Czesław Kwieci ski.
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A czy z młodzie czych lat zapami tała Pani jakie wa ne dla siebie
miejsca w Szadku?
Trudno dokona wyboru. Miejsc i wydarze takich jest wiele. Postaram si
wymieni cho kilka. Najbardziej wspomnieniami wracam do uroczysto ci
w czasie Bo ego Ciała. Pani Kulikowa, mama mojej kole anki ze szkolnych lat,
z wielkim oddaniem i talentem prowadziła asyst ko cieln . Na ogół wi to to
było słoneczne, a zatem barwny, długi i dostojny orszak, przy d wi kach
orkiestry d tej sun ł na Rynek, dawniej równie przez ul. Warszawsk . Na
Rynku był niepowtarzalny nastrój koloru, kadzidła i sacrum. Jakie to były
prze ycia. Ile zachodu cho by z przygotowaniem jak najpi kniejszych kwiatków
do sypania. Na ogół wszystkie dziewcz ta sypały kwiatki.
Było te miejsce magiczne, przed naszym domem – pod star lip , której ju
nie ma, a liczyła ponad 600 lat i tworzyła ogromny parasol cienia, a kiedy
kwitła, dookoła słycha było brz czenie pszczół. Pod lip była hu tawka, były
zabawy, pocz stunki, a tak e czytanie ksi ek.
Charakterystycznym miejscem w Szadku był teren dawnego boiska sportowego, który od zachodu zamykał budynek rze ni z czerwonej cegły. Tam
rozgrywane były mecze piłki no nej, inne zawody sportowe, okoliczno ciowe
uroczysto ci, podczas których wyst powały zespoły taneczne.
Ze szczególnym sentymentem wspominam tzw. „majówki” czyli niedzielne
ta ce organizowane przez stra aków na polanie le nej przy stacji kolejowej,
a tak e w parku przy starej remizie, której ju nie ma. Cały Szadek tam si
schodził, jedni po to aby pota czy , drudzy tylko popatrze , jak inni ta cz .
I jeszcze jedno miejsce niezwykłe, do którego cz sto wracam pami ci , dlatego
wymieniam na zako czenie, mam na my li szadkowski ko ciół, a w nim
dekoracj Grobu Pa skiego, była to wyj tkowej warto ci, niepowtarzalna
scenografia, swoiste dzieło sztuki. Wielka szkoda, e od wielu lat ju nie ma tej
dekoracji.
W roku 1954 opuszcza Pani Szadek i rozpoczyna nauk w Sieradzu?
I odt d nigdy nie wróciłam na stałe do Szadku. To było dla mnie du e
wydarzenie. Wiedziałam, e trzeba jecha , cho al było rozstawa si z
kole ankami i z moim ukochanym domem rodzinnym. Od tej pory do Szadku
wracałam tylko na wakacje i to te nie na całe. W ci gu roku szkolnego cz ciej
wolny czas w niedziele, sp dzałam u stryja w Charłupi Małej, do której pieszo
maszerowałam polnymi drogami. Równie po zako czeniu nauki w liceum
ogólnokształc cym, kiedy nie dostałam si na studia w Krakowie, dłu szy czas
przebywałam u stryja.
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I w ko cu podj ła Pani studia we Wrocławiu. Dlaczego akurat tam,
skoro do Łodzi było bli ej i miała Pani tam rodzin ?
Zdecydował troch przypadek. Mój stryj miał znajomego ksi dza rodem
z Charłupi, który przebywał we Wrocławiu i czasami odwiedzał rodzinn wie .
To on namówił mnie na to miasto. Jestem mu za to bardzo wdzi czna. Zdecydowałam si na studia historii sztuki. Nie bez przeszkód udało si i rozpocz łam
studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Niedługo potem spotkałam starsz
kole ank z liceum z Sieradza, która studiowała ju architektur i która pami tała, e ładnie rysowałam. Zdziwiona zapytała, dlaczego historia sztuki, po
której kiepsko si zarabia, a nie studia architektoniczne. Przekonała mnie i w ten
sposób szcz liwie zdałam egzaminy na Wydział Architektury Politechniki
Wrocławskiej i zostałam architektem.
I tak rozpocz ła si Pani przygoda z architektur , a potem konserwacj
zabytków.
Zgadza si .
Przejd my mo e teraz do współczesnego Szadku. Prosz mi powiedzie ,
jak odbiera Pani dzisiejsze miasto?
Konfrontacja Szadku z mojego dzieci stwa i miasta współczesnego na wielu
płaszczyznach wypada niestety, na niekorzy współczesnego. By mo e jest to
niesprawiedliwe. Z pewno ci jest to spojrzenie subiektywne. Ja nie jestem tu na
co dzie , jedynie przeje d am. Dlaczego jednak tak oceniam? Podam kilka
konkretów i tak: Rynek stracił swój charakter z powodu brakuj cej zabudowy
cz ci pierzei północnej – nie ma drewnianej zabudowy naro a ul. Prusinowskiej
i Ko cielnej, s niezagospodarowane place. Zmienił si równie charakter
zabudowy. W zachowanych budynkach dokonano nieprzemy lanych zmian,
szczególnie dotyczy to elewacji. Ciesz si , e cz ciowo zachowała si zabudowa ul. Senatorskiej, ul. Dolnej, południowa pierzeja ul. Ko cielnej. Jestem
przekonana, e mo na zaproponowa dobre rozwi zania architektoniczne
współczesne uzupełniaj ce star tkank . Najbardziej zniekształcona została ul.
Warszawska poprzez, obc w tym miejscu, zabudow blokow . Przy ul.
Warszawskiej jest jeden przykład zasługuj cy na uznanie, a jest to drewniany
obiekt, niedawno wyremontowany i zrewaloryzowany, który po remoncie
pozostał w skali, otrzymał dobr elewacj , a jednocze nie spełnia wszystkie
współczesne wymogi techniczne.
Wiem, e tamten Szadek nigdy nie wróci, e zmiany s konieczne, aby
poprawia warunki ycia mieszka com. Wiem równie , e mo na to osi gn
szanuj c warto ci ponadczasowe. al zabudowy wiadcz cej o przeszło ci
miasteczka i jego przyszło ci.

272

Bartosz Bartosiewicz

Podobnie wygl da sprawa z yciem społecznym i kulturalnym miasta, które
oczywi cie istnieje, cho moim zdaniem nie wydaje si tak pr ne jak przed 50,
60 laty. Nie zmieni tego jeden Dom Kultury.
Czy ma Pani pomysł, jak mo na t sytuacj zmieni ?
Jest du o mo liwo ci. Bywam w ró nych miastach tej skali co mój Szadek.
Teraz tam si du o dzieje. Wida inwestycje prywatne i miejskie, porz dkowane
s ulice, place, pi kniej elewacje domów itd.
Moim zdaniem, nale y zacz od rzetelnego rozpoznania mo liwo ci tego
miasta w kontek cie regionu. Tak blisko jest Łód . Od strony architektonicznourbanistycznej niezb dny jest plan zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji, wskazuj cy odpowiedni kierunek przemian. W miastach, w których
takie działania podj to przed kilku b d kilkunastu laty, ju wida zmiany na
lepsze. Wiem, bo sama w tym uczestniczyłam.
W Szadku brakuje konsekwentnych, podzielonych na etapy działa , a mo e
charyzmatycznego gospodarza i ludzkich ch ci, które byłyby w stanie du o
zmieni na lepsze. Zwłaszcza e istniej ju pewne punkty zaczepienia. Takie
jak cho by działalno Domu Kultury, działalno dyrekcji Szkoły Podstawowej. Jest mi wiadomo, e szkoła podejmuje, a co najwa niejsze realizuje
z du ym powodzeniem liczne inicjatywy. Pokładam w tej pracy wielk nadziej .
Ponadto, promocja miasta poprzez organizowane Dni Szadku, wydawnictwo
„Biuletyn Szadkowski”. Szadek to miasto o du ym potencjale w skali regionalnej. Potrzebny jest tylko impuls, którego mo na szuka cho by w historii
tego regionu. W Szadku s wielkie tradycje piekarskie, cukiernicze, jak równie
rzemie lnicze, takie jak: kowalstwo, szewstwo, krawiectwo, to s zawody o wyj tkowych mo liwo ciach rozwoju i funkcjonowania współcze nie. Mamy
wspaniałe lasy „doktora Kowalskiego”, zaro ni te miejsce po urokliwym
niegdy i potrzebnym stawie (kajaki, ły wy, Noc wi toja ska), przy młynie
pa stwa Raci skich – mo e jest szansa na przywrócenie w nim wody?
Ale jak osi gn

takie cele?

Przy obecnych mo liwo ciach systemowych, dopłatach unijnych, rozwoju
turystyki, potrzebie zagospodarowania wolnego czasu, nasze miasto ma du
szans chwyci wiatr w agle – szansy tej nie wolno zmarnowa . Przede
wszystkim nale y przeora mentalno ludzi. Nie wolno sta oboj tnie.
Wiem, e to, co mówi , jest mo e trudne do realizacji i wymaga działa
wielu osób, ale powtórz si , najwa niejszy jest charyzmatyczny człowiek, który
b dzie w stanie zarazi ludzi swoim optymizmem i ch ci do działania.
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To, co Pani proponuje, jest bardzo interesuj ce, realne, ale i trudne do
realizacji. Czy w takim wypadku zamierza Pani przeprowadzi si na stałe
do Szadku, aby wł czy si w te działania?
Bardzo bym chciała, ale w tej chwili nie jest to mo liwe. Obecnie mieszkam
w Warszawie, która daje mi energi , mieszkam te w Krakowie, gdzie mieszka
i tworzy mój m , wybitny artysta rze biarz. Tak jak powiedziałam, cz sto tu
jestem. Mo liwe, e w niedalekiej przyszło ci zrezygnuj z Warszawy na rzecz
Szadku i b d tutaj przebywa cz ciej, wł czaj c si w działalno na rzecz
rozwoju mojego rodzinnego miasta.
Bardzo dzi kuje za rozmow .
Dzi kuj .
Nota biograficzna
Maria Sarnik-Konieczna urodziła si w Szadku w 1941 r. Jej rodzice,
Stanisław i Genowefa z d. Beda prowadzili specjalistyczne gospodarstwo sadownicze. Szkoł Podstawow uko czyła w Szadku w 1954 r., a nast pnie Liceum
Ogólnokształc ce w Sieradzu w 1958 r. Jest absolwentk Wydziału Architektury
Politechniki Wrocławskiej. Po studiach pełniła funkcj architekta w Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Koninie, gdzie w ramach Zespołu Usług
Projektowych realizowała ró ne projekty, głównie z zakresu urz dzania terenów
zielonych. W 1970 r., za namow i rekomendacj prof. Wiktora Zina, obj ła
funkcj pierwszego w dziejach Zamo cia miejskiego konserwatora zabytków,
a nast pnie, w latach 1979–1984 została wojewódzkim konserwatorem
zabytków. Nadzorowała prace konserwatorskie w pionierskim okresie rewaloryzacji Zamojskiego Zespołu Zabytkowego, w toku ich najwi kszego nasilenia
przed jubileuszem 400-lecia miasta. W mi dzyczasie uko czyła studia podyplomowe z konserwacji architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej.
W latach 1980–1985, jako bezpartyjna, została posłem na Sejm ziemi zamojskiej, gdzie zajmowała si problematyk ochrony i konserwacji zabytków.
W 1984 r. zamieszkała w Warszawie i rozpocz ła prac w ówczesnym Ministerstwie Kultury i Sztuki. W latach 1990–1992 uczestniczyła w pracach
Mi dzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich,
opracowuj c zasady post powania konserwatorskiego na terenie zespołów
historycznych. W latach 1992–2004 pracowała w Agencji Własno ci Rolnych
Skarbu Pa stwa, pełni c funkcj głównego specjalisty ds. zabytków przekazanych do zasobu skarbu pa stwa. Od 1990 r. jest on znanego artysty
rze biarza krakowskiego prof. Mariana Koniecznego. Do dnia dzisiejszego pełni
liczne funkcje w ró nych organizacjach, nie tylko bran owych. Jest m. in.
sekretarzem generalnym Zarz du Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków, członkiem Rady Stowarzysze Pozarz dowych przy Ministrze
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadal czynnie interesuje si pracami
konserwatorskimi, prowadzonymi w Zamo ciu. Za swoj działalno była
wielokrotnie odznaczana, m. in. Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Jest oficjalnym Ambasadorem Kultury Zamo cia.

