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Zapraszam do lektury kolejnego wywiadu przeprowadzonego w ramach ju  
cyklicznej rubryki ,,Biuletynu Szadkowskiego”, po wi conej prezentacji sylwe-
tek znanych oraz mniej znanych osób zwi zanych z ziemi  szadkowsk . 

W tym roku proponuj  rozmow  z byłym proboszczem parafii w Szadku – 
ks. prałatem Adolfem Reizerem, który, cho  min ło ju  klika dobrych lat, jest 
cz sto wspominan  i cenion  postaci  wspólnoty katolickiej w Szadku. 

 
Czcigodny Ksi e Prałacie, kiedy rozpocz ł Ksi dz swoj  prac  

duszpastersk  w Szadku i czy był to pierwszy kontakt z miastem oraz jego 
mieszka cami? 

Do Szadku przyjechał po raz pierwszy w sierpniu 1978 r. i od razu 
rozpocz łem prac  w tutejszej parafii. Był to oczywi cie mój pierwszy kontakt  
z tym miastem. 

 
Prosz  powiedzie , jak ksi dz wspomina pocz tki swojej pracy dusz-

pasterskiej? 
Stan łem wobec ogromu pracy, tak pod wzgl dem moralnym, jak i material-

nym, tym bardziej e parafia jest terenowo rozległa. 
 
Jak, z perspektywy czasu, ocenia Ksi dz współprac  ze swoimi para-

fianami? 
Wierni z ch ci  pomagali proboszczowi, nasza współpraca układała si  

dobrze. Dla mnie najwa niejsze było to, e coraz wi cej wiernych korzystało  
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z sakramentów w., a niezb dne prace budowlane, zwi zane z utrzymaniem 
obiektów sakralnych na terenie parafii, posuwały si  naprzód. 

 
To rzeczywi cie było du e wyzwanie, zwłaszcza e obiekty te posiadaj  

du  warto  historyczn  i architektoniczn . 
Tak, przecie  Szadek to miasto o bogatej historii, z pi knymi obiektami 

sakralnymi. Zwłaszcza ko ciół parafialny z 1335 r., który sk din d bardzo 
polubiłem przez lata swojej posługi duszpasterskiej. 

Starałem si  wszystkie je doprowadzi  do porz dku. Szczególnie ko ciół w. 
Idziego na cmentarzu był, w swoim czasie, bardzo zaniedbany i trzeba było 
przeprowadzi  gruntowny remont, ł cznie z odbudow  wal cej si  wie yczki. 
Aby rozpocz  prace wewn trz obiektów, nale ało pokry  ko cioły blach  
miedzian  i tak te  si  stało.  

Wszystkie prace były przeprowadzone dzi ki ofiarom na tac . Szczególnych 
zbiórek nie prowadzono. 

 
Czy utrwaliły si  Ksi dzu w pami ci jakie  wspomnienia, interesuj ce 

anegdoty z okresu pracy w Szadku? 
S  to wszystkie uroczysto ci ko cielne, które miały bogat  opraw , 

szczególnie w czasie wizytacji poszczególnych pasterzy Ko cioła katolickiego. 
  
Mieszkał Ksi dz w Szadku ponad 20 lat, czy jest to miasto, które mo na 

polubi ? 
Owszem, ale dla mnie najwa niejsi zawsze byli mieszka cy, którzy tworz  to 

miasto, a nie miejsce jako przestrze . Dlatego, przez te wszystkie lata, przede 
wszystkim liczyło si  dla mnie najbardziej odpowiednie podej cie do moich 
parafian. 

 
A co uwa a Ksi dz za mocne i słabe strony Szadku, jako miejsca? 
Tak jak wsz dzie nie brak jedynych i drugich. 
 
W takim wypadku co nale ało by zmieni , według Ksi dza, w przy-

szło ci, aby tych słabych stron było jak najmniej? 
Nale y doprowadzi  miasteczko do takiego stanu, aby przyci gało pi knem 

nie tylko mieszka ców, lecz tak e przyjezdnych. 
 
Na koniec, chciałbym jeszcze spyta , czy utrzymuje Ksi dz do dnia 

dzisiejszego kontakt ze swoimi byłymi parafianami, mo e nawi zał bli sze 
znajomo ci? 
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Znajomo  moja to wszyscy mieszka cy, którzy doceniaj  moj  prac  przez 
22 lata pobytu, zwłaszcza z perspektywy czasu. Wielu nawi zuje kontakt,  
a nawet odwiedza mnie, tym bardziej, e od 1900 r. byłem najdłu ej urz du-
j cym proboszczem parafii szadkowskiej. 

 
Bardzo dzi kuje za rozmow . 
Dzi kuj . 
 
Nota biograficzna 
Ksi dz prałat Adolf Reizer otrzymał wi cenia kapła skie w 1951 r.  

w Katedrze Włocławskiej. Nast pnie, przez 5 lat był wikariuszem w parafiach  
w Kowalu, Osi cinach oraz Turku. Od 1956 r. pełnił funkcj  proboszcza  
w Głuchowie, w kolejnych latach w Łowiczku. W 1978 r. został proboszczem  
w Szadku, gdzie mieszkał i pracował do 2000 r., kiedy to przeszedł na 
emerytur . Obecnie przebywa w miejscowo ci Albigowa, w województwie 
podkarpackim.  

 


