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Kiedy 22 lipca 1944 roku w wyzwolonym jut Chełmie 
Lubelskim Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ogła
szał swój historyczny Manifest - pierwszy oficjalny do
kument władzy ludowej w walczącej jeszcze z okupantem 
:•olsce, hitlerowska Festung Schneidemiihl (Twierdza Piłal 
rozpoczynała przygotowania do obrony ,.do ostatniej kropli 
krwi". 

Nie na wiele jednak zdał się gigantyczny wkład pracy, 
a następnie fanatyczny wprost opór jej obrońców. Zwy
cięskiej ofensywy wojsk radzieckich i walczącej u ich boku 
l Armil Wojska Polskiego nic jut nie było w stanie pow
strzyma(: - nawet potętne fortyfikacje Wału Pomorskiego, 
na które tak bardzo liczył przeciwnik. Skapitulowała takie 
Festung -Schneidemiihl. Po odcięciu miasta przez zgrupo
wania Armii Radzieckiej w ostatnich dniach stycznia 1945 

. roku od ewentualnych posiłków i dwóch tygodniach walk 
o katdą ulicę, katdy niemal dom - 14 lutego oddziały 
gen. Iwana Kułmina rozbiły ostatnie grupy wojsk nieprzy
jaciela w lewobrzetnej części miasta. Piła była wolna. Po 
173 latach - znowu polska. Ale zapłaciła za ten powrót 
ogromną cenę: jak okiem sięgną(: rozciągały się ruiny 
i zgliszcza. 

Dzisiaj - w 39 lat od dnia wyzwolenia i z okazji 40-lecia 
Polski Ludol\ ej - chcemy upamiętni(: obchody tych rocznic, 

Swojemu miastu 
na jubileusz 

Polski Ludowe· 
oddając do rąk o'aszych pilskich czytelników nadzwyczajny 
dodatek normalnego wydania ,.Tygodnika Pilskiego" p.t. 
,.Piła Mówi". Nawiązuje on tytułem do pierwszego w Pile 
powojennej pisma, które ukazywało się od września 1946 
roku do maja 1947 r. jako ,.tygodnik informacyjny dla 
wszystkich". 

,.Pila Mówi" (ta z lat 1946--47) drukowana była w skro
mnej, staroświeckiej pDsklej Drukarni Paóstwowej. Długo, 
bardzo długo musieliśmy czeka(: na własną prasową dru
karnię, ale oto doCzekaliśmy się taklej - z prawdziwego 
zdarzenia. ,.Piła Mówi" anno 1984 wydrukowana została 
w oddanym do eksploatacji w dniu 15 lutego ,br. Wydziale 
Offsetowym Zakładów Graficznych Robotniczej Spółdzielni 
Wydawniczej w Plle, w drukarni, która z czasem - po 
,.dotarciu się" jej wszystkich urządzeó - przejmie Clruk 
,.Tygodnika Pilskiego" w nowoczesnej szacie, jaką za
pewnia nam obecnie offset Zakładów Graficznych RSW 
w Koszalinie. 

Dodatek nadzwyczajny ,.TP" ,.Piła Mówi" noszący datę 
14 lutego 1984 roku jest wspólną inicjatywą władz miej
skich, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, kierownictwa 
Zakładów Graficznych RSW w PUe l pilskiego środowiska 
dziennikarskiego. Jest to nasz - ludzi, którzy to nadzwy
czajne wydanie przygotowall - czyn społeczny podjęty 
dla uczczenia 40-lecia Polskl Ludowej i 39 rocznicy wyzwo
lenia Piły. Zwracamy się przy tej okazji do całego społe
cze6stwa naszego miasta, teby społecznym wkładem pracy 
jak największej rzeszy obywateli w roku ilonloslego jubi
leuszu przyczyniło się do wzbogacenia l upiększenia Piły. 

JAN ARSKI 

,.W nlunene" (IYtvł pochodzi od reelekcJI), to fregment kal~l prof. * PIOTRA ZAREMfiY pt. ,.Wapomnlenla prezydente Szczeclne. 11145-1MO"j 
ld6fa ukuał• el• w 1110 roku nekłedem Wydewnlctwe Pozneńaklago. Je 
_.. w kwietniu 1145 roku Jeko członek eklr rz•doweJ powolenaJ dl• u
...,oc~arowenle Pomorza Z.chodnlago znelu · ••• ne krótko w Plle, gdzie 
,....._.., ~. tymc:zaeowo włllclze -Jewóclzkle. Nlebllwem zoateł plerwazym 
,...,ctentem Szczeclne. . . 

Wybitny urbenlete l apec:Jellate w ukrnle plenowenle przeetrzennago, 
czt.Mk PolakleJ Akeclemll lteuk, długoletni precownlk neukOWJ' Polltechnlkl 
s-clńekleJ 1 J•J były rektor, Jnt 841dzlwy dzl6 prof. Zarembe eutorem 
wielu publikacJI neukowych, • wtr6d niell wydeneJ w r. 1110 przez pozneńekl 
l..e,tut Zachodni prec:y pt. ,.Obazary atyk-e w plenowenlu przeatrzennrm 
ne liftYidecizie reqlonu Pltr", w któreJ poeliiwit nowatorek• tez• o konleczno6cl 
~lenie woJew6dztwll plleklago. 

finf. Plotr Zerembil odzneczony zoeteł Orderem Buclownl~ch Polakl ludo
wal· Poalede tet honor-• odzn•k• ,.Za uetugl w rozwoJu woJewództwe 
l!llleldago". 

Tego dnia (31 marca 1945 r. 
- przyp. red.) zredagowałem 
następującą notatkę do prasy, 
która ukazała się 5 kwietnia w 
"Głosie Wielkopolskim" (nr 41): 

,.Techniczne grupy operacyjne 
dla śląska Dolnego i Pomorza 
Zachodniego organizują Się w 
Poznaniu. 

Z dniem 4 bm. rozpoczynają 
w Poznaniu pracę organizacyjną 
delegatury Biura Planowania l 
Odbudowy przy Prezydium Rady 
Ministrów na rejon: śląska Dol
nego (Wrocław, Głogów) oraz 
Pomorza Zachodniego (Szczecin, 
Kołobrzeg, Plła) . 

Siedzibą wspomnianych grup 
operacyjnych jest Wydział Tech
niczno-Budowlany Zarządu Miej
skiego w Poznaniu, ul. Dąbrow
skiego nr 12, 11 p., pok. 45. 

Inżynierowie, architekci i tech
nicy budowlani, którzy by chcieli 
podjąć się pracy w wymienio
nych rejonach, zechcą zgłosić 
się w możliwie krótkim czasie 
celem zarejestrowania się pod 
wyżej podanym adresem". 

Apel ~en podpisałem jako "de
legat B1ura Odbudowy i Plano
wania przy Prezydium Rady Mi
nistrów na rejon Pomorza 
Szczecińskiego". Taki bowiem 
szumny tytuł przysługiwał mi od 
28 marca. 

Podstawowym zadaniem stało 
się ter~ ustalenie zasięgu tery
torialneąo n!lszej akcji. W tym 
celu M1ejsk1 Urząd Pomiarów 
w Poznaniu działający pod kie
runkiem inżyniera Ignacego Ka
czmarka sporządził mnóstwo 
mapek z naniesionymi granicami 

józef Ratajczak 

Piła czgli e e , przeciUJienstwa 
Miasto pomyślane z ruin, 
odbicie bomb na lustrze, 
wiszące w pustym powietrzu 
jak rozstrzelany grudzieó 
stoi w drzwiach 
gdzie ruch ciągły 
wszerz, 
wzwyt 
przeciąg silniejszy od zatrzasku, 
odemknięte od sufitu do podłogi 
wytsze nit 
nitsze nit 
wiosenna eksplozja blasku. 

Rozsnute wczoraj pod wiatr, 
wzgórze martwych, zabitych autostrada 
beton dzisiaj, cegieł nagły grad, 
który z murów niebo układa. 

Miasto zwątpienie 
- miasto nadzieja; 

powiatów oraz przystąpił do o
pracowania polsklej mapy Po
morza Zachodniego w skali 
1 :1 000 000 i szkicowego planu 
Szczecina. 
Według ówczesnego naszego 

rozeznania miał do nas nale
żeć Gorzów i Kostrzyn, jak rów
nież Trzcianka i Piła. Na wscho
dzie objąć mieliśmy tereny do 
Miastka i Lęborka włącznie. 
Był to olbrzymi szmat ziemi 

• 

dziły mnie słuchy o obsadze
niu dworca w Pile przez kole- · 
jarzy z Bydgoszczy oraz o dzia
łalności polskiego burmistrza 
Piły, powołanego już 20 marca 
przez komendanta wojennego. 
Aby jednak akcji tej nadać bar
dziej skoordynowany charakter, 
zgłosiłem się w dniu 6 kwiet
nia do podpułkownika Leonarda 
Borkowicza, który od sześciu ty
godni miał w Poznaniu swą 

w 1eznane 
całe szczęście, że nie zdawa
liśmy sobie wówczas sprawy z 
ogromu trudności, które trzeba 
było pokonać. Pan Czesła~ Jaks 
spokojnie wypisywał dług1e ko
lumny nazw powiatów, a pani 
Irena Waliszewska według swego 
uznania przydzielała do ~~żdego 
powiatu kogoś z długie! listy 
kandydatów, którlY zacz.ęh . zgła
szać się na apel w prasie. 
Zacząłem się zas~anawiać, 

czyby na własną r~kę me pchnąć 
do Piły pierwszeJ. ~rupy tech
nicznej, tym bardzieJ, że docho-

kwaterę jako pełnomocnik rządu 
przy dowództwie l Frontu Bia
łoruskiego. Wraz ze swym za
stępcą, kapitanem Wiktorem Jaś
kiewiczem, urzędował on w 
skromnej willi przy ulicy Konop
nickiej 6 w sposób nie zwra
cający niczyjej uwagi. 
Zameldowałem się u niego 

wieczorem. Spotkał mnie mąż 
wyniosły, o długich czarnych 
wąsach, ostrym ale wesołym 
spojrzeniu rzucanym zza bariery 
olbrzymich okularów. Nie pomi
jając niczego zakomunikowałem 

przeczucie ulic 
- asfalt dotyku; 

jak mgła ulotne 
- jak w ziemię korzeń 

wbite pędami jezdni i rynku. 

Miasto wysokiej zieleni, 
gdzie kości zaklęto w kwiaty 
gdzie popiół ma barwę liści 
a dawna śmierć zapach światła 
stoi w oknie 
szeroko, 
szersze od ram horyzontu, 
wybuthem kasztanów płonie 
miasto 
od krańca 
od początku 
ciętarem. stóp oswojone. 

(wiersz nagrodzony w l Pllsklm Turnieju Poetycklm - 1962) 

mu, że za kilka dni będę miał 
już gotową grupę, ale że nie
stety nie mogę doczekać się 
instrukcji od naszego wojewody, 
którego ani nie znam, ani nie 
mogę odszukać. Rzuciłem myśl, 
aby pierwszy rzut obsady tech
nicznej od razu wysłać w teren 
- mimo, że nie było dla nich 
ani przepustek, ani instrukcji 
działania. 

Tak rozpoczęła się moja 
współpraca z ~'przyszłym pierw
szym wojewodą szczecińskim. 

* 
Borkowicz wrócił z pierwszego 

rekonesansu Pomorza Zachod
niego nazajutrz, w sobotę 14 
kwietnia. 

Wieczorem tego dnia spako
wałem swój tłumok, aby naza
jutrz o 8.00 rano wyjechać do 
Piły . Przed zaśnięciem prze
czytałem jeszcze w miejscowej 
gazecie ogłosżenie, że w po
niedziałek 16, o godzinie 10.00 
rano, zbiera się grupa opera
cyjna Ministerstwa Aprowizacji 
pod przewodnictwem magistra 
H. Chojeckiego, aby udać się 
do Piły. A więc nadszedł już 
czas, aby informować publicznie 
o naszych zamierzeniach. 

Niedzielny ranek 15 kwietnia. 
Cisza i spokój panowały przy 

Foto: EUGENIUSZ MIKUSZEWSKI 

ulicy Zakręt, gdzie miałem z 
rodziną prowizoryczne lokum. 
Minęła jeszcze godzina oczeki
wania, potem druga i trzecia -
auto nie nadjechało. Zatelefo
nowałem z pobliskiego posterun
ku milicji do gabinetu Borko
wicza, aby się dowiedzieć, że 
wyjazd nasz został odroczony 
o jeden dzień i że proszony 
jestem o natychmiastowe przy
bycie. Na ulicy Konopnickiej do
wiedziałem się, że rano odjechał 
do Piły tylko Władysław Madu
rowicz, naczelnik Wydziału O
gólnego szczecińskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, natomiast nie
przewidziane wydarzenia zmusiły 
wojewodę do odroczenia wy
jazdu wraz z resztą ekipy. 

A rzeczy miały się tak: w nie
dzielę 15 kwietnia rano Aleksan
der Kaczocha-Józefski otrzymał 
z Warszawy informację telefoni
czną, iż został mianowany wi
ceministrem administracji pu
blicznej i proszony jest ·o na
lychmiastowy powrót do stoli
cy. Jednocześnie przewodniczący 
Krajowej Rady Narodowej Bo
lesław Bierut telefonicznie po
wiadomił podpułkownika Leo
narda Borkowicza o mianowaniu 
go pełnomocnikiem rządu na 
okręg Pomorza Zachodniego. 

(DOKOŃCZENIE NA STR. 4) 



Na zcl}ęcJOch: momenl skiadama kw101ów na cmenlarzu wojennym 
w Leszkowie i uroczysta sesja MRN w Pile. 

Fot. Eugeniusz Mikuszewski 

Z ostatniej chwili 

• • wiecznie 
• zywa 
Uroczysta sesja Miejskiej Ra

dy 'Narodowej z udziałem przed
stawicieli Rady Miejskiej PRON 
i Towarzystwa Miłośników Miasta 
Piły, która odbyła się 13 lutego 
br., była kulminacyjnym punktem 
obchodów 39 rocznicy wyzwole
nia Piły. 

Tego samego dnia w godzi
nach popołudniowych oddając 
hołd pamięci żołnierzy-wyzwoli
cieli poległych w bojach o mia
sto - złożono wieńce i kwiaty 
na cmentarzu wojennym w Lesz
kowie, u stóp pomnika na Placu 
Zwycięstwa oraz przed pomni
kiem bohaterskiego lotnika ra
dzieckiego - Olega Matwlejewa. 

Obchodom rocznicy wyzwole
nia towarzyszy szereg imprez 
okolicznościowych. 17 lutego od
będzie się 11 Ogólnopolski Zi
mowy Spływ Kajakowy rzeką 
Gwdą, następnego dnia w Pil
skim Domu Kultury rozpoczną 
się miejskie eliminacje Ogólno
polskiego Konkursu Piosenki Ra
dzieckiej. Z uroczystym koncer
tem z okazji wyzwolenia Piły 
w).stąpi Pilaka Orkiestra Kame
ralna, a 27 lutego odbędzie się 
występ Centralnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. 

(gra) 

PIŁA BOGATSZA O OFFSET! 
Od września ubiegłego roku 

można spotkać książki, na któ
rych widnieje napis - Druk: 
Zakłady Graficzne w Plle. Do 
te j pory w ramach rozruchu w 
nowym zakładzie wydrukowano 
sześć książek. W największym 
nakładzie ukazała się powieść 
Stanisława Lema "Bajki robo
tów" - 200 tysięcy egzempla
rzy. W tym roku plan produkcji 
zakłada druk 3,5 mln egzempla
rzy książek. Trwają przygoto
wania do druku miliona ,,Ka
lendarzy rodzinnych - 1985", 
przewidywany jest także druk 
miesięcznika ogólnopolskiego 
"Bank Spółdzielczy". 

- Zakończyliśmy pierwuy 
etap inwestycji - mówi Anto
ni Janicki, dyrektor naczelny 
Zakładów Graficznych w Pile. 
- W styczniu przenieśliśmy się 
do nowego obiektu socjalno
-produkcyjnego. Obecnie rusza 
pełnq parq dział offsetowy. To, 
że w ciqgu niecałych dwóch lat 

powstał w Pile nowoczesny za
kład poligraficzny, jest w du
żym stopniu zasługą ekip bu
dowlano-montażowych. Swoje 
zadania wykonywały one w im
ponującym tempie. 

Z propozycją budowy w Pile 
bazy poligraficznej wyszło Wiel
kopolskie Wydawnictwo Praso
we RSW w Poznaniu. W pierw
szych planach nowa drukarnia 
miała być zapleczem WWP w 
zakresie druku gazet i tygodni
ków, później zamierzenia zmie
niono. Obecnie zakład jest na
stawiony głównie na druk ksill
żek. 

Nowy zakład drukuje nowo
czasnil techniką - offsetem. 
Lapidarnie można powiedzieć, 
że- offset jest drukiem opartym 
na metodzie fotografowania. Nie 
jest to druk tradycyjny - z od
lewów, lecz z płyt aluminio
wych. Gwarantuje on lepszll 
jakość, niż technika typogra
ficzna. Jest również szybszy. 

Wydział offsetowy został wy
posażony w nowe maszyny, 
głównie produkc'ji NRD. W ich 
montażu brały udział krajowe 
i zagraniczne serwisy. Co praw
da nie wszystkie jeszcze dzia
łaj!\. niektóre będą uruchamia
ne w kolejnych etapach inwes
tycji, ale podstawowy proces 
technologiczny jest zabezpie
czony. 

W środę 15 lutego br. w o-
biektach przy ul. Okrzei w Pile, 
w obecności przedstawicieli wo
jewódzkich i miejskich władz 
politycznych i administracyj
nych oraz kierownictwa Robot
niczej Spółdzielni Wydawniczej 
"Prasa-Książka-Ruch" odbyła się 

uroczystość zakończenia I etapu 
budowy pilskiej .bazy poligra
ficznej. Drukarnia offsetowa 
przekazana została do eksploa
tacji. (ed) 

Przy nowoczesnym agregacie offsetowym Fot. (2X): EUGENIUSZ MlKUSZEWSKI 

W hołdzie 
Staszicowi 

Spoi pliskich pamiątek 
największym pietyzmem ota
czane były l są te, które do
tyczą wielkiego syna nasze
go miasta, a zarazem l ca
łeJ RzeczypospoliteJ - Sta
nisława Staszica. 

Na zdjęciach od góry: 
1. Tak wyglądał rodzinny dom 
Stasziców, gdy w maju 1947 
roku powstał społeczny ko
mitet na rzecz jego odbu
dowy, 2. W półtora roku pót
nlej - w listopadzie 1948 r. 
- odbudowany obiekt prze
kazano na siedzibę Muzeum 
St. Staszica, 3. Poznańakl 
rzeiblarz Edward Haupt koń
czy w r. 1960 w swojeJ pra
cowni kosmetykę dzieła, które 
na długie lata stanie się o
zdobą Plły, 4. W tym miejscu 
ks. Stanisław czuje się zde
cydowanie lepiej, niż na od
ludziu nieopodal restauracji 
"Młyn", gdzie spędził blisko 
20 lat... 

"PIŁA MOWI" - dodatek nadzwyczajny "Tygodnika Pilskiego". Opracowanie redaKcyjne -
Jan Arski. Opracowanie graficzne - Andrzej Swlątek. 
Współpraca: Grażyna Golaszewska, Eugeniusz Mikuszewskl, Andrzej Mllczyńskl, Henryk Pankau, 

Jolanta Pędziwiatr, Paweł Piotrowski, Stanisław Po:tnlak, Jacek Prześluga, Zuzanna Przewąrsks, 
Edmund Wolski, Władysław Wrzask, Władysław Wysocki, Roman Zaranek. Korekta - El:tbieta 
Juszczyk. 

Druk: Zakłady Graficzne RSW "Prasa-Książka-Ruch" w Pile na zlecenie Towarzystwa Milośników 
Miasta Piły. Zam. 261/84 nakład 6 000 egz. F 4 18 /62 
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PIO 
Plałlc o plonterach Plły, ludziach którzy uru po WJZWf.)lenlu 

. .._. 114 fel mleszkal\caml, trudno nie uatrzec al' pewnych nledo
M6wleń, nlriclałołcl, a nawet bł~w. Tym bardzie), te ~ak do
tycllczaa, mlaato nie doczekllło alę Jakiegokolwiek opra.cowanla 
1110ft01111flcznego. Od lat ~ al' koleJne monografie Pll.y - po
pul8ma 1 naukowa - ale )ak na role kończy .a, na pro)ekt.ch. 
._.. tet artykuł ninieJszy nie ał8wla aoble u cel podamia wyczer
puMc:Jch InformacJI o ludziach, którzy zetkn-'1 al' z •mlaatem w 
plełwuych łatach po Jego wyzwoleniu. 

Chyba niesłusznie przemilcza 
się - przy różnych okazjach -
mieazkańców Piły, którzy z nią 
byli związani także przed jej 
wyzwoleniem. Mieszkali tu w o
kresie międzywojennym. Są ni
mi tzw. autochtoni, bez których 
trudno byłoby przywrócić nor
malny rytm życia miastu. Oni 
wiunie znali tajniki całej infra
struktury gospodarczej Piły. Nie
którzy z nich byli członkami 
Związku Polaków w Niemczech. 
Trwali w swym uporze Polaków 
aż do 14 lutego 1945 roku. Nie
stety, na razie w większości mu· 
s~ pozostać bezimiennymi oby
watelami-bohaterami tego grodu. 
Niech historycy zajmą się wy
jaanianiem i opisaniem zasług 
tych ludzi, gdyż nl& są to spra
wy ani łatwe, ani jednoznaczne 
do przedstawienia. 

Jednymi z pierwszych osadni
ków - napływowych - byli ko
le)arze i pracownicy Zakładów 
Nap111wczych Taboru Kolejowego, 
nazywanych wówczas Warsztata
mi Naprawczymi. 'Wśród nich 
znalazł się Józef %utta, zatrud· 
niony w Parowozowni pllskiego 
węzła kolejowego. W tym samym 
zakładzie pracował aż do chwili 
przejścia na emeryturę. Przez 
trzy kadencje był jednym z ak
tywniejszych radnych Miejskiej 
Rady Narodowej, a wczełniej 
przewodniczącym komitetu blo
kowego. Pasja społecznika spo
wodowała jego dużą ruchliwość 
między innymi w spółdzielczości 

organizował zaopatrzenie 
miasta w artykuły pierwszej po-

trzeby - i Lidze Obrony Kraju. 
Pierwszym naczelnikiem wspo

mnianych Zakładów, które zo
stały uruchomicme 1 czerwca 
1945 roku, był inżynier Jan Kwa
ptszewakl. Jako społecznik trwa
le zapisał się w kronikach Piły. 
To on rozpoczął z zakładową 
orkiestrą symfoniczną(!) trady
cyjne koncerty czwartkowe, do
starczające ówczesnej Pile pierw
S2JYCh przeżyć kulturalnych. 

W tym samym czasie - jako 
pracownik ZNTK - rozpoczął 
swoją długą i owocną działal
ność kulturalną Edward Wałdyn, 
pó:tniejszy prezes reaktywowane
go przez siebie chóru ,.Halka". 
To ten zespół pielęgnował w o
kresie międzywojennym polską
pieśń i tradycje narodowe na 
terenie Piły. 

Trzeba przyznać, że Piła lat 
czterdziestych obfitowała w au
tentycznych działaczy kultury. 
To dzięki nim powstał w maju 
1947 roku Społeczny Komitet 
Odbudowy Rodzinnego Domu 
Stanisława Staszica, w składzie 
którego znaletli się: Edmund 
Błah)ewlcz, Kazimierz Czerwlń
akl, Jerzy Garakl, Tadeuaz Ko
walewakl, Tadeuaz Mlkolaazek, 
Tadeuaz Młynluk, Hieronim Plotr, 
Józef łwleckl, Teofil 2ebrowakl. 
Każdy z nich, to jakaś cząstka 
prężnego wówczas życia spo
łeczno-kulturalnego miasta. 

Nie pozostawał w tyle w tam
tych latach ruch sportowy, ktc> 
rego oddanym działaczem był 
Ałekaander Roman - współor
ganizator m. in. Kolejowego 

Jedynie nieliczni mieszka6cy Pily pamiętają to miasto sprzed 
39 lat, zdecydowana bowiem łeb wtększośl: to ludzie młodzi, tu 
urodzeni, bądt przybyli w okresie, gdy z jego ulic ginęły osłat
ale rumowiska, gdy podjęto trud rozbudowy i tworzenia obecnego 
oblicza stolicy regionu nadnoteckiego. Rzadko więc stawiają 

sobie pytanie: - co. było silą sprawczą osiągnięcia obecnego 
stopnia rozwoju Pilył 

Odpowiedt, te była nią partia - najpierw PPR i PPS w sojuszu 
ze stronnictwami bloku demokratycznego, a półniej PZPR przy 
udziale ZSL i SD - nawet u największych sceptyków nie mote 
budztl: zastrzeteń. 

NA POCZĄTKU BYtO ICH 17 
Pierwsi działacze Polskiej 

Partii Robotniczej zaczęli do
cierać do Piły wiosną 1945 r. 
Pocz4tkowo były to nieliczne 
grupy członków paTtii kiero
wane przez Komitet Wojewódz
ki PPR w Bydgoszczy. Z nich 
leż utworzono pierwszy komi
saryczny Komitet Powiatowy 
i Miejski PPR. I sekretarzem 
KM został Stanisław Nietrzeb
ka, który jednocześnie pełnił 
funkcję II sekretarza KP PPR 
w Pile. W skład KM wchodzili 
ponadto: Stefania Opalińska -
II sekretarz, Tadeusz Trojecki, 
Franciszek Winiarczyk, Jan 
Krystecki, Albina Górecka 
i Czesław Kroczyński. Kimitet 
Powiatowy i Miejski PPR mieś
cił się w budynku przy Placu 
Staszica 10. W lokalu tym miesz
kali także organizatorzy PPR, 
jak również jej aktywiści. 

Siła partii w Pile i okręgu 
pilskim uległa umocnieniu, gdy 
w połowie kwietnia dotarły tu 
grupy operacyjne, skierowane 
przez Komitet Centralny PPR. 
Pierwsza - 20-osobowa, przy
była 13 kwietnia 1945 r ., druga 
- 11-osobowa - 20 kwietnia. 
Na czele pierwszej stali Henryk 
Szafrański i Tadeusz Rajner, 
który został I sekretarzem utwo-

rzonego wkrótce Komitetu Okrę
gowego PPR. 

W tym czasie pllska organi
zacja PPR liczyła 17 członków, 
a w miarę napływania nowych 
osadników liczba ich systema
tycznie wzrastała . Zaczęto two
r~yć pierwsze zakładowe orga
mzacje. Powstały one kolejno: 
12 lipca 1945 r. w Państwowym 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publi
cznego, dzień później w Staro
stwie, a następnie, po kilku 

dniach - wśród Strażników 
Ochrony Kolejowej. W grudniu 
1945 r. PPR w Plle liczyła już 
100 członków, którzy aktywnie 
włączyli się w nurt ·iycia poli
tycznego i gospodarczego mia
sta. Weszli w skład Obwodo
wej Rady Narodowej - sekre
tarz KM był jej wiceprzewod
niczącym. 

Pierwsze ogólne zebranie 
wszystkich członków PPR w 
Pile, na którym nakreślono za
dania partii w zagospodarowy
waniu miasta i tworzeniu moż
liwie najlepszych warunków 
dla stabilizacji życia ludności, 
odbyło się 26 kwietnia 1946 r. 
Omówiono na nim ponadto : 
przygotowania do Wojewódz
kiej Konferencji PPR i do Refe
rendum, wybrano nowy Komitet · 
Miejski, którego I sekretarzem 
został S. Kolakowski oraz dele
gatów na Konferencję Woje
wódzką PPR w Poznaniu. 

W podobny sposób, choć nie
co wcześniej, powstała w Pile 
Polska Partia Socjalistyczna. 
Pierwsze grupy jej członków 
dotarły tu już w marcu. Byli to 
pocztowcy i kolejarze, którzy 
uruchamiali komunikację kole
jowił i łączność. 
Ważną dla życia gospodar

czego i społeczno-politycznego 
miasta byla lojalna współpraca 

Klubu Sportowego "Polonia", a 
także twórca pilskiego sportu 
ż~żlowego, tak lubianego Przez 
kibiców 

Tak ' się wówczas .składało, 
że kolejarze i praco~n~cy .ZNTK 
wykazywali najwięceJ miCJ~tywy 
we wszystkich sferach zycia 
zniszczonego prawie w 65 Pro
centach miasta (centrum w po
nad 80 proc.). Byli pierwsi za
równo przy odgruzowywaniu, 
jak i na licznych wówczas fe
stynach i zabawach. 

Budownictwo mieszkaniowe w 
Pile ,.rozkręcali": L~c)an Ryaz. 
kowakt (przekazał p1erwszy no
wo wybudowany blok mieszkal
ny) i Wacław Hałaburda -
pierwszy prezes Spółdzielni Re
montowo-Budowlanej . 

Jedni z pierwszych w Pile byli 
też pocztowcy, a wśród nich 
Henryk Pankau i Staniaław Krze
mień. Ten pier!wszy, pracując 
zawodowo na różnych stanowi
skach, wniósł wiele swojej in
wencji i energii w rozmaitych 
dziedzinach życia miasta, także 
jako etatowy wiceprzewodniczą
cy Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej i - społecznie -
radny oraz działacz kulturalny 
(ostatnio współorganizator i o
becnie prezes Towarzystwa Mi
łośników Miasta Piły). 

Nie sposób pominąć w tym 
wyrywkowym z konieczności po
czcie pilskich pionierów, lekarzy: 
Antoniego Jachlmowłcza (wielo
krotny dyrektor szpitala) i Lon
gina Zawadzkiego, którzy -
chociaż nie byli tymi ,.pierwsliy
mi" - wnieśli poważny wkład 
swą pracą w organizację służby 
zdrowia na terenie miasta. Czym
że jednak byłaby sfera zdrowia 
bez lekarstw, a właśnie praw
dziwym organizatorem farma
ceutyki w Pile był od 1947 roku 
Wiktor Skłblckl, który od szkle
nia okien w aptece zaczynał 
pracę. Był on w jednej osobie 
zaopatrzeniowcem apteki, którą 
prowadził, sam pnyrządzał leki, 
sprzedawał je, udzielał porad 
medycznych. On to założył na 
terenie miasta pierwsze koło 

Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Wielu ,.młodszych" mieszkań

ców Piły zapewne zna - ak
tywnego zresztą nadal, mimo 
nie najlepszego stanu zdrowia 
- Alfreda Rata)czyka, a to dzię
ki jego pasji, z jaką pracuje 
w ruchu młodzieżowym (komisja 
historyczna). Przy tej okazji na
leży przywołać z pamięci naz
wiska osób, które jako młodzl 
obywatele grodu Staszica całą 
swoją energię poświęcali przy
wracając temu mfastu normalne 
funkcjonowanie W~•"lti nich są: 
Jan Borzęckl, Alina Dobrowol
aka, Eugenłuaz Grzelak, Ger
truda ldzlkowaka, Ryazard ldzl
kowakl, Jadwiga Kaczorowaka, 
Wacław Kucharakl, Zdzlaław L• 
wandowakl, Henryk Prywer, Jan 

i utworzenie jednolitego frontu 
wszystkich sił demokratycznych. 
Już 16 kwietnia 1945 r. z inicja
tywy PPR utworzona została 
Komisja Porozumiewawcza Stron 
nictw Politycznych. Obok PPR 
w jej pracach brały udział PPS 
i SL. Na pierwszym posiedze
niu podjęto szereg ważnych dla 
życia politycznego i gospodar
czego zagadnień. Mówiono m. 
in. o zasadach współdziałania 
międzypartyjnego, polityce kad
rowej, problemach aprowizacji, 
handlu i organizacji przemysłu. 

W późniejszym czasie współ
praca szczególnie między PPR 
i PPS (nie licząc niuansów mię
dzy kierownictwami obu partii) 
zacieśnia się . Organizowane są 
w.spóln.e wiece i zebrania. Mia
ły one miejsce przed referen
dum ludowym i wyborami do 
Sejmu, a także w okresie po
przedzającym Kongres Zjedno
czeniowy. 

Przed Kongresem Zjednocze
niowym PPR w Pile posiadała 
43 kola, w których zrzeszonych 
było 1236 członków i kandy
datów, a PPS liczyła około 1200 
członków. Nie są to jednak 
dane ścisłe, w ewidencji obu 
partii figurowali ludzie, którzy 
wcześniej opuścili miasto. Po 
Kongresie Zjednoczeniowym w 
wyniku przeprowadzonej w sty
czniu i lutym 1949 r. przez Ko
mitet Wojewódzki w Poznaniu 
akcji reje!!_tracyjnej liczba człon
ków miejskiej organizacji par
tyjnej w Pile wyniosła 1827 
osób. 

Siedziba KM PZPR mieściła 
się w tym okresie przy ulicy 
Bieruta 49. Tu odbyła s1ę miej
ska konferencja zjednoczenio
wa obu partii. I sekretarzem 
KM PZPR wybrano Stani.sława 
Węcławka, który był takze de
legatem PPR na Kongres Zje
dnoczeniowy w Warszawie. 

Połakowakl, Regina Payk, Hen
ryk Polltyckl, Helena Rata)czyk, 
Teofil Statklewlcz, Edmund Tru
azkowaki, Zbigniew Wlelogórakl. 

Nie wspomniałem dotychczas 
o pilanach, którzy wspÓiłorga
nizowali administrację miejską. 
Do nich na pewno można za
liczyć Edwarda Czepnlka, zwią
zanego początkowo z wydzia
łem społeczno-administracyjnym, 
pótniej - gospodarki komunal
nej Urzędu Miasta; piastował 
też stanowisko dyrektora Za
kładu Robót Drogowych. Jako 
społecznik do dz;iś pracuje w 
komitecie osiedlowym i kolegium 
ds. wykroczeń . Wypada też 
wspomnieć o Zofii Czepnlk, któ
ra będąc zawodowo związana z 
Urzędem Miasta (finanse), cały 
swój czas poza zawodowy po
święcała organizacjom kobie
cym. Wyczulona na krz.ywdę 
ludzką, nadal zajmuje się przyj
mowaniem skarg i zażaleń w 
organizacji politycznej . 

Długoletnim radnym - w o
becnej kadencji pełni godność 

radnego-seniora - jest Henryk 
Skowron, aktywny działacz ru
chu spółdzielczego. Inny radny, 
Roman Zaranek, to postać znana 
prawie każdemu mieszkańcowi 

fiły. To on swoim aparatem 

fotograficznym udokumentował 

zarówno zrujnowane miasto w 
1945 roku, jak też stopniową 

jego odbudowę i przeobrażenia 
w nim zachodzące. Dzięki jego 
zdjęciom możemy teraz prześle
dzić różne wydarzenia społecz

ne, kulturalne i polityczne -
aż do ostatnich lat. 

Niektórzy piłanie doczekali się 
już oficjalnego uhonorowania 
swojej pracy. Prócz popularnej 
odznaki ,.Za zasługi w rozwoju 
Piły", Miejska Rada Narodowa 
czternastu mieszkańcom przy
znała wyróżnienia ,.Zasłużonego 
Obywatela Miasta Piły". Wśród 
nich znaleźli się - prócz wy
mienionego już Zdz;isława Le
wandowskiego, Henryka Prywera, 
Henryka Skowrona, Henryka 
Pankaua i Józefa 2:ulisa - Plotr 
Wyaockl (drugi po wojnie pre
zydent miasta), Jerzy Kosaowaki 
(wspaniały wychowawca i nau
czyciel miejscowego Liceum O
gólnokształcącego), Staniaław 
MacleJski (b. prezydent Piły i ini
cjator TMMP), Julian Andrze
Jewakl (ślusarz ZNTK, działacz 
PPR i PZPR), Józef BugaJakt 
(jeden z pierwszych milicjantów 
w mieście), Paweł Ceblewakl 
(uruchamiał ,.Ziemniaczankę" w 
1945 roku), Aleksy Marze~ (jeden 

z pierwszych milicjantów), Ta
deuaz Słkorakl (jako jeniec wo
jenny przebywał w Pile od 1939 
roku, uruchamiał ZNTK), Kazi
miera Wróbel - (50 lat przepra
cowała jako nauczycielka, za
łożyła szkołę specjalną dla 
dzieci upośledzonych umysłowo). 

Zdaję sobie sprawę, że o wię
kszości pionierów Piły nie 
wspomniałem, może nawet po
minąłem tych, których wkład 

pracy w dz~eło odbudowy i 
kształtowania tego miasta jest 
bardziej znaczący od tych, któ
rzy pojawili się w tym artykule. 
Zechcą mi te osoby wybaczyć. 
Zapewne Komisja Historyczna 
Towarzystwa Miłośników Miasta 
Piły, która rozpoczęła już pracę 
nad dokumentowaniem najnow
szych dziejów grodu, uwieczni 
n~iska wszystkich pionierów, 
którzy na pamięć potomnych za
sługują. Może też doczekamy 
się wspomnianej na wstępie mo
nografii, w której czyny pionie
rów zostaną opisane przez hi
,storyków zawodowych. 

ANDRZEJ MILCZVIiiSKI 

Pilscy pionierzy podczas spotkania z przedstawicielami władz miejskich, zorganizowanego 8 lu
tego br. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Piły 

W pierwszych latach po zje
dnoczeniu Komitet Miejski obok 
spraw społeczno-gospodarczych 
zajmuje się także sprawami roz
woju partii. Liczba członków 
z 1827 w 1949 r. wzrasta do 
2074 w 1954 r. Umacnia się 
trzon robotniczy partii. W 66 
podstawowych organizacjach na 
terenie miasta zrzeszonych jest 
1386 robotników. 

Najliczniejsza organizacja w 
Pile znajdowala się w Zakła
dach Naprawczych Taboru Ko
lejowego. Istniał tu Komitet Za-

kładowy PZPR, w którego skład 
wchodziło 9 OOP, zrzeszających 
łącznie 678 członków i kandy
datów. Następną pod względem 
liczebności była POP w Zakła
dach Roszarni Lnu. Liczyła ona 
133 członków i 65 kandyda
tów'). 

W PIERWSZYM SZEREGU 

Działalność miejskiej organi
zacji partyjnej w Pile po roku 
1954, podobnie jak i wcześniej, 
związana była z rozwojem mia
sta, jego zakładów produkcyj
nych, jak też integracją za
mieszkałej tu ludności. 

W dziesięć lat później - w 
maju 1964 r. - do partii na-· 
leży 2249 członków i kandyda
tów, w tym 234 kobiet. Stanowi 
to 16 proc. zatrudnionych w gos
podarce uspołecznionej. Fun
kcję I sekretarza KM pełni Zbi
gniew Kiciński. 

W 1965 roku nastąpiło połą
czenie KM w Pile z KP PZPR 
w Trzelance w Komitet Powia
towy PZPR Piła - Trzcianka. 

Nie sposób szczegółowo od
notować wszystł~ie problemy, 
jakimi zajmowały się w tym 
czasie organizacje partyjne mia
sta. Trudno w krótkim artykule 
zaprezentować przemiany, ja
kimi one ulegały. Jedno jest 
pewne: koncentrowano się 

przede wszystkim na aktywi
zacji życia społeczno-gospodar
czego i utrzymaniu bezpośred
niej więzi z członkami partii 
w zakładach pracy. 

Kryzys roku 1970 w Pile miał 
przebieg łagodny. Nie odnoto
wano przestojów w pracy, a 
produkcja w zakładach prze
mysłowych w ciągu 1971 roku 
wzrosła średnio o 4,5 proc. 
Swiadczy to o dobrej działal· 
ności instancji oraz o właści
wej pracy członków partii w 
zakładach produkcyjnych. 

Ostatnie dziesięciolecie, to 
okres szczególnie burzliwy. W 
miesiącach wiosennych 1975 r . 
przeprowadzona została wymia
na legitymacji. Kampania ta 
miała na celu generalne upo
rządkowanie ewidencji partyj
nej, było też preludium do 
zmian w strukturze organiza
cyjnej partii. Instancja partyj
na akcję tę przeprowadziła 
sprawnie. Uwidocznił się dalszy 
wzrost liczby członków i kan
dydatów. Miejska organizacja 
partyjna liczyła w maju 1975 r. 
3843 członków i kandydatów. 
Obok spraw wewnątrzpartyj
nych i ideowo-wychowawczych 
koncentrowano się na zagadnie
niach społeczno-gospodarczych, 
umocnieniu funkcji administra
cji terenowej w nowej struk
turze działania. 1 czerwca 1975 
r. Piła stała się stolicą nowo 
utworzonego województwa. 
Powstaje KM PZPR w Pile. I se
kretarzem wybrano Jana Jan
kowskiego. Funkcję tę pełni do 
chwili obecnej. 

PARTIA 
W STOLICY WOJEWóDZTW A 

Podniesienie Piły do rangi 
miasta wojewódzkiego postawi
ło przed jej władzami politycz
nymi jak i administracyjny
mi poważne zadania. I nie cho-

Fot. EUGENIUSZ MIKUSZEWSKI 

dziło tu tylko o lokalizację 
wielu instytucji szczebla woje
wódzkiego, rozbudowę infra
struktury miejskiej. Aspiracje 
byłego kierownictwa szły dalej, 
były znacznie większe, a co 
obiektywnie należy stwierdzić 
- nie zawsze odpowiadało re
alnym możliwościom. Organiza
cja partyjna przekracza liczbę 
5 tys. członków i kandydatów. 
Nadal trwa nacisk na jej 
wzrost. Do partii trafiają ludzie 
przypadkowi, nie w pełni świa
domi podjętego wyboru. Co
dzienna merytoryczna praca 
partyjna zastępowana jest dzia
łaniami o charakterze fasado
wym, brakuje natomiast czasu 
na utrzymywanie stałej więzi 
funkcyjnych członków partli z 
jej członkami w zakładach 
pracy. Rok 1980 - protest kla
sy robotniczej na Wybrzeżu
wywołuje także niepokoje w 
samej Pile. Do akcji włączają 
się przeciwnicy polityczni, W 
wielu zakładach pracy dochodzi 
do strajków. Nie obyło się bez 
strat w partii. W okresie od 
maja 1981 r. do listopada 1983 
r. stan miejsklej org.anizacji 
zmniejszył się z 6 495 członków 
i kandydatów do 5 413, tj. o 
1 082 osoby. Najpoważniejsze 
straty odnotowano w grupie ro
botników, których liczba zmniej
szyła się do 1 835 członków 
i kandydatów. 

W działalności merytorycznej 
więcej uwagi, niż w przeszłości, 
zwraca się na utrzymanie ści
słego kontaktu z załogami za
kładów pracy, rozwiązywanie 
ich bieżących problemów i kon
sultacje podejmowanych przed
sięwzięć . 

Z lekcji historii ostatnich lat 
wyciągnięto więc wnioski, które 
stanowić będą barierę przed 
błędami w przyszłości. 

PAWEł. PIOTROWSKI 

0
) tę częłć artykułu opracowano na 

podstawie artykułu W . Muzylr.l ,.Dzla
lalnołć PPR l PZPR w Plle w latach 
1945-55" (,.Rocznik Nadnotecki", tom 
VII, 1976 rolr., Zeszyt 2) oraz referatu 
S. Zelatnlewlcza pt . ., Działalność PPR 
l PPS w Plle w latach 1945-48" wy
głoszonego na sesji organizowanej 
przez Towarzystwo Mlłołnllr.6w Miasta 
Plły l Muzeum Okręgowego z olr.azjl 
470-lecla miasta l 35 rocznicy Kongre
su Zjednoczeniowego. 
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(DOKOŃCZENIE ZE STR. l) 
Była to funkcja równoznaczna 
z funkcją wojewody, dawała mu 
jednak znacznie większe upraw
nienia. Stawał się on bowiem 
zwierzchnikiem wszystkich insty
tucji działających na terenie 
okręgu , łącznie z koleją, pocztą 
i milicją. 

Zajechaliśmy przed wielki czer
wony budynek, nie zniszczony 
- choć wokół niego śródmie
śole leżało w gruzach. W tym 
gmachu przez cały okres mię
dzywojenny mieściła się siedzi
ba prowincji, prowokacyjnie na
zwanej "Grenzmark Posen-West
preussen". Obejmowała ona od 
września 1938 roku miasto Piłę, 
powiaty Człuchów, Zlotów i 
Wałcz, powiat zwany noteckim 
z siedzibą w Trzciance, przycze
pione od zachodu do ówczesnej 
granicy Polski powiaty Skwierzy
na, Międzyrzecz i Babimost oraz 
mały powiat Wschowa. Ten sztu
czny twór polityczny miał za za
danie podsycanie nastrojów rewi
zjonistycznych, otaczając Wielko
polskę wieńcem nadgranicznych 
powiatów, nie tworzących żadnej 
funkcjonalnej całości. 

Borkowicz niezwłocznie prze
jął w Poznaniu od Kaczochy 
agendy wojewody, o czym pi
semnym raportem, datowanym 16 
kwietnia, powiadomił prezydenta 
Bieruta. Te właśnie wydarzenia 
spowodowały jednodniowe opóź
nienie wyjazdu do Piły. W ciągu 
niedzieli Kaczocha poinformował 
Warszawę o swym zamiarze u
dania się - już jako wicemi
nister administracji publicznej -
z wojewodą Borkowiczem do 
Plły dla nawiązania bezpośred
niego kontaktu z nowym terenem 
i dla wprowadzenia wojewody 
szczecińskiego w jego funkcję. 

Jest rzeczą charakterystyczną, 
że mianowanie Kaczochy wice
ministrem administracji publicz
nej nastąpiło uchwałą Rady Mi
nistrów już w dniu 11 kwietnia, 
a prasa poznańska doniosła o 
tym dopiero w dniu 26 kwiet
nia. W czasie swego kilkudnio
wego pobytu w Poznaniu (od 
12 do 15 kwietnia) Kaczocha o 
swej nominacji jeszcze nie wie
dział, występując w charakterze 
wojewody. 

Uspokojony co do samego 
faktu wyjazdu, wróciłem wieczo
rem do domu, aby nazajutrz, w 
poniedziałek 16 kwietnia - zno
wu po wielogodzinnym oczeki
wan iu - o godzinie 13.00 wy
jechać nareszcie do Piły wraz 
z ekipą wojewody szczecińskiego 
- tym razem Leonarda Borko-

W roku 1938 dwa stykające 
się ze sobą człony tej regencji 
powiązano w jedną całość, włą
czając do niej rozdzielający ją 
dotąd powiat Strzelce oraz po
szerzając ją o północne powiaty 
Choszczno, Drawsko i Szczeci
nek. Stan ten przetrwał do 
pierwszych miesięcy 1945 roku, 
gdy jako ślad dawnej regencji 
pozostał jedynie ocalały gmach 
w Pile. 

Jeszcze w Poznaniu ustaliliśmy, 
że tu właśnie mieścić się bę
dzie tymczasowa siedziba wo
jewództwa do chwili, gdy zdo
bycie S21ezecina umożliwi prze
niesienie tam agend administra
cyjnych. Liczyliśmy się również 
z tym, że zniszczenie Piły zmusi 
nas do szukania siedziby w po
bliskim, nie zniszczonym Wał
czu. Do tego jednak nie doszło, 
gdyż właśnie w Pile znajdował 
się mało zniszczony węzeł ko-

W nieznane 
wicza. Jechał on z wicemmi
strem Kaczochą otwartym autem 
wojskowym, za nimi podążały 
trzy ciężarówki wypełnione ludź
mi i sprzętem . W szoferce pierw
szej ciężarówki, zaraz za autem 
wojewody, jechałem i ja w nie
znane. Biało-czerwone chorą
giewki łopotały na wietrze. Zie
leniły się pola - szła wiosna. 
Zaczynała się wielka przygoda. 

• 
Pod datą 16 kwietnia 1945 roku 
odnajduję w swym dzienniku na
stępujące lakoniczne zdania: 

"Wyjazd o 13.00 do Piły. O
czekuję samochodu. Przekracza
my byłą granicę pod -czarnko
wem. Przyjazd wieczorem do 
palącej się jeszcze Piły, zaraz 
po niemieckim nalocie przy 
świetle reflektorów. Nocleg 
gdzieś na desce. Taki jest mój 
pierwszy kontakt ze szczeciń
ską ziemią". 
Pamięć uzupełnia tę notatkę. 

Jechaliśmy z Poznania przez 
Oborniki i Czarnków. Do Czarn
kowa przybyliśmy o godzinie 
15.30, urządzając na rynku ostatni 
popas przed przekroczeniem 
dawnej granicy, przechodzącej 
środkiem Noteci. Miasteczko wy
raźnie ożywiło się. Nie znisz
czone domy wokół rynku i przy
ległych ulic błyszczały taflami 
witryn sklepowych; świeżo na
malowane polskie szyldy i 
wciąż jeszcze wiszące biało
-czerwone chorągwie nadawały 
miastu wygląd odświętny. Go
dzinę postoju na rynku zużyto 
na przegląd wozów i krótki od
poczynek, połączony z zakupem 
w miejscowej cukierni znaczniej
SZlago zapasu pieczywa. Był to 
nasz ostatni kontakt z przeja
wami normalnie toczącego się 
życia, a jednocześnie chwila -
jakże cenna! - poprzedzająca 
początek właściwego zadania. 

Podczas naszego postoju na 
rynku jeden z samochodów po
jechał na most graniczny, aby 
uprzedzić posterunek o mającym 
nastąpić przejeździe . Krótko 
przed 5.00 po południu ruszy
liśmy w dalszą drogę żegnani 
przez spory tłum mieszkańców 
Czarnkowa, którzy zdążyli się w 
tym czasie zgromadzić na rynku. 

Wieczorem wjechaliśmy w 
smętne, rozbite pociskami lasy 
sosnowe. Przed nami świeciła 
łuna pożarów, czarne niebo o
miatały smugi reflektorów, z 
dala widniały jakieś błyski i ra
kiety. Kolumna torowała sobie 
drogę wśród porytej lejami na
wierzchni rozbitej szosy. Wje
chawszy między pierwsze zabu
dowania stanęliśmy, aby ustalić 
dalszy kierunek. ladnago kon
taktu z poprzednio wysłanymi 
do Piły ludźmi nie mieliśmy, wo
bec czego postanowiono zaje
chać przed gmach byłej Regen
cji, w którym najłatwiej było 
rozpocząć dalsze działanie. 

Na wyczucie szukaliśmy drogi 
wśród pustych ruin. Wokół nas 
nadal jeszcze szalały światła i 
słychać było głuche wybuchy. 
Kończył się nalot niemieckich sa
molotów na dworzec - silna ob
rona udaremniła jednak ten o
statni już niemiecki nalot na Piłę. 

lejowy już obsadzony przez na
szych kolejarzy. 

Na tle ciemnego nieba, prze
jaśnianego błyskami reflektorów, 
ponure gmaszysko stojące wśród 
ruin nie było ani przytulne, 
ani wygodne. Toteż nie sprzeci
wialiśmy się, gdy mproponowano 
nam na nocleg inny gmach. Ka
czocha i Borkowicz wraz z kil
koma osobami weszli do gma
chu Regencji, gdzie już od 
dwóch dni mieszkali Kreid i Ma
durowicz oraz kapitan Kilano
wicz, organizujący służbę bez
pieczeństwa. Natomiast nasza 
ciężarówka przewiozła nas po
przez zgliszcza śródmieścia do 
gmachu Szkoły Gospodarczej 
przy ulicy Sikorskiego, wówczas 
przezwanej ulicą Mleczną (Milch
strasse). Drogę przez miasto 
wskazywał nam przydzielony do 
nas polski milicjant. Już bowiem 
od 4 kwietnia działała w Pile 
milicja zorganizowana przez ko
mendanturę wojskową z miej
scowych Polaków. Od dnia 6 
kwietnia czynna była w mieście 
ekspozytura Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego z Łodzi, która 
ulokowała się w gmachu Liceum 
Technicznego. Były ponadto w 
mieście grupy pocztowców z po
bliskiej Bydgoszczy oraz dobrze 
zorganizowane ekipy kolejarzy z 
naczelnikiem Afeltowiczem na 
czele. Przybyli oni do Piły 
najwcześniej, gdyż jeszcze w 

· czasie walk ·o to miasto, po
suwając się z Bydgoszczy w ślad 
za frontem. W połowie kwietnia 
rozpoczęła w Pile swą działal
ność Szczecińska Dyrekcja Ko
lejowa pod kierunkiem inżyniera 
Tomasza Pietraszka. Istniały 
również niektóre agendy zarządu 
miasta, spontanicznie organi2o· 
wane przez kolejarzy przy czyn
nym poparciu radzieckie) ko
mendantury wojskowej. 

Pierwszy dzień pobytu w Pile, 
17 kwietnia 1945 roku, pozostał 
w mej pamięci jako dzień, w 
którym sprawy wielkie i podnio
słe odbywały się w żałośnie 
skromnych ramach. O godzinie 
10.00 w dużej sali gmachu by
łej Regencji został przez wice
ministra administracji publicznej 
Aleksandra Kaczochę wprowa
dzony na swe stanowisko wo
jewoda szczeciński, podpułkow
nik Leonard Borkowicz. Tytułu 
wojewody używaliśmy potocz.nie 
- w aktach urzędowych nato
miast był on zastąpiony tytu
łem: pełnomocnik rządu na ok
ręg Pomorza Zachodniego. 

Biorąc udział w tym uroczy
stym akcie, zdawaliśmy s·obie 
sprawę z jego istotnie histo
rycznego znaczenia. Było nas 
wówczas na sali niewielu - chy· 
ba nie więcej niż pięćdziesiąt 
osób, włączając w to i tych, 
którzy przed nami przybyli do 
Piły. 

Dopiero od tej chwili, od 17 
kwietnia 1945 roku, dotychcza
sowe indywidualne poczynania 
poszczególnych resortów nabrały 
oficjalnego charakteru, z chwilą 
gdy stworzona została polska 
władza dla całości Pomorza 
Zachodniego. 

PIOTR ZAREMBA Zdjęcia : ROMAN ZARANEK 
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Zdjęcia: EUGENIUSZ MIKUSZEWSKI 

Twórzmy 
to miasto 

wszyscy razem 
ROZMOWA Z PREZYDENTEM Plt.Y, 

Pt.K. MARIANEM SAMOSIUKIEM 
Czy wie Pan, którym z kolei 

Je•t pan prezydentem (burml
•trzem) Plły? 

- Jak zdołałem ustalić, je
stem szesnastym z kolei kierow
nikiem urzędu, licząc oczywi
ście od czasu zakończen ia 11 
wojny światowej i powrotu Plły 
do Macierzy. Był w tym czasie 
jeden burmistrz, dwóch pełno
mocników rządu, siedmiu prze
wodniczących Miejskiej Rady Na
rodowej oraz pięciu prezyden
tów. Każdy z nich ma niewątpli
wie zasługi w rozwoju mias!a. 

Czego oczekiwał Pan obeJ
muj~tc to odpowiedzialne ltano
wllko? 

- Obejmowałem urząd w bar
dzo trudnym okresie stanu wo
jennego. Liczyłem si ę z tym, że 
uda mi się rozwiązać szereg 
problemów, które widziałem z 
perspektywy zwykłego obywatela. 
Pierwszy raz widziałem Piłę na 
początku lat pięćdziesiątych . Od 
1967 roku mieszkam tu na stałe. 
Piła ma swoje uroki, ale i sporo 
problemów. Największym z nich 
jest kwestia miesz.kaniowa. Zda
wałem sobie sprawę z tego, że 
z tym właśnie będę miał naj
więcej kłopotów, stąd też po· 
stanowiłem usprawnić tok za
łatwiania obywateli, którzy pod
jęli się trudu budowy domów 
jedf!orodzinnych. Udało się np. 
ustalić kolejność wszystkich 
spraw, z którymi obywatel musi 
się uporać. Ważnym przedsię
wzięciem było przygotowanie od
powiedniej do potrzeb ilości 
działek budowlanych. Dziś :z: ni
mi nie ma większych kłopotów, 
choć nie wsz~dzie są w pełni 
uzbrojone. Osobny problem, to 
budownictwo mieszkaniowe wie
lorodzinne. Myślę, że do tego 
jeszcze wrócimy ... 

Jak maj~t 1lę oczekiwania do 
codziennej rzeczywllloścl? 

- Muszę stwierdzić , że zde
rzenie z rzeczywistośc ią i rea
liami życia codziennego było 
wręcz brutalne. Zresztą me 
mogłem, nawet w " najbardziej 
pesymistycZinych wizjach, wie
dzieć, że możliwośc i rozwiąza
nia wielu spraw są praktYcznie 
minimalne. Cóż, wiele oczeki
wań nie spełniło się. Prawdę 
mówiąc liczyłem, że uda mi się 
w minionych tatach załatwić dla 
mieszkańców Pily więcej. Nie 
mogę w związku z tym być za
dowolony. 

Wchodzimy w 40-lecle PRL 
Jak z per1pektywy minionych · 
lat przedstawiają się przemiany, 
które zaszły w Plle? 

- Chciałbym przypomnieć, że 
Piła pod koniec 11 wojny świa
towej została zamieniona przez 
hitlerowców w twierdzę obronną 
w pasie umocnień Wa(u Pomor
skiego. Miasto w wyniku zacię
tych walk legło w gruzach. Pow
stało na nowo do życia jak fe
niks z popiołów. Trzeba wie
dzieć, że ponad 70 procent sub· 
stancji mieszkaniowej zostało 
zbudowane w minionym 40-łe
ciu. W tym czasie powstało zu
pełnie nowe miasto, takie osie
dla jak: ,.Górne", "Jadwiżyn" , 
.,Bydgoska", .. Łowiecka", .,30-
łecia LWP", nowe centrum, duże 
kolonie domków jednorodzin
nych : .. Staszyca", .,Lelewela". 
Powstały nowoczesne ciągi ko
munikacyjne. Rozwinął s ię prze
mysł. Zbudowano potężne Za
kłady Sprzętu Oświetleniowego 
,.Potam", .,Izolację" , Zakład Mle
czarski, ostatnio Zakłady Gra
ficzne, a roz.budowano m. in. 
,.Powogaz", Kombinat Budowla
ny. Tu w Pile znajduje s ię taka 
znana w kraju firma, jak Przed
siębiorstwo Poszukiwań Nafty i 
Gazu . Zbudowano również 11 
(na 19 istniejących) przedszkoli, 
5 szkół podstawowych, 4 ponad
podstawowe. Dla mnie i nie tyl
ko dla mnie, nie mniej ważną 
sprawą jest to, że nastąpiła in
tegracja społeczeństwa, które 
osiedliło się tu przybywając z 
różnych stron. Dziś rośnie t rze
cie pokolenie, a Piłę można o
kreślić jako miasto ludzi mło
dych. Z urbanistycznego punktu 
widzenia Piła jest nowym mia
stem, a obecną historię tworzy 
awans do rangi stolicy woje
wództwa. Wszystkim utwi erdziły 
się w pamięci ogromne prze
obrażenia, jakie zaszły po 1975 
roku. Krach gospodarczy spo
wodował, że obecnie musimy 
mieścić się w znacznie węższych , 
bardziej realnych ramach. 

Co zdaniem Pana prezydenta 
ma najważnlej1ze znaczenie dla 
pomyślnego rozwoJu mla1ta? 

- Jak już mówiłem , najistot
niejszym problemem jest rozwój 
budownictwa mieszkaniowego i 
gospodarki komunalnej. Są to 
główne bariery miastotwórcze. 
Przemysł, handel i usługi mogą 
w każdej chwili przyjąć do pra
cy około 1 000 osób. Można ich 
ściągnąć ofertą mieszkaniową. 
A prli8cież wiele rodzin żyje po
niżej minimum standardu, a w 
kolejce na własne mieszkanie 
czekają tysiące. Gdyby nie ba
riera materiałowa, można by bu
dować więcej , n iż się buduje. 
No bo co to jest 401 mieszkań, 
jakie zaplanowano na 1984 rok?! 

Jak w takim razie przedsta
wia się realna wizja Plły? 

- Trudno dziś prognozować, 
gdyż sytuacja gospodarcza jest 
nieustabilizowana. Myślę jednak, 
że w roku 2000 Piła będzie 
miastem stutysięcznym. Gdyby 
to zależało tylko ode mnie, to 
forsowałbym koncepcję Piły jako 
liczącego się w kraju centrum 
turystycZinego. Sądzę, że trzeba 
zbudować nowe dworce PKP i 
PKS, kilka nowych ciągów ko
munikacyjnych, a przede wszy
stkim obwodn icę śródmiejską -
trasę, która rozwiąże problemy 
komunikacyjne pomiędzy śród
mieściem , a projektowanym o
siedlem Koszyce. Drugim wiel
kim placem budowy będzie po
łudniowa część miasta. W 1985 
roku wznowiona będzie realiza
cja kolejnego etapu osiedla 
Górne, którego budowę blokuje 
tymczasem zdolność odbioru 
ścieków. Do tego czasu musi 
być uruchomiona przy ul. Bieruta 
przepompownia ścieków. Nie 
wyobrażam sobie wejścia w 
XXI wiek bez zbudowania kiłk\J 
nowych szkół, przedszkoli i żłob
ków. Widzę także potrzebę zbu
dowania nowoczesnego centrum 
handlowego obok .. Merkurego". 
W Piłe powinno powstać coś 
takiego, jak Młodzieżowe Cen
trum Kultury. Ośrodki kultury 
niezbędne są także w każdym 
większym osiedlu. Chcielibyśmy 
na 40-łecie PRL oddać do u
żytku amfiteatr z terenami rekre
acyjnymi przy ul. Krasickiego. 
Chciałbym się także doczekać 
nowej Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej . 

Jakle bariery przyjdzie poko
nać, aby Plła siała się miastem 
nowoczesnym, mogącym właści

wie spełniać wielorakle funkcje 
cenl ru"l administracyjnego, go
•podarczego l kulturalnego? 

- Podstawową barierą jest 
zapewnienie harmonijnego roz
woju miasta, kompleksowo, wszy
stko razem i po kolei. To było 
dotychczas zachwiane. Niezbęd
na jest przy tym znaczna po
prawa zaopatrzenia materiało
wego i uruchomienia odpowied
niego potencjału wykonawczego. 

Tym razem pytanie osobiste. 
Przed objęciem urzędu prezy
denta był Pan oficerem Ludo
wego WoJska Polsklego. Na Ile 
zdobyta w wojsku wiedza o 
strategii 1 taktyce pomaga w 
•prawowaniu leJ funkcJI? 

- Ależ nadal jestem oficerem. 
Tyle, że w delegacji. Pragnę 
podkreślić, że wojsko jest do
skonałą szkołą racjonalnego my
ślenia. Ustala się zadania, ·oJ<re
śla środki realizacji, a następnie 
kol'!troluje wykonanie. Ten sys
tem przeniosłem na grunt U
rzędu Miejskiego. Prezydent, bę
dący gospodarzem w ponad 5o
tysięcznym mieście musi być 
strategiem, widzieć globalny o
braz sytuacji, kierunki działania. 
Reszta, to kwestia rozbicia na 
mniejsze składniki . Moi współ
pracownicy zaakceptowali taki 
styl działania. 

Czy ma Pan życzenia, które 
gdyby się ziściły, sprawiłyby 

1atysfakcję zawodową l osobl
•tą? 

- Największą satysfakcję spra
wiłoby mi rozwiązanie problemu 
mieszkaniowego. To mnie boli 
najbardziej i prawdę mówiąc nie 
daje mi spokojnie spać. Zresztą 
tyle jest jeszcze spraw do Zla
łatwienia, że trudno myśleć o 
sobie. Takie czasy ... 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: 

WtADYSŁAWWRZASK 
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Plła wróciła do Macierzy po 173-lelniej niewoli strasxliwie 
okaleczona l wyludniona. Nowa władza ludowa musiała xaczynal: 
wszystko od. początku. Powstawało nowe społeczeństwo Plły, 
a wraz z nim rodziła się i umacniała ta nowa władza. Do od
budowy Piły ze straszliwych zniszczeń wojennych ogromny wy
.siłek wnieśli konkretni ludzie, którym przypadło w udziale tę 
władzę dzieri:yl: i rządzić w Płle - w mieście ,.upiorze", jak ją 
niektórzy nazywali. 

Mo:l:na dzisiaj z pewnej ju:l: perspektywy historycznej oraz na 
podstawie dokumentów i opinii wielu pilan p~miętających te 
czasy stwierdzić, :te du:l:ą rolę w zapewnieniu mieszkańcom spo
koju, ładu i bezpieczeństwa odegrali pierwszy burmistrz Piły 
i kolejni prezydenci. To dzięki ich ofiarnej pracy organizatorskiej 
i społeczno-politycznej Piła szybko stała się miastem ,.:l:ywym" 
i zaczęła się odbudowywać. 

Komendant wojenny P_iły, 
płk. Guszimow, już 20 marca 
1945 r. przekazał władzę cy
wilną w mieście pierwszemu 
burmistrzowi Piły - Kazimie
rzowi Włoczywodzie. Burmistrz 
Wioczywoda zabrał się z całą 
energią do organizowania Za
rządu Miejskiego. Nie przy
szło to mu zbyt trudno, gdyż 
doskonale znał miasto z okre
su wojny, dokąd był wywie
ziony na roboty przymusowe 
i pracował w Zakładach .,Fea 
Werke". 

W magistracie (urzędzie 

Należałoby tu wyjaśnić, dla
czego przełożeni Zarządu Miej
skiego w Plle używali tytułu 
.,prezydent", tym bardziej, że 
Piła do lutego 1948 roku nie 
była miastem wydzielonym. O
tóż sprawę tę uregulował okól
nik wojewody poznańskiego z 
dnia 16 sierpnia 1945 roku w 
sprawie administracji samorzą
dowe.j w powiatach świeżo 
przyłączonych do wojewódz
twa poznańskiego, który to o
kólnik w pierwszym punkcie 
stwierdza, że .,przełożonym 
gminy miejskiej w Pile i Go-

Był to ostatni wiceprezydent 
miasta przed reformą zarządza
nia i powstania rad narodo
wych jako jednolitych orga
nów władzy państwowej. Wi
ceprezydent Berwid urzędował 
dosyć długo, gdyż do końca 
1949 roku. 

Prezydent miasta Franciszek 
Toboła był podobnie jak Wio
czywoda człowiekiem energicz
nym, wymagającym, dobrym 
organizatorem. Dzięki jego za
biegom uruchamiano w latach 
1945-47 podstawowe urządze
nia komunalne, jak wodociąg, 
kanalizacja, Unie energetycz
ne, oświetlenie Ip.iasta (gazo
we), gazownia, itd. Zaczęły 
pracować zakłady przemysło
we, szkoły, handel, usługi i 
służba zdrowia. 
Był to bardzo trudny, ale 

jednocześnie bardzo doniosły 
okres w odbudowie polskiej 
Piły. 

Prezydent Franciszek Toboła 
urzędował do dnia 27 maja 
1947 roku, kiedy to na posie
dzeniu Obwodowej Rady Naro
dowej złożył rezygnację ze 
stanowiska. Zmuszała go do Rok 1946 - wywóz gruzu. Fot. Roman Zaranek 

miejskim) powstały następują
ce wydziały: gospodarki miesz
kaniowej, pośrednictwa pracy, 
ewidencji ludności i stanu cy
wilnego, organizowały się inne 
wydziały. Niedługo jednak Ka
zimierz Wioczywoda był bur
mistrzem Piły, gdyż już l maja 
1945 roku Urząd Miejski zos
tał zlikwidowany, a jego agen
dy przejął Urząd Pełnomocni
ka Rządu na obwód pilski, na 
czele którego stał inż. Edmund 
Rogoziński. Pierwszy burmistrz 
Piły był człowiekiem energicz
nym, taktownym, znał specy
fikę miasta i jego potrzeby 
i jak wynika z protokółów Ob
wodowej i Miejskiej Rady Na
rodowej z lat 1945-1946, Piła 
zawdzięcza mu ocalenie szere
gu budynków mieszkalnych i 
zakładów przemysłowych przed 
całkowitym zniszczeniem. Ka
zimierz Wioczywoda w drugiej 
połowie 1945 pracował w U
rzędzie Miejskim, a w 1946 r. 
był wiceprezydentem miasta, 
następnie wyjechał do Bydgo
szczy. Dalsze jego losy nie są 
znane. 

· · Prezydenci Piły 
o • 

. w latach 1945 -1950 

Sytuacja społeczno-gospodar
cza na Ziemiach Odzyskanych 
zaczęła się powoli stabilizo
wać. Do Piły napłyyrała lud
ność polska z różnych stron, a 
resztki ludności niemieckiej 
opuszczały miasto, kierując się 
do ówczesnych stref okupacyj
nych w Niemczech. 
Zaczęły się organizować ra

dy narodowe. Tu ciekawostka 
~ w Pile w dniach od 24 do 
26 X ukonstytuowała się pier
wsza na Ziemi Lubuskiej (tak 
określano przynależność admi
nistracyjną Piły) Obwodowa 
Rada Narodowa. Na tej sesji 
Wicewojewoda poznański Gro
sleki zaproponował na stano
wisko wiceprezydenta Francisz
ka Tobołę, na co Obwodowa 
Rada Narodowa wyraziła zgo
dę. Początkowo mianowany wi
ceprezydentem, faktycznie od 
początku pełnił funkcję prezy
denta miasta i już z końcem 
października 1945 roku podpi
sywał dokumenty jako prezy
dent. Franciszek Tabola przy
stąpił energicznie do organizo
wania Zarządu Miejskiego, któ
ry zaczął funkcjonować od 1 . 
listopada 1945 roku. 

rzowie przysługuje tytuł pre
zydenta". 

Prezydent Toboła urzędował 
początkowo bez swego zastęp
cy. Później wiceprezydentami 
byli w krótkim okresie: Kazi
mierz Włoczywoda, Franciszek 
Pietraszak, który przybył z 
Chodzieży, a w dniu 30 kwiet
nia 1946 roku Obwodowa Ra
da Narodowa wybrała wice
prezydenta Franciszka Berwida. 

tego sytuacja. Prawdopodobnie 
w wyniku różnych intryg 
wszczęto przeciwko niemu do
chodzenie o rzekomo nielegal
ną sprzedaż .,deszczułek" pry
watnej firmie. Miejska Rada 
Narodowa wydała mu jak naj
lepszą opinię, a Miejski Ko
mitet Polskie"j Partii Socjalis
tycŻnej w jednym ze swoich 
pism w obronie Toboły, a skie
rowanym do Wojewódzkiego 

Pochód pierwuomajowy - rok 1954 

Czas ruidziang 
z marszaruskiej 
ulic g W spóJnej 

Tadeusz Kowalewski ur. w 1905 r. w Warszawie, był w latach 1945--48 pełnomocnikłem Rządu 
PRL i przewodniczącym Obwodowej Raay Narodowej w Pile. Był \ak:l:e dyrektorem miejscowej 
drukarni, inicjatorem i zało:l:ycielem pierwszego w mieście pisma .,Piła Mówi" - redaktorem . 
naczelnym i wydawcą tej gazety. 

Myślę, że móc powiedzieć 
o swoim życiu, iż było przy
godą - to duża rzecz. Zwłasz
cza, gdy się jest sporo po sie
demdziesiątce, gdy zaznało się 
okrucieństw obydwu wojen 
światowych i było raz pod wo
zem, raz na wozie. Chociaż ... 
może właśnie dlatego? 

dą" w życiu Tadeusza Kowa
lewskiego? Powada, że trzy 
były zdarzenia godne tego mia
na: wybudowanie w latach 
pięćdziesiątych w Warszawie 
bloku mieszkalnego dla 53 ro
dzin pracowników Wydawnic
twa .,Książka i Wiedza", zna
cznie wcześniej powołanie do 
życia warszawskiego Klubu 
Sportowego .,Orzeł", który fun
kcjonuje do dziś, a tuż po 
wojnie ponad trzyletni pobyt 
i praca w Pile. 

Komitetu Polskiej Partii Soc
jalistycznej w Poznaniu stwier
dził, że .,padł on ofiarą intryg 
i zakulisowych rozróbek, a tran
sakcja z deszczułkami była 
uzgodniona z Zarządem Miej
skim ... " 

Franciszek Toboła wyjechał 
z Piły i osiedlił się w woje
wództwie katowickim, gdzie 
pracował jeszcze długie lata. 

Po odejściu prezydenta To-

Fot. Roman Zaranek 

Rady Narodowej oraz przewo
dniczący Miejskiego Komitetu 
PPS, a także burmistrz, posta
nowili nie dopuścić do obni
żenia rangi miasta. Zaczęła 
krążyć wówczas plotka, że wo
jewoda Wieiowiejski jechał 
kiedyś z Poznania do Szczeci
na i nocą dotarłszy do Piły, 
nie mógł wydostać się z gru
zów. Odwołał więc pełnomoc
nika, a miasto kazał włączyć 
jako gminę w powiat chodzies
ki". 

Czy było to możliwe? Zycie 
i późniejsze praktyki uczą, że 
w zupełności. Bronili się więc 
włodarze pilscy 'jak mogli, aż 

'w końcu 9 listopada 1945 ro-
ku na stanowisku pełnomocni
ka Rządu PRL w Pile osadzi
li Tadeusza Kowalewskiego. 
Tak zaczęło się dla · ·niego 
sześć burzliwych, trudnych i 
pełnych emocji miesięcy. O 
spokojnym śnie nie było mowy. 
Mówi dziś z pobłażaniem: ,.By
łem w kiepskiej kondycji fi
zycznej. Chociaż czterdziestola
tek, niedomagał mi · układ po
karmowy, zawodziło serce. Je
dno było uciążliwe, drugie nie
bezpieczne... Cierpiałem bardzo 
nad utratą w powstaniu war
szawskim syna. Mimo to za
miast zgodnie z pierwotnym 
zamiarem zająć się rodziną i 
własnym zdrowiem, wdałem 
się w ,.aferę", którą dziś zre
sztą bardzo mile wspominam". 

boły na stanowisko prezyden
ta miasta skierowany został 
przez WK PPS w Poznaniu do
tychczasowy prezydent Gorzo
wa - Piotr Wysocki. Wybór 
Piotra Wysockiego na prezy
denta Piły nastąpił na nad
zwyczajnym posiedzeniu Miej
skiej Rady Narodowej w dniu 
29 maja 1947 roku. 

l Radni - członkowie Polskiej 
Partii Robotniczej twierdzili 
wprawdzie, że kandydatura nie 
została uzgodniona i wnieśli 
o odłożenie wyborów. Osta
tecznie doszło do porozumienia 
między ówczesnym I sekreta
rzem KW PPR w Poznaniu -
Janem Izydorczykłem i prze
wodniczącym WK PPS -
Włodkiem, i Miejska Rada Na
rodowa wybrała Wysockiego 
prezydentem Piły. 

Piotr Wysocki pracę rozpo
czoł 6 czerwca 1947 roku i u
rzędował do 15 czerwca 1949 
rc;»ku, kiedy to złożył rezygna
CJę ze stanowiska. Otrzymał 
inne propozycje pracy i wy
jechał do województwa ol
sztyńskiego, gdzie pełnił funk
cję przewodniczącego Powiato
wej Rady Narodowej. Po kilku 
latach wrócił do Piły. Praco
wał między innymi jako kie
rownik byłego hotelu .,Polo
nia", przez wiele lat był prze
wodniczącym Związku Bojow
ników o Wolność i Demokrac- ' 
ję. Sędziwy 'już dzisiaj prezy
dent Wysocki mieszka nadal 
w Pile. 

Ci, co go bliżej znają, mó
wią, że był porywczy, ale kon-

wać go o czymkolwiek, w ja
ki inny sposób zainteresować 
zamiarami i planami na naj
bliższą przyszłość i pozyskać 
dla ich realizacji zwolenników 

sekwentny i uparty w działa
niu. Dzięki łatwości nawiązy
wania kontaktów wiele spraw 
udało mu się załatwić dla mias
ta, między innymi wojsko w 
bardzo krótkim czasie i prawie 
za darmo wybudowało .,w czy
nie społecznym" most drew
niany na Gwdzie w ciągu u 
licy Bieruta, wyremontowan 
w tym okresie wiele domóll. 
szkół i innych obiektów. Po
dobno prezydent Wysocki bar
dzo często przechadzał się 
'Ytieczorami po mieście ze 
swoim nieodłącznym .,kula
sem", a napotykani na gorą
cym uczynku chuligani nie raz 
od niego oberwali. 
Następnym i ostatnim pre

zydentem Piły (w związku z 
reformą zarządzania) był Sta
nisław Bielawny, wybrany na 
to stanowisko przez Miejsk4 
Radę Narodową w dniu 21 
czerwca 1949 roku. 

Prezydentem był do 3 czer
wca 1950 roku, kiedy te wy
brano go na przewodnicz4cego 
Prezydium Miejskiej Rady Na
rodowej na podstawie ustawy 
z dnia 20 marca 1950 r. o ra
dach narodowych jako jedno
litych organach władzy pań
stwowej. Data ta kładzie kres 
istnieniu samorządu w Pile. 
Stanisław Bielawny był czło

wiekiem doświadczonym, gdyż 
przeszedł długą drogę pracy w 
sambrządzie na terenie w o je
wództwa poznańskiego. Był 
człowiekiem bardzo spokojnfD' 
i opanowanym, jak mówi4 je 
go współpracownicy .,trudn• 
go było wyprowadzić z rów 
nowagi". Był jednak bardzo 
konsekwentny w działaniu l 
wprost pedantycznie lubił lad 
i porządek, posiadał też tak4 
wspaniałą cechę, jak duże po
czucie humoru. 

W okresie jego kadencji na
stąpił dalszy rozwój Piły, na
stąpiła dalsza odbudowa wie
lu obiektów. W szybkim tem
pie znikały gruzy, Piła stawa
ła się miastem zieleni, mło
dzieży i coraz nowocześniej
szego przemysłu. 

Stanisław Bielawny przez 
długie lata pracował w Pil
skim Przedsiębiorstwie Budo
wlanym. Był znapym i cenio
nym działaczem partyjnym, 
cieszył się powszechnym uz
naniem i szacunkiem. W wy
niku ciężkiej i długiej choro
by zmarł przed kilku laty. 

Wł.ADYSł.AW WYSOCKI 

P.S. Wydawało się. że już PUa ni
gdy nie będzie miała swoich prezy. 
dentów, ale jak wszystko w życiu t 
to przekonanie nie było trwałe. W 
wyniku dalszych przeobrażeń w adml· 
nlstracjl państwowej Plła pocz~tkowo 

doczekała się stanowiska naczelnika 
miasta. a od czerwca 1975 roku przy
wrócono Pile - już jako miastu wo· 
jewódzklemu - stanowisko prezyden
ta . 

Pierwszym, po długlej przerwie na· 
czelnikłem, a następnie prezydentem 
został Stanisław Maclejsld - do dzl· 
staj pomimo przejłcla na emeryturę 

l nie najlepszego zdrowia cenlo· 
ny działacz społeczny. Jego tet 
zauroczyła Plła. do której przybyi w 
styczniu 1961 roku, obejmuj~c stano· 
wlsko przewodniczącego Prezydium 
Miejsklej Rady Narodowej. Pełnił te 
obowiązki nleplijZerwanle aż do wspo
mnianej reformy administracji pań· 

stwowej, która ustanowiła w Plle 
urząd naczelnika, a następnie przy
wróciła dawny - prezydenta miasta. 

oraz sojuszników? W Poznaniu 
drukowano już wówczas dwie 
gazety, które choć docierały 
do Piły, jej samej nie poświę
cały zbyt wiele uwagi. 

Tadeusz Kowalewski wspo
mina minione lata z dystan
sem, o wielu zdarzeniach mó
wi z wyrozumiałością, nie pod
dając się najmniejszym emoc
jom. Po latach, z perspektywy 
warszawskiego mieszkania przy 
ul. Wspólnej, wszystko zresz
tą wygląda inaczej i w wielu 
wypadkach zatraciwszy swą 
ostrość, nabiera znaczenia wy
darzeń marginalnych. 

Do obróconego w perzynę 
miasta zjechał T. Kowalewski 
w trzeciej dekadzie maja 1945 
roku. Przybył ze spalonej sto
licy, gdzie w ósmym dniu woj
ny od hitlerowskiej bomby pa
dło jego mieszkanie, a później, 
w powstaniu warszawskim, 
warsztat pracy - własna dru-

karnia. Rozglądając się za 
chlebem i dachem nad głową 
,.zawadził" - jak powiada -
o Wydział Przemysłowy Sta
rostwa w Pile, gdzie od raz.u 
zaangażowany został na stano
wisko inspektora, by już po 
kilku dniach przejść do Urzę
du Pełnomocnika Rządu. Wspo
mina tamte chwile tak: ,.W 
tym czasie - w końcu maja 
1945 r. - nie było w Pile peł
nomocnika rządowego. Inż. Ro
goziński, który wcześniej peł
nił tę funkcję, został zdjęty 
ze stanowiska i nie mianowa
no nikogo na jego miejsce 
przez kilka tygodni. Obwodo
wa Rada Narodowa starała się 
o obsadzenie tego stanowiska, 
pbnieważ Pile gro~iło zepchnię
cie do roli zwykłej gminy. 
Przewodniczący Obwodowej 

Sprawowania tego ważnego 
Wówczas urzędu nie wyobrażał 
sobie Tadeusz Kowalewski bez 
organu prasowego. Jak ina
czej rozmawiać można było ze 
społeczeństwem, jak informo-

Pamiqtkowe zdjęcie z 1948. 
z lewej. 

Tadeusz K.owalewski . drugi 
Cóż więc było tą ,.przygo- Fot. Archiwum 
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Piła rok 2000 

Z płane•n 
naprzód! 

Gdybym umiał rysować lepiej 
niż potrafię (a nie potraflę w 
ogóle), zostałbym urbanistą. Wy
godny zawód, można popuścić 
w nim wodze własnej wyobraźni, 
spróbować zmierzyć się z przy
szłością i niemal zawsze -
kiedy coś się nie powiedzie -
zwalić winę na wykonawców. 
Na kryzys i trudności. "Ale 
plany mieliśmy dobre" - może 
powiedzieć urbanista; wolno mu, 
on zrobił co mógł. Dlatego też 
gdybym miał do wyboru: zostać 
ambasadorem, czy projektantem 
- wybrałbym to drugie. Projek
tant nie musi chodzić w garni
turze. To tak, jak ja. W prze
ciwieństwie do ambasadora nie 
musi również znać obcych języ
ków - jak i ja. Może mieć sza
lone myśli, nie czesać się rano, 
pracować do północy. Takoż 
-ja. 

Przepraszam za ten niemądry 
wstęp, nie licujący z powagą 
tematu i pozostający z nim bez 
ścisłego związ.ku. Choć prawdę 
mówiąc, sam problem brzmi w 
dzisiejszych czasach dość irra
cjonalnie. Kiedy pytałem dyrek
torów kilku pilskich przedsię
biorstw, co zmieni się na Ich 
podwórku przez najbliższych 
szesnaście lat, spoglądali na 
mnie z pewną dozą przymilnego 
zdziwienia - jak można być aż 
tak naiwnym? Panie kochany, 
rok dwutyslęczny?ll Toż ja nie 
wiem, co będziemy robili za 
dwanaście miesięcy, nie znam 
warunków przyszłej pracy -
jakże tu więc programować? Kie
dy, narażając się na ośmiesze
nie, nalegałem dalej, dyrektor 
spinał się i przedstawiał swoją 
listę życzeń. Czułem się jak 
złota rybka z bajki. 

Tu zagrała w T. Kowalew
skim dusza poligrafa i naro
dziło się pierwsze powojenne 
pismo "Piła Mówi". Stał się 
jego wydawcą, redaktorem na
czelnym i jednym z głównych 
autorów tekstów, a wszystko 
to robił społecznie. Poza tylko 
jednym wyjątkiem - modelem 
wynagrodzenia - pismo zna
komicie znalazłoby się w o
becnej reformie gospodarczej. 
Finansowało się zupełnie sa
mo ... 

Drukowano je w czynie spo
łecznym lub w ramach szko
!enia załogi zakładu poligra
ficznego, na papierze zaoszczę
dzonym przy produkcji innych 
druków, w ilości tysiąca eg
zemplarzy każdorazowo. Kto 
pisał1 Przede wszystkim T. Kc
walewski, ale jak sam wspo
mina, przykładali również swo
ich piór do tego dzieła" ... in
teligent Ran-Rokicki, Janko
wiak - mądry człowiek, Ze
browski z ZNTK. Była dziew
czyna, która podpisywała się 
pod reportażami z fabryk M
-ka. Pornocą techniczną nato
miast służyła stenotypistka pa
ni Chocilowska, która robiła 
również korektę. I była dr Ma
gierowa oraz polonistka pani 
Broszczykowa z mężem Kon
radem". 

Pierwszy numer "Piła Mówi" 
wyszedł w 1946 r . tuż przed 
wyborami do Sejmu. Piszący 
stanęli na stanowisku jedności 
narodowej i z tej pozycji u
prawiali swoją działalność in
formacyjno - propagandową. 
W ciągu ośmiu miesięcy ist-

- No więc chciałbym zlikwi
dować hałas w halach produk
cyjnych - rozpoczynał dyrek
tor. - Przydałby się również 
budynek socjalny. Niech pan na
pisze, że postawimy. Albo nie, 
niech pan nie pisze, mogą roz
liczać. Zeby było więcej ludzi 
do pracy o, to może pan na
pisać. l jeszcze, że produkcja 
wzrośnie, może nawet na eks
port. Zarobki będą wyższe. Nie 
powinniśmy mieć kłopotów z 
kupnem obuwia roboczego, po
prawi się zaopatrzenie w części 
zamienne. To wszystko, oto na
sza wizja roku dwutysięcznego. 
Pasuje do tematu, redaktorze? 

l tak l nie. Wybrałem się 
przeto do osoby najbardzlej kom
petentnej, zawodowo trudniącej 
się wizjonerstwem, powiedzmy 
od razu - do generalnego pro
iektanta miasta Plły. Pani To
mira lęska-Oieszak przyjęła 
mnie nadzwyczaj życzliwie, z 
kobiecą clerpliwoicl~t, wyja~nia
jąc - lalkowi l - meandry sztu
ki projektowania. Od tej pory 
mój wywód nabiera więc cech 
naukowego elaboratu, · zmienia 
się także - co jest logicznym 
następstwem zdobytej wiedzy -
używane słownictwo. "Z układu 
koncentrycznego utworzono mo
del przekształcania miasta w uk
ład pasmowy z zachowaniem 
jego właściwej skali. .. " 

Proszę państwa. Plła - 2000, 
to będzie taka sama Plła, jak 
dziś - tyle, że lepsza. Gdybyś
my mieli "Chemltex", byłaby 
to Piła dużo lepsza, bowiem po
nad stutysięczna, budowana z 
rozmachem godnym Huty Kato
wice i zgodnie z ambicją władz. 
Niestety, "Chemitex" rozdrapano, 
hale zagospodarowano, trawa . 

nlenia pisma zmagali się w l
mieniu społeczeństwa z róż
nymi uciążliwościami codzien
nego życia w zamienionym w 
zgliszcza mieście. Raz nawet 
zaatakowali komendę Milicji 
Obywatelskiej oraz sąd, które 
wygodnie urządziły się w 
Trzelance i w żaden spo~ób 
nie chciały przejść do Plły, 
gdzie właśnie tworzył się po
wiat. Swój ogromny wkład zre
sztą w to ostatnie dzieło miał 
właśnie T. Kowalewskl. Do 
dziś przetrwały dokumenty za
świadczające, Iż "dzięki jego wy
siłkom i niestrudzonej pracy 
oraz dużej lnicjatywie został 
utworzony powiat pllski z sze
rokim zapleczem gospodar
czym". Czytamy w nich rów
nież: " ... wymieniony był pil
nym, i sumiennym, zadania 
swoje wypełniał z całym po
święceniem". Było to w mo
mencie, gdy obejmował kiero
wnictwo pilskiej drukarni. 

Później jednak ... jak to w 
życiu bywa. - Minęły wybo
ry - wspomina z sarkazmem 
pan Tadeusz - politycy zajęli 
wywalczone przez siebie miej
sca, a tuba propagandowa w 
rodzaju "Piła Mówi" nie była 

· chyba już tak potrzebna. Był 
rok 1947. Główny Urząd Kon
troli Prasy cofnął zgodę na 
wydawanie pisma. Wszelkie 
nasze odwołania nie odniosły 
upragnionego skutku. 

I tak wydali 25 numerów 
ośmiokolumnowej, pierwszej w 
powojennej Pile gazety. Pra
wie równocześnie Tadeusz Kc
walewski otrzymał propozycję 

rośnie coraz wyżej, a miasto 
będzie mieć 72, góra - 80 ty
sięcy mieszkańców. Opieram się 
w swoich opiniach na opraco
wanym w latach 19n--80 per
spektywicznym planie rozwoju 
miasta do roku 1990. Z tego 
jednak względu, że u nas nie
mal wszystko toczy się z pla
nowanym poślizgiem, będzie to 
plan akuratny również w następ
nej dziesięciolatce. Jedynym, co 
ostatnio rośnie nam w sposób 
nlekontrolowany, jest przyrost na
turalny; być może więc liczba 
ludności okaie się za szesnaście 
lat dużo większa. 

Idźmy dalej. Plła rozwijać się 
będzie, bo musi. Będzie to jed
nak rozwój bardziej jakościowy, 
niżli Ilościowy. Musi przybyć wię
cej punktów usługowych, skle
pów, przedszkoli, muszą zmienić 
się standardy budowanych mie
szkań i ciągów komunikacyjnych. 
A przy tym wsz)"tkim - (jedni 
powiedzą: niestety, Inni przykla
sną) - Plła wkroczy do lasu. 
W'l<.roczy w sensie dosłownym, 
albowiem sporll część okalajll
cych miasto od południa lasów 
trzeba będzie po prostu wyciąć. 
Szkoda? Połowlcznle. To lasy 
słabe, na słabych glebach, ze 
złll regulac)ll wodną. Oczywi
ście, las na południu od Plły 
będzie rósł nadal, choćby ze 
względów czysto użytkowych -
raz dla zdrowia, a dwa dla o
chrony przed wiatrami 1 prądami 
atmosferycznymi z doliny Noteci. 

Nie zmienią się funkcje mia
sta: przemysłowo-usługowa oraz 
turystyczna. Z pewnościll nastllpi 
wzrost zatrudnienia w przemyśle, 
jest także dlań sporo terenów 
pod budowę nowych Inwestycji. 

pracy w Centralnym Zarządzie 
Przemysłu Poligraficznego w 
Warszawie. Jako jednak nie
odzownie potrzebny w Pile 
został przez władze miasta sku
tecznie zatrzymany. I pozostał... 
ale nie na długo, bo w dwa 
tygodnie późnie'j padł ofiarą 
czystki w PPS, której od nie
dawna zresztą był członkiem. 

Ucieszyć może natomiast fakt 
umieszczenia w planach całości 
potrzeb rozwojowych w sferze 
infrastruktury miejskiej. 1 tak 
powstanie nowe ujęcie wody pit
nej, stacja uzdatniania wody, 
oczyszczalnia ścieków (istnieją
ce pola irygacyjne nie wytrzy
mują obciążeń), wymieniona zo
stanie część sieci wodociągowej . 
Kłopoty z wodll - uwaga loka
torzy górnych pięter na "Gór
nym" l - trwać będll jeszcze 
około 10 lat. Zmodernizowany 
zostanie w najbliższych latach 
układ komunikacyjny : zamknie 
się obwodnicę śródmiejską, stwo
rzone zostanie dogodne połllCZe
nle między Jadwitynem i Koszy
cami. 

W kulturze, sporcie i rekrea
cji założenia są piękne, pow
staje jednak pytanie, czy wobec 
możliwości wystąplenia tzw. trud
ności obiektywnych, nie zechce 
się prowadzić innych inwesty
cji, "ważniejszych" - kosztem 
tych właśnie trzech działów. 
Jedno jest pewn(' : o Pilski Dom 
Kultury możemy być spokojni. 
Gorzej natomiast z "lskrll" -
pozdrowienia dla panów z OPRFI 
Tak trzymać! - nigdzie nie jest 
powiedziane, że do końca stu-

lecia doczekamy się wreszcie 
zapłonu... Jak mi powiedziała 
pani Tomlra lęska-Oieszak, w 
planach są natomiast tereny pod 
budowę nowych kin - ufam, iż 
moi wnukowie zdołajll w nich 
jeszcze obejrzeć wielkiego 
Bruce'a Lee ... 

W sporcie też ma być lepiej. 
To znaczy, nie sądzę, by piłka
rze gdziekolwiek awansowali -
w Plle na stadlonie trawa rośnie 
naszym "pod włos" i kładzie się 
dywanem pod nogi przeciwnika. 
Może by tak zmienić trawę? Albo 
przeciwników? Fakt jest faktem, 
że plany w sporcie i rekreacji lo
kulił np. na Osiedlu Górnym halę 
sportową, krytą pływalnię i ta
kież lodowisko. Drugi obiekt pow
stać ma na Koszycach jako 
część bazy rekreacyjnej przy 
zalewie. Będzie tam między in
nymi basen, sala gimnastyczna, 
boiska. Wszystkie te obiekty 
majll służyć przede wszystkim 
młodzieży, dla jej potrzeb ma 
także powstać międzyszkolny 
ośrodek sportu, a w nim szkoła 
sportowa wraz z obiektami. 
Przewiduje się także - i są ku 
temu wytyczone założenia urba
nistyczne - powstanie nowych 
typów szkół średnich, zwłaszcza 

zabudowa :i;:;~. 
Przemysł cal 

'~ 

zielen ·t~Jt" Y ... :~ 

wody~ 
drogi :=-E" 
kolej...- C 

- Powiedziano, że mimo swych 
zasług dla Piły, nie mogę po
zostać w szeregach partyjnych. 
Co ja się miałem wówczas 
tłumaczyć? W Poznaniu (gdzie 
akcja ta rozgrywała się -
przyp. autorki) byli członko
wie KM PPS z Piły, którzy 
przed dwoma tygodniami o
rzekli, że jestem r.iezbędny, a 

Fot. Archiwum 

tam, gdy wyrzucano mnie z 
partii, wszyscy milczeli - u
znali już za człowieka niepo
trzebnego". 

Tak to w grudniu 19-48 r . 
Tadeusz Kowalewski był wol
ny i wyjeżdżał do stolicy, gdzie 
proponowane uprzednio stano
wisko już niestety na niego nie 
czekało. Podjął mniej atrakcyj-

dla dziewczllt. Bezwzgl~dnie 
trzeba wybudować szkołę spec
jalną oraz przedszkola dla dzieci 
nlepełnosprawnych. Pod wszy
stkie tego typu obiekty plan roz
woju Piły .. zabezpiecza" odpo
wiednie tereny budowlane. 

Cóż, na tym moglibyśmy wła
ściwie zakończyć. Sądzę, że nie 
udało mi się ani w porządny 
sposób planu przedstawić, ani 
też nikogo doń przekonać. Moż
na by na przykład wertować za
łożenia dotyczące każdej z ulic, 
pisać, że "pod czternastym" do 
dwutysięcznego roku majll wy
mienić cieknącą spłuczkę, że 
uprości się przejazd u zbiegu 
ulic Browarnej, Alei Powstańców 
Wielkopolskich, Dąbrowskiego l 
Bydgoskiej, że rozpocznie dzia
łalność nowy szpital wojewódzki, 
że będzie można zasiąść przy 
kawie z etatowymi kawoazkarni 
spod znaku "Rodła" (hotelu), 
że wreszcie w redakcji, na 0-
krzei 7a, będzie zimą ciepło. 
Dziś jest zimno, przeto kończę, 
bo mi ręce zmarzły. 

JACEK PAZEśLUGA 

Rys. Andrzej Swiątek 

ną pracę kalkulatora. Znaleźli 
go tam jednak prędko przyja
ciele i pomogli podjąć pracę 
w Wydawnictwie "Książka i 
Wiedza", gdzie ob]ął funkcję 
kierownika Wydziału Poligra
ficznego. Emerytury doczekał 
w Wydawnictwie "Wiedza 
Powszechna", gdzie do 1965 r. 
sprawował odpowiedzialną fun
kcję inspektora poligraficzne
go. 

Obecnie ów pilski epizod, 
choć w żaden sposób nie da 
się zlekceważyć, powraca 
wspomnieniem w różnych od
cieniach. Bywa różny - gdy 
potraktować go refleksyjnie. 
Wówczas p. Tadeusz wzrusza 
się i mówi, że wspaniałą rze
czą w życiu jest spotkać na 
swojej drodze taką robotę, 

czuć się autentycznie potrzeb
nym. Bywa jednak i szary, 
smutny, zwłaszcza gdy powra
ca w szczegółach takich, jak 
choćby incydent usunięcia z 
PPS-u. 

Pomlmo dużej tolerancji wo
bec ludzkich slabostek i po
prawnego dziś rozumienia me
chanizmów tamtego czasu, 
trudno oprzeć się niesmakow 
Suma jednak - jak powiada 
- jest bardzo pozytywna. I to 
się liczy nade wszystko. 

JOLANT A PĘDZIWIATR 

------------------------------------------------------------------7 



Zwierciadło życia, czyli. •• 

PRZENOSINY W numerze 5 .,Piła Mó
Wi" z 6 patdziernika 1946 
r. ukazał się artykuł zaty
tułowany ,,Coś o Polakach 
pilskich" podpisany .,ski", 
nawiqzujqcy do zebrania 
Towarzystwa Spiewaczego 
św. Cecylii, na którym 
członków dawnej .,Halki" 
przyjęto do Towarzystwa 
jako jego członków hono
rowych. A oto komentarz, 
jakim opatrzyła redakcja tę 
publikację: 

,.W chwili obecneJ Jeoldmy 
łwladkaml przenoszenia biur sla· 
roslwa lrzclanecklego do Plly. Ale 
oto narastaJą nowe trudnołcl z 
władzami urzędów nleaespolonych. 
Zarówno Urząd Skarbowy, Jak 
Inspektorat Szkolny PUR, a nawet 
Powlatowa Komenda MO zwlekaJą 
a przealeslenlem swych biur, chę· 

tnie poddaJąc ucha pogłoskom l 
plotkom, te może Jeszcze nasl'lplt 
&miana l wlałnie Plłę przyłączy 

się do Trzdankl ... ) 
( ... ) Powlat pllski Jeol Iaklem 

dokonaaym l ale po lo &ostał 

utworzoay, aby dla włada l urzę

dów szukat luksusowych will w 

,.Póltora roku jestełmy goopoda · 
•zaml tu na tych ziemiach , a 
jednak stwlerdzlt trzeba, że jest 
mała liczba ludzi w naszym mie
ście , którym na sercu leży dobro 
l rozwój tego miasta . Dowodem 
tego Wystawa Przemysłu, Handlu 
i Rzemiosła . Na 16 tys. mieszkań
rów 1110 część mieszkańców zwie-

Opieszałość 

nie do 

przemilczenia 

azlła wystawę . Jest tn opleszalość 
nie do przemilczenia. Słusznie w 
jednym ze swych artykułów .,Piła 

Mówi" pisze o warlatach spcłecz

nlkach . Takich społeczników w 
Plle można na palcach obliczyć . 

Pytam sl~. o czym myśli reszta 
społeczeństwa . Wiemy, że każdy 

jest zatroskany swymi sprawami 
życia codziennego. Czyż jednak 
wytchnieniem po całodziennej, 

ciężklej pracy, mają być tylko 
zabawy l tańcówki? " (J .W .) 

( .. Piła Mówi" nr 4 z 29 wrzełnla 

1946) 

Awans 
targowiska 

Cały wysiłek budowlany 
pięciolatki skierowany zosta
nie na odbudowę śródmie

ścia. To wkroczenie do śród
mieścia zasygnaliz.owane zo
stało już w ostatnich latach 
przez wybudowanie osiedla 
Pilskiej Spółdzielni Mieszka
niowej przy ulicy Swierczew
skiego i przez budowę nie
dawno oddanych do użytku 

bloków mieszkalnych przy 
zbiegu ulic 14 Lutego i K. 
Marksa ( ... ). Na czoło wysu
wa się teraz przede wszyst
kim budowa pierwszego o
siedla mieszkaniowego na 
centralnym Placu Powstańców 
Wielkopolskich, tam gdzie je
szcze dziś w niektóre dni 
tygodnia malowniczo rozkła

da się targowisko. Przy Pl. 
Bohaterów Stalingradu wyro
śnie natomiast okazały pun
ktowiec. Plac Waryńsklego 

przestanie straszyć wypaloną 
ruiną budynku pocztowego, 
bowiem do istniejącej części 

gmachu dobudowany zostanie 
blok mieszkalny ... 

Pilska Spółdzielnia Miesz
kaniowa otrzymała nowe te
reny pod budowę nowego o
siedla przy ul. Bydgoskiej. 
( ... ) Przy ul. Kujawskiej pow
stanie Szkoła Tysiąclecia, 

przy Okólnej - bloki miesz
kalne. 

mało zniszczonych miasteczkachi 
W Plle się mieszka mnieJ wygo
dnie nit w Trzdance. ale w Plle 
odbudowuJe się niebagalelny fra
gment ogólaeJ odbudowy Ojczy
zny. Obecnołt władz państwo

wych Jest Jednym l watniejszych 
eleme~tów leJ ogromneJ pracy. 

OczekuJemy szybkiego zalnotalo· 
wanta wszystkich urzędów w Plle ... 

Tych wszystkich, którzy wynaJ
duJąc prawdziwe cay uroJoae tru
dności sprawę tę będą przewlekał, 

publicanie napiętnuJemy. 

(,.PIIa Mówi" nr 3 z 22 września 

1946) 

Jest kino! 
.,Jednak jest kino w Pile. 

Wierzyliśmy, że kiedyś musi 
się objawić, ale po tylu za
wiedzionych obietnicach i 
niedotrzymanych terminach, 

myśleliśmy o kinofikacji jako 
o abstrakcji, która gdzieś 

wprawdzie jest, ale mowy nie 
ma, aby nasze oczy mogły 

ją ujrzeć w Pile". 

(.,Piła mówi" nr 11 
z 17 listopada 1946) 

STRASZNA PLAGA 
.,( ... ) Stwierdzam, :te na terenie naszego województwa 

plaga pijaństwa przybrała zastraszające rozmiary. Jest to 
ponury obraz małomiasteczkowego :tycia, gdzie wódka 
króluje, powodując tragiczne spustoszenie w :tyciu społe
cznym. 

Nałóg alkoholizmu ogarnął młodzie:!;, wdziera się do 
urzędów państwowych, dociera do ludzi zajmujących od
powiedzialne stanowiska społeczne. Powoduje fale nadutyć 
i niszczy energię i zdolności ludzi, którzy mogliby być 
pozytywnymi i twórczymi jednostkami. Rozbija :tycie co
dzienne, sieje nędzę i deprawacje, łamie charaktery i wgry
za się coraz głębiej w nasze :tycie społeczne. Bez przesady 
mo:tna stwierdzić, :te podgryza korzenie naszej demokracji". 

(.,Pila Mówi" nr l z 5 stycznia 1947) 

.,Zamieuczajqc powyższy 
artykuł napisany przez 
.,miejscowego" Polaka, (na
zwisko i adres znane redak-

Polak 
-nie Polak? 

cji) chcemy zaznaczyć, że 
ogól polski ma otwarte ser
ca dla braci z pod niemiec
kiego jarzma. Krzywdy nie
zasłużone, które niesłusznie 
spotykają was ze strony nie
których urzędów i społe
czeństwa polskiego - bolą 
nas równie dotkliwie. 

Zwracamy wam jednak u
wagę na fakt, że miniona 
wojna wypaczyła wiele cha
rakterów i oto obecnie siu
unie patrzymy na was czuj
nie i z pewną dozq podej
rzliwości. Wasza praca dla 
Ojczyzny, wasze ustosunko
wanie się do wspólnej spra
wy szybko sprawią, te bę
dziemy mogli otworzyć na
sze serce dla was całkowi
cie i już na zawsze. 

Sami jednak pilnujcie, aby 
eliminować parszywe owce 
ze swej gromady, bo prze
cież powinniście się dobrze 
znać. 

I pamiętajcie, te łamy 
naszego pisma sq dla wa1 
zawsze dostępne". 

Redakcja 

~ZY PRZEMYSŁ POMOŻE 
PILE? 

W pierwszych dniach 
września br., gród Staszica 
będzie świadkiem kolejnej 
nietuzinkowej Imprezy kul
turalnej: II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Filmów Amator
skich o Złemlach Zacho
dnich 1 Północnych. Ju:l: po 
raz drugi w ciągu ostatnich 
dwóch lat miasto nad Gwdą 
prze:l:yje prawdziwą inwazję 
ludzi z kamerami l osób za
interesowanych filmem ama
torskim. Mot;na domniemy-

OGÓLNOPOLSKI 
FESTIWAL 
FILMOWY 

wać, :te miasto zdało dobrze 
egzamin jako gospodarz I 
Festiwalu, skoro organizato
rzy tej imprezy, wśród któ
rych jest samo dostojne 
Ministerstwo Kultury l Sztu
ki, zdecydowali slę przypi
sać ją Pile na stałe ... 

, 

Są w Plle allce, po których Jeł· 

dzą niemalb wyłączale poJazdy 
okreUoaycb praedllębloratw l &a· 
kładów. Jak na razie Jedaak w 
polu wldaeala tych Jednoalek ale 
mlddla się sprawa konserwacJI 
tych dróg l ulic. P'rzyl<ład: Jut w 
nbległym roku Zakład Dróg l Po· 
rz,dkowaala Miasta dostarcaył 

kierownictwu Oddalalu PKS w Pl· 
Je kosztorys aa przebudowę ulicy 
Choplaa od Bobalerów Stallagrada 
do ulicy Matejki. Bez re&ullatu. 
Ulica ta ale Jest potrzeboa dla 
celów komaalkacy)aycb, atywaaa 

ulnwazia" 
poetów 

V Plhkl t•nat•J łOIIłye"kl łd4'-
1 

a•ltl n"UrfqWł J-11: •• -. laJI*" . 
~ IJ(S" - 4alui.,.. - ......... 
kł}w, T&)lreseatajmcll polał baJ• 
o4 ZleleaeJ tU~ •• Olsllyaa (..,) 
W •-J IIQrtllle de'lllllloW.UI 
hta ZytNrlttlriJ l Nlbt atll«aaal
ltotu a hnula. órutota Sawn• 
fl• l 14iei lan.•Wid ae ~ 
aa, l'dewu: PaWUJe • ........ 

ibJU Wojdedl C..,.S.WIIIl • ... 
loaCiłl6.r•kłllllit(; .. ) We dllatutm" 
rtyeny ~ł rwllld ••• juf, ~ 
w lll4r}'l1l 111H>k IIWI~tn Orftlleo 
".... l 11 ... ,....,. Itryakt .. w. 
fUWT :ualadall ewał Yl~obll 
taneacl Jł0pi'U4Jddt t.,...,..
MadeJ M. Jl:łlliłewa"kl l Jó&ef aa
lajHak. 

PROROCZE 
SŁOWA 

aatomlaol Jest prze& PKS. Stąd 

walosek o partycypowanie PKS·a 
w koaatach przebudowy wopom
alaaeJ allcy ale Jest pretensją 

aleausadnloaą. 

R6wntet takle allce Jak Wawel
alta wykorzyatywua przede wszy· 
alklm prze& Tarlak Pa6stówowy 

lub Mlrecldego, utywaaa przez po
Jazdy Przedslęblorahra Pouuldwa6 
Naftowych, wlaay być przebudo
wane przy adalale tych dwóch 
przedolębloratw. 

(,.Ziemia Nadnotecka", nr 8/1963) 

Jedail z et nowych Jednostek 
aclmlablracyjnych, które wkrótce 
aalaaaguruJ'l dzlałalnołć, Jeal wo
Jewództwo pilskie. Decyzją władz 
aaJwytaaych Plla a'W1lasowala lor-

NOBILITACJA 
maiale do rugi atollcy regloaa, 
a laktycznie luakclę tę pełniła 

jut od dawna. Odbudowanie z 
ruta l zglla&c& 50-tyslęczae dali 
miasto Jest w promleniu blisko 
stu kilometrów aaJwlększym ołrod· 
kłem przemyołowym, ołwlatowym, 

kulturalaym l baadlowym. 

(,.Ziemia Nadnotecka", nr 6/1975) 

.. Piła tańczyła i piła w noc 
Sylwestrową na rzecz Akcji 
Pornocy Zimowej. 

Można powiedzieć, że oby
watele nasi lubią ten sposób 
filantropii. Liczyliśmy też z 
góry na powodzenie, ' tym 

Wywołało lo alcaym aleaapra· 
wledllwloae oburaeale włród oby, 
watell. Dlacaegol Cay cdowlek 
będący w porządku, całowiek pra· 
cy ma Jakikolwiek powód oba· 
wiat się lego rod&aju k-lrolll 
Cay ale aalety a sympatią racseJ 
patrzet na aasaych chłopców -
polskich przedet luakcjonarluoay 

SYLWESTER 
NA AKCJĘ ZIMOWĄ? 

bardziej, że nie wolno było 
organizować ani zabaw, ani 
dancingów konkurencyjnych. 

Bawiliśmy się zatem u. 
kolejarzy w świetlicy przy 
Warsztatach Głównych . 

( ... ) Oto funkcjonariusze 
U.B. przeprowadzili na zaba
wach kontrole dokumentów 
osobistych wszystkich męż
czyzn. 

u.a.. którzy wtedy, gdy my u
pomlnal'lc o troskach dala pow
nednlego oddajemy się wspólneJ 
nbawie - maszą pelnit twardą 

l alewdzięczną służbę obroay ła· 

du l spokoju. Na pewno woleliby 
raczeJ pójłt bawlt alę a namll 

Trzeba zmienić nastawie
nie ogółu w stosunku do U. 
B. Nie widzieć w nim uro
jonego wroga, a odwrotnie, 
obrońcę i przyjaciela". 

(.,Piła Mówi" nr l z 1947) 

DODATKOWE KREDYTY 
NA ODGRIJZOW ANIE 

.,Zarząd obwodu TRZZ (Towarzystwa Rozwoju Ziem Za
chodnich) w Pile interweniował we władzach naczelnych 
w sprawie przydzielenia Plle dodatkowych kredytów na 
odgruzowanie miasta. NaJeży liczyć się z przychylnym za
łatwieniem naszej interwencji, gdyż miasto Piła posiada 
jeszcze zbyt wiele śladów zniszczeń wojennych." 

(.,Głos Pilski" nr 6-7 październik - listopad 1959) 

Poczucie 
.,Obywatel, który przed 

kilku dniami wstając z ław
ki w parku zabrał na spod.
niach białą farbę, powinien 
niezwłocznie zapłacić w Ka
sie Miejsklej za tę farbę. 

Po 32 

humoru 
Plenlądze te będą utyte 

na nagrodę dla odnośnego 

pracownika MPGK". 

(.,Głos Pilski" nr 3---' 
lipiec sierpień z 1959 r.) 

latach 
od "Piła mówi" 

A więc stało się. Miesz
kańcy obszarów, których 
tycie latami całymi nie 
znajdowało dostatecznego 
odzwierciedlenia na łamach 
prasy redagowanej w cen
trach położonych poza ·o
brębem tych ziem, na któ
rych nic pod względem pra
sowym nie zmieniło się 

również po uformowaniu z 
nich jednolitej calostki ad

ministracyjnej- wojewódz
twa pilskiego, otrzymali na
reszcie tygodniowe pismo. 

Wieloletnie życzenia i po
stulaty, niezwykle trudne 
do urzeczywistnienia w do
brze nam wszystkim znanej 
sytuacji papierowej i poli
graliczne j, dzięki zabiegom 
wojewódzkiej instancji par
tyjnej stały się w końcu 

materialnym faktem. Przed 
Wami pierwszy numer no
wego tygodnika. N a 1 z e
g o tygodnika. 

(.,Tygodnik Pilski", 
nr 1/1979) 

"ZNOWU 
z 

CZIIBLNIKIMI" 

TygOdnik ~ł .wtl dJła
łalnołć. a tak ~ ładni• zło.. 

·( .. Ziemia Nadnotecka", 
nr 2/1962) 

(.,Ziemia Nadnotecka"), 
nr 4/1969) 

O budowie ogromnego z• 
kładu włókien chemicznych 
w Pile mówiło się dotąd nie
zbyt głośno, jakby z obawy, 
by nie zapeszyć szczęśliwego 
losu. Rozwój wydarzeń zdaje 
się wskazywać na to, iż 
tylko mało prawdBpodobny 
kataklizm gospodarczy mógł
by stanąć na drodze Piły 
do wielkiego przyśpieszenia. 

PROPORCJE 

. tyto. z• ł)łerwtze po 9fl*r· 
Wie wydanie utWu~ S. z 

datll 14 ł ut•g:o - ,w 
dnlo. kiedy ~ od lał 

~c:uJeM obcho4%lmy rocz· 
nic~ wnwoleQła Piły t JłJ 

powrotu doMacfenY. kt6ta 
obrała w owym pamiętnym 

1945 roku aocjalłstyczny Id• 

PRZYDAŁBY SIĘ HOTEL 
Słusznie, turystom indywidualnym powinny wy

starczyć powitalne slogany na granicach miasta 

w rodzaju: "Turysto, witaj w Grodzie Staszica" 

oraz zaciszne noclegi w przydrożnych zaroślach. 

Nic tak bowiem nie wpływa ujemnie na turystę, 

jak rozpieszczanie go kwaterami i noclegami. 

("Ziemia Nadnotecka", nr 5/1968) 

(.,Ziemia Nadnotecka", 
nr 3/1973) 

Ogółem w Plle w latach 1916-79 
oddano do użytku 2417 mieszkań, 

z tego do dyspozycji spółdzielni 

do zasiedlenia w ramach powszech
nej rejestracji 919 mieszkań. 765 
mieszkań przekazano do dyspozy
cji terenowego organu administra
cji państwowej. Zakłady pracy 
otrzymały •79 mieszkań. 194 otrzy-

mali Inni dysponenci w ramach 
budownictwa zakładowego. W wy
niku przeprowadzonej kontroll wy
typowanych przydziałów mieszkań 
stwierdzono, że aktualnie 124 miesz
kania zamieszkiwane S'l nlezgod· 
nie z przysługuj'lcyml normami. 
(,.Tygodnik Pllskl" , nr 45 z 9 XI 

1980) 

· runeł( ro1WOju. 
(.,Tygodnik Pilald'', 
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