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MÓWIĄ 
PIONIERZY: 

Stanisława Ćwiek, kio
skarka i bibliotekarka 

- Przyjechalam do Piły w 
maju 1945 roku, razem z bra
tem Piotrem, organizatorem i 
pierwszym naczelnikiem pilskiej 
poczty. W lipcu 1945 roku na 
stacji PKP uruchomiony został 
pierwszy kiosk "Czytelnika", w 
którym ja zostałam sprzedaw
czynią i nie tylko... Chodzi o 
to, że najcenneijszym mająt
kiem jaki przywiozłam ze sobą 
do Piły był liczący 500 egzem
plarzy księgozbiór. Książka za
wsze była moją pasją, stąd też 
za wszystkie moje oszczędnoś
ci wzboggaciłam swój zbiór. 
Gdy miałam ich około 1 000 
postanowiłem usankcjonować 
"moją małą" wypożyczalnię w 
normalnie funkcjonującą biblio
tekę. Za zgodą macierzystej fir
my uruchomiłam prywatną bi
bliotekę. Działała ona do 1948 
roku. 

Chętnych do czytania było 
bardzo dużo. Pilanie byli wręcz 
spragnieni polskiego słowa, a 
u mnie mogli wypożyczyć dzie
ła: Mickiewicza, Sienkiewicza, 
Prusa, Orzeszkowej, Zeromskie
go. Największym powodzeniem 
cieszyły się przedwojenne ro
manse. Stąd też z przykrością 
muszę stwierdzić, :że zostałam 
zaskoczona bezdusznością Urzę
du Skarbowego, który polecił 
mi za to płacić podatelc Zdez
orientowana tą decyzją zlikwi
Q.owałam ten tak potrzebny w 
mieścle ,.punkt usługowy". Mi
mo to nadal zabiegałam o po
pularyzację literatury i teatru. 
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MROŹNĄ ZIMĄ PRZYSZŁA WOLNOŚĆ 
W drugiej połowie 1944 

roku chyba już mało kto 
mógł powątpiewać w nie
uchronność upadku III 
Rzeszy, mimo, iż jej wo
dzowie z samym Hitlerem 
na czele wciąż zapowiadali 
zasadniczy pr~ełom w woj
nie. Ciągle też Hitler do
magał się od dowódców 
l żołnierzy "wałki do koń
ca". 

Wiele polskich mi,ast 
z rozkazu hitlerowskiego 
dowództwa skazano na los 

Wysokie tempo radzieckiej 
ofensywy styczniowej oraz o-, 
gólne trudności wojenne nie 
pozwoliły Niemcom dokończyć 
podjętych robót. Błyskawiczne 
postępy wojsk radzieckich wy
wołały również rozkład hitle
rowskiego aparatu władzy, któ
rego fu~cjonctriusze w uzasa
dnionej .·obawie przed czekają
cą ich karą niejednokrotnie w 
popłochu uciekali z zagrożo
ny•~ terf'n0w. rheos ... 1r ada 
jący się w sprawnie dotąd 
funkcjonującą hitlerowską ma
chiną przemocy powiększał ro
zmiar cierpień i strat wśród 
ludności cywilnej zmuszonej do 
ewakuacji w okresie mrozów, 
óądź - jak w Pile - zdezo
rientowanej sprzecznymi decy
zjami władz (rozkaz ewakua
cyjny komendanta garnizonu 

miast-twierdz, które miały, 
- jak oczekiwali Niemcy 
-rozbić lub przynajmniej 
na długo powstrzymać l 
osłabić impet spodziewa
nych radzleckich uderzeń. 
Również Piła została ob
jęta przygotowaniami do 
obrony w okrążeniu, a 
dowództwo niemieckiego 
garnizonu zarządziło sze
roko zakrojone roboty in
żynieryjne. Do prac tych, 
oprócz specjalnych jedno
stek saperskich i fortecz
nych, Niemcy skierowali 

płk. Cieselerfl został od1vołany 
przez wizytującego miasto grup
penfiihrera SS dr Gebharda a 
następnie 27 stycznia podtrzy
many przez nowego komendan
ta ppłk . Heinri cha Remlingera). 
W rezultacie ludność cywilna 
opuszczała miasto już w trak
cie walk, co musiało powodo
wać dodatkowe straty. 

24 stycznia pojawiły się pod 
Pilą pierwsze czołgi 12 korpusu 
1= nc • ·t,c g."! <' i }ii gc .. n"'" r 
N. Tiel~akowa (z 2 armii panc. 
gw. gen. płk. Siemiona Bogda
nowal, które po koncentracji 
w rejonie Jeziorek i Smi!owa 
podjęły nieudaną próbę prze
łamania wschodniego odcinka 
niemieckiej obrony. Jednocześ
nie od poludniowego wschodu 
nadciągały wojska 89 korpusu 
piechoty gen. mjr Michaiła 

wielotysięczną rzeszę lud
ności cywilnej, robotni
ków przymusowych l wię
źniów różnych obozów hi
tlerowskich. W ykoriystu
jąc przedwojenne jesz
cze umocnienia otoczono 
miasto kilkuwarstwowym 
pierścieniem obronnym 
szczególnie mocnym we 
wschodniej części gęsto 
nasyconej betonowymi 
schronami bojowymi. Tam 
też wykopano rów prze
ciwpancerny o długości 
prawie 8 km. 

Sijazowa (61 armia piechoty 
gen. płk. Pawła Bielowa), które 
30-31 stycznia zamknęły hitle
rowski gamizon Piły w okrą
żeniu. 12 korpus panc. gw. 
ruszył dalej na zachód. 

Komendant twierdzy ppłk, 
Remlinger zdołał skupić pod 
swymi rozkazami ok. 20 tys. 
żołnierzy, choć trzeba się tu 
zastrzec, że wszelkie obliczenia 
opierają się jedynie o dane 
'·, 'ko•.·r~ Op;tcz o,:d1ia!ćw 
.vehr achtu Remlinger dyspo
nował kilkoma batalionami 
Vo\ks5,urmu (głównie były to 
pododdziały niszczycieli czoł
gów), formacjami policyjnymi 
oraz wcielonymi do załogi gar
nizonu ozdrowieńcami i urlo
powiczami, którzy ugrzęźli w 
mieście wobec przerwania linii 
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W numerze: 

R. Chwaliszewski o pol
skim rodowodzie Piły 
W. Plnkowska o ideach 
Stanisława Staszica 
J. Pędziwiatr rozmawia z 
Janem Jankowskim - l se
kretarzem KM PZPR 
M. Paprzyckl rozma~ia z 
płk Ryszardem Dąbrow
skim - przewodniczącym 
Miejskiej Rady Narodowej 
W. Wrzask dyskutuje z 
działaczami Towarzystwa 
Miłośników Miasta Piły 
K. Tadych o aktywach i pa
sywach życia kulturalnego 
A. Milczyński przedstawia 
kronikę ważniejszych wy
darzeń 40-lecia 
Nadto przedstawiamy pro
blemy: służby zdrowia, bu
downictwa mieszkaniowe
go, przemysłu, sportowy 
sukces 40-lecia 

Wśród nadnoteckich obsza
rów puszczańskich, nad rzeką 

Gwdą zwaną także Chudą, na 
północ od znane~o ~rodu Uj
ście, rozlokowała się niewielka 
t'sada leśna. Jej przemysłowy 
charakter znalazł odbicie w na
:wie- Piła. 

Cena 20 ZŁ 

Foto: Stanisław tre]ow ski 

"BYĆ NARODOWI . . ' UZYTECZNYM ... ' 
Większość miast szczyci się 

,.swoimi wielkimi". Z Piłą zwią

zana 'jest osoba Stanisława 

Staszica, człowieka o fascynu

jącej osobowości, którego zna

my z mądrości odważnej i sku

tecznści działania. 

Staniław Staszic urodził się w 
pilskiej rodzinie mieszczań
skiej, która na trwałe zapisa
ła się w tradycji miasta. Jego 
dziad - And~;zej przez trzy
dziesięciole<i:ia sprawował wy
sokie godności w Pile, a oj
ciec Wawrzyniec 10 lat był bur
mistrzem. Z chwilą zaboru mia
sta przez Prusy i narastaniu na
cisków germanizacyjnych rodzi
na Stasziców opuściła ~ród nad 
Gwda, 

Pochodzenie mieszczańskie 
Stanisława Staszica, któremu 
przyszło żyć w cza~ach Rzeczy
pospolitej Szlacheckiej nie uła
twiało, jakbyśmy to określili, 
startu życiowego . Jak wspomi· 
na w swej autobio~rafii:, ,.wszę
dzie wstydzić się musiałem 
swego urodzenia, wszędzie je 
znalazłem okryte wzgardą, od-

dły, że ludność miasteczka Pi
ły pochoPżila ~łównie z pobli· 
skiego - rdzennie polskie~o -
Ujścia. Wszystkie znane ze ską
pych dokumentów źródłowych 
z. przełomu XV/XVI w., acz
kolwiek nieliczne, nazwiska 
i przezwiska mieszczan pil
skich, nie ' licząc imion chrze-

rzucone od czci, od urzędu, 
od ziemi". Był więc najpierw 
opiekunem i nauczycielem sy
nów kanclerza Andrzeja Za· 
moyskie~o. Okres ten wyko
rzystywał jednocześnie na pra
ce badawcze i spi~ywanje 
swych obserwacji. W tym cza
sie ogłasza' anonimowo: "Uwa
~i nad życiem Jana Zamoyskie 
go" i "Przestrogi dla Polski", 
w których poddaje krytyce po
stawy szlachty Rzeczypospoli
tej. 'Jdegrały te dzieła nieba
gatelną rolę w okresie poprze
dzającym uchwalenie Konstytu
cji 3 Maja. 

Po klęsce szlacheckie~o pań
stwa lepiej układały się losy 
S. Staszica. Zaczqł zajmować 
stanowiska w administracji 
Księstwa i Królestwa. Jako, że 
miał zawsze bardziej ostrą i 
inną od współczesnych wizję 
Polski, często wplątywał się 
w konflikty z rządzącymi kra
jem. Konsekwentnie walczył 
przeciwko przywilejom arysto
kracji i szlachcie, która formal
nie utraciła przywilej wyłącz

ności rządzenia, krajem, a nadal 
nim zawiadywała. Je~o wizja o
pierała się na społeczeństwie 
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Toteż' gdy w styczniu 1513 r. 
zjechał do Poznania dwór kró
la Zygmunta I Starego . po .;ta, 
·n.owiono skorzystać z okazji, 
by odnowić swe zagrożone 
przywileje (wójtowskie i miej
skie). 

W czwartek 19 lute~o 1513 
r., na podstawie przedłożonych 

Skąd nasz rodowód? 
W I połowie XV w'eku -

)ak ustalił to w swych ostatnich 
badaniach dr Ryszard Walczak 
_ osada otrzymała prawa miej
skie magdeburskie (przed 1449 
r.). Nadał je tenutariusz ujski, 
wojewoda kaliski i uczestnik bi
twy pod Grunwaldem - Mar
cin ze Sławska, który z łaski 
królów polskich zarządzał tzw. 
tenutą ujską. 

Foto: Stanisław Pręgowski Wspomniane badania dowio· 

ścijańskich, posiadały brzmienie 
polskie. 

Nieustanne zatargi wójta i 
miszczan pilskich ze starostą 
ujskim Hieronimem Mosińskim 
herbu Łodzia o respektowanie 
przywilejów miejskich i wój
towskich kazały tym pierwszym 
szukać oparcia na dworze kró
lewskim. Czynili to tym śmie
lej, że byli przecież bezpośred
nimi podelanymi królewskimi. 

dokumentów, jakie je~o przod- · 
kowie posiadali od Marcina ze 
Sławska, stosowne potwierdze
nie otrzymał imć Jakub , wójt 
dziedziczny w miasteczku kró
lewskim Pile. 

To szczęśliwe załatwienie 
sprawy spowodowało, że w 
dwa tygodnie póżniej na prośbę 
mieszczan pilskich kancelaria 
królewska pod datą 4 marca 

ciąą dalszy str 2 
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MÓWIĄ 
PIONIERZY: 

. Leon N owak, piekarz 

- Do Piły trafiłem przypad· 
kowo. Po · odzyskaniu w dniu 
28 kwietnia 1945 wolności w 
niemieckim lagrze wróc~em w 
rodzin~e strony, gdzie nieste
ty nikogo nie zastałem. Otrzy7 
małem natomiast skierowanie 
do pracy w Szczecinie. Tam je
dnak nie dojechałem. Wysia- . 
dłem w Pile aby uniknąć ·dal
szej podróży z niezwykle ucią
żliwym i natrętnym towarzy
szem. 6 maja po rozejrzeniu się 

·w nieznanym mi mieście od
kryłem przy ulicy Bieruta w 
zupełnie dobrym stanie piekar
nię. Bądź co bądź bytem pie
karzem. Tak rozpoczęła się mo
ja pilska kariera zwykłego rze
mieślnika, którego wyroby dla 
wszystkich były potrzebą dnia 
codziennego. Pierwszy <Ąhleb 
wypiekłem dla wojsk radziec
kich. Nastę~nie chleb kupowa
li u mnie na kartki ówcześni 
mieszkańcy Pily. Ponoć 'był to 
dobry chleb i smaczny, 

Jadwiqa Zielińska, na.: 
uczyciełka , 

- w sierpniu 1945 roku o
trzymałam angaż jako nauczy
cielka w Szkole Podstawowej 
nr 2 w której przez następne 
3z lat wychowywałam młode 
pokolenie pilan. 
Parniętam trud · tajnego nau

czania w ok.resfe okupacji. Jed
nak dla mnie najwięcej satys
fakcji dawała , praca w wyzwo
lone'j Pile. ~ie zrażały. nas 
ciężkie warunki. Była to dla 
mnie i wielu mi podobnych 
misja będąca rlie tylko powo
łaniem. Najbardziej l1.1biłam za-

• jęcia z najmłod~zymi oraz z 
języka polskiego. W czasie mo
jej długoletniej i aktywnt>i pra
cy było wiele miłych i nie
zapomnianych -chwil. Najwięk
szym zawodem dla mnie było 
"obowiązkowe" przejście na e
meryturę. 

Roman · Dąbrowski, dy
rektor Spółdzielczego. Do
mu Handlowego "Mer
kury'' 

- Do Piły trafiłem w lipcu 
1944 roku i... zostałem tu na 
stałe. Jeszcze ·przed wojną 
związałem się z handlem ucząc · 
się zawodu w Spółdzielni "Je
dnoś~" w Starogardzie, ale 
pełne kwalifikacje zdo):lyłem 
dopiero w Pile. Wymaqania 
wobec uczniów były wtedy 
znacznie większe niż ma to 
miejsce dzisiaj. Uczeń musiał 
pracować każdego dnia, a te
orię poznawał wieczorami. W 
handlu przeszedłem przez wszy
stkie .szczeble od sprzedawcy 
do dyrektora największej pla
cówki ha~dlowei w mieście ia· 
):l:im jest .,Merkury". 

Za swój osobisty sukces u
ważam powstanie w pierwszych 
latach powojennych, gdy byr 
łein p·rezesem , ,Społem" pow
stanie ciągu handlowego w 
centrum miasta oraz 16 no:wych 
pawilonów na terenie powsta
jących osiedli. 
pziś wiele se.tystakcji daje 

mi praca w "Merkurym". Sta
ram się k,ontynuować najlepsze 
tradycje pilskich handlowców. 
Chciałbym aby w najbliższych 
latach powstał nowy obiekt 
"Merkury 2", który stanąłby 
obok istniejącego . Liczę, że 
uda .. nam się to przedsięwzięcie 
w pełni zrealizować. 

Maria Majewska-Woźna 
- lekarz medycyny. Jed
na z organizatorek pilskiej 
służby zdrowia. _ 

- Do Piły przybyłam w 1955 
roku z Poznania mając ~uż 
pewne d-oświadczenie w pracy 
zawodowej, bowiem praco
wałam jako asystent w Klinice 

Dermatologicznej. Miasto przed
stawiało niezbyt budujący wi
dok. Idąc z dworca kojejawe
go zastanawialiSmy się z mę
żem: gdzie mieszka te dwa
dzieścia tysięcy' ludzi!? Pilski 
szpital był już zorąanizowany , 
w nim 'także oddział dermato
logiczny, któreqo zostałam tuż 
po przyjeździe, ordynatorem. 
Jak wszyscy mieszkańcy • Piły 
- tak i my w służbie zdrowia 
mieliśmy bardzo dużo pracy. 
Po dwadzieścia godzin i wię:. 
cej. I chocia.ż nie przy.iecha
'liśmy z zamiarem. dłuższego 
.bytowania - wrastaliśmy w 
pilski , krajobraz. Tu urodziły 
się nasze dzieci - Pila stall' 
się ic;h miastem, a przez to 
i naszym. 

· Zebrali: 

Ewa ,Jasnosz, Stanisław Pot
niak i Wiesław Swiś 

2 PIŁA MÓWI 

~ROŹNĄ ZIMĄ PRZYSZŁA WOLNOŚĆ "BYĆ NARODOWI 
dokończenie ze str. l . jednostek artylerii lufowej (w go marszalek Zukow, : zaządd· ł e 

komunikacyjnych na wschodzie tym 22 dywizję artylerii prze- od generała _Pe~cho~owicza ~y- UZYTECZNYM '' 
przez Armię Czerwoną. Cała ta łamania) i rakietowej. Wycią- chiego zdławiellla hitlerowskie.- 1 
dosyć przypadkowa zbieranina gając właściwe wnioski z da- go oporu. W tej sytuacji woj- . . 
dysponowała wszakże imponu- nych rozpoznania oraz z do- ska 125 korpusu (60 i t-85 DP) 1 •• • 

jącymi zapasami żywności, pa- tychczasowych doświadczeń do- wzmocnitmo dwoma pułkami 
Uw i amunicji a co najważniej- wództwo radzieckie zablokowa- 260 DP (płk J. Gorszenin), dwo-
sze - zaskakująco potężnym lo Piłę z trzech kierunków, a ma pułkami czołgów, pułkiem 
uzbrojeniem (duża ilość kara- główne uderzenie wymierzyło ciężkich dział pancernych i ar-
binów maszynowych, dział i w najsłabszy ..:._ jak słusznie aylerią różnych typów - w 
czołgów, pociąg pancerny) i oceniano - zachodni odcinek tym także polskimi bateriami, 
lotniskiem. Osłonięty solidnie obrony. Najsłabszy, lecz wcale którymi gen. ,Perchorowicz 
wykonanymi umocnieniami (bo nie słaby... przejściowo dysponował. Utwo-
i wewnątrz miasta całe kwar- rzona w ten sposób potężna 
tały a nawet budynki przygo- Posuwające się po obu stro- grup~ operacyjna otrzymała 
towano do obrony), zlepiony nach szosy berlińskiej (Al. Woj- wsparcie powietrzne ~6 armii 
z różnych oddziałów i grup ska Polskiego) oddziały radziec- lotniczej - m.in. działania nad 
garnizon pilski pod żelazną kie natknęły się na desperacki Piłą podjęły dwa polskie pułki 
ręką Remiingera przeobraził opór Niemców. · Pierwsze ra- lotnicze (szturmowy i myśliw-
się . w g~ożnego przeciwnika. dzieckie natarcia w tamtym ski) z 4 !Mieszanej Dywizji 
Przekonało się o tym dowódz- rejonie nie przyniosły powodze- Lotniczej. 
two' 89 korpusu związanego nia, ponieważ hitlerowcy obwa
walkami o ro:z;bicie zewnętrznej rowani w zawczasu przygoto
linii obrony podzielonej na wanych punktach i gniazdach 
cztery ,.,fronty" {odcinki). Nota oporu zadawali duże straty a ta:::' 
bene jednym z 0dcinków . do- kującym tyralierom. Wobet 
wodził mjr von Haase - po tego dowództwo radzieckie 
latach podsekretarz stanu w . zmieniło taktykę rzucając do 
rządzie RFN! walki samodzielne grupy sztur-

W dniach 2-4 lutego zadanie 
rozbicia sił hitlerowskich prze
jęła 47 armia piechoty gen. 
ljtn. Franza, Perchorowicza, a 
właściwie 'jej 125 korpus pie
choty gen. mjr. Andrieja An-' 
driejewa, który otoczył miasto 
siłami 185 (płk M. Muzykin) i 60 
(gen. mjr W. Czernow) dywizji 
piechpty. Wokół miasta rozlo
wano\ ponaclt? 7naczne ilos<"i 

Generał Franz Perchorawicz 

dokończenie ze str. l 
1513 r. wydala dokument odna
wiający prawa miejskie Piły. 
Spisano je na standardowym 
formularzu stwierdzając status 
prawny miasta istniejący .iuż 
od kilkudziesięciu lat. 

Centrum życia miejskiego Pi
ły stanowiła ulica Maryi. Pan
ny, zwana też Kościelną, roz
lokowana wzdłuż tranzytowej 
drogi do Ujścia (obecna Aleja 
Piastów). Tu właśnie znajdo
wało się pierwotne Stare Mia
sto. Na przedłużeniu tej osi w 
kierunku. północnym, za most- · 
karni na strumieniach rozcią
gała się ·ulica Nowomiejska 
(dziś Wodna). 

mowe, w sile batalionów i kom
panii, wzmocnionych artylerią 
(w tym samobieżną) i czołgami. 
Zastosowano zasłony dymne 
umożliwi'ające podciąganie <).ział 
dużego kalibru do ognia na 
wprost. 

Zanie}(.okojony przeciągają 
cym się oblężeniem (Pila pozo
stała głęboko na tyłach frontu) 
dm1 (,rtr,l I Fron111 Białoruskie-

f' oto: A,rr.:hiwum 

ski herbu Rogala - Wie,lkopo
lanin rodem z Kaczlina nad 
Wartą wytycza nowy kształt 
urbanistyczny Piły; m. in. N'o
wy Rynek - dzisiaj za ch·. 
część Placu Zwycięstwa oraz 
Zydowski Rynek, jeszcze do 
niedawna możliwy do rozezna
nia, choć od 1938 r. bez syna
Waryńskiego. Układ ten, nie 
gogi, ostatnio znany jako Plac · 
licząc kolejnej pożogi w 1934 r. 
przetrwał prawie · nietknię
ty (w centrum) do 1945 r. 

U schyłku niepodległości sta
nęła tutaj chorąggiew hu- 1 

sarska znaku ks. A Czarto-

Po zaciekłych .walkach, od
pierając wciąż z furią kontra
takujących Niemców, oddziały 
47 armii opanowały rejon fa
bryki . samolotów "Albatros", 
zabudowania zakładów kolejo
wych i zbliżyły się do centrum 
miasta, a 11 lutego po opano
waniu parku miejskiego (Park 
Staszica) i rejon dworca kole
jowego wyszły nad Gwdę. Ra
dzieckie -dowództwo zażądało 
od Remiingera bezwarunkowej 
kapitulacji. Komendant twier
dzy nadal jed.nak dysponował 
poważnymi silami i .wciąż o
bowiązywał go rozkaz Hitlera, 
aby bronić się · do km'lca, a na 
dobitkę fiihrer nadał mu 13 lu
tego Krzyż Rycerski i awanso: 
wa): do stopnia pułkownika. Fa
natyzm Remiingera nie mógł 
mu przecież przesłonić aż nadto 
oczywistych faktów - słabną
cego morale podległych mu żoł
nierzy, katastrofalnej sytuacji 
na coraz bardziej oddalającym 
się froncie zewnętrznym i wre
szcie zupełnego już bezsensu 
walki w oblężeniu. Nie zamie
rzając się poddać płk Remlin
ger podjął decyzję o ucieczce 
garnizonu z pilskiego kotła. W 
nocy z 13 na 14 lutego po u
przednim wysadzeniu mostów 
na Gwdzie załoga twierdzy po
dzielona na kilka grup rozer
wała blokadę w rejonie stacji 
Pi!a-Podlasie i posuwając się 
leśnymi drogami ruszyła na 
północ. Oddziały radzieckie 
sforsowały Gwdę, rozgromiły 
niemieckie grupy osłaniające 
odwrót i do }1lołudnia 14 lutego 
oczyściły miasto z resztek nie
przyjaciela, który wciąż jeszcze 
zadawał ciosy, o czym świad
czy ·zestrzelenie I śmierć (ok. 
godziny 1,0.30) kpt. pilota Ole
·ga Matwiejewa - lotnika l 
polskiego pułku myśliwskiego. 
Rozproszone w lasach na pół
noc od Piły wojska Remiingera 

/zostały prawie doszczętnie roz
bite przez oddziały 3 armii u
derzeniowej i l armi Wojska 
Polskiego. 

14 lutego 1945 roku miasto 
rodzinne Stanisława Staszica 
ciężko . okaleczone (ponad 75 
procent w;· gruzach) po długo
trwałych zmaganiach wojen
nych powróciło po 173 latach 
niemieckiej niewoli do Polski. 

Leszek SUWIK 

pruski Fryderyk Wilhelm III 
wraz z królową Luizą. Następ
nie w latach 1807-1812 mia
sto znalazło się w granicach 
Księstwa Warszawskiego, sta
nowiącego namiastkę polskiej 
państwowości. Wówczas to 
proboszcz pilski Ignacy Bo
cheński aktywnie włączył się 
w organizację administracji, o
światy i szkolnictwa polskiego 
w - całym Departamencie By~ 
goskim. Wraz z upadkiem gwia
zdy napoleońskiej przyblad
ły nadzieje tutejszych Polaków. 

Tymczasem miasto otrzymało 
nowe n'tłwierzchnie ulic, mosty, ' 

dokończenie ze str. 1 
pracy i wspólnocie ludzi umie
jących myśleć, kochających 
prawdę, dla których ciekawość 
st~łaby się potrzebą. I. też w 
swej działalności -oświatowej ·w 
Królestwie Kongresowym, miał 
Staszic ten cel przed sobą -
wychowywać ludzi myślących. 
Zycie swe przebył Stanisław 
Staszic niezwykle aktywnie, 
równocześnie ciągle . samotnie 
walczył ze swymi oportunista-
mi. . 

Dzisiaj badacze wielu dyscy
plin przyspasabiają sobie je· 
go metody badawcze, spostrze
żenia i uwagi. Tak ·jest z qe
ologami, którzy wysoko oceni
li jego fundamentalne dzieło pt. 
"O. ziemiorództwie Karpatów i 
innych gór i równin Polski", 
będącym syntezą danych doty
czących budowy geologicznej 
Folski do 1815 roku i dają· 
cy mu zasłużony przydome.k 
"ojca polskiej geologii". 

Historycy użnający za naj
ważniejsze zadanie w tej dzie
dzinie objaśnienie biegu dzie• 
jów i rozwoju społeczeństw 
przez wskazywanie sprzecznoś
ci ,są skłonni przyjąć Staszica 
jako b~dacza historii. W swych 
pracach historyczno-politycz
nych bowiem zwłaszcza w: 
"Uwagach nad życiem ... " i 
"Przestrogach dla Polski" wiel
ki pilanin nakreślił ' przy
czyny niepomyślnej sytuacji 
kraju i przedstawił swój pro
gram reform. Najważniejszą ce
chą jeqo politycznej działalnoś
ci było dostrzeżenie przez nie
go ścisłego związku mię
dzy sprawami społeczeństwa, 
:::arodu i państwa. 
Ciekawostką może będzie to, 

że Stanisław Staszic stał się 
,.ojcem chrzestnym" pansla
wizmu - idei stworzenia związ
ku państwowego, który skupiał· 
by wszystkie narody słowiań
skie. Marzenie to pojawiło się 
u tego wybitnego myśliciela u 
schyłku lat ieqo życia, kiedy 
to przestał być gorącym rzecz
nikiem obrony niepodległości, 
a stał się nawet zwolennikiem 
współpracy z władzami pań
stwa zaborczego. 
Stanisław Staszic należał do 

tych ludzi i tych umysłów, któ
re zasiewały inspirujące ziarna, 
pobudzały działania ludzkie 'fi 
różnych dziedzinach. Gdy dzia
łał nad zagadnieniami geologii, 
to z jednej strony wzbogacał 
wiedzę społeczeństwa polskie
go o istniejących warunkach 
naturalnych, a z drugiej for
mułował programy przebudowy 
społeczno-gospodarczej kraju. 
Podobnie rzecz się miała z ca
łą jego . polityczno-społeczną 

działalnością. Wysuwanę przez 
'niego hasła rozwijania wiedzy 

' 

Koniszewscy, Hercowie, Woj
ciechowscy, Mroczkowie, Polar
kowie, Jasińscy i szereg in
nych, których wymienić . nie 
sposób. 

Wielu z nich uzyskując pe
wną niezależność ekonomiczną 
we własnym warsztacie czy 
sklepiku - wraz z dr Antonim 
Drygasem od 1875 r. współ
tworzyło w Pile, Polskie Towa
rzystwo Przemysłowe. Kultywo
wano polską pieśń, polskie sło
wo i czytelnictwo polskiej 
książki. 

W 1914 roku 25-tysięczna Pi
ła zostaje powiatem miejskim 

Już w 1581 r. odnotowano 
istnienie na lewym brzgu 
Gwdy przedmieścia zwanego 
Za mostem (obecnie Zamoście). 
W dwadzieścia lat póżniej 
wzmiankowane zostały t<$.że 
dwa dalsze przedmieścia: Bor
k.owo (współcześnie - ul. Bie
ruta) oraz Góra (ob. Osiedle 

,Górne). 

Skąd nasz rodowód? 
Na początku XVII w. (1605 r.) 

miasto Pila wraz ze starostwem 
ujsko-pilskim otrzymuje z woli 
Zygmunta III Wazy królowa 
Konstancja. Jako gorliwa ka
tolic.zka ruguje z miasta zwo
lenników reformacji i popiera 
budowę nowego kościoła far
nego z murowanym prezbite
rium i drewnianą nawą. Swią
tynia ta przez wieki stanowić 

będzie symbol polskości miasta 
nad Gwdą. 

Pierwszą ze znaczących klęsk 
był wielki pożar, jaki w 1626 r. 
strawił niemalże całą drewnia-

. ną zabudowę miasta. Bezrad
nym pogorzelcom przyszła 

wówczas z pomocą ich wład
czyni - królowa Konstancja. 
Z je'j to rozkazu dworzanin i 
sękretarz królewski Targow-

, 

ryskiego, generała ziem podol
skich, której porucznikiem był 
stolnik poznański Wojciech 
Werbno-Rydzyński z Wyrzys
ka. On to na wieść o zawiąza
niu konfederacji w Barze (1768) 
przystąpił do niej i rozpoczął 
działania wojenne na Krajnie, 
podrywając tym samym całą 
Wielkopolskę. Jednakże już 18. 
IX.1772 r. Prusacy wraz z tere
nami nadnoteckiini zagarnęli w 
niewolę na okres 173 lat także 
Pi!ę. 

Król pruski Fryderyk II oso
biście interesował się osadni
ctwem niemieckim na całym 
tym obszarze oraz w Pile. Pro
ces ten przebiegał początkowo 
nie bez trudności. 
Zwycięstwa napoleońskie 

sprawiły, że najpierw na prze
łomie pa~ .. d ziernika i listopa
da 1806 r ku zatrzymał się w 
Pile ucieka ący z Berlina król 

pocztę i regularne połączenia 
z Berlinem, Królewcem i wie
lu innymi ośrodkami. Pożar w 
1834 r. spowodował odbudowę 
i nówy wystrój miasta. Wraz z 
rozwojem ,.wieku pary'\ i po
stępującej odbudowy pojawi
ły się cegielnie ,tartaki oraz 
krochmalnia. Od 1851 r. począ
wszy, dynamicznie rozwijała się 
komunikacja kolejowa, czyniąc 
P.i!ę jednym z istotnych ' jej 
węzłów. Dla jej ochrony przy
bywały tutaj coraz liczniejsze 
oddziały wojska. Trwała budo
wa gmachów publicznych, skle
pów, hoteli i warsztatów. 
Wśród napływowych urzędni

ków pruskich właściwe oblicze 
miasta kształtowali Polacy 
przybywający tulaj głównie z 
pow. chodzieskiego, do które
ąo , Piła naówczas należała. 
Swiadczą o tym rodowody pil
skich rodzin, takich jak np.: 

Okres I wojny światowej kła
dzie się cięniem na jej dżie
jach, jednak już 5. VIII.1917 r. 
Polacy pilscy organizują się w 
chórze .,Halka". Obok polskie
go śpiewu rozwijają się akcje 
odczytowe na patriotycznych 
wieczornicach. • · 

W ośtatnich dniach 1918 r. 
Polacy organizują wiec w sali 
Schreibera - przy obecnej uli
cy Swierczewskiego, a w· ho
telu Teofila Drozdowskiego 
goszczą delegatów Powiatowych 
Rad Ludowych Ziemi Nadno, 
teckiej. Przesilenie nastąpiło w 
nocy z 6 na 9 sycznia 1919 r., 
podczas walk powstańczych o 
Chodzież, kiedy to Niemcy pil
scy z trwogą oczekując ataku, 
dwukrotnie zrywani byli alar
mami i bicie,m w dzwony. Spo
wodowało to' gwałtowną reak
cję władz niemieckich. Piła od
tąd ·stała się bazą Grenzschutzu 

o warunkach dzlałama i rze· 
telnej pracy są aktualne do 
dziś. Wszystko bowiem to, co 
w świadomości w1ąze się z 
tym nazwiskiem jest lub może 
być przydatne w naszym dzia• 
laniu, budowaniu programów 
przemian i ich reaHzacji. Wi
zję przys2;_łości można budować 

jedynie w opardu o głęboką 

analizę przeszłości. najbardziej 
cenne są wówczas . te treści z 
tradycji historycznej,. które u
czą myślenia całościowego i 
dynamicznego, a zarazem pro· 
pagują programy śmiałe, lecz 
trzeźwe i osiągane rzetelną pra·· 
cą. Treści te odnajdujemy tak 
w pismach jak i w działaniach 
Stanisława Staszica. Nie lubił 

on bezpłodnego debatowania 
charakterystycznego dla ów
czesnego społeczeństwa szla
checkiego, lećz chciał konkret-
nych dokonań i reform. 

We ws-półczesnej Pile trud
no znaleźć materialne pamiąt· 
.ki po tym - wielkim pilaninie i 
Polaku. Najtrwalszą okazała się 
pamięć o tym wybitnym filo
zo.fie, działaczu politycznym, o
światowym, gospodarczym, oj
cu polskiej geologii. Pierwszą 
formą publicznego uczczenia 
Stanisława Staszica w Pile by· 
lo ufundowanie przez Poznań· 
skie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w 1905 roku tablicy pa
miątkowej w · kościele św. Ja
na Chrzciciela. Po powrocie Pi
ły do Macierzy w 1945 roku już 
w pierwszych dniach wolnoś

ci nazwano jego imieniem je· 
den z głównych placów miasta. 
W niedługim czasie mieszkańcy 
grodu nad Gwdą w czynie spo
łecznym odbudowali dom ro
dziny Stasziców. Znalazło w 
nim miejsce muzeum ku czci 
tego wybitnego polaka okresu 
Oświecenia. Na patr6na - Sta
nisława Staszica wybrały so· 
bie: Szkoła Podstawowa nr 1, 
Zespół Szkół Ministerstwa Gór
nictwa i Energetyki; szpi
tal, Filski Hufiec; ZHP. Jego 
imię nosi także jedno z osie
dli mieszkaniowych "Sta· 
szyce". Szc:zęśliwym trafem Pi· 
la stała się siedzibą 'jednego z 
największych w kraju przedsię
biorstw Poszukiwań Nafty i Ga
zu, które czynnie realizuje myśl 
Staszica. 

W okresie powojennym orga
nizowano wiele imprez popu
laryzujących postać i dorobek 
Stanisława Staszica. Były to m. 
in. sesje popularno-naukowe, 

·Wystawy, konkursy, prelekcje, 
spotkania. Popularyzowaniem 
staszicawskich idei zajmuje się 
od niedawna Towarzystwo Mi
łośników Miasta Piły. 

Wiesława PINKOWSKA 

tłumiącego okoliczne zrywy po
wstańcze, a działacze miejsco
wej Rady Ludowej zostali u
więzieni. 

· Propaganda anty,Polska za
biegała o pozostawienie mia-
sta w granicach Niemiec. 
Wkrótce wbrew pierwszej 
wersji traktatu pokojowego 
przewidującej powrót do gra
nic z 1772 r., Traktat Wer
salski (18.06.1919 r.) pozosta
wił Piłę po . stronie niemiec
kiej. Granicę polsko-niemiecką 
wytyczono w ·odległości 3-5 
km na południe i wschód' od 
miasta. Wśród wielu pilskich 
Polaków zapanowało rozgory
czenie, zamożniejsi zaczęli wy
jeżdżać do niepodległej Oj
czyzny. 

W dodatku miasto wyznaczo
no na siedzibę władz prowincji 
zwanej ,.Marchia Graniczna Po
znań-Prusy Zachodnie". Pod 
tym szyldem PEa miała cał
kowicie zatrzeć sw(lj polski 
rodowód i stać się wzorco· 
wym bastionem walczącej niem
czyzny. Jej nośnikami miały 
być instytucje, urzędy, pla
cówki kultury, oraz wydawnic~ 

, twa. Pomimo tego, zwłaszcza 
w dni targowe rozbrzmiewała 
tu polska mowa. Chór "Halka" 
kuLtywował polską pieśń pre
zentowaną na otwarcie w ko
ściele św. ·Jana. Czynny był 
także oddział Związku Polaków 
w Niemczech kierowany przez 
Stefana Wojciechowskiego. 

Aktywnie działali ci wszyscy, ·_ 
którzy w najtrudniejszym da
sie nie zaparli się swej polskoś
ci. Oparciem ich był Konsulat 
Rzeczypospolitej Polskiej; je
go widocznymi symbolami by
ły godło i barwy biało-czer-
wone. ' ' 

Roman CHWALISZEWSKI 
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Kulturalne 
aktywa • l pa~ywa 

SpoJrzenie na 40-lecie 
pilskiej kuliłlry nie może 
być, nawet w najkrótsz-y_m 
i refleksyjnym zaryste, 
spojrzeniem uproszczonym 
- ograniczonym tylko do 
minionego 40-lecia w Pol
sce Ludowej. Zycie kultu
ralne warunkują w istot
nym stopniu dzieje mia;;ta, 
tradycje,. procesy etniczne 
i społeczno-gospodarcze. 
W przypadku Piły te uwa- 
runkowania historyczno
-społeczne są wyjątkowo 
niekorzystne i taki punkt 
widzenia powinien cały 
czas być uwzględniany we 
współczesnej refleksji nad 
procesami kulturowymi i 
przemianami kulturalnymi 
w mieście. 

·Powrót po 173 latach niewoli 
do Macierzy postawił przed 
pierwszymi osadnikami ogrom 
niezmiernie trudnych proble
mów do rozwiązania. Po tak 
długim okresie .,wielopokole
niowej" niewoli kulturę polską 
tworzono w Pile zupełnie od 
podstaw. Od podstaw tworzono 
także kulturę socjalistyczną. 
I tworzyli ją głównie ,ludzie 
przybyli z różnych stron kraju. 
Duży stopień zniszczenia mia
sta spowodował, że nie zacho
wały się znaczniejsze material
ne pamiątki polskości w posta
ci chociażby zabytków narodo
wej kultury. To też stanowiło 
niemale u trudnienie dla proce
sów integracyjnych w .,nowej" 
Pile. Pozostały tylko ledwie na
macalne strzępy polskiej his
torii miasta. 
Pokażny dvrobek w zakresie 

działalności kulturalnej Towa
rzystwa Młodych Przemysłow
ców z ostatniego ćwierćwiecza 
XIX-go stulecia był raczej za-

• pomniany. Bardziej widoczne 
były osiągnięcia tego okresu 
czasu związane ze stworzeniem · 
w Pile ważnego węzła ko!ejo
weqo J~•"-• że właśnie kole
Ja,zt:'nie tylku urucnam1all pll
ski przemysł po wojnie, ale 
także kulturę. Położenie komu-

Łatwo na bieżaco śle
dzić wydarzenia politycz
ne, gospodarcze i kultu
ralne w takim mieście jak 
Piła. Gorzej gdy przycho
dzi sięgnąć pamięcią 
wstecz. Szybko okazuje 
się, że brak po prostu od
powiedniej dokumentacji. 
Niemożliwe ale prawdzi
we. Istnieją w tym zakre-

nikacyjne decydowało również 
o dalszym rozwoju mldsta, .co 
wyznaczyło niejako miejsce PI!y 
na mapie kulturalnej odrodzo
nej PoPSki. 
Pobrzmiewała pierwszym . o

sadnikom pieśi1 polska choru 
.,Halka" działającego bardzo 
prężnie do 1933 roku. ogromny 
wpływ na rozwój wyzwolonego 
miasta miała dramatyczna walka 
żołnierzy radzieckich i polskich 
o jego wolność, qkupiona cmen
tarzami, ale i u'vieńczoncl no
wymi symbolami - bohaterd
mi walk o wyzwolenie. Przede 
wszystkim jednak wolz:a, pol
ska i socjalistyczna- Piła. roz
poczęła budowanie własneJ. kul
tury w oparciu o wspamały 
dorobek życia Stanisława Sta
szica - wielkiego syna narodu 
i miasta, który stanowJI ele
ment naj silniej jednoczący we 
wspólnym tworzeniu nowych 
kulturowych jakości, element 
najsirniej utożsamiających lu
dzi z miastem. 

Dlatego też, niezależnie od 
ogromu zadań związanych z od
budową miasta i uruchamia
niem przemyslu, j\lż 2 1Ipcc1 
1947 roku na plenarnym ze b I ct

niu członków Miejskiego h.o
mitetu PPS wysuńięto wmosek. 
o szybką odbudowę zniszcz~
nego domu rodzinnego St<~m
sława Staszica· z myślą o utwo
rzeniu w nim muzeum. W tym 
cza-sie działała już od ponad 
roku szkoła muzyczna oraz kmo 
.,Zorza" i Dom Społeczny. Ak
tywna działalność zespołu en
tuzjastów Towarzystwa PrzyJa
ciół Muzeum Staszica doprowa
dziła do oflcja lnego otwarcia 
placowki w styczniu 1951 r. 
W tym momencie minęły trzy 
lata od wprowadzeni<~ się do 
pierwszej siedziby biblioteki 
publicznej. 

W pierwszych lalach po Wy?
woleniu obok na tunlnego pro
cesu tw'orzenia i udostępni,1IJid 
bazy dla podstawowych pla
cówek upowszechniania kul
tury, rozwijało się życie. kul
turalne. Była to .,kultura swi:
tlicowa". Na początku lat pH:;c
dziesiątych działało blisko trzy
dzieSCl swiethc, a we ws?yst
kich z nich liczne zespoły ar
tystyczne. Rozwinięcie tej im-

sie ogromne luki. ~oble
mem tym zajęło się Towa
rzystwo Miłośników Mia
sta Piły. Już sama nazwa 
sugen,1je, że ta społeczna 
organizacja skupiła wokół 
siebie grono ludzi, którym 
bliskie są wszystkie spra
wy miasta. O tym co robi 
Towarzystwo Miłośników 
Miasta Piły i co w życiu 

panującej wówczas działalności 
świetlicowej umożliwiło szyb
kie uruchomienie pracy kultu
ralno-wychowawczej domu kul
tury, pomimo przed)użającego 
się remontu obiektu przezna
czonego dla tej placówki. 

Po pewnym opadnięciu iali 
kultury entuzjastycznej, orga
nizowanej w szerokim społecz
nym •roncie, znaczącym wyda
rzeniem w latach sześćdziesią
tych (1963 r.) I.'Jyła Pilska Kon
ferencja Kulturalna. Dała ona 
początek nowym koncepcjom 
organizacyjnym, sformulowała 
program i zadania w zakresie 
upowszechniania kultury, po
wołała do życia Pilskie Towa
rzystwo Kultury. W tym c.zasie 
Piła szerzej i donośniej zaak
centowała się w kraju swimi 
inicjatywami. Charakterystycz
ne, że wszystkie te ,.szerokie" 
inicj~ywy miały ściśle lokalne 
podłoze i zmierzały do promo
cji kulturalnej miasta bezpo
średnio przez jego popularyza
cję, co wyrażały nawet nazwy 
imprez - np . .,Moje spotkania 
z Piłą. Wtedy właśnie, dzięki 
Pilskim Turniejom Poetyckim, 
wielu znanych poetów poświę
ciło >Woje wiersze nas?emu 
miastu. Ogólnopolski zasięg 
uzysk<tły takie imprezy jak: 
konkurs fotograficzny i festiwal 
li.r11ów amatorskich. Obok 
wspomnianych już placówek 
kultury, w Pile funkcjonawala 
wtedy aż 6 kin! (łza się w oku 
kręci. .. ). By! to bez wątpienia 
(lrlta 60-te) bdfdzo dobry okres 
pilskiej kultury. 

Póżniej znów jakby coś się 
załamało. Zdawetloby się, że 
na krótką. Reforma administra
cyjna stworzyła mldstu w 1975 
r. historyczną szansę. Pila, któ
ra nie bvła nawet stolicą po
wiatu, uzyskała status miasta 
wdjewódzkiego. Wiele przyczyn 
spowodowało, że ta wielka 
szansu nie została jeszcze przez 
miasto w pełni wykorzystana. 
Piła w większym stopniu stała 
się stolicą nowo powołanego 
organizmu administracyjnego, 
o co było wiele uzasadnionych 
obaw, niż dynamicznym ośrod
kiem kulturotwórczym ,.samym 
w sobie". I to nieza1eżnie od 

kulturalnym grodu na~ 
Gwdą się działo i dzieje 
mówią: Henryk Pankau
prezes, Bogusław Janicki
wiceprezes i Marian Horst 
- wiceprezes TMMP, a 
jednocześnie przewodni
czący RM PRON. ~ozma
wiał i dyskusje opracował: 
Władysław Wrzask. Zdję
cia Stanisław Pręgows~i. 

, 
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OD ZAPOMNIENIA 

Musiało minąć prawie 40 lat 
po wojnie, żeby w Pile pow
stało coś takiego jak Towa
rzystwo Milośników Miasta Piły, 
a szkoda - stwierdza Henryk 
Pankau. Tak się jakoś zawsze 
składało, że zawsze o tym się 
mówiło, ale czas mijał i mijał. .. 
Dobrze się jednak moim zda
niem stało, że wreszcie w paż
dzierniku 1982 roku Towarzy
stwo rozpoczęło swą dzia łal
ność. 

Czy nie było to możliwe 
wcześniej? 

Marian Horst: Odpowiedż na 
to pytanie nie jest łatwa. W 
życiu różnie bywa. Wszystko 
musi trafić na podatny grunt. 
Ja także kiedyś wybrałem Piłę 
i czując się z nią związany 
chcę jej pozostać wierny. Gdy
byśmy spojrzeli w minione lata 
musimy pamiętać, że w naszym 
mieście działały wcześniej róż
ne stowarzyszenia , i organiza
,cje, które były swego rodzaju 
drożdżami w mniej lub bardziej 
żywym ruchu społeczno-kultu
ral'nym. · 
Bogusław Janicki: Zycie bie

gło tak szybko, że o wielu 

ważnych sprawach szybko za
pominano. Wystarczy popatrzeć 
jak funkcjonuje Archiwum Pań
stwowe. To co jest wręcz urą
ga przyjętym zwyczajom. Myślę 
że był to wynik peryferyjnego 
traktowania Piły w minionych 
latach. Fakt, że nasze miasto 
zostało stolicą województwa 
niewiele zmienił na lepsze. 

Co dla działaczy skupionych 
w TMMP jest najważniejsze? 
Chodzi mi o główne sfery zain
teresowań ... 

Henryk Pankau: Podstawo
wym zadaniem jest interesowa
nie się problemami swego mia
sta. Być może jest to podejście 
typowo prowincjonalne, ale ta

kie są fakty. Chcemy to wszyst
ko co się dzieje utrwalać w 
ludzkiej pamięci. A poza tym 
ożywiać to czego nie ma. Wielu 
z nas ma za sobą wiele lat ży
cia w Pile, potrafi na zimno 
ocenić co było dobre, a co złe. 
Bogusław Janicki : Uważam, 

że wciąż problemem numer je
den jest potrzeba integracji 
społeczeństwa. Był czas, że za
częło się to wszystko konsoli
dować. Zaobserwowaliśmy, że 

po reformie administracji w 1975 
roku nastąpiło rozbicie, a wręcz 
raziużnienie dotąd istniejących 
więzów. Tak się składa, że do 
Piły trafiła ogromna liczba lu
dzi· z wyższym wykształceniem. 
Cóż z tego skoro ich prawdę 
mówiąc nie widać żyją swoim 
życiem, stoją z boku. Ina'CZej 
mówiąc nie wrośli jeszcze w to 
.,swoje" miasto, nie czują się 
pilanami! Stąd też lansujemy 
otwartą formułę naszych dzia
łań, dla każdego jest miejsce. 

Jakie są konkretne wyniki 
Waszej dotychczasowej działal
ności? 

Henryk Pankau: Naszym suk
cesem pierwszym jest to, że 
jesteśmy zauważani w struktu
rach władzy i określonych śro
dowisk. To właśnie z naszej 
inicjatywy powstaje lista pio
nierów - ludzi, którzy tuż po 
wojnie najpierw odgruzowywa
li, a później budowali Pilę. Na 
tej liście mamy już ponad 700 
nazwisk. Z okazji 475 roczńi
cy nadania Plle praw miejskich 
przez polskiego króla zorgani
zowaliśmy sesję popularno-na
ukową poświęconą, krótko mó-

niepodważalnych osiągmęc 1 no· 
wych faktów kulturowych. W 
obliczu 40-lecia ważne jest jed
nak ·to, że ma ku temu odpo
wiednie (lepsze niż kiedyś) wa
runki społeczno-kulturalne. 

Kontynuowane jest zainaugu
rowane w 1971 r. Biennale Fo
tografii Artystycznej .,Dziecko" 
jako impreza międzynarodowd. 
Ogólnopolski wydżwięk miały 
Pilskie Dni Literatury. Mają: 
.,Konfrontacje", działalność re
c-,. calarów i amatorskiego· tt:
atru, Dyskusyjnego Klubu Fil
mowego, oraz plastyków - za
równe zawodowych, jak i nie
profesjon.:~lnych. Pilscy działa
cze organizują szereg imprez 
poza miastem o zasięgu ~gól

nepalskim i międzyparodowym, 
co jest pochodną stołecznych 
lunkcji miasta w stosunku do 
regionu nadnoteckiego. 
Prężnie rozwinęło się w ostat

nich latach muzealnictwo w 
Pilsltiem za przyczyną coraz 
sprawniej działającego Muzeum 
Okręgowego. Utworzono w 1978 
roku nową placówkę - Mu
zeum Wyzwolenia Miasta Pily. 
Duże osiągnięcia organizacyj

ne i dydaktyczne ma szkoła 
muzyczna kształcąca uczniów 
na poziomie pierwszego i dru
giego stopnia. Pows-tała pro
fesjonalna Orkiestra Ka·meral-
na. 

W piąte dziesięciolecie pilska 
kultura wkracza z silnymi śro
dowiskami twórczymi, zorgani
zowanymi głównie w ostatnich 
latach. Dotyczy to zwłaszcza 
plastyki i środowiska młodoli
terackiego. Piła dysponuje jed. 
ną z najliczniejszych grup ar
tystów -pla~tyków spośród no
wych miust wojewódzkich i bo
daj najliczniejszą grupą nie
profesjonalnych twórców zrze
szonych w PSPN. 

Biorąc pod uwagę specyficz
ne w.uunki rozwoju miasta ja
ko tego, które zostało Macie
rzy pr2iywrócone, stan aktualny 
kultury w Pile nie daje powo
dów do prowincjonalnego za
żenowania zważywszy, że prze
cież wszystko co zosta1o stwo
rzone nie ma skali odniesienia .. 
Bo to, co było na poc~ątku 
40-lecia, było - po prostu -
niczym. A jest, zupełnie nowe 
społeczeństwo - zintegrowane 
(to też niebagatelny fakt kul
turowy!). zdolne do dalszych, 
zwielokrotnionych osiąg.nięć. 
Tym bardziej, że minione 40-
-lecie to przestrzeń czasu (nie
stety!) nieubłaganego odchodze
nia pionierów pilskiej kultury, 
tworzących głównie nową pil
ską społeczność. 

Krzysztof T ĄDYCH 

wiąc udowodnieniu podważa
nych przez niemieckich rewizjo
nistów polskości naszego mia
sta. Uważam, że trzeba to wciąż 
dokumentować. Inną sesję poś
więciliśmy walce o polskość, 
a w tym roku w rocznicę wyz
wolenia odbęd,zie s~ spotkanie 
na temat zbrodni hitlerowskich 
na terenie województwa pil
skiego w latach 1939-45. Ses
jom tym zwykle towarzyszą o
kolicznościowe wystawy. 
Bogusław Janicki: Jectnocześ-

Henryk Pankau 

nie staramy się pozostawiać 
przy takich okazjach ślad pisa
ny. Stąd działalność wydawni
cza. Każdego roku w rocznicę 
wyzwolenia wydajemy jedno
dniówki pn. .,Piła mówi". Na 
ukończeniu są kolejne wydaw
mctwa. Mamy już zgodę na wy- · 
danie c1lbumu fotograficznego 
pn. ,.Szkice pilskie", który po
winien ukazać się na tegoro
czne święto Odrodzenia. Wraz 
z odsłonięciem pomnika ku czci 
ciemiężonych przez hitlerowców 
w obozie jenieckim .,Albatros" 
ukaże się pod takim tytułem 
wydawnictwo dokumentalne. Po
dobnie zresztą jak przy odsło
nięciu tablicy pamiątkowej na 
gmachu byłego Konsulatu Pol
skiego w Pile w okresie mię
dzywojennym, ~tóry był ostoją 
Polaków walczących o swe pra
wa do Ojczyzny. 

Henryk Pankau: Marzy się 
nam monografia Piły, w peł
nym tego słowa znaczeniu. Jest 
szansa, że ukaże się ona w naj
bliższych latach nakładem Wy
dawnictwa Poznc1ńskiego. Czas 
również zebrać istniejący ma
teriał fotograficzny z pierw-

: . -

W każdym dom.u·- · 
- p_olskie serce. · .. 

Towarzystwo Rozwoju Ziem 
Zachodnich, popularnie zwane . 
TRZZ, działało w czasie od 26 
maja 1957 do 8 stycznia 1971 
roku. Jego działalność w Pile 
i regionie nadnoteckim ciążą
cym ku Pile ma dosyć dobrą 
dokumentację w artykułach poz
nańskiej, bydgoskiej i koszaliń
skiej prasy, w wydawnictwach 
pilskich roczników, w pilskich 
gazetach, yt pismach społeczno
-kulturalnych, w okolicznościo
wych opracowaniach Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, w 
archiwach Miejskiej Rady Naro
dowej. 

Niniejsze opracowanie ma być 
krótkim przypomnieniem podej
mowanych prac nakazany,ch sta
tutem TRZZ, ma slużyć inspira
cji opracowania szerszej pracy 
s·u::ącej .upamiętnieniu działaczy 
tego Towarzystwa i ich emocjo
nalnego zaangażowania w spra
wę przywracania Polsce tego, co 
kiedyś Polsce zrabowano, co 
próbowano zniemczyć w kłamli
wych przeinaczeniach historii, 
przez rzekomych naukowców 
pruskich, co szczególnie hitle
rowscy specjaliści oq przewrot
nej propagandy, ukazywali swoim 
i obcym obywatelom. 
Poważnym problemem była 

sprawa wytWarzania społecznej 
więzi wśród stale napływającej 
z różnych zakątków świata lud
ności, a więź ta była konieczna · 
ze względu na konieczność od
budowania, rozbudowania i za
gospodarowania zniszczonego w 
75 -procentach miasta. Nowej pil
skiej społeczności trzeba było 
przypomnieć dzieje Piły, jej 
związku z Polską, pokazywać 
perspektywy przyszłościowego 
zagospodarowania miasta. Trze
ba też było krzątać \się dookoła 
realizowania pokazywanych per
spektyw, obok praw historycz
nych Polski do tych ziem, stwa-

. rzać fakty zagospodarowania 
odzyskanej ziemi ciężką pracą 
robotników, chłopów i inteli
gencji oraz wielkimi nakładami 
pieniężnymi. W pojęciach współ
czesnego człowieka liczy się 
przede wszystkim pr.awo do cze
goś jeśli to coś wykonałem włas
nym trudem, własnymi środkami 
finansowymi. 

W dniu 4 pażdziernika 1957 
roku odbyło się w Pile zebranie 
organizacyjne TRZZ z udziałem 
przedstawicieli Rady Naczelnej, 

szych dni po drugiej wojnie 
światowej. 
Wróćmy do współczesności. 

Czy jesteście w TMMP zado
·woleni z obecnego stanu pil
skiej kultury? 

j'viarian Horst: To zależy o 
czym mówimy. O bazie czy też 
o ofercie dla przeciętnego od
biorcy. Są to dwie różne spra
wy i należy je rozpatrywać 
z osobna. 

Henryk Pankau: Jeśli chodzi 
o bazę to uważam, że różnego 

Bogusław Janicki 

rodzaju placówek i sal w Pile 
mamy bardzo dużo. Podobno 
nie ma gdzie robić w naszym 
mieście .dyskot~k dla młodzie
ży, a tymczasem wiele zakła
dowych sal i świetlic jest zam
knięte na trzy spusty. Chodzi 
o to aby puste sale odżyły. Nie
wątpliwie potrzebne są obiekty 
biblioteki wojewódzkiej, archi
wum, a także dla Muzeum Re
gionalnego ... 

To coś nowego, słyszę po raz 
pierwszy ... 

Henryk Pankau: Muzealnicy 
są s~romni i nie chcą głośno 
o tym mówić. Prawda jest taka, 
że w Pile mamy: Muzeum Okrę
gowe im. Stanisława Staszica 
i Muzeum Wyzwolenia. A prze
cież Pił.a powinna, jako stolica 
województwa gromadzić muze
alia z całego regionu. Od tego 
nie mo:i;na uciec. 
Bogusław Janicki: Nie mniej 

ważną sprawą jest oferta kul
turalna dla społeczeństwa mia
sta. Jest w tym zakresie dość 
dziwna_ sytuacja. Działa Społe
cz.na Rada Kultury przy pnhy
dencie miasta, która jest gło
sem doradczym dla administra-

· Zarządu Wojewódzkiego, mieJ
skich przedstawicieli życia poli
tycznego, społecznego, gospodar
czego, oświatowego i kulturalne
go. Oceniono ogramny wysiłek 
pilskiego społeczeństwa za 13 
lat władzy ludowej. Wyznaczono 
zadania dla pilskiej organ1zacji 
TRZZ, przydzielono ' zadania po
szczególnym członkom zarządu, 
w skład którego weszli: Jan 
Gruchała, Marian Horst,. Jerzy 
Garskii, Stanisław Koźmiński, 
Czesław Czajkowski, Kazrmierz 
Chodkiewicz, Henryk Pankau, 
Stefan Pakuła, Kazimierz Łapa. 

Zagadnienia kontaktu z miesz
kańcami powierzono Jerzemu 
Garskiemu, który jako _ redaktor 
,.Głosu Płlskiego" do 1961 roku 
umiejętnie miesięcznik ten wy
dawał, honorariów autorskich nie 
płacił, bo fundusze miał skąpe, 
ale publikowano w ty111 wydaw
nictwie informacje z miast i po
wiatów naturalnie ciążących ku 
Pile. W roku 1961 lokalna ga
zeta pod zmienionym tytułem 
,.Ziemia Nadnotecka" przeszła 
staraniem TRZZ w zarząd RSW 
"Prasa-Książka-Ruch' ... 

Kazimierz Chodkiewicz trosz
czył się o kontakty pilskiej or
ganizacji TRZZ z sąsiadami Piły, 
co dało początek Międzypowia
towej Rady Współlilracy, a także 
wielu spotkaniom pilskich kole
jarzy i , pracowników ZNTK w 
~ile z ,ich kolegami w Bydgosz
czy. 
Międzypowiatowa Rada Współ

pracy została ugruntowana pra
cą naukową profesora Piotra 
Zaremby pt. .. Obszary stykowe 
w planowaniu przestrzennym na 
przykładzie regionu Piły ". Za
nim praca się ukazała pilscy 
działacze TRZZ, a wśród nich 
Mieczysław Konieczny, Henryk · 
Pankau, Kazimierz Chodkiewicz, 
Jerzy Garski, Marian Horst i pi_ 
szący tekst, odbyli szereg kon
sultacji z profesorem Zarembą 
dostarczając mu wielu, szcze
gólnie statystycznych, informa_ 
cji. 

Ze środowiska TRZZ wyszła 
koncepcja utworzenia w roku 
1960 województwa pilskiego. W 
materiałach Komisji Planowan1a 
Prezydium Rady Ministrów zna
lazł się zarys województwa, ale 
ze względów finansowych spra
wę odłożono do korzystniejszych 
czasów. Stąd też jak sądzę dzi-
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cji. My też bierzemy udział w 
jej pracach. Sęk w tym, że nie 
wszystko co wymyślimy podo
ba się odbiorcom. Na zespół 
rockowy walą tłumy. Na kon
cert muzyki powamej, nawet 
w najlepszym wydaniu przy
chodzi garstka ludzi. Wydaje 
mi się że wyjściem z sytuacji 
jest stała, dobra oferta repertu
arowa, bez żadnych luk. Przy
dałby się np. stały teatr dla 
dzieci i młodzieży. Cóż widza 
trzeba sobie wychowywać ·od 

Marian Horst 

najmłodszych lat. Sądzę, że po
wołane do tego placówki kul
turalne mają jeszcze wiele do 
zrobienia. 

, O ile wiem, nie tylko pro
blemy kultury ::najdują się 
w centrum zainteresowania 
TMMP? 
Bogusław Janicki: Działal

ność prowadzimy w kilku ko
misjach - blokach. Bardzo ak
tywnie działa Komisja Ochrony 
środowiska i Estetyki Miasta, 
którą kieruje Franciszek Na
pierała. Proszę mi wierzyć, że 
żadne drzewo w Pile nie może 
być wycięte bez zgody tej ko
misji. To oni wpadli także na 
pomysł ustawienia w mieście 

estetycznych tablic ogłoszenio
wych. Kiedyś Piła straszyła 
o b lepionymi przez kartki drze
wami. Komisja tc1 dba również 
o to by w mieście było czysto. 
Jest to ważny element dbałości 
o miasto. 

Henryk Pankau: Jest to zgod
ne z ideami, które upowsze
chniamy. Inaczej p1ówiąc nic 
w mieście bez Towarzystwa Mi
łośników Miasta Piły. 
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1 
14 II - zdobycie Piły przez wojska radzieckie. 
18 II - przybyli pierwsi kolejarze z Bydqoszczy, którzy urucho
m111 stację kolejową oraz miejscową elektrownię - xa!Siliła ona 
w światło zarówno samą stację' kolejową jak 1 najbliższe zab.udo
wania. 
20 III - wojenny komendant miasta płk Guszimow przekazał 
władzę cywilną pierwszemu prezydentowi Piły Kazimierzowi Wlo
czywod.zie. Miasto w tym dniu liczyło 3 tys. mieszkańców. 
l VI - ruszają Zakłady Naprawcze Taboru Kolejoweqo, przyj
mując ·do naprawy pierwszy parowóz. Pierwsi lekarze, z Zofią 

, Kampą na czele, orqanizują służbę zd1owia - pierwszy prowi
zoryczny śzpital umiejscowiony zosta_j!! przy ul. Browarnej (na 
40 łóżek). 
VII - rusza roszarnia lnu i konopi, zakłady ziemniaczane. 
IX...:... inauguracja po 173 latach niewoli roku szkolneqo w t.rzech 
szkolach podstawowych, liceum oqólnokształcącym, technikum 
handlowym i szkole qospodarczej. 
Rusza fabryka papy, placówka Poznańskieqo Zjednoczenia Ener- · 
getycznego, zaopatrująca miasto i okolice w enerqię elektryczną. 
Rozwija się działalność handlowa Spółdzielni Spożywców Koje
jarzy. Organizowane są stałe ,;koncei("ty czwartkowe" orkiestry 
ZNTK; rozwi_ja działalność Kolejowy Klub Sportowy "Polonia". 
Rozpoczyna normalną działalność Urząd Pocztowy. 
23 X - pierwsze posiedzenie pełnomocnika Rządu na miasto 
i powiat pilski - rozgraniczono te dwa organy (siedziby w dwóch 
oddzielnych gmachach p,rzy pl. Staszica). Pod koniec roku 1g45 · 
miasto liczył9 10 tys. mieszkańców. 

194 
- prezydentem został Franciszek Toboła. Uruchomiono Fabrykę 
Wyrobów Metolowych i Odlewnię Zeliwa. Szpital przeniesiono 
do właściwego obiektu przy ul. Boh. Stalinqradu (obecnie al. 
Wojska Polskieqo); uruchomiono przychodnię leka,rskq, żłobek 
dla dzieci pracujących matek. GS "SCh" orqanizuje na terenie 
miasta swoje sklepy. Prawie normalnie funkcjonują wodociąqi 
i kanalizacja. Powołano Zarząd Nieruchomości Miejskiej. Pow
staje Powiatowa Rada Związków Zawodowych z przewodniczą
cym a,rch. inż . Hieronimem Piotrem. 

Saperzy L W P budowali pierwszy most. 

7 VII - ukazuje się pierwszy numer czasopisma "Pila mówi", 
którego zespołem redakcyjnym kieruje Tadeusz Kowalewski. 
Ukazało się 36 numerów teqo pisma, które było drukowane 
w Drukarni Państwowej w Pile {ostatni nume,r z 4 V 1947 r.). 
2 IX - starostą powiatowym zostaje Wacław Cegiełka. 
7 i 8 IX - pierwszy Zjazd Kupiectwa Folskiego z terenu Ziemi 
Lubuskiej z równoczesnym otwarciem w odbudowanej przez pil. 
skie rzemiosło części obiektu szpitalneqo przy ul. Boh. Stalin
!Uadu (dzisia_j al. Wojska Polskieqo) Wystawy Przemysłu, Han
dlu i Rzemiosła w Pile. 
Z powodzeniem odbudowuje miasto firma budowlana Konstan
tego Jurczyka l Ska, m.in. w odbudowanej sali qimnastycznej 
przy Liceum Handlowym znalazło pomieszczenie kino ,.Zorza". 
5 X - zebranie Tc;>warzystwa Spiewaczeqo św. ,.Cecylii, ńa któ
re przybyli byli jeqo członkowie ze Związku Pilaków w Niem
czech - złożyli hołd umęczonym w hitle,rowsktch obozach kon
centracyjnych: Franciszkowi Brzezińskiemu, Fellksowi.Kow.alkow
skiemu, Stefanowi Wojciechowskiemu i Wiktorowi Hercowi. Był 
obecny i nadal aktywny na terenie Piły Szczepan Mroczek -
działacz ZPwN. 
6· X - I Walny Zjazd Powiatowy Stronnictwa P,racy. 
15 X - pierwsza sesja MRN, które_j przewodniczącym został 
Teofil Zebrowski, a w skład Prezydium weszli: Wiktor Wołłejko, 
Czesław Matecki, Lech Ran-Rokleki i Adam Dąbek (gremium li
czyło 28 radnych). 
7 XI - obraduje Rada Gospoda;rcza Ziemi Lubuskiej pod prze-

. wodnict:wem ,. wojewody poznańskieqo Stefana Brzezińskiego. 
Uczestmczyli wszyscy starostowie Ziemi Lubuskiej oraz deleqaci. 
z Wrocława i Warszawy. 
17 XI - obchodzono uroczyście 25 rocznicę powstania Polskieqo 
Związku Zachodnieqo; postanowiono odbudować dom urodzin 
Stanisława Staszica. 

194 
11 I - wiec przedwyborczy, na którym przemawiał m.in. kandy-
dat na posła dr Feliks Widy-Wirski. . 
16 I - pi["ezydent ogłosił podział Piły na 6 dzielnic. 
1g I - dzień wyborów do Sejmu - na liście kandydatów znaj
dowali się: Feliks Widy-Wirski, Jan Wolski, Kwiatkowski, Swor
nowski, Karól Strzałkowski. 
g II - prezesem Zrzeszenia Samodzielnych Kupców został Józef 
Weie)jbrod. , 
22 II - pierwsza sesja .Powiatowej Rady Narodowej w Pile po 
zlikwidowaniu Obwodowej RN. W skład nowej ;rady weszli prze"- · 
stawiciele qmin i mniejszych miast w powiecie Trzelanka 
i Krzyż. Oddano do użytku kładkę pieszą przez Gwdę. Dom Spo
łeczny, kierowa'ny przez Jerzego senderskiego z powodzeniem 
prowadzi działalność świetlicową i kursy repolonizacyjne dla 
ludności ;rodziJ11ej; pracują zespoły: teatralny, muzyczny, chóral
ny, dobreqo czytania, plastyki, zabawkarski i robót kobiecych. 
Pilscy pięściarze zwyciężyli g:7 bokserów bydqoskiej "Brdy". 
Ukazała się w sprzedaży "Pieśń młodzieży pilskiej" do słów 
Konrada Broszczyka i muzyki Stefana Musiola - nauczycieli LO 
- chętniE! wykonywana przez uczniów oqólniaka. _ 
2g III - podczas piei["wszej zwyczajne_j sesji Powiatowej RN jej 
przewodniczącym wybrano Roman aBrota, a radnym do WRN -
Michała Wikli.ńskiego (obaj z Trzcianki). 
31 III - pierwsza konferencja PPS, podczas której wybrano wła
dze organizacyjne. 
Eksponaty a;rchologiczne ze zrujnowanego muzeum przy ul. Sta
szica (obecnie kasyno milicy_jne) przekazano do Muzeum Naro
dowego i Muzemu Archeoloqiczneqo w Poznaniu. 
V - powołano Społeczny Komitet Odbudowy Rodzinneqo Dom
ku Stanisława Staszica przy ul. Browarnej, w skład któreqo wesz
li Edmund Blatejewicz, Kazimierz Czerwiń!iki, Jerzy Garski, Ta
deusz Kowalewski, tadeusz Mikolaszek, Tadeusz Mlyniuk, Hero-
nim Piotr. Józef Swiacki, Te9fil Zebrowski. · 

9 
IV ·- p,rezydentem miasta zostaje Piotr Wysocki· 
V - drugi eqzamin dojrzałości w LO (20 absolwentów). 
14 XI - kosztem 500 tys. zł odbudowany został ·i przekazany 
miastu dom urodzin Stal).isława Staszica, w którym znalazło miej
sce muzeum pamiątek po tym wielkim obywatelu Piły. 

4 PIŁA MÓWI 

14 Xl - jednostka wojskowa saperów oddała do użytku zbudo
wany. przez siebie drewniany most przez Gwdę na przedłużeniu 
ul. ks. Bolesława Domańskiego. 

1949 · 
- władze miasta przystąpiły do odbudowy qazowni 

V - z okazji święta 1 maja wielu miszkańców zobowiązało się 
do odgruzowania terenu, na którym stanie dom KM PZPR. 
Prezydentem Piły zostaje Stanisław Bielawny, który przybył ze 
Zdun (pow. Krotoszyn). 
15 X - przybył marszałek Michał llola-Zymierski. 
1 XI - uporządkowano groby na cementarzach żołnierzy, zmar
łych w obozie jeńców wojennych podczas l i II wojny ŚW\ato
wej oraz poległych w walkach o Piłę w 1g45 r.; młodzież szkolna 
objęła stałą opieką międzyna,rodowy -cmentarz w Leszkowie. 
31 XII - liczba mieszkańców Piły wynosi 20 tys. 

1950 
- rok rozpoczął się ożywioną wymianą młodzieżowych zespo
łów artystycznych i kulturalnych między Piłą a Gorzowem i Poz
naniem. 
21-.-28 III - spotkania młodzieży pilskiej z okazji Tyqodnia 
Swiatowej Federacji Młodzieży Demokratycznej. 

1951 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejoweqo otrzymały dotację 

na budowę domów mieszkalnych; pod koniec roku spodziewane 
jest przekazanie załodze około 300 izb mieszkalnych. 
Rozpoczęto prace przy odbudowie kina na ul. Kilińskiego. 
Gazownia miejska p,rzeprowadza próby nad uruchomieniem za-
kładu. • 
22 VII - otwarcie przychodni rejonowej przy ul. Okrzei w bu
dynku odbudowanym po wojnie prze,z pilskich rzemieślników, 
w którym mieściła się Izba Rzemieślnicza. W budynku - o no
wym przeznaczeniu - wnchomiono druqą w mieście aptekę. 
XI - w Szpitalu Miejskim oddano do użytku oddział zakażny. 

1952 
- Przewodniczącym Prezydium MRN zostaje Bernard Maćkowiak. 
IX - nowy rok szkolny rozpoczął się oddaniem do użytku od
budowanego budynku przy ul. Dzierżyńskiego, w któ;rym znalaz
ła pomieszczenie ązkoła Podstąwowa nr 5. 
Mieszkaniec Piły - Lech Pietrasz - otrzymał dyplom aktora, za 
udział w filmie "Historia Jacka". 

1953 

P1erwsza Miejska Rada Narodowa 

1956 
20 I - uroczysta akademia z okazji 130 rocznicy śmierci Staszica 
z udziałem w części artystycznej kwartetu smyczkoweqo Filhar
monii Poznańskiej, zoryanizowana przez Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum. . 
Silne mrozy spowodowały zawieszenie nauki w szkołach 'od 13 <f.o 
16 lutego. , 
Odbudowa qmachu przy pl. Staszica na siedzibę Przedsiębior
stwa Geologiczno-Wiertniczeqo. 

1957. 
26 III - z~branie orqanizacyjne Polskieqo Towarzystwa History- · 
czneg.o, ktor~go pre~esel? z.ostaje Franciszek Zmidziński. w jeqo 
trakc1e swoJą hkw1daqę 1 przekazanie majątku oqłasza doty-
chczasowe Tow. Przyjaciół Muzeum Staszica. · 
V - z okazji zjazdu SFOS wydano jednodniówkę pn. "Tu mówi 
Piła". 

VI - zaczynają krsować autobusy komunikacji miejskiej (na 
3 liniach). · 
Nad jeziorem Piaszczystym oddano do użytku kąpielisko. 
Powstał komitet organizacyjny Towarzvstwa Rozwoju Ziem Za-
chodnich. · 
l VII - zaczyna działać korespondent ,.Gazety Poznańskiej". 
TRZZ i komisja ekonomiczna KM PZPR oraz Prezydium MRN 
wysyła delegację do Rady Ministrów w sprawie lokalizacU 
w Pile fabryki lamp i żarówek. 
l lX - rok szkolny rozpoczęło ponad 5 "tys. dzieci i ok. 1500 
uczniów szkół średnich. 

17 II -w imprezach Dni Os •. iaty, Książki i Prasy, które odbyły 1958 
się w parku miejskim - uczestniczyło około 8 tys. mieszkań-
ców. 
IX - pieniądze z zebranego na terenie miasta złomu przekazano 
na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. 
12 XII- piąta konferencja miejska PZPR 

1954 
15 V - otwa;l"to wystawę pomocy naukowych' wykonanych przez 
nauczycieli i młodzież Liceurr. C';ólnokształcąceqo. 
12 IX - pierwsze uroczyste obchody Dnia Kolejarza. 
Towa;rzysrwo Przyjaciół Mu:aeum Staszica przyqotowało ciekawą 
wystawę pamiątek w rodzinnym domku Staszica, wśród których 
na szczególną uwaqę zasłu!fuje zbi.ór minerałów. 
2 XI - uchwałą WRN w Poznaniu w qranice Piły włączono gro
madę K~zyce z przysiółkiem Kużnica Pilska. Po tej korekcie, 
miasto obejmuje obszor 8.7g2,44 ha. • 
5 XII - wybory do MRN - w powszechnym qłosowaniu wyło-

niono 75 radnych i 25 zastępców radnych. 
15 XII- I sesja nowej MRN- wybrano przewodniczącym Mie
czysława Koniecznego, dyrektora Szkoły Podstawowej i LO TPD,; 
zastępcą został łlenryk Pankau· 
31 XII - Piła liczy 25 tys. mieszkańców. 

1955 
- utworzone zostało Przedsiębiorstwo Geoloqiczno-Wiertnicze 
Przeńl.ysłu Naftoweqo "Północ", które rozpoc:z;ęło działalność 17 
lutego 1g46 roku. 
23 IV - mfodzież LO dla uczczenia rocznicy śmierci Adama 
Mickiewicza wystawiła III cz. "Dziadów" opiekunem i instrukto
rem młodych "aktorów" był nauczyciel języka polskieqo Józef 
B inek. · · 
22 VII - otwarcie odrestaurowaneqo i przebudowaneqo domku
muzeum Staniasławd Stasziril dla uczczenia 200 rocznicv urodzin 

27 XI - zebranie orqanizacyjne Pilskiei Spółdzielni Mieszkanio
wej - przewodniczącym zostaje Jerzy Trojnarski· 
Miasto liczy 30 tys. mieszkańców. 
II 2 - w powszechnych wyborach wyłoniono 50 radnych , do 
MRN. . 
12 II - podczas I sesji MRN przewodniczącym wybrano Mieczy
sława Koniecznego, z-cą Henryka Pankaua. 
22 _III - zmarł działacz ZPwN szczepan Mroczek. 
Pil.skie Zakłady Ziemniaczane zmodernizowano kosztem 36 mln 
zł. 

IV - utworzenie Pilskiei Fabryki Zarówek "Lumen". 
l' 22 VII - otwarcie nowego mostu im. PKWN, który został zbu

dowany przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. 
l IX ginie 11 dzieci wskutek zabawy niewypałami. 
3 XI - powstaje Towarzystwo Popierania Budowy Szkół (prze
wodniczący - H. Pankau. 
t 2 XII - ruszyła' Pilska Fabryka Zarówek "Lumel". 

'1959 
30 I - pierwszy blok PSM ze 140 izbami, 5 lokalami handlowy
mi i 2 zakładami rzemieślniczymi. 
1 V - otwarcie przychodni lekarskiej wybudowanej ze składek 
SFOS kosztem 1,5 mln zł. · 
g V - staraniem TRZZ zaczyna ukazywać się miesięcznik pn. 
,.Głos Pilski", obejmujący zasięgiem Piłę i powiaty: trzcianecki; 
czarnkowski, chodzieski, wyrzyski, złotowski i wałecki. Społecz-. 
nym redaktorem jest Jerzy Garski. 
22 II - otwarcie wystawy przemysłowej, drobnej wytwórczości 
i handlu. 
8 XII - odbyły się spotkania• mieszkańców z Melchiorem Wań
kowiczem. 

1960 
22 II - ukazał się pierwszy numer ,.Rocznika Pilskiego" pod re
dakcją prof. dr Janusza Deresiewicza. 
31 III - w naqrodę za zbiórkę na SFOS mia!!tO ątrzymało 1 mln 
2 X - Dni Piły, w inauguracji których wzięli udział: prof. dr 
Stanisław Kulczyński (przewodniczący CK SD, z-ca przewodni-

.czącego Rady Państwa). Zenon Nowak (wicepremierh Ludmir Stał 
. 1 s.iak (kierownik Wydziału Propagandy K<;: PZPR), Wincenty 

1 Kraśko (kierownik Wydziału Kultury KC PZPR). Po manifestac.:ji 
odsłonięto pomnik Stanisława Staszica dłuta Edwarda Haupta 
oraz otwarto Pilski Dom Kult1Jry. 

l 

wielkiego pilanina i Polaka. Ekspozycję wzbogacono stasziciana
mi, które zostały przekazane przez Muzeum Narodowe w Pozn'a
niu. Odbyła się również wielka manifestacja mieszkańców z pka-
zji tej rocznicy. · 
Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Staszica ukazała się 
pierwsza w języku polskim publikacja poświęcona miastu pn. 
"Piła - miasto Stanisława Staszica" opracowana przez St. Kro
kowskiego z Poznania. 
13. XI - Komitet Uczczenia 200 Rocznicy Urodzin Stanisława Sta
szica zorganizował: odsłonięci~ tablicy pamiątkowej na qmachu 
szpitala miejskiego i popiersia w parku miejskim, akademię 
z udziałem przecistawi~:ieli władz. centralnych (wiceminister oś
wiaty Zofia Dembińska, przewodmczący WRN Józef Pieprzyk). 

1961 
30 I - z funkcji przewodniczącego Prez. MRN składa rezygna

cję Mieczysław Konieczny. Na jego miejsce wybrano Stanisława 
Maclejskiego. 
28. II - ... Głos Pilski" przyjmuje nazwę .,Ziemi Nadnot~ckiej", 
ktora będzie wydawana przez RSW "Prasa". Redaktorami zostają: 
1.,6a2Kozłowski i K.azimierz Marcinkówski. 

I - powstaje Koło Miłośników Teatru. im. Aleksandra Fredry 
10 V - l Turniej poetycki (udział biorą: R. Danecki, J. Rataj
czak, C. Ku;riata, M.M. Kozłowski, W. Burtowy 
21 VII - oddanie do użytku węzła komunikacyjnego przy Placu 
1963onlędo pomnik• dlula Jó<ef• KOJ>'<yO•klogo 

21 IV - powstanie Filskiego Towarzystwa Kultury. (prezesem 
Stanisław Maciejski) 

( . ~ 



rozpoczęto budowę qużego osiedla w rsjonie ulic Walki Młodych 
i Bydgoskiej. 

1964 
27 II - spotkanie w Pil. Domu Kult. z Wojciechem Zukrow

skim 
18-20 V - I Targi Ziem Zachodnich i Północnych z udziałem 
40 przedsiębiorstw z 7 województw. 
l IX - oddano do użytku przy ul. Paderewskiego Szkołę Ty-
siąclecia ' 
9-10 X - III Turniej Poetycki z udziałem uznanych poetów 
z Poznania, Bydgoszczy, Zielonej GÓJ.'y i Koszalina (w jury m.in. 
JuUan Przyboś, Zbigniew BJeńkowski). 
25 XI- oddano do użytku rozbudowaną ' Szkołę Podstawową nr 5 

·1965 
10 VI - po majowych wyborach, przewodniczącym Prezydium 

MRN został Stanisław Maciejski, z-cą Ryszard. Przesławski, se
kreta,rzem Władysław Wysocki. 
22 VII - przekazanie mieszkańcom zbudowany w czynie spo
łecznym Ogródek Jordanowski wraz z basenem kąpielowym oraz 
zagospodarowany pl. Powst. Wlkp, (obecnie pl. Zwycięstwa). 
24 IX - połączenie KP PZPR Trzcianka i KM PZPR Piła we 
wspólny KP PZPR Pila-Trzcianka, którego I sek,retarzem został 
Marian Cybulski. 
25 IX ·- IV Pilski Turniej Poetycki - zwyciężyła Krystyna Mi
łabędzka. 

25 XI- ukazał się folder turystyczny .,Piła, Trzcianka, i okolice" 
opracowany przez W. ł.ęckiego i F. Zmidzińskiego 

1966 
15 I - rozstrzygnięto konkurs na wspomnienia pn. .,Moje 

spotkanie z Piłą''; I nagrody nie przyznano, II zdobył Jan · łano
cha za pacę .,Niezapomniane dni". 
4-18 VI- w ramach Dni Piły m.in. odbył się Wojewódzki Prze
gląd Zespołów Estradowych, V Pilski Turniej Poetycki (w jury 
Stanisław Grochowiak). · ' 
1 IX - oddano młodzieżowy nowy gmach Technikum Przem. 
Naftowego z internatem na 350 miejsc oraz mieszkaniami dla 
nauczycieli przy ul. Mireckiego (obecnie al. Powst. Wlkp.). 
12 X- odsłonięcie pomnika Tysiąclecia na pl. Powst: Wlkp. dłu
ta Jerzego Soboclńskiego. 
Bydgoskiej. f' 

lO VI - po majow-Ych wyborach, przewodniczi\cym Prezydium 
MRN został · stanisław Maciejski, z-cą Ryszard Przesławski, se
kretarzem Władysł.aw Wysocki. 
22 VII .:..... przekazanie mieszkańcom zbudowany w czynie spo
łecznym Ogródek Jordanowski wraz z basenem kąpielowym oraz 
zagospodarowany pl. Powst. Wlkp. (obecnie pl. Zwycięstwa). 
24 IX - połączenie KP PZPR Trzelanka i KM PZPR Piła we 
wspólny KP PZPR Piła-Trzcianka, którego I sekretarzem zOBtał 
Madan Cybulski. 

1967 
III - powstała mutacja nadnotecka .. Gazety Poznllńskiej". 

25 IV - uruchomiono ekspozyturę Sp. Turyst. KrajQznawczej 
.,Gromada". 
V - obchody 50-lecia chóru .,Halka". 
26--28 V - Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich o Zie
miach Zachodnich (najlepszy film .,Ballada odrzańska"). 
1 X- przekształcenie Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Wyż
szą Oficerską Szkołę Samochodową. 

1968 
9 I - otwarcie oddziału .,Orbisu" przy pl. Powst. Wlkp. (pl. 

Zwycięstwa). 

l IX - oddano do użytku nowy most przez Gwdę, któremu na
dano imię Ludwika Waryńskiego. 

1969 
10 VII - oddanie do użytku nowej piekarni WSS przy ul. 

Bydgoskiej . 
20 VII - uruchomienie Odlewni Aluminium .,Pomet". 
X - utworzenie Państwowej . Szkoły Muzycznej I stopnia. 
XI - III Wystawa Przemysłu Piły. 
XII - przekazanie do użytku nowej automatycznej centrali te
lefonicznej. 

Uroczystość odsłon~ęc_ia pomnika Stanisława Staszica 

1970 
2 I - przekazanie do użytku nowej strażnicy przeciwpożaro

wej. 
6 IV - udostępnienie klientom ciągu handlowego przy al. P.ia-· 
stów. 
13 IX - zawody hippiczne na stadionie przy ul. Mickiewicza. 
X - uruchomienie Stacji PaństwowegQ Instytutu Hydrologiczno
Meteorologicznego przy ul. Poznańskiej. 
8 XII - wg spisu powszechnego liĆzba mieszkańców wynosi 
44 tys. 
XII - uruchomienie Zakładów Produkcyjnych Elementów Budo
wlanych. 

·1971 
II - I doroczna wystawa twórczości pilskich plastyków - E. 

Cwtrleja. E. Repczyńskiego i A. Roclawskiego. 
IX - uruchomienie Technikum Gazownicznego Zasadniczej 
Szkoły Gazowniczej. 
X - oddanie do użytku kompleksu budynków Technikum Me
chanicznego przy ul. J . Krasickieqo. 

1972 
IX - uruchomienie Liceum Zawodoweq_o CRS. 

Oddano do użytku 231 mieszkań. 

1973 
4 II - reaktywowano Pilskie Towarzystwo Kulturalne; jego 

prezesem został Kazimierz Marcinkowski. 
17-20 V _L .,Propozycje 73" - ogólnopolski przeqląd amator
skich zespołów wojsk lotniczych. 
1 VI - Ogólnopolskie Biennale Fotografii Artystycznej .,Dziec-
ko" (udział· wzięło 76 autorów). · 
2 X - oddanie do użytku przedszkola nr 11 przy ul: Krzywej 
(dla 120 dzieci) oraz Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Grabo
wej. 
13 XII - inauguracyjna sesja MRN VI kadencji, przewodniczą
cym zostaje M. Cybulski - I sekretarze PZPR Piła-Trzcianka. 
Stanisław Maclejski zostaje naczelnikiem miasta. 
W ciąqu roku oddano 292 mieszkania, a miasto liczy 46.200 osób. 

Tak tworzył pomnik rzeźbiarz Józef Kopczyński 

1974 
II - oddano do użytku śródmiejski odcinek arterii komunika

cyjnej z północy na południe. 
22 VII - Piła zostaje odznaczona Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
30 IX - powołanie SZik.oły Muzycznej II stopnia. 
19 XI - rozpoczęcie budowy wiaduktu kolejowego wartości 102 
~nrt · 

1975 
18 I.- powiatowa Konferen<;ja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR 

z udziałem członka Egzekutywy KW, wojewody poznańskiego -
Tadeusza Grabskiego. I sekretarzem został ponownie M. Cybul
ski. 
14 II - z okazji 30-lecia wyzwolenia Piły - Wincenty Kraśko 
- sekr.etrz KC PZPR, członek Rady Państwa udekorował sztan
d~r MRN. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odradze
ma Polski. 
_III - .,Najpopularniejszym Pilaninem 1974 roku" został Jerzy 
Kossowski_- długol~tni .nau.czycię) i wychowawca młodzieży LO. 
~8 ': - .Plła stała się siedziqą władz wojewódzkich; Urząd Wo
Jewo.dzki z.Iokahzowano przy al. Niepodległości, KW PZPR przy 
ul. Sikorskiego, WK ZSL w Wałczu, KW SD przy ul. Bieruta. 
I Sekretarzem KW PZPR - Alfred Kowalski, Wojewodą _ An
drzej Sliwiński. 
X - rozpoczyna działalność Państwowa Szkoła Muzyczna II sto
pna, dyrektorem szkół I i II stopnia zostaje Bernard Wojcie
chowski. 
23 X - przedzjazdowa konferencja PZPR - I sekretarzem KM 
wybrano Jana Jankowskiego· 
XII - przekazano do użytku wiadukt w pobliżu dworca PKP 
(koszt budowy 100 mln zł, roboty trwały 12 miesięcy). 

1976 
5 I - I Wojewódzki Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokra. 

tycznego; przewodniczącym wybrano Alfreda Jeske. 
14 II - inauguracja działalności punktu konsultacyjnego Foli
techniki Poznańskiej w gmachu WOSS (kierunki: budownictwo 
lądowe, chemia, budowa maszyn). 
27-28 III - sesja naukowa .,St. Staszic a współczesne osiągnię-
cia geologi polskiej. · 
27 VI - uruchomienie nowoczesnego zakładu mleczarskiego 
przy ul. Poznańskiej. · 
22 VII - oddano do użytku odcinek trasy W-Z, centrum rekrea-
cyjno-wypoczynkowe na wyspie i przedszkole. , 
27 X 1 - powołano Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kultu

. ralne, a jego prezesem został Marian Domlniczak. 

1977 
11 II - prawykonanie II części kantaty o Pile Zbigniewa Gu

zowskiego pt . .,Miasto nadziei". 
22 VII - oddano do użytku 4Lkilometrową trasę zlotowsicą (al. 
Powst, Wlkp.) . 
XII - rozpoczęcie budowy stacji obsługi samochodów przy ul. 
}3oh. Stalingradu !obecnie al. LWP). 
Na osiedlu Górnym oddano do użytku pierwsze mieszkania dla 
60 rodzin. 

1978 
1 I - utworzenie Kombina tu Budowlanego na bazie Pilskiego 

Przedsiębiorstwa Budowlanego; poza tym w skład nowego we
szły inne zakłady z Piły i Wałcza. 
VI - ukazuje się w nowej wersji Pilski Informator Kulturalny. 
22 VII - oddano do użytku przebudowaną al. LWP. Bohat. Sta
lingradu zwaną .,trasą qorzowską". 
Przedstawiciele wojewódzkich władz polityczno-administracyjnych 
wmurowali akt erekcyjny pod budowę hotelu .,Rodło". 
W zaadaptowanym obiekcie gospodarstwa rolnego na obrzeżach 
Piły przy szosie T-81 Bydqoszcz-Szczecin otwarto Muzeum Wyz-
wolenia Miasta Piły . ·' 
IX - oddanie nQwej specjalistycznej przychodai zdrowia przy 
al. LWP. 
X - Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zostało 
laureatem głównej nagrody konkursu Towarzystwa Kultury Te
atralnej pn . .,Bliżej teatru" za system upowszechniania teatru pn. 
Pilska Scena Kameralna. 
13 X - oddano do użytku nowe skrzydło Zespołu Szkół Mu
zycznych, w którym znajdą pomieszczenia klasy szkoły muzy
cznej II stopnia . 
XII - rozpoczyna swoją działalność Pilskie Studio Teatralne 
przy NTSK pod kierunkiem pozriańskieqo aktora Henryka Dą
browskiego (spektaklem pt. ., Powtórka z Gałczyńskiego") . 

1979 
lT - Biuro Wystaw Artystycznych otrzymuje nowe pomieszcze

ni a w pawilonie handlowo-usłuqowym przy ul. Ludowej . 
30 IV - oddano do użytku placówkę .,Polmozbytu" przy al. 
Boh. Stali,.ngradu (obecnie al. LWP) . 
25 XI - ukazuje się pierwszy numer nowego czasopisma pn . 
.,Tygodnik Pilski" (pismo PZPR) w miejsce dotychczasoweqo 
miesięcznika .,Ziemia Nadnotecka ; redaktorem naczelnym został 
Henryk Wandowskl. 
Xll - oddano do użytku pawilon handlowy na osiedlu Górnym 
o pow. 400 m kw. · 
8..-11 Il1 - Ce ntralny Koncert Lauteatów XXIV Ogólnopolskie
go Konkursu Recytatorskiego. 
2o VI - utworzono Pilskie Towarzystwo Muzyczne, którego 
prezesem został Jan J. Szumański. 
21 Vll - przekazanie do użytku Pilskiej Fabryki Domów oraz 
S-kilometrowego trasy wylotowej z Piły w kierunku. Poznania. 
X - utworzenie przy Pil. Tow. Muz. Pilskiej Orkiestry Kame
ralnej (kierownictwo artystyczne objął Bernard Wojdecbowskł). 

1980 
III - prtz.,ekazano do eksploatacji. 500-numerową centralę tele

xową. 

16 III - pierwsze absolutorium 58 absolwentów punktu konsul
tacyjnego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
30 IV - przekazano roiszkańcom Centrum Usług, WPHW przy 
al. Powstańców Wlkp. 
12 VI- Plenum KW PZPR wybrało nowym I sekretarzem instan-

. cji wojewódzkiej Michała Niediwledzła. 
19 VII - oddan_<ł do użytku trzy przedszkola (przy ul. Roosevel
ta, Matwiejewa, Powst. Wlkp.) oraz szkołę podstawową nr 2 
(ul. Roosevelta). 
25 IX - powstał Międzyzakła,dowy Komitet Założycielski NSZZ 
.,Solidarność" przy ul. Buczka 3"4a. 

1981 
I - przenies'ienie siedziby KM PZPR do nowego gmachu KW 

przy ul. Dąbrowskiego. 3 V - złożenie kwiatów pod pomnikiem 
S. Staszica - współtwórcy Konstytucji 3 ma_ja - święta partyj
nego SD 
IX - zmarła organizatorka bibliotekarstwa na terenie wyzwolo
nego miasta - Zofia Narkiewicz. 
VII - oddano nowe centrum usługowo-handlowe Spółdzielni 
Pracy przy ul. Pstrowskiego 
VIII - zmarł działacz społeczno- kulturalny Jan Garski; współ
założvciel i redaktor czasopism : ., Głos pilski" i .. Piła mówi" 

1982 
I - utworzenie Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ocalenia 

Narodowego (przwodnicz.ącym został Henryk Kwaśniewski). 
Powołano Zakłady Graficzne RSW na bazie starej drukarni. 
17 II - Plenum WK ZSL wybiera prezesem Eugeniusza Jarysza 
IV - prezydentem miasta zostaje płk Marian Samostuk 
14 - VI - początki tworzenia się Towarzystwa Miłośników 
Miasta Piły 
X - .-;eniorom przekazano Dienny Dom Pornocy Społecznej przy 
u. Kondratowicza. 
12 X - ukazuje się pierwszy numer dziennika ,.Ilustrowany Ku
rier Poski" ze stroną mutacyjną poświęconą Pile i wojewó,dztwu. 

1983 
IV - oddano do użytku przedszkole przy ul. GraboWej 

14--22 V - reaktywowano obchody .,Dni Piły" przez działaczy 
TMMP 
XI - oddano do eksploatacji hute: szkła w ZSO .,Polam" 

1984 
14 II - ukazuje się jednQdniówka pn. !,Piła mówi" z inicjatywy 
TMMP 
15 II - oddano do ekspioatacii dział offsetowy nowych Zakła
dów Craficznych RSW 

17 VI - przewodmczącym MRN wybrany w powszechnym gło
sowaniu płk milicji Ryszard Dąbowski 
l ~ - oddanie do użytku przedszkola przy ul. Dąbrowskiego 
XII - otwarcie nowej apteki przy ul. 14 Lutego 

Korzystano z czasopism: .,Piła mówi", .,Głos pilski", .,Rocznik 
piski", .,Rocznik Nadnotecki", .,Ziemia Nadnotecka", .,Tyqodnik 
Pilski", Ilustrowany Kurier Polski", .,Pilski Informator Kultural
ny" oraz materiały własne. 

Zdjęcia: Archiwum prywatne Henryka Pankaua 

Wybrał i opracował: ANDRZEJ MILCZYŃSKI 
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Można hylo. 
zrohie wi~cej 
Jan Jankowski- I Sekretarz Komitetu 
Miejskiego PZPR: 

- 40 lat to szmat czasu. Mo
:l:na go spo:l:ytkować twórczo 
i bardzo pozytywnie dla oto
czenia, mo:l:na te:!: wiele znisz
czyć i zmarnować. Jak s'Woją 
obecność w minionym 40-lectu 

. ocenia Partia w Pile7- Z takim 
pytaniem zwróciliśmy się do I 
sekretarza Komitetu Miejskie
go Polskilej Zjednoczonej Par
tii Robotniczej - Jana Jankow-
skiego. · 

w Pile na dalszy rozwój mia
sta, tworzenie miejsc pracy dla 
stale powiększającej się liczby 
ludności, poprawę warunków 
do działalności kulturalnej, ,roz. 
wój oświaty i inteqrację miesz
kańców miasta. 
Rozwijała się jednocześnie 

pa,rtia. W 1964 roku. liczyła już 
2 249 członków i kandydatów 
co stanowiło 16 procent ogółu 
zatrudnionych w gospodarce u
społecznionej. 

- Rok 1965 to dla Piły lw 
lejny jednak rok przełomowy.., 

- Tak, w 1965 roku następi-

Złośliwi powiadają, :!:e trzeba 
mieć końskie zdrowie aby się 
leczyć, W Plle, konkretyzacja 
tego paradoksalnego stwierdze
nia kry'je si~ w stale zbyt 
szczupłej i ubogiej bazie tera
peutycznej, niedostatku kadry 
i ·płynących z tego konsekwen
cji, które w pierwszej kolej
ności odbijają się na chorych 
- potrzebujących szybkie.! i 
skutecznej pomocy. Czy sytu
acja taka długo się jeszcze u
trzyma, gdzie upatrywać wido
ków na minimum komfortu le
czenia - :Z:astanawiamy się 

często, stojąc w przychodnia
Bej kolejce, nie mogąc od razu 
uzyskać miejsca w szpitalu, 
czy miotając się w poszukiwa
niu stosownego specjalisty. 

, Bez nadmiernego ryzyka mo
żna stwierdzić, it w wielu. dzie
dzinach oczekiwania poprawa 
nastąpić winna w najbliższych 
latach l to .luż od tego roku 
poczynając, co wiąże się nie
r.ozewalnie z oddaniem do u
:l:ytku nowych obiektów lecz
niczych. Jak dobrze pójdzie w 
pierwszej kolejności zakończa .. 
na zostanie budowa W olewó
dzkiego Zespołu Przychodni 
Specjalistycznych przy ul. Bob. 
Stalingradu. Za wyjątkiem kil
ku, zlokalizowane tam zostaną 
wszystkie poradnie specjali
styczne, :!:e stomatologicznymi 
włącznie. Wygodne pomieszcze
nia otrzyma tam Przychodnia 
Spec.lalistyczna Zespołu Opieki 
nad Matką i Dzieckiem. W ce
lu maksymalnego scentralizo
wania usług przewiduje się w 
drugim etapie wybudowanie 
tuż obok - apteki. 

W rezultacie zwolnią si~ u: 
czne gabinety w poradniach 
przy ulicy Pstrowskiego, gdzie 
nareszcie będzie można zorga
nizować przychodnię rejonową, 
rozgęszci.enie nastąpi w przy
chodniach przy ulicy Roosevel
ta i Okrzei. Na bie:l:ący · rok 
planuje się ponadto rozpoczę
cie bud.owy przychodni rejono
wej wraz z apteką na osiedlu 
Jadwiżyn. 

Wbrew opiniom czernowi
dzów zbliża się tet termin od
dania do użytku budowanego 
obecnie szpitala wojewódzkie
go. Zakłada się, i:!: budowlani 

w Polsce. Plan zagospodarowa
nia obecnie sfatygowanego już 
mocno obiektu dyrekcja Wo
jewódzkiego Szpitala Zespolo
nego skierowała do gabinetu 
wojewody pilskiego. 

Co z kadrą? Szacuje si~. iż 
do. 2000 roku liczba lekarzy 
winna się .zwiększyć o 90 osób, 
powinny przybyć 532 pielęgniar
ki i cała armia salowych. Za
pewnienie miastu tej kardy 
gwarantować mogą· tylko trzv 
elementy: dobre warunki pracy, 
atrakcyjne płace, no i mieszka
nia z czym niestety jest naj-

MAMY SZANSĘ 
chorowat wygodniej 
przekażą obiekt do zagospoda
rowania w 1987 roku. Będzie 
to hasło do ewakuacji całego 
obecnego szpitala do nowych 
pomieszczeń i rozpoczęcia re
montu kapitalnego w starym 
obiekcie. 690 łóżek na jakie 
zaplanowany jest nowy szpital 
nie będzie więc rzeczywistym 
dodatkiem do obecnej bazy, nie 
mnie! zadecyduje o odczuwal
nej poprawie warunków lecze
nia w Pile. Zakończenie jed
nakte prac remontowych w 
starym szpitalu spowoduje, iż 
liczba łóżek w przeliczeniu na 

.. to tys. mieszkańców należeć 
będzie do naJkorzystniejszych 

trudniej . Dość powiedzieć, te w 
ubiegłym roku zamiast zade
klarowanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową 11 mieszkań, 

' służba zdrowia uzyskała zaled
wie 2, w tym roku podniesiono 
poprzeczkę - • doktaruj ąc 19 
mieszkań. Ile zostanie oddanych 
- to się okate. Na szczęście 
rysujące się perspektywy poz
walają na szczyptę optymizmu. 
Mówi się bowiem o planach bu
dowy mieszkań nieopodal no
wego szpitala. Jakie to będą 
wielkośt:l - trudno jednak d.ziś 
jeszcze cokolwiek powiedzieć . 
Równie:!: sy!uacja mieszkanlo-

wa, a konkretnie niedostatek 
mie.jsc w hotelach pracowni· 
czych decydu]e o kadrze pie
lęgniarskiej( Jest bowiem stały 
napływ dobrze przygotowanych 
pielęgniarek z miejscowych 
szkół: w Trzciance, Złotowie i 
Wągrowcu, co roku wychodzą 
aosolwentki Medycznego Stu
dium Zawodowego, a za pięć 
lat nale:l:y się spodziewać 
pierwszych plelęgniarek powo
łanego w tym roku Liceum 
Medycznego w Pile. Aby jed
nak je zatrudnić potrzeba oko
ło 400 miejsc hotelowych czy
li daleko więcej niż jest ich 
obecnie. 

Osobnym problemem jest za
pewnienie miastu należytej ilo
ści lekarzy stomatologów. Abv
spełnić wszelkie oczekiwania 
w tej dziedzinie do 2000 roku 
ich liczba winna się powięk
szyć z dzisiejszych 35 do 53 
specjalistów. Nie licząc potrze
by solidnego obsadzenia 17 re-

' jonów, przemysłowej służby 
zdrowia oraz 2 ośrodków wiej
skich: w Jaraczewie i Starej 
Łubiance na największą pomoc. 
czekają obecnie środowiska 
llZkolne. Konieczność poprawy 
opieki nad dziećmi t młodzie:l:ą 
dyktują bowiem ni~ tylko 
względy zdrowotne ale i ekono
miczne. Cz~ste protezowanie u
zębienia trzydziestolatków jest 
dowodem kiepskiej opieki sto
matologicznej w okresie ich do
rastania. Pomyślna realizacja 
tych i dalszych zamierzeń w 
sposób jednoznaczny winna za
decydować o tym, :!:e .lu:!: 
wkrótce będziemy bardziej 
komfortowo ... 

(jot) 

- W zasadzie najlepiej na 
to pytanie mo9liby odpowie
dzieć ci, kłórzy wraz z naro
dzinami działalności społeczno
politycznej w mieście zjechali 
tu w początkach 1945 roku: 
działacze Polskiej Pa,rtii Róbot
niczej z Byd9oszczy i delego
wani przez Komitet Centralny 
z Warszawy. Pilska PPR liczy
ła wówczas za-ledwie 1 t człon
ków lecz pełno ich było wszę
dzie. Stare dokumenty zaświad
czają ich czynny udział w dżwi
qaniu miasta z ru:n i z9liszcz 
oraz jednoczeniu napływającej 
ludności wokół idei odbudowy 
i przywracania Pile życia. Słu
żyła temu już kwietniowa ini
cjatywa PPR-owców na rzecz 
powołania komisii porozumie
wawczej st.ron,nictw politycz
nych, w skład której weszły 
PPS, PPR i SL. Już na pierw
szym posiedzeniu omówiła ona 
problemy odgruzowania miasta, 
aprowizacji, łączności i orqani
zacji przemysłu. Członkowie 
partii przystąpili do udziału w 
twOfzeniu administracji w mieś. 
cie, opqanów milicji i służby 
bezpieczeństawa oraz urucha
mianiu zakładów pracy. Nie 
kto inny jak właśnie PPR ma 
prawo przypisać sobie in icjaty
wę odbudowy Domu Staszica i 
Domu Partii przy ulicy Buczka. 
Autentycznymi pomocnikami 
partii w dziele odradzania ży
cia gospodarcze9o i społeczno
polityczne90 okazały się orqa
nizacje młodzieżowe : ZMW i 
OMTUR. W tej wspólnej pra
cy - mimo niuansów w sto
sunkach między kierownictwa
mi miejskimi tych organizacji 
- zacieśniała się więż między 

członkami PPR i PPS. Wyrazem 
tego był zorqanizowany wspól
nie 11 lute90 1946 roku na 
Placu Staszica wiec, w którym 
wzięło udział około 1 000 osób. 
Okazją była pierwsza rocznica 
wyzwolenia miasta. Od tej 
chwili wspólnie orqanizowano 
pierwszomajowe pochody. Je
dnomyślność i współdziałanie 
obu partii doprowadziły to te
.90, że zdecydowana większość 
mieszkańców Piły wzięła udział 

w referendum ludowym 30 czer
wca 1946 roku oraz w wybo
rach do sejmu 1 t stycznia 4t 
roku, co odbywało się w atmos
ferze ostrej walki z przeciwni
kami tworzące90 się systemu 
socjalistyczne90. 

' lo połączenie Komitetu Miej
skiego w Pile i Komitetu· Po
wici.towe9o w Trzciance, w efek
cie czego powstał nietypowy 
w nazwie Komitet Powiatowy 
Piła-Trzcianka, którego I sekre
ta,rzem wybrano Mariana Cy
bulskiego, Niektórzy działacze 
partyjni z tego okresu mówią, 
że przyczynili się do tego to
warzysze z ZNTK i Szkoły Mi
licyjnej, którzy mieli tyle man
datów na konferencj ach miej
skich, że zbyt często zmieniali 
sekretarzy Komitetu Miejskie
go. Nowo wybrany Komitet Po
wiatowy op,rócz problemów 
miejskich podejmował cały 
kompleks zaqadnień związa
nych z rozwojem rolnictwa. 
Uważam, że połączenie tych ko
mitetów nie wyszło na dobre 
pracy partyjnej w mieście ... 

Kryzys roku 1970 w Pile miał 
łagodniejszy przebieg jak w in
nych większych ośrodkach. Nie 
było prze,rw w pracy, a produk
cja przemysłowa w 19t1 roku 
wzrosła o 4.5 procent w stosun
ku do roku 1970. Swiadczy to 
o dobrej pracy członków partii 
w zakładach, instytucjach i u 
rzędach, choć w wielu z nich 
atmosfe,ra była bardzo trudna 
i napięta . 

Radzie problemów • • nie brakuje· 

PPR wiele uwagi poświęciła 
rozbudowie swych szeregów. 
Przed kon9resem zjednoczenio
wym działały w Pile 43 koła 
PPR skupiające około 1 200 
członków. Podobną ilość człon
ków liczyła już wtedy PPS. W 
wyniku pokongresowej akcji 
rejestracyjnej w lutym 49 roku 
organizacja partyjna w Pile li
czyła 182t członków. Weterani 
pamiętają, że ·.miejska konfe
rencja zjednoczeniowa odbyła' 
się w siedzibie KM PPR p,rzy 
ul. Buczka. Na stanowisko I se
kretarza KM PZPR wybrano· 
wówczas Stanisława Węcławla
ka, który był również delega
tem Piły na warszawskim kon
qresie. 
Podejmując problemy qospo

darcze partia nie zaniedbywała 
działań na rzecz ;rozwoju swych 
szeregów. W 1954 roku liczyła 
już ona 2 07 4 członków i kan-

. . dydatów. Wyrażnie umocnił się 
jej robotniczy charak.ter tak w 
sensie . proqramu działania skła
du władz partyjnych iak i li
czebności. W końcu 1954 ,roku 
w 66 organizacjach partyjnych 
zrzeszonych jest 1386 robotni
ków. Liczna bo skupiająca 6t8 
'osób prężna organizacja partyj
na działała w Zakładach Na
prawczych Taboru Kolejoweqo 
w Pile. Wzrastała liczba człon
ków pa.rtii w Roszarni Lnu, w 
Węźle PKP, w Odlewni Zeliwa 

i innych zakładach. 
- Rok 1956 t wydarzenia 

tego czasu traktulemy dziś la· 
ko protest szeregowych człon
ków PZPR przeciw łamaniu 
norm tycia partyjnego, Jakle 
były jego konsekwencje •w ło
nie miejsklei organłzacli par
tyjne j oraz jej instailcjJt 

- Odpowiedzią na brzemien. 
ne w skutkach wyda;rzenia bv
ła praca. Działalność partii po 
56 roku ukierunkowana została 

6 PIŁA MÓWI 

płk Ryszard Dąbrowski- przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej: 

- Czy w związku z datą 1 
czerwca 1975 motna mówić o 
jakiś przewartościowaniach w 
widzeniu potrzeb miasta i Jego 
obywatelit 

- Było by to dużym uprosz
czeniem. Reforma administra
cyjll.a dała wówczas cenny 
asumpt do dz~ałania , z inicja
tywy pa,rtii powstał powszech
ny ruch na rzecz upiększania 
i unowocześniania miasta. Zni
kać poczęły s tare parkany, 
szopki i wszystko co straszyło . 
Powstawały nowe tereny zielo
ne, a wśród nich wyspa w cen
trum miasta. Wybudowano no
we trasy komunikacyjne . Piła 
zaczęła się podobać nie tylko 
pilanom. :Qo miasta zjeżdżają 
gospodarze z innych oś,rodków 
z pytaniem: .,jak wy to robi
cie?" 

Tak to do 1977 roku miejska 
organizacja rozrosła się do 
5 418 członków i kandydatów 
by w końcu 80 roku osiąqnąć 
stan 7 120. Niestety do partii 
trafiali ludzie przypadkowi , 
nie zawsze świadomi swego 
wyboru. Obnażyły to wsij:'ząsv 
społeczno-polityczne nadcho
dzących lat. Protest klasy robot
niczej na Wybrzeżu nie ominął 
wszak i Piły. W wielu zakła
dach - pracy odnotowaliśmy 
przestoje. Rozwijał działalność 
przeciwnik polityczny. W re
zultacie zaczął się zmniejszać 
stan liczebny naszej organizacji 
partyjnej i spadł w 1983 do 
5 320 osób. Dziś wiemy to na 
pewno : odeszli ludzie przypad
kowi, zdezorientoani a także 
karierowicze, którzy zmieniają 
ideologię z soboty na niedzielę. 
Komunistą nie było łatwo wów
czas być. Dziś, tym co prze
trwali najcięższe i najbardziej 
obelżywe ataki zasłużoną sa
tysfakcję daje fakt, ze partia 
stanęła na nogi i odradza się. 
Dość powiedzieć, że w ubieg- . 
łym roku w poczet kandydatów 
wstąpiło 208 towarzyszy, z tego 
85 robotników. Szczególnie cen~ 
ne jest to, że w tym trudnym 
okresie wstąpili do partii ludzie 
młodzi, którzy swą przyszłość 
oraz całe swoje życie wiążą z 
ideą PZPR i służbą socjalisty
cznej Ojczyźnie. 

W sumie, cokolwiek by nie 
powiedzieć teza o 40 latach stra
conych w żaden sposób do Piły 
nie pasuje. Jest nas już 66 tys. 
mieszkańców. Wszyscy mają za. 
pewnioną pracę, dzieci miejsca 
w S"Zkołach i przedszkolach -
fakt, że przegęszczonych lecz 
budujemy stale nowe. Piła za 
sprawą .jej uzdolnionych archi
tektów jest miastem nowoczes
nym. To nie jest teoria sukce
su, to są fakty. Czy można było 
zrobić więcej? Tak, na pewno. 

Od ostatnich dni cze,rwca 
minionego roku pułkownik Ry
szard Dąbrowski pełni obowią
zki przewodniczącego Miejs
kiej Rady Narodowej w Pile. 
Jest to jego pierwsza kaden
cja. Przypada ona w ok,resie, 
kiedy spraw do załatwienia 
jest więcej, niż możliwości re
alizacji zamitrzeń i planów. 

- Czy znaczy to Panie prze
wodniczący, te na poprawę na
szego codziennego życia nie 
mamy co liczyć? 

- Gdybym tak właśnie są
dził, to niqdy bym się nie pod
jął przewodniczenia miejskiej 
radzie. Jestem również przeko
nany, że podobnie jak ja, my
ślą i postąpiliby wszyscy pilscy 
radni. Najłatwiej jest powie
dzie'c - nic się nie da zrobić, 
dajmy więc spokój i chodźmy 
do domu. Nie o to jednak cho
dzi. Moim zdaniem wszystkie 
przeciwności są do pokonania. 
Czasami na oczekiwany finał 
trzeba czekać i parę lat. W 
wielu przypadkach decyduje 
czas i środki finansowe. Naj
ważniejsi są jednak ludzie. Nie 
myślą tylko o zespole osiem
dziesięciu ,radnych MRN w Pi
le. Liczy się zaanqażowanie 
wszystkich mieszkańców nasze
go miasta. 

- Czyżby Pan myślał o czy
nach społecznych? Przecież ta 
forma jakby się w ostatnim 
czasie zd.ewaluowała. , 

- Społeczne działanie moim 
zdaniem nie straciło nic ze 
swego znaczenia. Czyny są pra
cą dla samych siebie. Kiedy 

'budujemy przed blokiem plac 
:~;abaw, to korzystać z nieqo bę
dą nasze . dzieci, kiedy zagos
podarowujemy pa;rk, to prze

· cież my będziemy odpoczywali 
w cieniu jego drzew. 
· - Jakim sprawom radni poś-

Notowała: 

l W latach siedemdziesiątych 
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więcają, czy też powinni po
święcić najwięcej uwagH 

- Na pierwszym miejscu wy
mieniłbym budownictwo miesz
kaniowe, czeqo jak sądzę u
zasadniać nie muszę. Zrobienie 
wszystkieqo, by możliwie naj
szybciej skrócić ok,res oczeki
wania na mieszkanie, jest' na
szym podstawowym celem. 
Problem ten jest także przed
miotem szczególnej troski 
władz administracyjnych mia
sta i województwa. Liczymy 
na oddanie w tym roku około 
450 mieszkań . Jest to jednak o 
wiele za mało w stosunku do 
potrzeb. B,rakuje ludzi do pra
cy w budownictwie, wykwali
fikowanych specjalistów. Z 
dnia na dzień ich nie przybę
d:zrie. Dlateqo też liczymy na 
dalszy rozwój budownictwa 
indywidualneqo, które w pełni 
popieramy. . 
Również ważne są kłopoty 

lokalowe oświaty. Nauka na 
trzy zmiany, przepełnione p,rzed
szkola każą nam ten problem 
traktować najpoważniej. Roz
wiązanie musi się znaleźć. Ina
czej nasze dzieci uczyć się bę
dą w piętrowych ławkach i 
kończyć zajęcia o kró,rejś tam 
w nocy. 

Przewidywane jest . oddanie 
nowej szkoły, jeszcze w tym 
roku, na terenie osiedla Gór
neqo. W planach iest budowa 
szkoły podstawowej na osiedlu 
Jadwiżyn, Te dwa obiekty jed
nak tylko nieznacznie popra
wią sytuację. Potrzebne są dal
sze inwestycje. 
-Mówiąc o budownictwie nie 
możemy zapomnieć o ,remon
tach budynków JUZ istnieją
cych. I w tej dziedzinie po
trzeby są coraz większe. 

Jeżeli można, to korzystając 
z okazji, chciałbym nie tylko 

w swoim imieniu. zaapelować 
do mieszkańców Piły o wię
kszą dbałość i poszanowanie 
budynków w których mieszka
my, Niestety w niejednym blo
ku klatki sqhodowe, strychy i 
piwnice przypominają śmietni

ki. Podobnie wyqląda najbliż
sze otoczenie budynków. Przy
kro, że tak się dzieje. 
Wyrażnie poprawiło się za

opatrzenie handlu. Towarów 
przybyło i jest ich z każdym 
miesiącem więcej. Nie znaczy 
to oczywiście, że w tei dzie
dzinie nie można niczeqo po
prawić. Są w Pile dwie placów
ki handlowe, działające na za
sadach nazwijmy to umownie 
własnego roz;rachunku. Mam na 
myśli dom towarowy .. Merku
ry" i sklep spożywczy ,.Sma
kosz". W tych placówkach naj
częściej bywa atrakcyjny, po;; 
szukiwany towar. Dzieje się 
tak dlateqo, że pracownicy nte 
liczą tylko na oficjalne p,rzy
działy masy towarowej, lecz 
również sami jeżdzą po kraju 
w jej poszukiwaniu. Czy i in
ne sklepy nie moqą funkcjo
nować podobnie? Być może, że 
potrzebne jest wprowadzenie 
bodźców materialnych, dodat
kowych wynaq,rodzeń, dla han
dlowców. Takie jednak rozwią
zanie na pewno poprawiłoby 
funkcjonowanie handlu. 

A kiedy już mowa o zaopa
trzeniu pilskich sklepów, to 
opierając się nie tylko na opi
nii radnych, ale i mieszkańców 
naszego miasta, stwierdzić mo
qę, że nie jest ono najgorsze. 
W wielu p,rzypadkach nawet 
lepsze niż w inny-ch retonach 
kraju. Samochody z rejestracją 
innych województw stojące 
pod sklepami są teqo najlep
szym dowodem. 

Pornocy oczek u je również 

komunikacyjne 
Foto : Stanisław Pręgowski 

służba zdrowia. Zdaniem rad
nych w najbliższym czasie 
t,rzeba będzie przystąpić do bu
dowy przychodni ,.za rzeką". 
Temat ten wielokrotnie prze
wijał się podczas spotkań rad
nych z mieszkańcami. W naj
bliższym czasie spodziewamy 
się oddania przychodni specja
listycznej przy Alei Wojska 
Polskiego. Budowlani kończą 
już swoje p,race. Nie zmienia 
to jednak faktu, że i .. za rze
ką" przyc~odnia jest potrzeb-
na. -

- Prawie wszyscy radni zo
stali 'P!> raz pierwszy wYbrani 
do społecznych władz miasta. 
Wielu z ' ilich, to ludzłe młodzi. 
Czy mo:l:emy na nich Uczyć, 
być pewni, :!:e zalm<ł się roz
wiązywaniem naszych proble
mów i kłopotów? 

- Radni nie wzięli się z po·
wietrza. Sami siebie nie wy
bierali. Głosy na ich kan.lyd.~
tury oddawali znający ich wy
bo;rcy co jest formą społeczne
go poręczenia. Fakt, że są mło
dzi, jest moim zdaniem ich do
datkowym · atutem. Więcej w 
nich zapału i chęći do działa
nia. Jest to zjawisko ze wszech 
miar pozytywne. 

Nie należy jednak zapomi
nać, o czym już wspomniałem, 
że sami radni wiele nie zmie
nią . Jest im potrzebną pomoc 
wszystkich mieszkańców mia
sta. Rola wyborcy nie powinna 
kończyć się na oddaniu qłosu. 

- Panie przewodniczący, jak 
pan godzi obowiązki zawodo
we, których bez wątpienia pa
nu nie brakuje, z pracą spo
łeczną takie wymagającą cza
su i' zaangażowaniał 

- Społecznie pracuję wiele 
lat. Rozpoczynałem jeszcze w 
ZMP. Moqę więc chyba powie
dzieć, że mimo, iż jestem rad
nym młodym stażem, trochę 
doświadczenia już mam. Nie 
bez znaczenia jest także fakt, 
że moje środowisko zawodowe 
od lat znane jest z wielu ini
cjatyw i czynów społecznych. 
Nieraz przecież można było 
widzieć słuchaczy Szkoły Pod
oficerskiej Milic.ji Obywatel
skiej, iak uczestniczyli w ak
cjach ziemniaczanych, odśnie
żania d,róg, qaszenia pożarów 
lasów, zalesianiu, usuwaniu 
skutkow zimy na kolei itp. 

- Podobno jest Pan zapalo
nym wędkarzem ... 

- Rzeczywiście pochwalić 
się mogę paroma ładnymi oka
zami płoci i klenia. Niestely 
czasu mam tak niewiele, że w 
minionym roku byfem z węd
ką p.ad wodą tylko jeden raz. 
Działką też nie mam kiedy się 
zająć. Czasami słyszę coś na 
ten temat w domu... Jeżeli 
mam wolną chwilę, to staram 
się czytać, chociaź tylko po
bieżnie przejrzeć lite,raturę, po
lityczną, beletrystykę. Najczę
ściej jednalt te wolne chwile 
zdarzają się tylko w nocy. 
Kradnę je godzinom przezna
czonym na sen, wypoczynek. 
Tylko proszę nie myśleć, że 
narzekam. Nie ja jeden tak 
postępuje .. . 

Notował: MAREK PAPRZYCKI 



K. O LEJ ARZE 
BYLI PIERWSI 
Wsponuna: inż. Konrad Buch
holz, były organizator i dyrek
tor Zakładów Naprawczych Ta
boru Ko)ejowego w Pile 

Tuż po wyzwoleniu Bydgosz
czy podjąłem pracę w Warszta
tach Głównych l klasy. Dnia 
18 Jutego 1945 roku zostałem 
przez ówczesne Ministerstwo 
Komunikacji wydelegowany 
wraz z inż Józefem Kwapiszew
skim do Piły. Otrzymaliśmy 
zadanie ustalenia zniszczeń wo
jennych i możliwości odbudo
wy warsztatów naprawy paro
wozów. A asyście funkcjonariu
szy Służby Ochrony Kolei 
wjechaliśmy samochodem cięża
rowym, który otrzymaliśmy do 
dyspozycji, do miasta przez 
most kolejowy od strony dzi
siejszej parowozown~. Mieliś
my kłopoty z wejściem na te
ren warsztatów. Były one od 
miasta odgrodzone zaporami 
minowymi. Obeszliśmy je i z 
północnej strony weszliśmy na 
teren zakładów naprawczych. 
Były zdewastowane i w dużym 
stopniu zniszczone w wyniku 
prowadzonych walk, tak, że 
trudno było rozpoznać poszcze
gólne działy. 

Dnia· 24 lutego 1945 roku 
przygotowaliśmy szczegółowy 
raport. Na jego podstawie Mi-

• nisterstwo Komunikacji wydało 
w krótkim czasie decyzję o od
budowie i uruchomieniu w Pile 
Warsztatów Głównych l Kla
sy. 
• 19 marca 1945 roku wraz z 
inż. Józefem Kwapiszewskim 
mianowanym na naczelnika i 
16 innymi osobami zostaliśmy 
oddelegowani do Piły aby za
jąć się odbudową i uruchomie
niem warsztatów. Zaczęliśmy od 
wizyty u radzieckiego komen
danta płk Paszkiewicza przed
stawiając mu jak również na
czelnikowi stacji z ramienia 
PKP - Dzięciołowskiemu odpo
wiednie pełnomocnictwa. Woj
na wciąż trwała. W związku z 
tym otrzymaliśmy instruktaż o 
konieczności zachowania środ
ków bezpieczeństwa, zagrożeniu 
minowym itp. Tego samego 
dnia znaletliśmy sobie dom, 
który miał być na dłuższy czas 
biurem i sypialniq. Następnego 
dnia zameldowaliśmy przedsta
wicielowi władz polskich go
towość do działania. Jednocześ
nie przedstawiliśmy i uzgod
niliśmy plan działania. Osobiś
cie odpowiedzialny byłem za: 
odbudowę urządzeń mechanicz
nych, elektrycznych i ener
getycznych, stanowisk napra
wy kotłów i tendrów, urucho
mienie kotłowni, zorganiz,o
wanie straży. pożarnej, wyre-

montowanie ocalałych mieszkań 
dla załogi. Moim zadaniem by
ło również projektowanie za
mierzeń inwestycy il}YCh. 

Tamte dni pozostają nieza
pomniane. Fanowal entuzjazm i 
taka chęć do pracy jakiej nie 
było pói.niej dane mi oglądać. 
Gdy brakowało wody znalazł 
się różdżkarz, który wskazał 
miejsce. Prąd tymczasem czer
paliśmy z własnej t ransforma
t orni. Po odbudowie głównej ta
blicy rozdzielczej i uruchomie
niu przetwornicy prądu stałego 
o mocy 300 KW, kompresora 
sprężonego powietrza, suwnicy 
o udi.wigu 12 toh i kótówki do 
zestawów parowozowych już w 
dniu 1 czerwca 1945 roku 
pierwszy parowóz stanął na sta
nowisku naprawczym, , 
Wróćmy do problemów in

westycyjnych. Flanując inwe
stycje na Jąta 1950-56 zdawa
łem sobie sprawę, że napraw 
kapitalnych parowozów z wv; 
mianą palenisk miedzianych na 
stalowe bez powiększenia ko
tlarni, aparatu Roentgena do 
prześwietlania spoin spawalni
czych, odlewni żeliwa i brązu, 
nie będzie mpżliwe. Stąd też 
opracowałem projekty wstępne, 
które rozwiązywałyby te pro
jekty wstępne, które roz
wiązywałyby te problemy. Zo
steały one zaakceptowane przez 
naczelnika inż. Józefa Kwapi
szewskiego i DOKP· Gdańsk, 
gdzie wtedy podlegaliśmy. W 
oparciu o ten projekt Zarząd 
Odbudowy Kolei w Bydgosz
czy przygotował dokumentację 
budowlaną, a realizacji zadań 
podjęło się Pilskie Przedsiębior
siwo Budowlane. To przedsię
biorstwo również podjęło się 
budowy Domu Kultury" "Kole
jarz" przy ul. Sikorskiego i kil
ku domów mieszkalnych. 

W styczniu 1952 roku awan
sowałem na stanowisko głów
·nego inżyniera ZNTK w Pile, 
a po dwóch Jatach objąłem 
stanowisko dyrektora naczel
nego. W tym czasie zainicjowa
łem m. in. budowę linii wyso
kiego napięcia z elektrowni do 
zakładów, gdyż stare kable 
poniemieckie były zbyt znisz
czone i słabe. Nadto celem zli
kwidowania uciążliwego tran
sportu butli tlenowych na tere
nie warsztatów zbudowaliśmy 
rozprężalnię c1ekłego tlenu. 

Na koniec chciałbym się po
dzielić ogólnymi refleksjami z 
tego okresu. Załoga Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowe
go była w pierwszych Jatach 
powojennych tą siłą w mieście, 
która ożywiała nie tylko prze
mysł ale również inne ważne 
dziedziny życia. 

25 lat ZSO "Polam" 

Pilscy naftowcy wiercilJ już do głębokości 6.006 met rów 

Jak rodził' się Qiganł 
tek i dwuskętek oraz elektrod. 
Następnie opanowano technolo
gię wytwarzania żarówek samo
chodowych, małogabarytowych i 
specjalnych. Gdy trzeba było 
przystąpić do modernizacji moc
no wyeksploatowanego sprzętu 
zrodził się pomysł uruchomienia 
produkcji maszyn dla przemysłu 
lampowego. Skoro tylko poja
wiJa się nowa specjalność od 

Nieliczni dziś pamiętają upor
czywą walkę o lokalizację w 
Pile zakładu przemysłowego, 
który byłby istotnym czynnikiem 
miastotwórczym. A tak było z 
procesem uruchamiania fabryki 
żarówek. Władze miasta, Towa
rzystwo Rozwoju Ziem ZachOd
nich były za. Problem polegał 
na tym, że bazą wyjściową pod 
przyszłą fabrykę miały być po
mieszczenia będące w gestii oś
wiaty. W kwietniu 1958 roku za
padły odpowiednie decyzje, a 12 
grudnia tego samego roku z taśm 
montażowych zeszły pierwsze ża
rówki głównego szeregu o mocy 
60 W i napięciu 220 V. Rok póź
niej Pilska Fabryka tarćwek 
"Lumen" wyprodukowała 6,5 mln 
sztuk żarówek głównego sze
regu. 

Wtedy nikt, nawet w najśmiel
szych marzeniach, nie oczeki
wał, że w ciągu ćwierć wieku 
powstanie w Pile, przedsiębior
stwo gigant, którego potencjał 
wytwórczy stawia go dziś w gro
nie potentatów przemysłowych 
~raju. Nikt nie przypuszczał tak
że, że żarówki będą sławić Piłę, 
nie tylko na terenie kraju, 

Dziś, licząca prawie 3 000 o
sób, załoga pilskiego "Polamu" 
wkroczyła w nowe ćwierćwiecze. 
Ma za sobą lata doświadczeń, 
sukcesów i porażek. Od razu 
trzeba stwierdzić, że minione 25 
lat znaczone był przede wszyst
kim sukcesami. Rzadko się bo
wiem zdarza, że w tak krótkim 
okresie czasu dochodzi do roz
woju takiego, jaki ma na swoim 
koncie "Polam". Gdyby przyjrzeć 
się temu bliżej, można zauwa-

żyć, że nic nie działo się tu 
przypadkowo, a o wszystkim de
cydowała mądra polityka kierow
nictwa zakładu z Zygmuntem 
Karabanowiczem na czele, który 
już ponad 20 lat, jest to również 
swoistego rodzaju fenomen, jest 
dyrektorem naczelnym. To właś
nie pod jego kierunkiem pilska 
fabryka żarówek "pączkowała" 
nowymi wydziałami, asortymen
tem produkcji finalnej, stając się 
obecnie przedsiębiorstwem o du
żej skali samowystarczalności. 
Dzięki temu systematycznie ro- · 
sła produkcja. Wielkość sprze
daży na koniec 1984 roku wy-

niosła 6 mld złotych. Na 1985 
rok zaplanowano już 7 mld zło
tych. Już z tego chociażby wy
nika, że załoga "Polamu" nie 
ma zamiaru spoczywać na lau
rach. 

Rodzi się pytanie jak oni to 
robią? Odpowiedzi najlepiej szu
kać na wydziałach produkcyj
nych. Gołym okiem widać, że 
praca tu wre jednostajnym ale 
wysokim rytmem. W produkcji 
widać zarówno technikę jak i lu
dzi. Tak zresztą było w pilskiej 
fabryce żarówek zawsze. Zaczy
nano od zwykłej żarówki 60 W. 
Później ruszyła produkcja skrę-

Foto: Stanisław Pręgowski 

razu trafiła ona podobnie jak 
wcześniej żarówki na rynki za
graniczne. W roku jubileuszu 15 
hicia pilski ,.Polam" produkuje 
już 87,7 mln sztuk różnego typu 
żarówek, a poza rynkiem krajo
wym sprzedaje swoje wyroby do 
43 krajów całego $wiata. Isto
tnym elementem eksportu tech· 
nologicznego jest wyposażanie 
fabryki w ZSRR, Maroku, Tryni
dadzie, Rumunii, Wielkiej Bry
tanii w linie produkcyjne rodem 
z wydziału budowy maszyn. 

Na początku lat siedemdzie
siątych dla wszystkich wiado
wym się staje, że o dalszym po-

Foto: 3 X Czesław Judyck1 

stępie decydować będą inwes
tycje. W związku z tym powsta. 
je plan rozbudowy i moderniza
cji zakładu. Tak powstaje ogro
mna hala, do której przeprowa
dza się wydział g.łównego sze
regu. Prawie jednocześnie roz
poczyna się wytwarzanie poszu
kiwanych na rynku opraw oś
wietleniowych (1976 rok). W 1978 
roku hale produkcyjne opuszcza 
pierwsza partia miniaturowych 
świetlówek. W dwa lata później 
opanowano technologię produk
cji lamp sodowych. 

Choć nadchodzą cięższe cza
sy ,.Polam,. nie notuje na swoim 
koncie strat w produkcji. Nie 
ryzygnuje się również z kontynu
acji programu rozbudowy zakła
dów (od 1976 roku nazwa zmie
nia się na doś obowiązującą -
Zakłady Sprzętu Oświetleniowe
go ,.Polam - Piła"). W oparciu 
o licencję japońskiej firmy .,To
shiba - Glass" powstaje kon
cepcja budowy w Pile potężn~ 
huty szkła. Jest to kolejny krok 
naprzód w rozwoju zakładów, 
gdyż w perspektywie pozwoli cał
kowicie uniezależnić się od do
staw z importu szklanych balo
nikó'W. Mimo licznych perturba
cji 12 grudnia 1983 roku tj. w 
25 rocznicę wyprodukowania 
pierwszych żarówek rozpalono 
piec w nowozbudowanej hucie. 
Z kronikarskiego obowiązku na
leży odnotować symboliczny akt 
przekazania płomienia z hal pro
dukcyjnych do huty. Wtedy tak
że zainaugurowano obchody 
ćwierćwiecza istnienia fabryki 
żarówek. 12 lipca 1984 roku na
stępuje uruchomienie pierwszej 
linii produkcyjnej szklanych ba
loników. W ten sposób na linie 
produkcyjne żarówek trafia no
wy własny półfabrykat. Huta pra
cuje nie tylko na potrzeby ma· 
cierzystego zakładu ale ma rów
nież zadanie zaopatrywać cały 
polski przemysł lampowy. Doce
lowa zdolność produkcyjna prze
widuje możliwość znacznego ek
sportu. Jest on w warunkach 

Poszukiwacze 

skarbów 
Już blisko 30 lat działa w Pile 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naf
ty i Gazu. Rozpoczęło ono dzia
łalność 17 lutego 1956 roku i po 
dziś dzień prowadzi prace po
szukiwawcze za węglowodorami: 
ropą naftową i g.azem ziemnym 
w północno-z.achodniej części 
Polski. W ten sposób Piła kon
tynuuje po wielu wiekach dzieło 
swego wielkiego syna - Stani
sława Staszica, uznawanego za 
ojca polskiej geologii. 

Pilscy górnicy-naftowcy mają 

na swoim koncie odkrycie 36 
złóż gazu ziemnego i 14 złóż 

ropy naftowej. Według ocen geo
logów w rejonie działania pil
skiego przedsiębiorstwa znajdu
je się 50 procent krajowych za
sobów prognostycznych węglo

wodorów. Licząca ponad 1 000 
osób załoga szczyci się także 

odkryciami polskiej miedzi, wę
gla brunatnego, soli i innych 
minerałów. 

(w) 

funkcjonowania "Polamu" rze
czą niezbędną, gdyż trzeba spła
cać w dewizach zaciągnięty kre
dyt na budowę huty. 

W ponad ćwierćwiecznej hi
storii istnienia przemysłu lampo
wego w Pile z jej rozwojem 
związanych było wiele rodzin, 
często wielopokoleniowych, licz-

' n e grono inżynierów i techni
ków. Kiedy w Pile ruszała ra
bryka żarówek nie 'pracował tu 
żaden inżynier. Fakt, że inne to 
były czasy. Dziś kadra z wyż
szym wykształceniem liczy ponad 
100 osób. 

Jakie perspektywy ma pilski 
,.Polam"? Sądzę, że co do tego 
nie powinno być żadnych obaw. 
Przed pilską fabryką żarówek 
otwiera się bowiem obecnie 
przyszłość o jakiej nikt w prze
szłości nawet nie śmiał marzyć. 
Osiągnięty poziom samodzielnoś
ci, komlementarności produkcji 
pozwalają znacznie zdynamizo
wać poziom produkcji. Jest jesz
cze jeden tego warunek. Chodzi 
o to, że istnieje w związku z u
ruchomieniem huty potrzeba ge
neralnej modernizacji, kto wie 
czy nie wymiany parku maszy
nowego na wydziale głównego 
szeregu. Wiąże się to z wyko
rzystaniem potencjału wytwór
c~e,go huty szkła. W ,.Polamie" 
Wiedzą dobrze, że lepiej sprze
dawać wyrób finalny niż kruchy 
szklany półfabrykat. Chodzi tak
że o stabilizację na wcześniej 
zdobytych rynkach za<Jranicz
nych. Idzie także o to, aby ża
ró~ek nie brakowało na rynku 
krajowym. Atutami ,.Polamu" są: 
huta szkła, oprawy oświetlenio
we, świetlówki oraz l!lmpy so
dowe, poza oczywiście żarówka
mi głównego szeregu. 

W uznaniu zasług dla rozwo
ju gospodarki narodowej 1 uzys
kiwane wyniki produkcyjne uch
wałą Rady Państwa ZSO "Po
lam" odznaczone zostały w gru
dniu minionego roku Orderem 
Sztandaru Pracy 11 klasy .. 

Władysław WRZASK 
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Wit:l<szość mieszkańców Piły mieszka w nowoczesnych budyn
kach spółdzielczości mieszkaniowej. Foto: Stanisław Pręgowski 

A MIESZKAŃ 
WCIĄŻ BRAK ... 

Początki spółdzielczości mie
szkaniowej w mieście Pile się
gają roku 1957, kiedy to z in.i
cjatywy pracowników Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej pow
stała, jako czwarta w obecnych 
terenach naszego województwa 
Pilska Spółdzielnia Mi~szkanio
wa. 

Walne zebranie założycielskie 
PSM, które odbyło się 27 listo
pada tegoż roku z udziałem 26 
osób przyjęło program budowy 
6-ciu budynków oraz wybrało 
władzę spółdzielni. Pierwszym 
Przewodniczącym Rady Nadzor
czej został Tadeusz Wojcickl, a 
funkcję Przewodniczącego Zarzą
du powierzono Jerzemu Trojnar
sklemu. W tym samym dniu (1 
lutego 1958 roku) gdy PSM za
trudniła na etatach cząstkowych 
pierwszych pracowników, robot
nicy Zarządu Budowlanego Nr 11 
rozpoczęli pracę na budowie jej 
1-go budynku, przy ul. Swier
czewskiego. Mimo wielu kłopo
tów związanych z koniecznością 
rozbiórki starych fundamentów 
oraz wystąpieniem wody pod
skórnej budynek ten, wznoszony 
w technologii tradycyjMj, prze
kazano do zasiedlenia już 13 
września 1959 roku. 

Pornoc dyrekcji pilskich zak
ładów pracy udzielania w for
mie wkładów na mieszkania 
spółdzielcze dla swoich pracow
ników powodowała wzrost liczby 

członków PSM. Gdy na począt
ku 1962 roku ster spółdzielni 
obejmował Alfred Terlecki, a 
sprawami inwestycyjnymi zajął 
się związany do tej pory ze 
spółdzielnią Edmund Leszkowicz 
PSM liczyła 258 członków, a w 
jej zasobach mieszkały 442 oso
by. 

Prowadzenie procesu inwesty
cyjnego nie było łatwe. ponie
waż Piła nie posiadała szcze
gółowego planu zabudowy oraz 
brak było terenów uzbrojonych 
w infrastrukturę komunalną. Do 
roku 1972 budownictwo spół
dzielcze realizowano na wybu
rzonych fragmentach centrum 
miasta, gdzie w 9 zespołach bu
dynków wybudowano 1786 mie
szkań. Jedynie odstępstwo sta
nowiło 6 budynków o 193 mie
szkaniach wybudowane w latach 
1963 do 1966 przy ulicy Byd
goskiej. 

Obecne spojrzenie na. dzielni
cę Zamość, gdzie znajduje się 
prawie połowa mieszkań PSM 
może nasuwać przypuszcze
nie że nastąpiła tu duża koncen
tracja w czasie inwestycji spół
dzielczych. Na pewno zmieni to 
wrażenie, informacja, że te 2707 
mieszkań wybudowano w latach 
1963 do 1983 w ramach 10· za
dań inwestycyjnych. 

Od 1975 roku sprawy inwesty
cyjne na rzecz PSM prowadzą 

W każdym domu 
- polskie serce 

dokończenie ze str. 3 

sJeJSZe wojewód~two pilskie ma 
chyba najlepiej \Jdokumentowa
ną podstawę swego istnienia. 

Stefan Pakuła otrzymał po
ważny obowiązek informowania 
mieszkańców Piły o tym, co się 
w TRZZ dzieje, w czwartkowych 
audycjach pilskiego radiowęzła. 
Popularyzował TRZZ: sprawy 
spółdzielczości mieszkaniowej, 
odczyty i wykłady Pilskiego Koła 
Polskiego Towarzystwa Histo
rycznego, Regionalnego Stu
dium w Pile, akcja zadrzewiania 
miasta, czyny społeczne na rzecz 
estetyzacji miasta. 

Pilskie Koło PTH, kierowane 
przez Franciszka Zmldzińs'kiiego 
wspólnie z TRZZ ma duże za
sługi w ożywieniu życia nauko
wego wśród inteligencji, a szcze
gólnie wśród nauczycieli, którym 
dostarczało wiele materiałów do
tyczących historii Piły. Ukazanie 
się "Rocznika Pilskiego" stano
wi ważny element działalności 
naukowej miasta. Wspomnę re
daktorów "Rocznika": profesor 

dr Janusz Deresiewlcz, mgr Jan 
Gruchała, profesor dr Zdzisław 
Kaczmarczyk, Mieczysław Konie
czny, Stanisław Maciejski, pro
fesor dr Gerard Labuda, dr Bo
rys SchniHer, profesor dr Michał 
Sczaniecki, dr Franciszek Zml
dzłński. Wielu wymienionych na
ukowców stanowiło kadrę wy_ 
kładowców Regionalnego Stu
dium w Pile czynnego od 1 paź
dzfiernika 1959 roku do 5 czer
wca 1960 roku przy przeciętnej 
frekwencji 80 do 100 słuchaczy . 
Wyrywkowo kilka tematów Stu. 
dium: prof. dr Gerard Labuda 
- "Nauka polska w walce z na
cjonalistycznymi tezami nauki 
niemieckiej doby imperializmu" 
Prof. dr Jan Kozarskl - "Sro
dowisko geograficzne Czarnko
wa, Trzoianki, Wałcza, Zlotowa, 
Wyrzyska i Pily". Mgr Lech Zi
mowski - "Perspektywy rozwo
ju pogranicza wielkopolsko-po 
morskiego". Redaktor Zbigniew 
Szumowaki - "Stosunki polsko
-niemieckie na przestrzeni lat 
ras - "Zagadnienia polityczne, 
społeczne i gospodarcze staro-

w systemie powierniczym służby 
inwestycyjne Wojewódzkiej Spół
dzielni Mieszkaniowej (obecnie 
Wojewódzki Związek Spółdzielni 
Mieszkaniowych). Warto przypo
mnieć, że na pierwsze lata tej 
działalności (1976 do 1979) przy
pada dobra passa spółdzielcze
go budownictwa w Pile, kiedy 
to Kombinat Budowlany przeka
zywał PSM do zasiedlania rocz
nie nawet ponad 700 mieszkań. 
W roku 1979 oddano do użytku 
pierwszy budynek na cztero eta
powym osiedlu Górnym, ale w 
związku z opóźnieniem oddania 
kotłowni Piła - Zachód oraz 
brakiem kolektora sanitarnego, 
budowa tego osiedla po wybu
dowaniu 449 mieszkań musiała 
być wstrzymana. 

W latach 1976-84 kiedy to 
spółdzielnia praćowa/a pod kie
rownictwem Henryka Kamińskie
go zasoby jej wzrosły o ponad 
3000 mieszkań i w ten sposób 
PSM stała się największym za
rządcą mieszkań w Pile. Na ko
niec minionego roku w 59.36 jej 
mieszkaniach zamieszkiwało pra
wie 24 tys. osób. 

Oprócz działalności inwesty
cyjno-eksploatacyjnej PSM pro
wadzi w 12 placówkach działal
ność społeczno-wychowawczą dla 
swoich członków i mieszkańców 
okolicznych osiedli. 

Ten z konieczności bardzo 
skrócony rys historyczny Pilskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej można 
zakończyć choćby przynajmniej 
wymienieniem zasłużonych dla 
tej spółdzielni działa~y i pra
ji:OWników do których mążna za
liczyć oprócz już poprzednio 
wspomnianych na pewno: Ed
warda Boguszewsklego, Jana 
Byczyńskiego, Edmunda Beren
dta, Elżbietę Dymkowską, Ro
mana Dyllka, Bolesława Grzesz· 
czuka, Jana Laszuka, Ryszarda 
Radke, Zdzisława Smarsza l Zy
gmunta Zlętkowskiago. 

Z początkiem 1982 roku dzia
łalność gospodarczą rozpoczęła 
druga na terenie Piły Spółdziel
nia typu lokatorsko-własnościo
wego o otwartym programie in
westowania - SM "Jadwiżyn" 
od początku swego istnienia kie
rowana przez Józefa Kurcina 
Przejęła ona część członków 
PSM. W dniu 31 grudnia 1984 r 
na ogólną liczbę 1159 członków 
tej spółdzielni 436 mieszkało w 
domach spółdzielczych na osie
dlu ,.Jadwiżyn" . 

Niezbyt pocieszająca jest na
tomiast informacja, że obecnie 
w Pile, oprócz ponad 1600 człon
ków PSM i SM ,.Jadwiżyn" na 
mieszkania spółdzielcze oczeku
je prawie 11 tysięcy kandydatów, 
których rejestrację prowadzi Wo
jewódzki Związek Spółdzielni 
Mieszkaniowych. Wydłużająca się 
kolejka oczekiwania na mieszka
nia w spółdzielniach o otwartym 
programie inwestowania, który
mi są PSM i SM .,Jadwiżyn", a 
jednocześnie chęć wcześniejsze
go posiadania własnego miesz
kania spowodowały, że do roku 
1978 zaczęły rozwijać się w Pile 
inne formy budownictwa spół
dzielczego. 

Obecnie w Pile działają dwie 
spółdzielnie lokatorsko-własnoś 
ciowe o otwartym programie in· 
westowania, 4 przyzakładowe lub 
międzyzakładowe spółdzielnie 
mieszkaniowe, 4 spółdzielnie bu
dowlano-mieszkaniowe. 12 spół
dzielczych zrzeszeń pomocy w 
budownictwie jednorodzinnym 
oraz 10 spółdzielni mieszkanio
wych pomocy w , budownictwie 
jednorodzinnym. 

Zbigniew KRZYSZTOFlAK 

stwa waleckiego w XVI i XVII 
wieku". 

Otwarcie w dniu 12 grudnia 
1958 roku Pilskiej Fabryki ża
rówek "Lumen" stało się waż
nym wydarzeniem w Pile, w śro
dowisku nadnoteckim. Droga do 
otwarcia zakładu wiodła między 
innymi poprzez TRZZ, które z 
pilskimi działaczami przekony
wała ministra oświaty i wycho
wania Władysława Bieńkowskie
go by przeniósł Szkołę Mecha
nizacji Rolnictwa do innej miej
scowości, bądź do innego po
mieszczenia. Argumentacja pil
skich działaczy przekonała mi
nistra, zwłaszcza , że to wiązało 
się z rozwojem Ziem Odzyska
nych i z pracą dla kobiet, 
Pamiętnym dla wielu mieszkań

ców Piły był dzień 2 paździer
nika 1960 roku w czasie wiel
kiej, patriotycznej manifestacji 
na Placu Staszica mówiono o 
potrzebie wystawienia pomnika 
Stanisławowi Staszicowi. Wylan
sowano wtedy hasło · .,W każ
dym pilskim domu - polskie 
serce!". Stało się ono później 
myślą przewodnią przemówienie 
profesora dr Stanisława Kul
czyńsklego, zastępcy przewodni
czącego Rady Państwa , który 
pomnik odsłonił. 

Dla nas była to idea przewod
nia, w 1ym co dla P.olski i Piły 
robiliśmy. 

Jan 'GRUCHAŁA 
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SportOWćJ sukces 40 -lecia 

J/ledalo-me Jnlla 
pilitniJ {j)O-UJ-bj 

Kto Jest wazme}szy - zawod
nik zdobywający medale, sta· 
wający na podium, czy trener, 
szkoleniowiec? Czyj udział w 
końcowym sukcesie jest więk
szy, znaczniejszy? Bez c1enia 
przesudy stwierdzić można , nie· 
wie/e wart jest sportow1ec bez 
trenera, a trener bez zawodnika 
nie miałby racji bytu. 

Rozpoczniemy od zawodnicz
ki przede wszystkim dlatego, 
że jest to Ona . Małgorzata 
Dorota Popławska nie lubi o • 
sobie mówić. Jest miła , towa
rzyska, wesoła, jednak o so
bie, na swój leipat wypowiada 
s1ę bardzo niechętnie ... 

- Jestem taka , jak moje ró-
. wieśniczki. Chodzę do ma

turalnej klasy liceum w Pile, 
lub ię muzykę, tańczyć, bawić 
s1ę. Lub tę kiedy świeci słońce 
i są wakacje. 

Kiedy znajdujesz czas na 
tańce, muzykę, towarzyskie 
kontakty? 

- Nie powiedziałam , że na 
to wszystko mam czas. Powie
działam tylko, że to lubię. A 
czasu rzeczywiście nie mam. 
Treningi i jeszcze raz trenin· 
gi, ćwiczenia do granic wytrzy
małośc i, zawody i turnieJe, po· 
dróże nie tylko po kraju , uczę 
s1ę także angielskiego. Gimnas
tyka akrobatyczna wymaga 
sporo poświęceń i cfo tego 
jeszcze matura. 

Twoje koleżanki mówią o 
Tobie, że jesteś skromna, nie 
chwalis z 'ię swoimi sukcesami, 
rzadko o nich mówi~z. 

- Trenuję już prawie je
denaścle Jat. Dzięki moje
mu trenerowi wiele osiągnęłam. 
Zeby się jednak od razu chwa
lić? Moje koleżanki na przy
kład lepiej się ode mnie uczą , 
potrafią szyć sukienki, dobrze 
gotować i też się z tym nie 
obnoszą. Zła jestem, kiedy do 
mnie ktoś się zwraca i. mówi 
.,mistrzyni". Mam przecież swo
je imię. Dzis iaj jestem mistrzy
nią a jutro już mogę nią nie być . 

- Dlaczego wybrałaś akurat 
gimnastykę akrobatyczną? 

- Trudno w moim przypadku 
mówić o wyborze, nie mia
łam jeszcze ośmiu lat. W tym 
wiehu zdecydowanie się w o· 
góle na uprawianie sportu jest 
trudne, a co dopiero wybieranie 
dyscypliny. Moi dwaj bracia 1 

siostra uprawiali gimnastykę 
akrobacyjnq. Parę razy byłam 
z nimi na treningu. Ale tak 
właściwie , tb namówiła mnie 

do gimnastyki moja koleżanka 
- Skoro nie chcesz mówić 

o swoich sukcesach, może po· 
wiedz nad czym w tej chwili 
pracujesz. 

- Chciałabym możliwie jak 
najszybciej opanować podwójne 
salto proste i śrubę-salto. Ro
sjanki, Bułgarki i Chinki już 
to potrafią . Myślę więc , że 
mogę nauczyć się i ja. 

- Startowałaś już w kilku 
krajach. Wspomnienia związane 
z zawodami w którym kraju są 
dla Ciebie najsympatyczniejsze? 

Niepowtarzalna atmosfera 
panuje podczas zawodów we 
Francji. Trybuny są zawsze 
pełne, a kibice spontanicznie 
reagują na występy zawodni
ków. Nie bez znaczenia jest 
także fakt, że kibice znają się 
na akrobatyce. Podobny klimat 
towarzyszy imprezom w Sta
nach Zjednoczonych. 

- Bez wątpienia wiele młod
szych gimnastyczek stara się 
naśladować Ciebie. A kto jest 
twoim wzorem? 

- Wymteniłam już Bułgarki, 
Rosjanki- i Chinki. One są 
bez wątpienia najlepsze. Chcia
łabym tak kiedyś ćwiczyć. jak 
Ludmiła Gromowa. 

- Twoje najbliższe plany, 
imprezy do których się przy
gotowujesz? 

-- Od kilku dni l renuję ra
czej ulgowo. Skręciłam nogę w 
kostce. Jak tylko skutki tej 
kontuzji ustąpią , to zaraz biorę 
się ostro do pracy. Mój trener 
się już niecierpliwi. Wcale mu 
się nie dziwię. Start w mistrzo
stwach Polski seniorów i pucha
rze świata w Pekinie, właści
wie przygotowanie się do tych 
imprez wymaga czasu. 

Od pierwszych dni kontaktu 
Doroty Popławskie j ze sportem 
jej trenerem, opiekunem i ~
chowawcą jest mgr Roman Ra· 
fiński . Sam przez dziesięć Jat 
uprawiaJ gimnastykę akrobaty
czną. Uzyskane wyniki pozwo
liły mu na zdobycie pierwszej 
klasy mistrzowskiej. Po ukoń
czeniu warszawskiej AWF 
wrócił do Szczecinka, gdzie 
rozpoczął pracę w klubie .. Darz
bór". Obecnie jest trenerem ko
ordynatorem w pilskim Mię
dzyszkolnym Klubie Sporto
wym. W środowisku działaczy 
sportowych ma opinię pasjo
nata, który dla swojej dyscy
pliny sportu, tak ukochanej i 
jedynej zrobiłby wszystko. 

- Sam czasami się dziwię -

mówi trener Raliński - jak 
s1ę to dzieje, że Dorota jest ta
ka skromna. Ona nawet nie 
bardzo pamięta kiedy i na ja
kich zawodach zdobyła ll"eda
Je, stawała na najwyższym po
dium. Pomimo tego, że ma do
piero osiemnaście Jat już pięć 
razy była mistrzynią Polski se
niorek. Parę razy wśród junio· 
rek zajmowała najlepsze miej-

. sce. Wygrywała, bądt też by
ła wśród najlepszych na po-
ważnych międzynarodo~ch 
turniejach. Zdobywała me-
dale na mistrzostwach świata 
i Europy. Wywalczyła również 
medale w pucharze świata. Ja
ko jedyna zawodniczka woje
wództwa pilskiego posiada mię
dzynarodową klasę mistrzowską. 

Na temat jej osiągnięć mógł
bym wiele i długo opowia
dać. Obawiam się tylko, że 
Dorota będzie potem miała do 
mnie pretensje, że za dużo opo
wiadam ... 

Dla wielu swoich rówieśni
cz~k Dorota może być wzorem 
skromności i pracowitości. 
Znam ją bardzo dobrze i to 
nie tylko z godzin spędzonych 
razem na treningach. Kiedy ra
zem z żoną przenieśliśmy się 
ze Szczecinka do Piły, Doro· 
ta przeniosła się również. Mie
szka u nas. 

Ale pilska gimnastyka akro
batyczna, to nie tylko Dorota 
Popławska. Do liczących się za. 
wodników należą między inny
mi: Wojciech Golański, Małgo
rzata Jessa, Jacek Kaczmarek, 
Krzysztof Zurawski, Ryszard 
Prusziński, Grzegorz Gunia, 
f1irosław Krzycki, Anna Chu
dziak. I oni mają na swoim 
koncie medale zdobyte na mi
·strzostwach Polski seniorów i 
juniorów, spartakiadach. Trenu· 
ją wszyscy w MKS-ie Piła pod 
okiem Ewy Rafińskiej, Aliny 
Sznabel, Adama Czizmowskiego 
i Andrzeja Rusinowicza . 

Zdaniem t renera Ralińskiego 
pilska gimnastyka mogłaby stać 
na jeszcze wyższym po::::.:.:nie. 
Szkolen iowcy bowiem są, no· 
wa hala sportowa również. 
Szkolny sport kładzie jednak 
trójzmianowość w systemie na
uczania. Sytuacja ulegnie pew

nej poprawie w związku z o-
twarciem klasy sportowej w 
szkole nr 2. 
Przybędzie więc pannie Do

rocie konkurentów To bardzo 
dobrze. 

Marek P APRZVCKI 
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