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Hotel "Rodło" w Pile swq nowoczesnościq przyciąga uwag~ mieszkańców miasta i przyjezdnych . 

W sierpniu br. mija 65 lat od powstania Związku Polaków . 
w Niemczech Jednoczył on w okresie międzywojennym organi
zacje i instytucje polskie na terenie Niemiec. Do podstawowych 
zadań Związku należało integrowanie ludności polskiej, umac
nianie jej poczucia przynależności narodowej i obrona przed 
próbami niszczenia ekonomicznego, kulturalnego, a przede wszy
stkim pielęgnowanie mowy ojczystej, która znaczyła przetrwanie. · 

Ziemia Złotowska, Lutłuska i By
towska pozostawały w niewoli nie
mieckiej od 1772 roku. Tamtejsza 
ludność polska jeanak nigdy nie 
traciła nadziei i wierzyła, że Polska 
powróci. Ludność ta brała udział 
w walkach wyzwoleńczych, łączyła 
się z Legionami Dąbrowskiego 

i walczyła w Powstaniu Wielko
polskim. Przetrwała najgorsze okre
sy .. Kulturkampfu" i skutecznie prze
ciwstawiała się wszelkim zakusom 
germanizacyjnym. 

Nadzieja na powrót tych ziem 
w granice państwa polskiego na
b~ała realnych .kształtów po klęsce 

MARIAN HORST 

Niemiec w pierwszej wojnie świa
towej. Polacy nie czekali już na 
podpisanie traktatu pokojowego 
i przystępowali do organizowania 
własnej władzy lokalnej. 
Według pierwszej wersji Trak

tatu Wersalskiego z dnia 7 maja 
1919 roku włączono większą część 

Ziemi Złotowskiej do Polski. Na taką 
wieść powstała 'ogromna radość 
ludu polskiego, stawiano bramy 
triumfalne, a w kościołach odpra
wiano nabożeństwa dziękczynne. 
Radość nie trwała jednak zbyt dłu
go, gdyż po podpisaniu Traktatu 
Wersalskiego (28.06.1919) dowie
dzieli się dopiero w lipcu o przesu
nięciu granicy na Ziemi Złotowskiej 
o 15 kilometrów na wschód od linii 
kolejowej Piła-Chojnice. O losach 
zadecydowały interesy jednego ma
gnata pruskiego - księcia Hohen
zollerna, spokrewnionego z dworem 
angielskim, który posiadał na złoto
wszczyinie duże majątk• ziemskie. 

Lud Ziemi Złotowskiej nie chciał 
się pogodzić z tak krzywdzącym 
T raktatem Wersalskim. Wysyiano dele
gacje do podkomisariatu na Prusy 
Zachodnie przy Naczelnej Radzie 
Ludowej w Poznaniu i do rządu 
polskiego w Warszawie. W pierw
szej delegacji brali udział: Antoni 
Jasiek, autor znanej monografii 
o Ziemi Złotowskiej i Jan Brzosto
wicz, młynarz. gorący patriota. Obaj 
pochodzili z Zakrzewa. W następ
nej delegacji uczestniczyło dwu
nastu wieśniaków pod przewodnic
twem Antoniego Jaśka oraz Irydera 
i Władysława Maćkowiczów. De
legacje wielokrotnie przekraczały 
linię demokracyjną, a właściwie 
front wojenny i przywozili do Na
czelnej Rady Ludowej nie tylko 
protesty i postulaty, ale i pieniądze 

(ciąg dalszy na str. 4) 

1987 rok e 20 zł 

Fot. Przemysław Janicki 
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W NUMĘRZE: 
l znów -jak co roku - prz•kazujemy do 

rąk Czytelników jednodniówkt Towarzystwa 
Miłośników Miasta Piły. Na ośmiu stronach 
czwartego· wydania .. Piła Mówi". znajdziecie 
wiele ciekawej publicystyki i informacji 
związanych głównie z grodem Staszica. 
Przygotowali je dziennikarze i współpraco
wnicy, dla których wszystko co dotyczł 
Piły jest bliskie oraz nie pozbawione tajem
nicy. 

Do przeczytania polecamy m.in: 

• O 65 rocznicy powstania 
Związku Polaków w Niem
czech 

- str.1.4 

• Wywiad z wojewodą pilskim 
Zbigniewem Rosińskim 
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• Gdy Piła przemówiła 
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• l<omunikacja miejska - jaka 
Jest? 
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eksporterów 
Osoby, organizacje mają

ce wspólne zainteresowania, 
dążące do określonego celu 
skupiają się w różnego ro
dzaju klubach. Mogą one 
mieć charakter towarzyski, 
polityczny, czy gospodarczy. 

• 

W końcu lat 70-tych przed
siebiorstwa sprzedające swe 
wyroby zagranicznym kon
trahentom, z inicjatywy 
Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Pile utworzyły Klub 
Eksporterów. Akces zgłosiło 
wtedy 18 przedsiębiorstw 
z naszego regionu. Od tej 
pory jego członkowie mają 
możliwości uczestniczenia 
dwa razy w roku w posie
dzeniach. Odbywają się 

one z udziałem przedstawi
cieli, swego rodzaju opieku
nów -z Polskiej Izby Han
dlu Zagranicznego i Minis
terstwa Handlu Zagranicz
nego. Takie spotkanie jest 
okazją do zapoznania się 
z wynikami eksportowymi 
macierzystych zakładów 
i w kraju. Omawia się pla
ny, zapoznaje z.dokumenta
mi i umowami stymulują
cymi rozwój handlu. Jest 
to wreszcie możliwość po
znania kierunków i mód. 
Posiedzenia eksporterów 
odbywają się zawsze w in
nym ,.Przedsiębiorstwie, bę
dącym członkiem Klubu. 
Jest to więc okazja bliższe
go poznania technologii i 
wyrobów finalnych ekspor
tera - członka Klubu. Przy 
należność do Klubu nie daje 
żadnych materialnych pro
fitów. Jest jedynie dobro
wolnym stowarzyszeniem 
o cha:rakterze uświadamia
jącym i informacyjnym. 

Od chwili wprowadzenia 
nowych zasad gospodaro
wania w pilskich przedsię
biorstwach zwiększyło się 
zainteresowanie wysyła
niem towarów do zagrani
cznych odbiorców. W wielu 
najaktualniejszym stało się 
hasło "Eksportować - by 
egzystować". Eksport to bo
wiem jedyny sposób na 
zbieranie dewiz. Te zaś są 
nieodzowne w każdym za
kładzie de zakupu maszyn, 
surowców, części zamien
nych i najdrobniejszych nie
raz, ale koniecznych detali. 
Umowy eksportowe zaś zo
bOwiązują do solidności, 
wysokiej jakości wyrobów, 
ale także umożliwiają stały 
"kontakt" z najnowocze
śniejszymi technologiami, 
wzorami oraz modami i ocze
kiwaniami zagranicznych 
klientów. 

Polityka proeksportowa 
lat osiemdziesiątych spo
wodowała, że chęć wstąpie
nia do Klubu zgłosiło więcej 
przedsiębiorstw i spółdziel
ni. Przed 2laty liczba człon
ków zwiększyła się do 30. 
Obok potentatów eksporto
wych., jak Fabryka Maszyn 
Rolniczych "Rofama" w Ro
goźnie, Zakłady Sprzętu 
Oświetleniowego "Polam" 
w Pile, współpracują mniej
si: Lubuskie ZakładY Okrę
towe "Lubmor", Spółdzielnia 
Meblarska w Czarnkowie, 
Przedsiębiorstwo Produkcji 
Leśnej "Las" w Dobrzycy. 

Klub Eksporterów ma 
swoją sekcję współpracy ze 
Związkiem Radzieckim. Na
leżą do niej eksportujący 
swe wyroby do naszego 
wschodniego sąsiada. Jak 
do tej pory wspólnie pozna
je radzieckiego kontrahen
ta 14 pilskich zakładów. 
Największe doświadczenie 
we współpracy z radziecki
mi odbiorcami ma rogoziń
ska "Rofama"specjalizująca 
się "' produkcji urządzeń 
suszarniczych do ziarna i 
zielonek. W tym roku ,,Rofa
ma" zamierza wysłać do 
ZSRR rekordową ilość 
swych wyrobów - wartoś
ci 64 mld złotych. Ekspor
tem podobnych rozmiarów 
mogą się poszczycić w Wiel
kopolsce jedynie Zakłady 
Cegielskiego ... 

PIW 
P.S. 

Od założenia tj. od 1979 ro
ku pracami Klubu Ekspor
terów województwa pilskie
go kieruje dyrektor Jerzy 
Olszak z rogozłńskiej "Ro
famy". Jest to chyba jeden 
z dłużej urzędujących sze
fów w województwie. 

"PILAMÓWI" 
- jednodniówka Towarzystwa 

1 
Miłośników Miasta Piły. 
Druk: 
Zakłady Graficzne RSW .,Pra
sa-Książka-Ruch" w Pile. 
oam. 1J90/87 n. 6000 P-11/1 

2e PIŁA MÓWI 

Mówiąc o Janie Nowaku z Piły, niektórzy Jednoznacznie 
pukają się w głowę, inni go podziwiają. Rzadka to postać. 
Kosztem swoich urlopów, wolnego czasu przepracował społe
cznie 20 tysięcy godzin!!! Ile to jest 8 godzinnych dniówek, lat 
pracy- można łatwo wyliczyć. Była to zawsze praca wymierna 
i namacalna- z łopatą, z taczką w ręku. 

15 letni chłopak został pomocni
kiem traktorzysty. W tamtych la
tach pracowało się dużo. Mini 
mum 12 godzin dziennie. Kraj był 
w ruinach. 

Lata sześćdziesiąte, to przepro-

cy nowo powstałego wojewódz
twa. Był więc tam, gdzie były 
potrzebne ręce do roboty. Włączył 
się do organizowany<;Jl czynów 
społecznych mieszkańców Piły. 
Na placach budów pozostawał 

Jana Nowaka widziano pracu
lącego na budowie Pilskiej Fabry
ki Domów, trasach Gorzowskiej 
i Złotowskiej, Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego, pomagał 
budownicz:ym Centrum Zdrowia 
Dziecka. Wcześniej, w latach pięć
dziesiątych jako ochotnik ZMP 
odbudowywał Warszawę, wzno
sił Nową Hutę z brygat:lami .,Służ
ba Polsce". Starczyło też pracy dla 
niego przy odgruzowywaniu Piły. 

Praca jest wszystkim 

Jak wspomina pan Jan- okru
tny czas oczekiwania na wolność, 
przedwczesna śmierć matki i konie-

czność opiekowania się młodszym 
rodzeństwem, czy wreszcie ogro
mny zapał do odbudowy znisz
czonego kraju, wielki w tych la
tach szacunek do pracy, ukształto
wały taką, a nie inną postawę 
wobec życia. Prac a stała się Je
go jedynym przesłaniem. A obo
wiązek pracy przypisano Janowi 
Nowakowi bardzo wcześnie. Jako 

Sn1ak 
chleba 

· JACEK KIEPEL 

Nazywają go nestorem polskich piekarzy, choć nie tyle wiek 
(ma dopiero 67 lat) co 40 lat przepracowanych w tym zawodzie 
usprawiedliwia to określenie. A byłoby ich więcej, gdyby nie 
wojna. To jej wybuch sprawił, że Tadeusz Rożek uprawnienia 
czeladnicze i mistrzowskie zdobył dopiero 19ł7 roku, choć zawo
du uczył się jeszcze w sanacyjnej Polsce, od dobrych przedwojen
nych mistrzów. Te lata wspomina teraz z pewnym rozrzewnie
niem. Piekarz był wówczas kimś waźnym, otaczał go powszechny 
szacunek i poważanie. 

Klepscy piekarze raczej się nie zdarzali. Niełatwo było dostać 
się na naukę, jeszcze trudniej ją skończyć, ale za to potem ... 

Do Piły przybył w 1947 roku. 
Własnymi siłami wyremontował 
starą piekarnię i rozpoczął pracę 
nareszcie na swoim. A nie było 
wówczas łatwo. W zniszczonym 
mieście było około 30 piekarzy, 
a więc konkurencja duża, ~~"Zaopa
trzenie w mąkę raczej kiepskie. 
Jednak nikt wtedy nie narzekał 
na jakość pieczywa. 

Niedługo jednak cieszył się wła
sną wymarzoną piekarnią. Nowo
powstała PPS "Społem" przejęła 
zakład wraz z całym wyposaże
niem i cóż było robić - pozostała 
państwowa posada. 

Na swoje wrócił dopiero w 1957 
roku. Odnowił zaniedbaną przez 
lata piekarnię i znowu zaczął wy
rabiać chleb. Powoli zdobywał re
nomę u stałych klientów. Tak mi
nęło kplejnych 30 lat. 

W tym czasie nic ważnego się 
nie wydarzyło. Może tylko do 
rzeczywiście ważnych zdarzeń 
zaliczyć można przyjście na świat 
dwóch synów. A poza tym tylko 
praca i praca. 

Pobudka o 3 rano, a w soboty 
o 24. Praca do godziny 9, potem 
kilka godzin snu. Człowiek ani 
się obejrzał jak przeleciał szmat 
czasu odmierzany tylko kolejny
mi bochenkami smacznego chle
ba wyjmowanymi z czeluści pieca. 

Czy smacznego? Kto wątpi 
- może sam sprawdzić. Tade-

usz Rożek ma swoich stałych 
klientów, wciąż przybywają no
wi, chociaż takich, którzy pa
miętają czasy, gdy zaczynał, po
zostało już niewielu. Trudno 
znaleźć takiego, który narzekał
by najego chleb. Chociaż mistrz 
sam przyznaje, że dzisiaj dużo 
trudniej jest upiec smaczny chleb, 
niż kiedyś. 

Trudno się dziwić. Dawniej 
młynarz, przywożąc mąkę do 
piekarni ż:yczył tyJko dobrego 
wypieku, a o zapłacie nawet nie 
wspomniał. Dopiero kiedy oka
zało się, że jego mąka jest na 
pewno dobra, przychodził po pie
niądze. Jeśli nie - cała dostawa 
wracała do młyna, a na jej miejsce 
przywoziło się nową. 

Wiadomo przeci.eż, że to właś
nie mąka przede wszystkim de
cyduje o jakości chleba. Dzisiaj 
mąka jest bardzo nierówna - raz 
lepsza, innym razem gorsza. Tru
dno w takiej sytuacji postępować 
według ustalonych receptur. Cza
sem nawet tak bogate doświad
czenie zawodzi. Wystarczy dro
biazg, by cały wypiek był do 
niczego, a przecież nie można 
wypuścić z piekarni. byle czego. 
Tradycja i zawodowe zasady na 
to nie pozwalają. Stąd ciągłe 
próby i doświadczenia. Ciągłe 
myślenie o pracy. 
Każdy mistrz w tym fachu ma 

swoje recepty, tajemnice, sztu-

wadzka z Kaczor do Piły. Jan No
wak został pracownikiem ZNTK. 
Ciężki wypadek w zakładzie oka
leczył go na zawsze. Stracił oko 
i częściowo słuch. Mógł iść wtedy 
na rentę inwalidzką, ale życie bez 
pracy, to nie dla JaM Nowaka. 
Nadal pracował w ZNTK. 

W latach siedemdziesiątych zno
wu było dużo do zrobienia w stoli-

czki sobie tylko znane; przeka
zywane w tradycji rodzinnej zdo
bywane wieloletnim doświadcze
niem. Jednak żaden mistrz nie 
ośmieli się powiedzieć, że po
znał do końca tajniki wypieku 
chleba. 

Trudno jest to pojąć młodym, 
których zresztą niewielu garnie 
się do tego zawodu. Wprawdzie 
obaj synowie poszli w ślady ojca 
i praetiją wspólnie z nim w rodzin
tlej piekarni, jednak do chleba 
podchodzą już bez tego nabożeń
stwa, bez tej czci i szacunku, jak 
kiedyś ojciec. Czasem aż krew 
kipi, kiedy taki młodzik mach
nie ręką i powie: eee, 'może być. 
Dawniej, jeśli uczeń coś sknocił 
- drogo za to płacił. Dlatego 
dzisiaj ci starzy, z przedwojen
nej jeszcze szkoły mistrzowie 
otaczani są taką estymą i wiarą 
w solidną, dobrą robotę, którą 
mają we krwi. 

T. Rożek z synami. 

WIESŁAWA PINKOWSKA 

zawsze dłużej niż inni. Nie kilka 
godzin, ale kilka dni, miesięcy. 
Pomagał wykorzystując swoje u
rlopy wypoczynkowe. W czasie 
dwóch z nich pojechał nawet do 
Warszawy, na budowę Centrum 
Zdrowia Dziecka. Jedynie za kąt 
do spania pracował ile mógł. Mile 
wspomina ten pobyt, bo i mile 
przyjęli tam kolejarza z Piły. 

Zawód piekarza, chybajak ża
den inny, wcale się nie zmienia. 
Owszem powstają now:oczesne 
piekarnie, w których wiele czyn
ności jest zmechanizowanych, ale 
w gruncie rzeczy i tak wszystko 
przebiega zgodnie z ustaloną re
cepturą. Nie zmienił się też za
kład Tadeusza Rożka. Te same 
maszyny, ten sam stary ponie
miecki piec z dobrej szamotowej 
cegły. On sam chciałby jeszcze 
pracować tak długo, jak długo 
pozwoli mu zdrowie i siły. Bo co 
innego można robić w życiu, tak 
do końca , wypełnionym pracą, 
która jest życiową pasją i powo
łaniem. Trudno WYObrazić sobie 
spędzanie czasu w ciepłych pan
toflach, z gazetą w ręku, gdy zza 
ściany dochodzi zapach świeże
go ciasta, ciepło otwartej czelu
ści pieca i słychać odgłosy krzą
tających się· synów. Tym bar
dziej, że to dopiero 67 lat ... 

Fot. Eugeniusz Mikuszewski 

VVolanie ·o czystą vvodę 
Powołanie w Pile Spółki Wodno-Ście

kowej "Gwda" ożywiło nadzieje na wy
budowanie w nieodległej przyszłości 
oczyszczalni ścieków i uporządkowanie 
w mieście spraw związanych z ochroną 
rzeki Gwdy. 

Gospodarka ściekowa była (i niestety jest 
nadal) jedną ze słabszych stron komunalnej 
infrastruktury blisko już 70- tysięcznej Piły. 
Swiadczy o tym nie tylko widok przelewają
cych się nieczystości ze starych osadników, 
zalewania piwnic w budynkach położonych 
w dolnej części miasta, ale także niepokojący 
stopień degradacji wód rzeki Gwdy. 

Ten ponury obraz dopełnia jeszcze fakt 
wlokącej się latami przebudowy przepompo
wni ścieków przy ul. Ełieruta (jej moderniza
cja- na szczęście dobiega już końca) oraz 
zły stan techniczny kanalizacji ściekowej 
i deszczowej. 

W ostatnich latach jednak coś drgnęło. 
Poza wspomnianą już budową przepompo
wni przy ul. Bieruta, a także funkcjonującą 
od dłuższego czasu podobną stacją przy 
ul. Walki Młodych, wybudowano kilka nowych 
odcinków kolektorów sanitarnych, przejmu
jących ścieki z Górnego i Sródmieścia Piły. 
Nie oznacza to jednak, iż przedsięwzięcia te 
radykalnie poprawiły sytuację w zakresie 
ochrony wód. Nadal bowiem obserwuje się 
przelewanie ogromnych ilości ścieków do 
Gwdy, a widok ten w sąsiedztwie bulwarów 
i parku oraz pływających po rzece łabędzi 

i kaczek, szczególnie jest rażący. ' Jaka jest 
bowiem gwarancja, że spływające komunal
ne i przemysłowe nieczystości, pewnego 
dnia nie zatrują całkowicie środowiska wod
nego? 

W tej sytuacji, budowa oczyszczalni jest 
szczególnie pilna l Podjęte zostały już pierw
sze prace organizacyjne związane z funkcjo
nowaniem Spółki, która zajmuje się realiza
cją oczyszczalni ścieków w Pile. 
Budowę oczyszczalni o powierzchrn 70 

hektarów na terenach Leszkowa Spółka za
cząć ma już w przyszłym roku, a zakłada się 
sześcioletni okres realizacji . Po rozruchu obie
ktu (składającego się z dwóch segmentów: 
oczyszczalni chemicznej i biologicznej), przyj
mować on będzie ponad 39 tys. metrów 
sześciennych ścieków na dobę, czyli tyle ile 
zrzuca nieczystości w ciągu dnia 90 tysięcz
ne miasto. Natomiast w dalszej przyszłości 
przedsięwzięcie to neutralizować ma 54 tys. 
metrów sześciennych tych zanieczyszczeń. 

Realizacji tej największej w historii Piły 
komunalnej inwestycji podejmie się poznań
ska "Hydrobudowa", przedsiębiorstwo przy
gotowane i najbardziej doświadczone w budo
wie obiektów gospodarki wodno-ściekowej. 

Gromadzone są już środki na wykonanie 
tego zadania. Spółka skupia ponad 20 udzia
łowców, przy czym lista członków nie jest 
jeszcze zamknięta. Każdy zakład czy nawet 
firma prywatna może bowiem przystąpić do 
tego zrzeszenia, wpłacając określone umo
wą kwoty pieniędzy. A potrzeba ich bardzo 

dużo. Wartość całej inwestycji szacuje się 
wstępnie na ok. 1 ,6 mld zł. Znaczną część tej 
kwoty Spółka otrzyma z budżetu wojewódz
kiego i :z funduszu ochrony środowiska, 
a także z ministerstwa, ale pod warunkiem 
zgromadzenia połowy środków. Oprócz te
go, dużą część pieniędzy stanowić mają 
wpłaty udziałowców, a więc zakładów pra
cy. Wartość proponowanych przez Spółkę 
środków, które wpłacaliby udziałowcy jest 
różna, w zależności od wielkości firmy jak 
i stopnia zrzucania przez nich ścieków. Przy
stępującym do Spółki "Gwda"l gwarantuje 
się wprowadzenie różnych ulg podatkowych 
oraz związanych z funduszem rozwoju i amor
tyzacji. Poza tym stosowane ma być zawiesza
nie kar za zatruwanie wód. Ta ostatnia z wy
mienionych zachęt nie zwalnia jednak zakła
dy od wyłączania ich spod kontroli w zakre
sie' ochrony wód jak i ich bezkarności w przy
padku rażącej degradacji środowiska. 

Program Spółki Wodno-Sciekowej jest 
jak widać ambitny. Jeżeli powiedzie się oraz 
dotrzymane zostaną terminy realizacji budowy 
oczyszczalni, będzie można mówić o stworze
niu podstaw dla odhrony wód przed ic~ 
degradacją . ' \ 

Czy zatem w 2000 roku Gw~ą popłyni~ \ 
czysta woda? Zalezeć to będz1e od wielu 
czynników, także od wybudowanęj i sprawnie 
fun~cjonującej OCZ'(S1CZalni i innych urządzeń 
wodnych i ściekowych, od naszego wspólnego 
podejścia do ochrony środowiska. 

(san) 

Teraz podupadające zdrowie nie 
pozwala p.Nowakowi na ciężką 
pracę. Oddał się więc pracy społe
cznej w tym .,niematerialnym" 
wymiarze. Jest radnym Miejskiej 
Rady, członkiem Prezydium Wo
jewóQzkiego Komitetu NFOZ, dzia
ła w organizacji partyjnej, udziela 
się w PCK i samorządzie miesz
kańców na Osiedlu Górnym. Od 
niedawna jest na rencie i ... nadal 
pracuje jako portier w budowanym 
szpitalu. z tym obiektem jest row
nież emocjonalnie związany. Zos-

. tawił i tu przecież .,swoją'' cegiełkę 
- przepracował 94 dni ze swych 
urlopów. 

Tak wygląda krótka, niepełna 
zresztą notka z życia Jana Nowa
ka. Niech nikt nie połłlyśli, że robił 
to dla uznania, nie daj Bóg pienię 
dzy. Nie. Nigdy 1\la to nie lic7ył 
Praca, ciężka praca, sprawiała, że 
czuł. się potrzebny. T o go satysfak
cjonowało i uszczęśliwiało. 
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Chcę być 

potrzebny • • • 

Podobno Pana gabinet może być 
sprzątany dopiero w godzinach wie
czornych. Czyżby wojewoda piłski 
miał aż tyle pracy? 

Wynika to z tego, że trudno reali
zować funkcje wojewody w godz. od 
8.00 do 15.00. 

Staram się uczestniczyć w możliwie 
największej liczbie spotkań środowi
skowych i zawodowych, osobiście 
przyjmować skargi, wnioski oraz 
spostrzeżenia mieszkańCów. 

Rozmowa ze ZBIGNIEWEM ROSI~SKIM. wojewodą pilskim 

w ostateczności zadecyduje baza 
noclegowa, gastronomiczna i wypo
czynkowa. Dlatego też zamierzam 
kon ekwentnie realizować podjętą 
w ubiegłym roku przez Wojewódzką 
Radę Narodową uchwałę w sprawie 
rozwoju turystyki do roku 1990, któ
ra zakłada znaczny rozwój właśnie 
tej bazy. Sądzę, że w tyrń okresie 
czasu uda nam się oddać do dyspo
zycji turystów Ił pól biwakowych 
oraz l O pól namiotowych, 27 parkin
gów śródleśnych i przydrożnych oraz 
10 miejsc postoju pojazdów przy 
ośrodkach turystyczno-rekreacyj
nych. Dla turystów szukających 
wysokiego standardu wybudowany 
został hotel "Nielba" w Wągrowcu. 

Od kilku tygodni surowemu egza
minowi poddawany jest także hotel 
"Rodło" w Pile. Dla poszerzenia 
bazy rekreacyjnej wybudowanych 
będzie, bądź całkowitej moderniza
cji ulegnie 9 kąpielisk, a wyremonto
wanych 5 dalszych. Wszystko to 
wraz z dotychczas istniejącym za
pleczem - winno stworzyć przy
zwoite warunki dla turystyki w wo
jewództwie. Dlatego też, dalsze dzia
łania zamierzamy skoncentrować na 
poprawie jakości świadczonych u
sług poprzez podnoszenie standardu 
poszczególnych obiektów oraz na 
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom 
środowiska, wynikającym z działal
ności turystycznej. 

Liczę na to, że w ten sposób lepiej, bo 
niejako "bezpośrednio z życia" po
znam i zrozumiem wszelkie problemy 
województwa. Zmusza mnie to jed
nak niekiedy do wykonywania bar
dzo wielu, a przy tym ważnych czyn
ności "urzędniczych" poza godzina
mi uznanymi tradycyjnie za godziny 
pracy. 

Przyjęl Pan stanowisko wojewody 
pilskiego w trudnej sytuacji gospoda
rczej nie tylko województwa. Co było 
powodem Pana decyzji, skoro mówi 
się o tym, że miał Pan i inne propozy
cje. 

Nigdy nie cofałem się przed trud
nościami , więc i w tym przypadku 
ewentualne trudności nie mogły być 
powodem odmowy przyjęcia pro
ponowanego stanowiska. Wręoz 
przeciwnie, propozycje premiera 
złożoną mi w tym trudnym okresie 
odczytałem jako ogromny dowód 
zaufania, którego nie wolno mi za
wieść. Co do innych propozycji, ja 
na ich temat nic nie wiem. Może 
więc Pan mi je przybliży? 

Społeczeństwo oczekuje szybkiej 
poprawy życia. Czy fakt, że niejed
nokrotnie będzie Pan surowo ocenia
ny, by nie użyć określenia pod presję 
spolecznę, nie utrudni wykonywaniu 
obowii(Zków najmłodszemu wojewo
dzie w Kraju? 

Nie obawiam się surowych ocen, 
jeśli tylko będą obiektywne. Świa
domość ich istnienia będzie wpły
wać na mnie mobilizująco, a więc 
raczej pomagać zamiast utrudniać 
spełnienie obowiązków . 

Czy z okien wojewody widoczne sę 
tylko problemy województwa? Jeżeli 
nie, to na co mogę liczyć mieszkańcy 
Pily? 

Staram się unikać patrzenia na 
problemy województwa z okien ga-

binetu. Powiem więcej . Nie lubię 
w nim przebywać, jest zbyt duży 
i ponury. Ciągnie mnie do ludzi. 
Kontakty z nimi to najlepsza opty
ka widzenia wszelkich spraw. 

- Ale wiem, że nie o to chodziło 
Panu w pytaniu. Nie będę prefero
wał problemów miasta Piły i zała
twiał ich kosztem innych ośrodków, 
ale· równocześnie nie chcę ich uni
kać. Jestem bowiem świadomy fa
ktu, że właśnie w tym mieście wystę
pują one ze szczególną ostrością . 
Myślę tu na przykład o wyjątkowo 
dramatycznej sytuacji w oświacie, 
złej to gospodarce komunalnej i mie
szkaniowej, a także o zaniedbaniach 
w porządkowaniu miasta. Jeśli nie 
zawsze u nas bywa bogato, to na 
pewno powinno być zawsze czysto. 
Dotyczy to nie tylko Piły . 
Będę więc pomagał rozwiązywać 

problel]ly miasta; zresztą sądzę, że 
już to widać. Ale główne działania 
w tym zakresie należą do władz 
miasta: Miejskiej Rady Narodowej 
i prezydenta, których kompetencji 
i samodzielności nie chcę ograni
czać. 

Bez wątpienia czeka Pana poko
nanie sporej ilości kłopotów, obowią
zków na pewno panu wojewodzie nie 
będzie brakowało. Które ze spraw 
Pana zdaniem są najpilniejsze, naj
ważniejsze do załatwienia. 

Posiadamy myślę tu tak o wła
dzach politycznych jak i admini
stracyjnych - gruntowne rozezna
nie hierarchii potrzeb społecznych 

O Pile mówi się, że jest miastem młodości. l chyba nie 
tylko dlatego. że niska jest średnia wieku jej mieszkańców. 
Każdy nowo przybyły zachwyca się nowoczesną zabudową 
miasta, budynkami, slerokimi arteriami komunikacyjnymi, 
rozległymi placami i zieleńcami. Wielu też ze zdziwieniem 
tauważa, że niemal iupełme 6rakuje tutaj staromiejskiej 
przedwojennej zabudowy, ale mało kto zastanawia się dla
czego? Ot. znak czasu -nowe wyparło stare. 

Niewielu już mieszkańców tego miasta młodości pamięta 
jeszcze dlaczego tak jest. Mało pozostało tych, którzy 
w 1945 roku i później, przybywając do Piły, zastali tylko 
morze ruin i zgliszcza. Coraz szczuplejsze są szeregi ludzi, 
którzy ogromnym wysiłkiem i wiarą w odrodzenie życia 
-podnosili z popiołów zniszczone w ponad 70 proc. miasto-
-pierwszych pilskich osadników. 

Dzisiaj mówimy o nich: pionierzy. Mówimy, czcimy ich 
pamięć przy okazji kolejnych rocznic, akademii i uroczysto
ści. Istnieją w naszej świadomości jako hasło, ale czy ich 

Pionierzy 
znamy? Czy potrafimy ten ogólnikowy termin zamien1c na 
przynajmniej kilka nazwisk, wskazać choć parę konkretnych 
osób? 

A przecież były ich tysiące. Przybywali z różnych stron 
kraju, osiedlali się, zakładali rodziny i wznosiii na nowo to, 
co strawiła wojenna pożoga. Ilu jest teraz. ilu żyje między 

• nami, spotykanych na każdym kroku lecz anonimowych? 
Wykorzystanie wiedzy i pamięci tych ludzi o trudnych latach 
odbudowy mogłoby stanowić cenny przyczynek dla pozna
nia wciąż w niewielkim stopniu spenetrowanych dziejów 
powojennej Piły. Dlatego niezwykle cenną jest inicjatywa 
działaczy Komisji ds . Osadnictwa przy Towarzystwie Miłoś
ników Miasta Piły- stworzenia możliwie pełnej listy osób. 
które w latach 1945-48 brały udział w odbudowie miasta. 
Zamiarem członków Komisji jest zamieszczenie takiej listy 
w mającej powstać pierwszej monografii Piły. 

Jest to zadanie .niezwykle trudne. Do tej pory zarejestro
wano zaledwie 500 nazwisk pilskich pionierów, a jak się 
ocenia- powinno ich być około 4-5 tysięcy. Oczywistym 
jest zatem, że dotarcie do wszystkich tych osób przekracza 
możliwości przejętych tą ideą działaczy Towarzystwa. Nie 
wystarczy także pomóc młodzieży z Zespołu Szkół Zawodo
wych, która podjęła się wesprzeć Towarzystwo w tym 
przedsięwzięciu. Potrzebna jest pomoc całego społeczeńst
wa, każdego z nas- być może w tym samym budynku, w tej 
samej klatce. Może drzwi w drzwi mieszka człowiek, który 
własnymi rękoma podnosił z ruin to miasto. Chcielibyśmy 
go poznać, dowiedzieć się czym Się wówczas zajmował, jak 
żył, jak wygląda konfrontacja jego ówczesnych wyobrażeń 
z dzisiejszym obrazem Piły . 

Wszelkie sygnały i propozycje prosimy kierować do Towa
rzystwa Miłośników Miasta Piły, który swą siedzibę ma 
w Urzędzie Miasta Piły, przy ul. Staszica (godziny urzędo
wania TMMP od 12 do 14) 

województwa. Znamy też opinie 
społeczeństwa na ich ~emat, które 
ujawniły się w obu kampaniach 
wyborczych i w okresie przed i po 
X Zjeździe. Materiały VI Wojewó
dzkiej Konferencji Sprawozdawczo -
-Wyborczej precyzyjnie odpowiadają 
na pytanie co, kiedy i jak trzeba 
i można zrobić w najbliższym cza
sie. Rolą administracji jest konse
kwentnie i skutecznie te zadania 
realizować. Najpilniejsze z nich to: 
rozwój budownictwa mieszkanio
wego, szybkie ukończenie' budowy 
nowego szpitala wojewódzkiego, 
rozwój technicznej infrastruktury 
gospodarki komunalnej, a głównie 
oczyszczalni ścieków i urządzeń wo
dno - kanalizacyjnych oraz rozwój 
bazy szkolnej i przedszkolnej . 

Za równie ważny, o czym już 
mówiłem, uważam problem utrzy
mania porządku na terenie wojewó
dztwa. Dla jego rozwiązania podją
łem już doraźne działania, których 
efekty są zauważalne . Uważam jed
nak, że to nie wystarczy. Trzeba 
bowiem ukształtować właściwe po
stawy i nawyki społeczne. Liczę, że 
prasa mi w tym pomoże - że 
piętnować będzie bałagan i brud. 

Województwo pilskie posiada szcze
gólnewalory turystyczne. Jakie wi
dzi Pan szanse, aby nasz rejon stał się 
miejscem wypoczynku nie tylko jego 
mieszkańców? 

Do pracy i z pracy chodzi Pan 
pieszo. Jest to nawyk, sposób bycia, 
a może chęć wyróżnienia się .•• 

Na pewno nie chęć wyróżnienia 
się. Chodzę pieszo, gdyż jest to na 
razie jedyna możliwość przebywa
nia na świeżym powietrztł i to w ru
chu. Pozą tym mieszkam nik nieda
leko urzędu, że to raczej korzysta
nie z samochodu na trasie Urząd 
- Osiedle Matwiejewa mogłoby wy
glądać na chęć wyróżnienia się. 

Jeżeli ma Pan czas dla siebie, czym 
się Pan wtedy zajmuje? Jakie są pry
watne z~interesowania, jakie hobby 
wojewody pilskiego? 

Czasu wolnego z powodów, o 
których już mówiłem, mam mało. 
Spędzam go więc głównie w domu 
nad lekturą. Lubię też dobry teatr 
i muzykę . Jeśli istnieje tylko możli
wość korzystam z tego, co oferują · 
pilskie placówki kulturalne. 
Kiedyś uprawiałem dość aktywnie 
sport mam na swym koncie na
wet pewne sukcesy. Do dziś pozos
tał mi nawyk czynnej rekreacji. Jeśli 
mam trochę czasu biegam nie 
tylko dla zdrowia, ale i dlatego, że · 
to lubię. Zdaję sobie sprawę z zans i moż

liwości, jakie dla województwa stwa
rza turystyka . O stopniujej rozwoju Fot. EugeniuSz Mikoszewski 

Rozmawiał: 
MAREK P APRZYCK.I 

Każda narodowa kuhln potr2lebu;e ,,oddechu", wyjścia napzaciw oaiągnięciom i dolivi t :m
niom innych rwodćw. Nie tylro w imię razwoju kultuy świalowej. og6lnoluddciei. Pocblllano tę 
prawdę na historycznej pokojowej kol1fetee ICji rwodćw w Helsinkach. Podobną poCrZIIbę konfronta-
cji organizacyjno-artystycznych odczuwają dzialacm kultuy i IWtyści w regionie. w mielk:ie i na Wli. 
Dla wielu lm8IDISkich grup artystycznych i twćn::z-,dl • .otwarcie na llłWfllfiTi' SianOWi podstawową 
motywac:;ę do dzialania i rozwoju. 

Dlalego 18Ż dynamiczny wzrost i~ kon1aklów ~ tep8l8iił8111ÓW 
pilskiej i wojewódzkiej kultury, jaki mamieiscew ostatnich lalach. jest baidzo pozytywnym. ożywczym 
elei1811B111 w jej rozwoju. 

W ramach zagranicznych kontaktów pils 
kiej i regionalnej kultury wyróznić mozna ich 
trzy podstawowe nurty obejmujące : 

1. programową, cykliczną i kompleksową 
współpracę miast i województw (ze 
Schwerinem do niedawna z Czerkasa
mi, a ostatnio z lrkutskiem) 

2. kontakty oparte na rozwoju imprez 
o charakterze międzynarodowym bądź 
z udziałem gości z zagranicy (biennale 
Dziecko, plenery plastyczne, Warsztaty 
Jazzowe, .. Spotkania ze sztuką") 

3. kontakty .. prywatno-korespondencyjne" 
wynikające głównie z aktywności i suk
cesów artystyqno-twórczych . 

Sferę .. prywatności" rozumiem tu dosłow
nie jako wykorzystywanie osobistych, indy
widualnych styczności artystycznych . 
Sferę (nazwanej całkowicie umownie) .. ko 
respondencji" traktuję jako ten zakres dzia 
łań, w którym mieści się np. dwustronne 
przesyłanie prac na wystawy i konkursy. 

* 
We wszystkiCh wyszczególnionych nurtach wspólpracy 

kulturalnej z zagranicą mozna byloby mnozyć przyklady 
udzialu w niej pilskich zespołów , twórców, organizatorów 
upowszechmama. To mewątphw1e dorobek pochodzący 
glównie z kilku mimonych lat, mających niebagatelny 
wplyw na ocenę osiągmęć kultury pilskiej, takze w skali 
ogólnopolskiej 

turalnej, bibliotekarze, muzealnicy; pisarze, 
plastycy i instruktorzy. Ze szcz.ególnym za
dowoleniem nasi sąsiedzi z NRD i ZSRR 
przyjmują regionalne zespoły folklorystycz-
n e. 

Równ1ez w roku ubieglym po raz pierwszy zetknęliśmy się 
w Pile i województwie z egzotyczną kulturą dalekiej Mon
golii . Występy artystów z tego kraju cieszyły się u nas 
ogromnym zainteresowaniem i przyjmowana byly bardzo 
gorąco przez publiczno~ć . • 

Poza oficjalnie ustaloną, kompleksową for
mą wymiany z najbliższymi sąsiadami , inte 
resująco zaczynają rozwijać się kontakty, 
które zakwalifikowałem do drugiego i trze 
ciego nurtu współpracy kulturalnej . Dzieje 
się to niemal niepostrzeżenie, ponieważ tego 

rodzaju kontakty są nawiązywane w efekcie 
podnoszenia rangi organizowanych w Pil
skiem iroprez, a także w rezultacie rosnącego 
uznania za granicą dla osiągnięć naszych 
twórców. Na Warsztaty Muzydna do Cho
dziezy przyjeżdżają najwybitniejsi jazzmani 
ze wszystkich kontynentów. Podobne szanse 
nawiązania osobistych kontaktów uzyskali 
organizatorzy Biennale .. Dziecko". Sukcesy 
artystyczne plastyków i fotografików na za
granicznych wystawach i konkursach stwa
rzają możliwość pozyskania przez nas zna
czących w świecie twórców i ich uczestnic
twa w wystawach oraz konkursach organi
zowanych w Pile. 

Trwa zapoczątkowana przed trzema laty 
współpraca naszych instruktorów ze środo
wiskiem polonijnym w francuskim Saint
-Etienne. Jeśli zostanie ona utrzymana mo
zemy doczekać się atrakcyjnej, już ściśle 
artystycznej wymiany kulturalnej z Francją. 
Ostatnim, tegorocznym zagranicznym akce
ntem w pilskim życiu kulturalnym był wyjazd 
części Zespołu Pieśni i Tańca na wielki 
Festiwal Dzieci i Młodzieży do Syrii. 

* Kultura nie zna granici Dlatego nawet 
najbardziej spektakularne kontakty między
narodowe stanowią zaczyn trwalszej wymia
ny, a tym samym - w każdym przypadku 
- wskaźnik sukcesu pilskiej kultury. 

(kc h) 

Stała współpraca, zwłaszcza z okręgiem 
Schwerin pozwoliła mieszkańcom naszego 
regionu zapoznać się z najbardziej interesu 
jącymi dokonaniami kulturalnymi . Eksport 
naszego dorobku objął już wszystkie podsta 
wowe dziedziny kultury i sztuki . W Schwerinie 
i Czerkasach gościliśmy z ekspozycjami pla 
stycznymi i fotograficznymi , zespołami wo
kalno- instrumentalnymi i folklorystycznymi , 
z orkiestrą kameralną, kwintetem instrumen 
tów dętych , solistami . O kompleksowym 
charakterzetej wymiany świadczy chociażby 
ubiegłoroczny pobyt pilan w NRD. W części 
artystycznej wizyty zaprezentowaliśmy w i
downi okręgu Schwerin zespół instrumenta 
lno-wokalno .. Zbyszko-Band", pary tańca 
współczesnego, zespoły .. Mini-Bazar" zŁo 
bżenicy i .. Kantyleny" z Czarnkowa. Przed 
stawiliśmy wystawy prac plastycznych arty
stów środowiska pilskiego, dziecięcych sek
cji plastycznych oraz retrospektywną, pople
nerową ekspozycję fotograficzną .. Znaki prze
mijania". Ze swoimi niemieckimi kolegami 
spotkali się przedstawiciele administracji kul -

Migawka z Biennale .. Dziecko': miedzynarodowej imprezy organizowanej w Pi/9 

Fot. Euceniusz Mikuszewski 
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(dokończenie ze str. 1) 

.ofiarowane przez ludność polską 
na twoJZący się skarb państwa. Na 
konferencję w Spaw Belgii w lipcu 
1920 roku Rada Ludowa w Zloto
wie wysłała 3-osobową delegację: 
Antoniego Jaśka, Lucjana Prądzyń
skiego i dr. Marchlewskiego. 

Wszelkie starania o przyłączenie 
Złotowszczyzny do Polski pozos
tały bez echa. Niemcy cieszyli się 
poparciem Anglii. a Ziemia nasza 
pozostała poza kordonem grani
cznym. Poza terytoriami odrodzonej 
Polski pozostały również: miasto 
Pila, powiat wałecki i człuchow
ski, część powiatu czarnkowskie
go, wieleńskiego, część między
rzeckiego, babimoskiego i wscho
wskiego. 

Z obszarów tych ziem Niemcy 
utworzyli nową prowincję- praw
dziwy dziwoląg administracyjny 
-marchię graniczną Poznań-Prusy 
Zachodnie (Grenzmark-Posen 
Westpreussen). Prowincja ta, z sie
dzibą rejencji w Pile, powstała m.in. 
dla demonstrowania rewizji trak
tatu wersalskiego i wykazania po
trzeby przyłączenia w przyszłości 

do państwa niemieckiego obsza
rów, które na mocy traktatu wersal
skiego zostały przyznane Polsce! 

Za przykład niezaspokojonej za
chłanności Niemiec może służyć 
słup-obelisk, który stał w Kalinie 
tuż przy granicy polsko-niemiec
kiej, miał on służyć za swoiste 
memento .. niesprawiedliwej, krwa
wiącej granicy". Napis na nim głosił: 
.. Niemcze- nie zapomnij nigdy 
co ślepa nienawiść ci zrabowała; 
oczekuj godziny, która przyniesie 
odwet i zadośćuczynienie za upoka
rzającą, krwawiąćą granicę". Potem 
następuje wyliczenie miast .. zra
bowanych": Gdańsk, Grudziądz. 
Chełmno, Toruń, Tczew, Starogard, 
Poznań, Bydgoszcz, Gniezno, Cho
dzież, Rawicz, IAewrocław, Leszno. 

W wyniku Traktatu Wersalskie
go tak niesprawiedliwie ustałonej 
granicy, zaczęła się tragedia, która 
spowodowała m.in. emigrację lu
dności polskiej do Polski. Położe
nie Polaków pozostałych w grani
cach Niemiec stało się wręcz kata
strofalne. głównie z powodu za
wiedzionych nadziei, a także strat 
materialnych, galopującej inflacii 
i niepewności jutra. 

Wówczas to ks. dr Bolesław Do
mański rzucił znamienne hasło:. 
.. zdradę narodową popełnia ten, 
kto opuści swoją ojcowiznę i odda 
ifł w ręce niemieckie". Hasło to 
trafiło do serc ludu polskiego, któ
ry w tej nad wyraz trudnej sytuacji 
pojął potrzebę jednoczenia się 
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i trwania na swoim, w nadziei, że 
nie wszystko jeszcze jest stracone. 

W tych trupnych chwilach zro
dziło się hasło solidarności naro
dowej. powstał nowy ruch konso
lidacyjny w rzeszach tego ludu. 
Polski wieśniak, polski górnik czy 
robotnik fabryczny pojął, że tylko 
zjednoczenie organizacyjne da mu 
potrzebną siłę i pomoże przetrwać 
nadchodzące ciężkie lata. 

Z takich pobudek powstał Zwią
zek Polaków w Niemczech. 

• 
23 kwietnia 1922 roku powstał 

w Mikulczycach Związek Polskich 
Towarzystw Sportowych. Niemcy 
nie dopuścili jednak do szerszej 
jego działalności. W lipcu 1922 r. 
powstal w Raciborzu Komitet Pol
ski na Górnym Sląsku. 

Na zebraniu swoim w dniu 
26 lipca 1922 r. Komitet Narodowy 
Polaków na Obczyźnie na prawym 
brzegu Łaby postanowił zwołać 
do Berlina zjazd założycielski Związ
ku Polaków w Niemczech na dzień 
27 sierpnia 1922 roku. 

Na zjazd założycielski Związku 
Polaków w Niemczech w dniu 
27 sierpnia 1922 r. przybyli przed
stawiciele Komitetu Narodowego 
Polaków na Obczyźnie na prawym 
brzegu Łaby z Berlina i innych mie[
scowości, Komitetu Wykonawcze
go z Bochum, Związku Polaków 
w Prusach Wschodnich oraz Ko
mitetu Polskiego z Górnego Sląska. 
Propozycje statutowe Komitetu Na
rodowego z 1921 r. i doświadcze
nia Związku Polaków w Prusach 
Wschodnich stanowiły podstawę 
zasadniczych założeń organizacyj
nych i ideowych Związku Pola
ków w Niemczech. Związek sta
wał się organizacją, której celem 
głównym była ochrona prawna 
interesów półtoramilionowej lud
ności polskiej w Rzeszy i walka 
o prawo do swobodnego rozwoju 
narodowego w ramach kon,stytu
cji tego państwa. 

W sierpniu 1922 r. uchwalony 
został statut Związku. Pierwsze dwa 
najistotniejsze paragrafy brzmiały: 

1. Związek Polaków w Niem
czech jest zrzeszeniem wszystkich 
Polaków zamieszkałych w Niem
czech i ma swą siedzibę w Berli
nie. Związek Polaków w Niemczech 
ma na celu zdobycie dla ludności 
polskiej w Niemczech pełnych praw 
mniejszości narodowych i obrpnę 
jej interesów ogólnych we wszy
stkich dziedzinach życia społecz
nego, jak również szczególnych 
praw swych członków. 

2. Członkiem 'Związku Polaków 
w Niemczech może zostać każdy 

Fot. Archiwum 

Polak lub Polka o nieposzlakowa
nej przeszłości narodowej, liczący 
co najmniej 18 lat i będący oby
watelem państwa niemieckiego. 

W dniu 6 listopada 1922 r. Zwią
zek został zarejestrowany jako jed
nostka prawna w sądzie w Berli
nie. W dniu 3 grudnia 1 922 r. 
zatwierdzony zost&: przez władze 
pruskie. 

Prezesem Związku Polaków 
w Niemczech został wybrany 
w dniu 3 grudnia 1922 roku hra
bia Stanisław Sierakowski z Wa
plewa n·a Powiślu (rozstrzelany 
wraz z całą rodziną w pierwszych 
dniach września 1939 roku); fun
kcję kierownika naczelnego Zwią
zku powierzono dr. Janowi Kacz
markowi, synowi górnika westwal
skiego. Dr Kaczmarek, który co 
dopiero ukończył studia ekonomi
czne na uniwersytecie w Kolonii, 
okazał się świetnym organizato
rem, doskonałym mówcą i gorą
cym patriotą. W 1 926 roku Siera
kowski złożył rezygnację z funkcji 
prezesa Związku Polaków w Niem
czech. Obowiązki prezesa Rada 
Naczelna Z.P. w N. powierzyła 
wiceprezesowi ks. doktorowi Bo
lesławowi Domańskiemu. 

giem dziewięć powiatów, z najbar
dziej aktywnymi powiatami: bytow
skim i złotowskim. Dzielnica ukon
stytuowała się 12 października 
1923 r. Prezesem został ks.dr Bo
lesław Dornański z Zakrzawa, a kie
rownikiem Izydor Maćkowicz ze 
Starej Swiętej. Siedzibą został Zlo
tów. 
lwiązek Polaków w Niemczech 

patronował całemu życiu polskie
mu w Niemczech. Pod jego skrzy
dłami działały organizacje polskie 
na terenie Rzeszy: Związek Kółek 
Rolniczych (od 1924 r.), Polsko
·katolickie Towarzystwo Szkolne 
na Sląsku Opolskim (1923 r.), 
Związek Harcerstwa Polskiego 
w Niemczech, Związek Kół $pie
waczych, Związek Młodzieży Pol
sko·Katdlickiej (1929 r.), Zwią
zek Polskich Towarzystw Szkol
nych w Niemczech, Związek Aka
demików Polaków w Niemczech. 

Finansową podporą Związku Po
laków w Niemczech były Banki Lu
dowe na czele z Bankiem Słowiań
skim w Berlinie. Działały też Spół
dzielnie .. Rolnik" i Związek. Spół
dzielni Sląskich. W roku 1931 dzia
łało 21 polskich spółek kredyto
wych. Duże zasługi w pielęgno
waniu języka i wychowaniu patrio
tycznym miała prasa wydawana 
w poszczególnych dzielnicach. 
,.Nowiny Codzienne" wychodziły 
w Opolu, a w Berlinie .. Dziennik 
Berliński", .. Polak w Niemczech", 
.. Młody Polak w Niemczech" i .. Ma
ły Polak w Niemczech"; w Bochum 
wychodził .. Naród", a .. Gazeta 
Olsztyńska" dla Warmii i Mazur 
oraz Powiśla. Na Pograniczu czy
tano ,.Głos Pogranicza i Kaszub". 

Poczet sztandarowy Klubu Sportowego "Jetlnt»t" z Zllkrzewa (rok 
1924). 

.. l nie ustaniem w walce, si" słu
szności mamy 
l mocq tej słuszności wytrwamy 
i wygramy". 

W dniu 6 marca 1938 roku od
był sit w Berlinie Kongres Pola
ków w Niemczech. na który przy
było ponad 5 tys. Polek i Polaków 
ze wszystkich zakątków Niemiec . 
Na Kongresie uchwalono 5 .. Prawd 
Polaków": 1. Jestelmy Polsksmi, 
2. Wiara ojców naszych jest wisr11 
naszych dzieci, 3. Polsk Polskowi 
bratem, 4. Co dzień Polsk narodo
wi służy, 5. Polslcs matkq nsszq, 
nie wolno mówić o matce ile. 

Pamiątkowe zdjęcie z wystawy przysposobienia rolniczego w Osowie (rok 1925). 

Niebawem miały nadejść ciężkie 
lata. W artykule wstępnym .. Polalul 
w Niemczech" w styczniu 1939 r. 
pisał Osmańczyk: .. Lsts, które idq, 
q dla nas latami jeszcze bardziej 
zeci(łtej, upartej walki. W okresie 
burzliwych przeroiBil ostać si(ł f1JO(ł4 
tylko silni. My, Polacy, mamy ogro
mne siły w naszych ssrcech oraz 
gorqcq wisrp pslnq słusznych na
dziei. l nie ma wqtpliwoAci co do 
tego, że z tych przeiomowych zma
gań my, Polscy, wyjdziemy zwy
ci(łslco". 

W styczniu 1939 r. władze hitle
rowskie wydaliły ze Sląska Arkt 
Bożka. Był to początek, ale i syg
nał co dalej może nastąpić. Nastt
powały dalsze wydalenia, wywła
szczenia, wiQzienia, obozy koncen
tradycyjne. Polacy spod znaku Rod
ła gintli za swoją sprawę w obo
zach koncentracyjnych i więzie
niach, a ci co przeżyli mogli oso
bie powiedzieć, że wytrwali i wy
grali. 

Polsko-Katolickie Towarzystwo Kołowców w G/omsku (rok powstania Towarzystwa-- 1923). 

Pod względem organizacyjnym 
Związek Polaków w Niemczech 
dzielił się na pięć dzielnic (kolej
ność ustalono przez losowanie). 
Dzielnica l Sląska - powstała 
w Bytomiu 181utego 1923 r. z sie
dzibą w Opolu. Dzielnica 11 obejmo
wała tereny ziem połabskich oraz 
Niemiec Srodkowych. Siedzibą był 
Berlin i tu także znajdowała się 
centrala Związku. Dzielnica III 
obejmowała Westfalię, Nadrenię, 
Badenię oraz Palatynat, a siedzibą 
było Bochum. Dzielnica IV - obej
mowa/a Warmię, Mazury, Powiśle 
- a jej stolicą był Olsztyn. 

Dzielnica V Związku, która ponio
sła największe straty w ludziach po 
wybuchu wojny w 1 939 roku, skła
dała się z trzech okręgów: Zloto
wskiego, Babimojskiego i Kaszu
bskiego. Obejmowała swym zasię-

Sprawą, która miała największe 
znaczenie w przeciwstawianiu się 
wynarodowieniu było utrzymanie 
i pielęgnowanie języka ojczyste
go. Ludność polska w Niemczech 
była pozbawiona możliwości ucze
nia dzieci w szkołach polskich. 
Szczególnego natężenia nabrała 
walka polityczna wokół przyzna
nia dzieciom polskim w Rzeszy, 
prawa do szkół polskich w latach 
1926-28. Wreszcie w 1 928 roku 
pruska Rada Ministrów wydała 
Ordynację Szkolną dla mniejszości 
polskiej w Niemczech. 

Szkoły polskie powstawały od 
roku 1929. Najwięcej założono 
w powiecie złotowskim, babimoj
skimi na Kaszubach. Pierwsze pol
skie gimnazjum męskie otwarto 
w listopadzie 1932 r. w Bytomiu, 
drugie w listopadzie 1 937 r. Dziew-

Repr. (3x) Przemysław Kaja 

częta nie doczekały się szkoły śre
dniej, gdyż rozpoczętej w 1934 r. 
budowy tej uczelni w Raciborzu 
Niemcy nie pozwoliły ukończyć. 
Już od początku powstania 

Związku Polaków w Niemczech Ra
da Naczelna czyniła starania o stwo
rzenie własnego znaku narodo
wego. Do l wojny światowej na 
sztandarach polskich organizacji 
widniał biały orzeł, ale z chwilą 
powstania państwa polskiego go
dło to zostało zakazane do używa- · 
nia przez organizacje polskie na 
terenie Rzeszy. W dziewiątą rocznicę 
powstania Związku znakiem tej 
organizacji stałosią wiąc .. Rodło" 
(według projektu Janiny Kłopoc
kiej). 
wiązywać ułożone przez Edmun
da Osmańczyka hasło Polaków 
w Niemczech: 

• 
Związek Polaków w Niemczech 

był znakomitą azkołą myślenia pa
triotycznego. 

Gdy w 1945 roku Polska wróci
ła do swoich dawnych, historycz
nych granic na Odrze i Nysie, 
Polacy- spod znaku Rodła przy
nieśli do niej swój najw~ skarb, 
którego bronili do końca - jtzYk 
ojczysty. 

"JfłZYk to ojczyzna"- Lapatria 
es la 16ngua: - napis wykuty 
w marmurze na frontonie bogac
kiego panteonu hiszpańskiej kul
tury, w stolicy Kolumbii Bogocie. 
Prezydent akademii-tłumaczył: "to 
co pan czyta na frontonie, tnł-
droAć pana rodalców,pnywiezionych 
nam z Polslci przez uchodiców ze 
styczniowego powstania 1863 ro
ku" (Osmańczyk- .. Wisła i Kra
ków to Rodło"). l dla nas Polaków · 
w Niemczech jtzyk był ojczyzną. 

Nasi viychowawcy uczyli nas 
- patriotyzmu - a patriotyzm to 

trwanie przy ifzYku ojczystym, mó
wili: "strzSŻCifl ifzYk8 SWWlgO, nie 
pozw61c;. mu Zll(linqć, bo z chwilft 
kiedy on zamillcnie l/ad po 11115 nie 
zostanie. 8(Jdziemy sluuani przed 
trybuna16m historii,.. wiecznt hań
b(ł i wzgardf, żarny zaprzepaki/i 
to, na co ojcowie nasi przez ci11g 
długich wieków pracowali. To nasz 
obowU,Zelc umiłować j(łZYic i dolo
żyć starań, by z ust najczystszy 
i najdostojniejszy wychodził". 

MARIAN HORST 
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Gdyby sięgnąć po któregokolwiek ze wspomnień 
pilskich pionierów, jakie w latach sześćdziesiątych 
pojawiały się od czasu do czasu na lamach redago
wanego w PUe miesięcznika regionalnego "Ziemia 
Nadnotecka", w każdym maleźć można obraz mias
ta, jaki nigdy się już zapewne w jego historii nie 
powtórzy: morze gruzów, pośród których majaczą 
sylwetki ocalałych domów i niepewnie poruszają
cych się pośród nich ludzi. . . Gdyby nie świado
mość, że wiele innych miast potraktowała wojna 
podobnie - nie wiem, czy starczyloby komukol
wiek odwagi, żeby tu pozostać. 

Przezwyciężając zwątpienie 

w możliwość sprostania wyzwa
niu czasu, przeciwstawiając się 
pogłoskom o tymczasowości gra
nic zachodnich Polski, pionierzy 
dzień po dniu przywracali miasto 
życiu. 

ro starczyło go tylko na niespeł
na rok? Nie w tym tkwi przyczy
na zaniechania tej tak wartoś
ciowej inicjatywy. Z pewnością 
ważne były i środki finansowe, 
których nie mogła zapewnić sa
ma redakcja, na pewno potrzeb
ny był choćby jeden dziennikarz 
- profesjonalista, lecz najbar
dziej zabrakło chyba życzliwego 

nej osob1e - o utworzenie po
wiatu pilskiego, a gdy zapadła 
stosowna d~a administracyj
na - o jego organizacyjne i gos
podarcze umocnienie. "Powiat 
pilski jest faktem dokonanym 
- czytamy w artykule zatytuło
wanym "Dlaczego?", zamieszczo
nym w n-rze 3- ,,i nie po to został 
utworzony, aby dla władz i urzę
dów szukać luksusowych will 
w mało zniszczonych miastecz
kach( ... ) Oczekujemy szybkiego 
zainstalowania wszystkich urzę
dów w Pile". 

W tym samym 3 numerze z 1946 
roku tygodnik zamieścił obszerną 
relację z wielkiego wiecu na placu 
Staszica, zorganizowanego w cha
rakterze protestu przeciwko pu
blicznemu wystąpieniu sekreta
rza stanu USA Jamesa Byrnesa, 
w którym poparł on dążenia nie
mieckich kół re~onistycznych . 
do zmiany granicy na Odrze i Ny-

-

komunikat zamieszczony w 
n-rze 5 z 1946 roku: .. Kierownik 
Drukarni Państwowej w Pile 
składa na ręce redakcji 2 000 zł 
na odbudowę Państwowego Gim
~wn i Liceum im. St. Staszica 
w Pile przy ul. Wincentego Pola 
i wzywa ob. Jana Koziełła 

- dyrektora Państwowego Za
kładu Przemysłu Ziemniacza
nego nr l, Czesława Mateckiego 
- kierownika Tartaku Państwo
wego i inż. Ignacego Mazura 

kierownika Państwowej Wy
twórni Wyrobów Cementowych, 
do kontynuowania łańcucha 
ofiar". Ciekawe, jak przyjęta zo
stałaby dzisiaj podobna akcja 
prasowa? 

Nie brakowało też publikacji 
o charakterze sensacyjnym, jak 
np. relacja z procesu Stanisława S. 

pilskiego działacza społe
cznego, który wykorzystując bez
prawnie dystynkcje oficera WP 

Cena S xł 

TYGODNIK 
INFORMACYJNY 
DLA WSZYSTKICH 

Pił•, dnia 8 września i946 

Jednym z nich był Tadeusz 
Kowalewski, warszawski dru
karz, który trafił do Piły w maju 
1945 roku. ·Przez krótki okres 
pełni obowiązki pełnomocnika 
rządu na tym terenie, następnie 
zostaJe przewodniczącym Obwo
dowej Rady Narodowej - też nie 
na długo. Zabiega w tym czasie 
o nadanie Pile rangi stosownej 
do jej wielkości i przedwojenne
go znaczenia, o zaspokojenie ele
mentarnych potrzeb bytowych 
mieszkańców tego kawałeczka 
Ziem Odzyskanych, a także -
jest przecież drukarzem z zawo
du -- o powołanie w grodzie 
Staszica własnego tytułu praso
wego, który zaspokajałby zapo
trzebowanie społeczności lokal
nej na bieżącą informację społe
czno-politycznę i gospodarczą. 
Nie bez znaczenia w tych stara
niach było objęcie przez niego 
stanowiska kierownika Drukar-

-----------------------------~--------------~------------
1 9 3 9 r. 
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DZIS I JUTRO HANDLU 
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ni Państwowej, która mieściła 
się przy ul. Piramowicza 22. 

Tak doszło do wydania w dniu 
7 lipca 1946 roku jednodniówki 
o objętości 16 stron formatu kar
tki maszynopisu, zatytułowanej 
"PILA MÓWI". Społeczni reda
ktorzy pisma tak lakonicznie, 
w artykuliku "Zamiast wstępu", 
sformułowali swój program: "Pi
ła Mówi o tym, czym była, czym 
jest obecnie i czym chce być 
w przyszłości". 

Szczuplutkie grono entu7jas
tów słowa drukowanego podbu
dowane chyba zostało sukcesem 
jednodniówki, skoro dwa mie
siące później do rąk mieszkań
ców Piły trafił kolejny numer 
pisma tak zatytuowanego. Nu
mer z datą 8 września 1946 
roku Komitet Redakcyjny (któ
reł{O składu personalnego nie
podawano do publicznej wiado
mości) potraktował jako konty
nuację jednodniówki, o czym 
świadczy numeracja pisma 1(2), 
lecz jednO\:ześnie - o czym wy
daje się mówić też sama nume~ 
racja - uznał za wydanie inau
gurujące ukazywanie się pisma 
jako "tygodnika informacyjnego 
dla wszystkich", co uwidocznio
ne zostało wyraziście przy tytu
le głównym. Odtąd aż do ostat
niej edycji, którą okazał się nu
mer 18 datowany 4 maja 1947 
roku, "Piła Mówi" ukazywała 
się co tydzień. Łącznie Komitet 
Redakcyjny opublikował 36 wy
dań tygodnika. Jego jednorazo
wy nakład wynosił l 000 egzem
plarzy, a cena jednego egzem
plarza - 5 zł. 

Czy zapał społecznych redak
torów okazał się słomiany, sko-

Repr. Eugeniusz Mikuszewski 

klimatu ze strony władz, których 
szef pisma, Tadeusz Kowalski, 
już w tym czasie nie reprezento
wał. On sam tak mówi o tym 
wydarzeniu, które z pewnością 
podcięło mu przysłowiowe skrzy
dła: "Minęły wybory, politycy 
zajęli wywalczone przez siebie 
miejsca, a tuba propagandowa 
w rodzaju "Piła Mówi" nie była 
już chyba tak potrzebna. Główny 
Urząd Kontroli Prasy cofhął zgo
dę na wydawanie pisma. Wszel
kie nasze odwołania nie odnios
ły upragnionego skutku" ("Czas 
widziany z warszawskiej ulicy 
Wspólnej", art. Jolanty Pędzi
wiatr zamieszczony w jedno
dniówce "Piła Mówi" z 14lutego 
1984 roku). 

Owa "tuba propagandowa", 
jak to przesadnie określił Tadeusz 
Kowalewski, była prawdopodo
bnie nie tyle niepotrzebna, ile 
niewygodna, bowiem ostro kry
tykowała 7jawiska negatywne, 
władz - gdy trzeba było - nie 
wyłączając. Sam Tadeusz Kowal
ski z czasem również stał się 
niewygodny. Usunięty z szere
gów PPS w rezultacie czystki 
politycznej, powrócił do rodzin
nej Warszawy. 

Tygodnik miał charakter lo
kalny, ale gdy w kraju działo się 
coś ważnego dla wszystkichjego 
obywateli - podejmowało i tę 
problematykę. Nie stroniło tak
że od wydarzeń międzynarodo
wych, gdy dotyczyły one Polski, 
a w szczególności ziem przywró
conych Macierzy w wyniku zwy
cięskiej wojny. 
Wielką batalię stoczyła "Piła 

Mówi" - podobnie jak jej reda
ktor i działacz polityczny w jed-

Powia.f pilski utworzony ! 

sie Łużyckiej. Zamieszczono omó
wienie płomiennych wystąpień 
uczestników wiecu, w których 
przypomniany został bezmiar 
cierpień doznanych przez Po
laków od swoich zachodni<ł są
siadów. Jak silne były wówczas 
nastroje antyniemieckie w tej 
części kraJu świadczy fakt, iż 
słowa "Niemcy" jak i "Niemiec" 
zarówno w tej relacji jak i w in
nych późniejszych artykułach 
wydrukowane zostały małymi 

literami. 
Niezwykle istotną była funkcja 

interwencyjna pisma, przy czym 
liczne artykuły, informacje i nota
tki interwencyjne dotyczyły me 
tylko spraw drobnych (jednakże 
uciążliwych dla mieszkańców Pi
ły), ale i problemów o zasadni
czym znaczeniu. W tropieniu 
tych ostatnich Komitet Redak
cyjny wykazywał sporą odwagę. 
W "Liście otwartym do Ob.Hila
rego Minca, ministra przemysłu 
w Warszawie" tak formułował 
swoje stanowisko: "NaszYm zda
niem akcja zmierzająca do szyb
kiego zabezpieczenia i urucho
mienia placówek przemysłowych 
na Zachodzie jest akcją bojową 
w pełnym znaczeniu tego słowa. 
Na urzędowanie, na namysły nie 
ma tu czasu ( ... ) Chociaż tempo, 
w jakim się je uruchamia, jest za 
słabe, to jednak można założyć, 
że nie ulegną zniszczeniu że 
kiedyś odegrają swoją rolę w gos
podarce państwowej" . I dalej re
dakcja przedstawia swoje kon
kretne postulaty dotyczące przy
śpieszenia pełnego zagospodaro
wania placówek energetycznych 
w Pile, służących miastu i okoli
cznemu regionowi. 
Przemysł, gospodarka komu

nalna, działalność organów wła
dzy, handel i rzemiosło - to 
były dziedziny uprzywilejowa
ne na łamach "Piła Mówi". Spo
ro miejsca zajmował też sport, 
ochrona zdrowia i oświata, naj
mniej kultura i ... rolnictwo. 
Problematyki rolnej i wiejskiej 
zespół redakcyjny po prostu "nie 
czuł", chociaż w tym okresie od
grywały one olbrzymią rolę w ży
ciu społecznym i gospodarczym. 
Podobnie małym zainteresowa
niem darzyła redakcja teren po
wiatu pilskiego, z wyjątkiem mo
te Trzcianki, która w tym czasie, 
razem z Krzyżem, podporząd
kowana była administracyjnie 
Pile. 
Oryginalną akcją kontynuowa

ną przez cały czas ukazywania 
się pisma był "łańcuch ofiar", 
finansowych oczywiście, na róż
ne cele: na odbudowę Szpitala 
Miejskiego, Liceum Ogólnokształ
-cącego, Domu Staszica, na za
kup karetki Pogotowia Ratun
kowego, itp. Dla przykładu -

JAN ARSKI 
dokonał licznych oszustw maja
tkowych, czy felietonik o pew
nym młodzieńcu o ujmującej po
wierzchowności, któ,ry przedsta
wiwszy się w eleganckim mun
durze celnika portowego kon
wojującego rzekomo wagon da
rów UNRRA dla Szpitala Miej
skiego w Pile tak ujął swoją 
powierzchownością i koneksja
mi żeński personel tej placówki, 
że spędziwszy tu przyjemnie noc 
ulotnił się jak kamfora wczes
nym rankiem dnia następnego, 
zabierając z sobą różne części 
damskiej garderoby, pantofelki 
i torebki swoich miłych, acz nai
wnych adoratorek. Anonimowy 
Kallbabka anno 1946? 

P.rawdziwie sensacyjną wymo
wę dla czytelników tygodnika 
miały też z pewnością jeszcze 
~wie inne publikacje, choć odia
metralnie odmiennym chai'akte
rze obydwie zamieszczone 
w tym samym 3 (21) numerze 
z 19 stycznia 1947 roku, który 
ukazał się w dniu wyborów do 
Sejmu Ustawodawczego. Był to 
list premiera Edwarda Osóbki
-Morawskiego do wyborców, za
tytułowany "Ku czemu Polska 
idzie?" i odpowiedź na ten list, 
podpisana przez redaktora ,.Pi
ła Mówi", Tadeusza Kowalew
skiego. "Tak się złożyło"- pisał 
T.Kowalewski - "że będąc zbyt 
zajęty sprawami zawodowymi 
i społecznymi nie angażowałem 
się do tej pory w walkach polity
cznych. Stojąc jednak w obliczu 
wyborów do Sejmu Ustawodaw
czego musiałem zdecydować, za 
kim oddać swój głos. Jeżeli do
szedłem db przekonania, że obo
wiązkiem moim jest przyczynić 
się do powierzenia steru rządów 
zblokowanym stronnictwom de
mokratycznym i związkom za
wodowym, to uczyniłem to jedy
nie z tego względu, że również 
nie widzę dla naszej Ojczyzny 
w tej chwili innej możliwości. 
Naibliższa niedziela wykaże, że 
podobnie Jak ja myśli większość 
narodu polskiego. Mam zatem 
nadzieję, że będziesz, Obywate
lu Premierze, w dalszym ciągu 
mógł pełnić swą zaszczytną służbę 
dla Ojczy:(:ny na tym samym 
stanowisku''. 

• 

Czterdzieści jeden lat temu 
przemówiło po raz pierwszy, 
a przed czterdziestu laty zamil
kło, pismo - pionier pilskiej 
prasy. Mówiło odważnie i inte
resująco, głosem własnym i cą.
łej lokalnej opinii publicznej . Na 
podobną szansę przyszło Pile cze
kać aż do 1959 roku, gdy odezwał 
się "Głos Pilski". Od tego czasu 
datuje się w zasadzie ciągłość 
naszej lokalnej prasy. 

Dawnych 
monet czar 
Już dwadzieścia lat minęło od daty zorganizowania w Pile 

grupy hobbistów, zainteresowanych kolekcjonowaniem daw
nych monet, banknotów, orderów, odznaczeń . W drugiej 
połowie 1967 roku utworzono mianowicie koło oddziału 
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatyczne
go w Poznaniu. Założycielami jego byli: Bolesław Onak. 
Aleksander 2:6łtko. Barbara Maciaszek, Zbigniew Siejka 
-Domański. Kazimierz Jaroszewski, Witold Kowalski 
oraz niżej podpisany. Skupiało ono wówczas ponad 20 osób. 
Pierwszym jego prezesem był B.Onak. Od roku 1970 szefował 
nim mgr inż. Bogumił Sikorski. Siedem lat później, po 
zmianie terytoriów administracyjnych kraju, w Pile powstaje 
samodzielna jednostka - oddział Polskiego Towarzystwa 
Archeologicznego i Numizmatycznego. Nadal kieruje nim 
-do dziś- B. Sikorski, któremu pomagają: Marek Toboła 
- jako sekretarz i Witold Kowalski, pełniący funkcję 
skarbnika. Liczy on obecnie 130 członków z terenu całego 
województwa; w tym jest siedemnaście osób, skupionych 
w kole PTAiN w Trzciance, którym kieruje Stefan Lam pars
ki, autor m.in. książki pt. .. Pieniądz zastępczy miasta Trzcianki 
1914-1923". 

Jako cel działalności pilscy członkowie PTAiN założyli 
sobie kolekcjonowanie monet polskich z okresu od pierw
szych Jagiellonów po czasy współczesne, a także monet 
państw sąsiednich w ujęciu historycznym. W mniejszym 
zakresie kolekcjonowane są : pieniądz papierowy oraz medale, 
odznaczenia odznaki. Ponadto pilscy numizmatycy prowadzą 
inwentaryzację pieniądza zastępczego, emitowanego (przez 
władze polskie i niemieckie) w Pile i dwudziestu miejscowo
ściach województwa. 
Już od pierwszych dni działania zorganizowąnej grupy 

numizmatykó~. wydawano .. Biuletyn informacyjny", później 
-do roku 1980- pismem oddziału był .. Komunikat numiz
matyczny". Od roku 1982 redagowane są wydawnictwa 
książkowe . Przedsięwzięcia tego podjął się B. Sikorski, który 
jest autorem czterech pozycji, (jedną publikację napisał we
spół z Andrzejem Schmitem) . Dwie prace wydane zostały przy 
pomocy Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pi
le. Ukazują się one w nakładzie od 500 do 2 000 egzemplarzy. 
Ich treścią są głównie wyniki wspomnianej wyżej inwentary
zacji dawnych monet w Pilskiem, ~atrzono ich reprodukcja
mi. W przygotowaniu jest już kolejne wydawnictwo, i to 
o osobliwej treściowo zawartości, pt. .. Monety zastępcze 
i żetony tramwajowe ziem polskich". 

Na co dzień członkowie' pilskiego oddziału PTAiN odbywa
ją raz w miesiącu spotkania, w których programie mieszczą się 
m.in.- poza omawianiem spraw organizacyjnych- tematy
czne prelekcje i pogadanki. indywidualne pokazy zbiorów 
oraz ich wymiana. Ponadto, od roku 1973 prowadzona jest 
działalność wystawiennicza. Pierwszą z nich była ekspozycja 
medali i odznaczeń PL oraz PRL, zorganizowana w Muzeum 
Okręgowego im. Stanisława Staszica. O podobnej tematyce 
zorganizowano wystawy w poznańskim Pałacu Kultury, Mu
zeum im. Wiktora Stactiowiaka w Trzciance i Technikum 
Górnictwa Naftowego w Pile. Poza tym, również w Trzciance, 

• zaprezentowano monety ziem polskich i sąsiednich z lat 
1795-1916. Ogółem, zorganizowano kilkadziesiąt wystaw, 
które - poza naszym województwem~ zwiedzali mieszkań
cy Łodzi, Warszawy i innych miast. Dodatkiem informacyjnym 
wielu ekspozycji były foldery, redagowane przez wystawców, 
a finansowane przez współorganizatorów, m.in. muzea oraz 
różne organizacje społeczne. 

Ostatnia z wystaw zorganizowana została w sierpniu br. 
w obiekcie WUSW w Pile. Zaprezentowano na niej papierowe 
środki płatnicze z okresu międzywojennego, okupacji, PL 
i PRL. Towarzyszył jej zestaw medali pamiątkowych i nagro
dowych, związanych z osobą Stanisława Staszica. W dwóch 
witrynach zaprezentowano ponadto wyżej wspomniane wy
dawnictwa autorstwa działaczy pilskiego oddziafu PTAiN; 
dostępny też był przewodnik po wystawie. Trzeba tu dodać, iż 
wystawa ta zainaugurowała dwudziestolecie zorganizowane
go ruchu numizmatycznego w Pile, a ponadto w zamierze
niach organizatorów ma być ona zapoczątkowaniem w Pils
kiem cyklu wystaw poświęconych różnym dziedzinom kolek
cjonerstwa. 

Od redakcji: popieramy prężność działaczy pilskiego 
oddziału Porskiego Towarzystwa Archeologicznego 
i Numizmatycznego. a z okazji jubileuszu dwudziesto
lecia życzymy dalszych sukcesów w przedstawianiu 
historii polskich środków płatniczych. 

CEZARY IWICKI 
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Bon miasta Chadzieży 

Moneta miasta Pily z 197b roku, wartości 50 fenigów. 

Rys. Bogumił Sikorski 
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Ważniejsze 
vvydarzenia 
roku 1986 
Rok ten ogłoszony został "staszicowskim" - nie tylko 

w Pile - z racji przypadającej 20 stycznia 160 rocznicy 
wielkiego Polaka i pilanina Stanisława Staszica. Nie było 
miesiąca, w którym nie miałyby miejsca imprezy, związane 
z tą znaczącą w dziejach kraju postacią. W tym kalendarium 
wspomnimy tylko o niektórych, gdyż szersze omówienie 
znalazło się na łamach ubiegłorocznej jednodniówki "Piła 
Mówi" . 

STYCZEŃ 
20 - zł()żenie kwiatów na grobie Stanisława Staszica pod 

murami kościoła na Bielanach w Warszawie przez delegację 
z Piły. Taki akt miał też miejsce pod pomnikiem Staszica 
w Pile. 

31 - Sesja MRN, podczas której radni uchwalili założenia 
do planu społeczno-gospodarczego na rok 1986 (przewidywał 
zbudowanie 614 mieszkań). 

Pierwsza impreza w 1986 r. z c'yklu "Spotkania ze sztuką" 
(spektakle teatralne, koncerty, seanse filmowe, dyskusje 
publiczności i wykonawcami). 

·LUTY 
Ostatnie - i nieformalne, bo rozwiązane w grudniu 1985 r. 

- walne zebranie działającego .bardzo prężnie od 1963 r. 
Pilskiego Towarzystwa Kultury. · 

13-otwarcie filii WBP przy ul. KrólowejJadwigi z 3,5 tys. 
woluminów (kierownik Wioleta Lorenz). 

14 - w rocznicę wyzwolenia Piły składanie kwiatów pod 
pomnikiem na pl . Zwycięstwa i na grobach żołnierzy polskich 
i radzieckich w Leszkowie, akademia pn."Barwy przyjaźni" 
w PDK. Spotkanie z pionierami - władze miasta i rzemieślni
cy (medale staszicowskie otrzymali: H. Zaranek, M. Koziński 
i S. Stańczak). 

Werdykt III Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko" 
(4 tys. Fotogramów, 704 autorów z całego świata). Medale 
- złoty Jerzy Dorsz, srebrny Peter Kańka (CSRS), brązowy 
Andrzej Biegowski; za barwne trzy brąz~we: Walter Weber 
i Leopold Geinz (Austria), Lionel Veret. 

Delegacja Komsomolu z Czerkas odwiedziła ZW ZSMP, ZSZ 
MGiE, złożyła kwiaty na grobach w Leszkowie. 

Migawki z Sesji Staszicowskiej. 
Fot. (2x) Arkadiusz Brodziak 

MARZEC 
8 - nowa poczta na "Jadwiżynie" (kierownik Anna 

Dziubina). 
Na scenie PDk pierwszy w br. spektakl Teatru Rzeczypo

spolitej - S. Mrożka "Rzeźnia" w wykonaniu aktorów 
Teatru Nowego z Warszawy. 

Wystawa poplenerowa "Plastycy zdobywcom Wału Po
morskiego" w BWA (nagrodzono malarstwo A. Podolaka, 
R. Owczarka i F. Eisela ze Schwerina). 

W sklepie z pamiątkami PTTK ukazuje się barwne wydaw
nictwo albumowe TMMP i Urzędu Miejskiego pn. "Szkice 
pilskie". 

Wspólna deba a plenarna KM PZPR, MK ZSL i SD. 
Oceniono realizację wniosków z kampanii przedwyborczej 
do Sejmu i MRN przebiega wolno na skutek przede 
wszystkim niedostatków w budżecie miejskim (zakłady pra
cy powinny pomóc w budowie przedszkoli i szkół) . 

Uhonorowanie nauczyciela pilskiego LO Jana Leśniaka 
medalem francuskiego Ministerstwa Oświaty "Palmes Aca
demiques" . 

KWIECIEŃ 
Pierwsze kroki UM i WPW-K w celu utworzenia spółki. 

wodno-ściekowej (udziałowcy : zakłady pracy i rzemiosło) . 

MAJ 
12 - Sesja naukowa "Stanisława Staszica - pisarz 

i działacz polityczny" z udziałem wiceministra kultury 
i sztuki Edwarda Gołębiowskiego, red. naczelnego " IKP". 

6 e PIŁA MÓWI 

To, że w Pile'można regułoWać zegarki według rożkładu jazdy 
autobusów miejskich, nie jest wcale przesadą. Sam bowiem 
doświadczyłem wiele razy takiej sytuacji, przekonując sit 
o punktualności ich kursowania. 
Załoga Przedsitbiorstwa Gospodarki Komunalnej, któremu 

podlega komunikacja miejska. zasady tej stara sit trzymać 
ściśle. ~ie oznacza to jednak, iż jest ona stale realizowana, 
ponieważ opótnienia w kursowaniu autob~sów zdarzają sit 
z różnych, często niezależnych przyczyn. 
Pomijając te obiektywne potknięcia, trzeba przyznać, że 

komunikacja pilska spełnia swe podstawowe zadania przewo
zowe, choć nie1przychodzi jej to łatwo. Jak bowiem pogodzić 
społeczne zapotrzebowanie na ten rodzaj usług, ze skromnymi 
możliwościami przewozowymi PGK7 Jak pogodzić je z kłopo
tami tej firmy? 

W trzydziestoletnim okresie jej funkcjonowania, tego rodza
ju problemy pojawiały sit wiele razy. 

Uruchomienie w czerwcu 1957 
roku miejskiej komunikacji autobu
sowej zostało przyjęte przez miesz
kańców Piły z radością. Bąd:t, co 
bądź podnosiła ona rangę miasta. 

Czerwone autobusy były istotnie 
potrzebne pilanom. Obszar miasta 
był rozległy, ponadto życie ze znisz
czonego wojną śródmieścia, prze
niosło się do dzielnic peryferyjnych. 
A szybkie połączenie komunika
cyjne mieszkańcom miasta mogły 
zapewnić właśnie autobusy. 

Wyznaczone zostały dla nich trzy 
trasy: .. jedynki", kursującej ulicą 
Bydgoską do dworca kolejowego 
i ulicą Bohaterów Stalingradu, 
.. dwójki" - z Koszyc przez plac 
PPR w kierunku Staszyc i .. trój
ki" - od ulicy Walj(i Młodych 
przezcentrum Piłydo Placu Inwa
lidów. Linie' te obsługiwało sześć 
autobusów, a cały tabor stanowiły 
cztery .. stary 52", o drewnianej 
konstrukcji nadwozia i z wejściem 
również z tyłu pojazdu oraz dwa 
nowocześniejsze już .. sany". 

W pierwszym roku funkcjono
wania komunikacji w Pile - jak 
informowały qvvczes11e źródła 
- autobusami miejskimi podró
żowało 893 tys. pasażerów, a sześć 
pojazdów przejechało 207 tysięcy 
kilometrów. Natomiast, w roku nas
tępnym z usług komunikacji sko
rzystało 1,9 mln. osób. Podwoiła 
się też długość tras 11 już autobu
sów. 

Komunikacja miejska rozwijała 
się także w następnych latach. 
Uruchamiane były nowe połącze
nia między Jadwiżynem a osied-

ZALESIE 

• 

Iem Górnym oraz kursy zapewnia
jące przewóz ludzi do zakładów 
pracy. Ponadto, uruchomiona zo
stała linia autobusowa do ośrodka 
rekreacyjnego w Płotkach, czynna 
- podobnie jak obecnie - latem 
oraz linia podmiejska (oznaczona 
numerem .. 7'') do Ujścia. Autobu
sami .. siódemki" je:tdziło niewiele 
osób, toteż ze względu na niską 
frekwencję została ona z czasem 
zawieszona. Jednak po kilku la
tach - w miarę przyrostu zapo-

trzebawania - kursy autobusów 
z Pily do Ujścia (tym razem linii 
.. 50") ponownie zostały przywró
cone . 

Sześć lat temu autbbusem pod
miejskim można było także doje
chać do Dobrzycy, ale linia ta 
(oznaczona numerem .. 51") po 
krótkim .. żywocie" została wyco
fana. Budzi to do dzisiaj liczne 
kontrowersje i żale, zwłaszcza mie
szkańców tej rozwijającej się miej
scowości . 
~tamtych latach dość częstego 

uruchamiania nowych tras, nie za
braldo propozycji np. połączenia 
ltomunikacją podmiejską Piły z Wat
czem. Projekt ten jednak nie docze
kał się realizacji. ~ast przez 
krótki okres czasu, w końcu grud
nia 1981 roku, kursował nocny 
autobus, przewożąc nielicznych tyl
ko pasażerów na trasie z dworca 
kolejowego do nowych osiedli. 

l ta linia została zawieszona. Nie 
oznaczało to jednak, że mieszkań
cy Piły nie chcieli mieć w swoim 
mieście nocnych autobusów. Próba 
poczyniona została bowiem w okre-

sie stanu wojennego, a więc gdy 
ogranicżOna były m()iliwośći pod
różowania. 

• 
W Przedsitbiorstwie Gospodar

ki Komunalnej rozważa sit wiele 
propozycji dotyczących uspraw
niania komunikacji. Jednak wo
bec trudności ze znalezieniem kie
rowców· i mechaników, a także 
z powodu skromnych środków ja-· 
kimi dysponuje ta firma, realizo
wana jest zasada utrzymywania 
istniejącego układu komunikacyj
nego; ewentualnie uruchamiania 
nowych połączeń mitdzy dzielni
cami miasta, potem kursów do 
innych, pobliskich miejscowości, 
a dopiero na kdńcu -ze wzglfdu 
na duże koszty ekonomiczne- kur
sów nocnych autobusów. 

Utrzymanie w obecnym kształ
cie usług komunikacyjnych wyma
ga znacznych nakładów finanso
wych, w tym 1gdy to jest koniecz
ne-podwyższania opłat za przeja
zdy. Pokaźnym :tródlem uzyskiwa
nych środków są też dotacje. W tym 
tylko roku PGK otrzyma z budżetu 
terenowego ponad 200 milionów 
złotych. Starczą one zaledwie na 

prowadzenie- jak już zaznaczyłem 
- bieżącej działalności przewozo
wej. A są one niemałe. W ostatnich 
latach (1985-86) autobusy miej
skie w Pile przewoziły każdego 
roku około 20 milionów pasaże
rów. Obecnie na czternastu liniach 
miejskich i jednej podmiejskiej oraz 
kilku zakładowych kursują 53 .. jel
cze" i 2 .. autosany". Tabor ten 
każdego roku pokonujetrasto łą
cznej długości 3 mln kilometrów! 
Tę fakty świadczą o systematycz
nym-choćniebezwahań-roz
woju komunikacji pilskiej w okre
sie trzydziestu lat jej funkcjono
wani~. U1:alein.iony on bvł od za-

, sobności kasy PGK i miejskiej Piły. 
Ale, niemały wpływ ne kształt<Obe· 
cnej komunikacji miały też proble
my z bazą. 

Z zakładowej kroniki, z począt
ku lat sześćdziesiątych: .. Na po
dwórzu, przy budynku administra
cyjnym (starej zajezdni przy ulicy 
Kujawskiej- pfZYp. autora) gara-

. żuje latem i zimą cały tabor komu
nikacji miejskiej. Po długim ocze
kiwaniu Piła otrzyma wreszcie za-

50 
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Układ komunikacyjny Piły: trasy autobusów miejskich. Stan z sierpnia 1987 roku. 

jetdniq z prawdziwego zdarzenia, 
a Jej budowa rozpocznie si(ł w 1966 
roku." 

Nowa zajezdnia przy ulicy Łącz
nej już po kilku latach funkcjono
wania okazała sit za ciasna, zwłar 
szcza, gdy zaczfly tam zjeżdżać 
duże autobusy .. jelcz". Oprócz tego 
niefunkcjonalne stały sit w niej: za. 
piecze socjalne i warsztaty. 

Trudne warunki pracy, a także 
nie najwyższe zarobki, spowodo
wały odejście z komunikacji miej
skiej wielu kierowców i mechani
ków. Właściwie trudno by wymie
nić taki okres (szczególnie w osta
tnich latach) kiedy dyrekcja była
by zadowolona ze stanu zatrud
nienia w PGK. 

• 
Wszystkie te problemy są barie

rą harmonijnego rozwoju usług · 
przewozowych. Jakie jest zatem 
wyjście z powolnego biegu7 

Nie pomijając spraw· finansowa
nia, ożywienie w komunikacji nastą
pić może- jak zaznaczyli przedsta
wiciele załogi PGK - po rozbudo
wie obecnej zajezdni. Na to potrzeba 
jednak · znacznych środków, któ-
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ryc h nie jest w stanie wypracować 
PGK. Ponadto, muszą być mate
rialnie docenione warunki pracy 
mechaników i kierowców. 

Oprócz tego o sprawności komu
nikacji decydują także uwarunko
wania zewnttrzne, a wite układ 
mostów i dróg w mieście. Ten, 
zwłaszcza w ostanich latach stał 
się w Pile szczególnie skompliko
wany, a to z powodu wielu ulicz
nych wykopów i remontów mos
tów. Tymczasem ... o konieczno
ści zaprowadzenia ł11du w komu
nikacyjnym układzie Piły, poprzez 
budowę dwóch przepraw mos
towych,...- w rejonie dworca i Ko
szyc - mówi się już od wielu latl 

Jaka jest zatem perspektywa dla 
pilskiej komunikacji? Czy nadejd~ 
także dla niej (bo wiele innych 
dziedzin życia w mieście również 
jest mniej lub bardziej zaniedba
nych) łaskawsze lata? 

Trudno wyrokować, ale cieszy 
fakt przynajmniej punktualnego kur
sowania autobusów, chociaż i ono 
jest coraz częściej zagrożone utru
dnieniami na pilskich ulicach. 

Rys. Andrzej Świ4tek 



Oczekiwania na miarę jubileuszu 

Klub Sportowy Sokół Piła nie należy do sportowych starusz
ków atolicy województwa. Dawno też minął mu wiek małolata, 
nie posiadającego doświadczeń oraz dorobku. Od 1968 roku 
datuje sit działalność Sokoła, którego reprezentanci przyspo
rzyli wiele splendoru aportowei historii miasta, województwa.
• także kraju. 

Pięściarze Sokoła byli pierwszy
mi, którzy podbijając krajowe are
ny popularyzowali nazwę klubu 
oraz miasta. Blisko 20-letnie wy
stępy na li-ligowych ringach całej 
Polski, liczne medale mistrzostw 
okręgu poznańskiego oraz krajo
wych championatów, pamiętne 
mecze w drużynowych rozgryw
kach o Puchar Polski sprawiły, że 
grono sympatyków tej dyscypliny 
sportu, zawsze miało lic~ne szere
gi. 

Tłuste lata miała nieistniejąca 
dziś w Sokole sekcja piłkarska. 
Zwyćięstwa różnicą dwudziestu 
kilku bramek w rozgrywkach klasy 
B zapoczątkowały drogę do liiligi 
oraz historycznych już dziś bojów 
z l-ligowym Zagłębiem Sosnowiec 
w rozgrywkach o Puchar Polski. 
T o były czasy ... 

Z owych czasów KS Sokół po 
dzień dzisiejszy posiada tylko sek
cję bokserską, której zbytnio nie 
wiedzie się. Pięściarze są w trakcie 
trzeciej kolejnej próby powrotu do 
grona li-ligowców, ale zadanie to 
wcale nie b~zie łatwe. A przydał
by się taki prezent na przypadające 
w 1988 roku 30-lecie klubu. Na 
awans pięściarzy liczy klubowe 
kierownictwo, marzą o nim zapew
ne sami zawodnicy. Znajdujący się 
aktualnie w kaelrze Andrzeja Dmi
truka - Jarosław Kuczyński i Mi
rosław Miller nie stanowią gwaran
cji powrotu do 11 ligi. Do tego 
potrzebny jest cały zespół, w miarę 
.vyrównany i bez słabych punk
tów. Także szkolenie nie należy 
ostatnio do najmocniejszych stron 
działalności w sekcji bokserskiej 
seniorów. Potrzebna pomoc od 
pil~icn z~ kładów prAcy ciągle jest 
teorią, a kontakt załóg Piły z bok
sem końc-zy się niestety na ucmst- • 
nicz~niu w pięściarskich meczach. 

tegoriach wiekowych. Strzelcy 
śrutowi znajdują się ciągle w sfe
rze zainteresowań szkoleniowcow 
Polsk1ego Związku . Strzelectwa 
Sportowego. Mimo nawału róż
nych zajęć młodzież garnie się do 
strzelectwa, którego rozwojem zain
teresowane są także władze klubu. 
Przed nimi w najbliższych miesią
cach dodatkowe, trudne zadania 
związane z rozbudową i moderni
zacją bazy strzeleckiej, areny przy
szlorocznej XV Ogólnopolskiej 
Spartakiady Młodzieży. Główny 
Komitet Kultury Fizycznej i Tury
styki zwlekał z przyznaniem na ten. 
cel środków finansowych i w re
zultacie doszło do spiętrzenia wie
lu prac. Przed kolejnym lipcowym 
świętem muszą one być zakoń
czone. Wzbogaci się pilskie Cen
trum Strzelectwa o nowe strzelni-

ce, które powiększą bazę szkole
niową dla nowych szeregów przy
szłych mistrzów o .. sokolim" oku. 

Podczas imprez organizowanych 
przez KS Sokół, najwięcej publicz
ności ściągały dotychczas występy 
pięściarzy. Groźnym konkurentem 
dla ich mogą stać się w najbliższej 
przyszłości siatkarki. Nie od dziś 
wiadomo, że żeńs~i zespół Sokoła 
po trzech kolejnych próbach zdo
był upragnioną 11 ligę. Od kilku 
sezonów w sekcji tej prowadzona 
jest solidna praca szkoleniowa, zna
mionująca siatkówkę na poziomie 
wyczynowym. Trzyletni pobyt w Pi
le szkoleniowca Krzysztofa Lewan
dowskiego wiąże się z faktami histo
rycznymi dla klubu i miasta. Dzięki 
"niespokojnej du5zy" tego trenera 
po raz pierwszy odbył się w mieście 
nad Gwdą finał Pucharu Polski 
w piłce siatkowej kobiet, po raz 
pierwszy doszło do międzypańst
wowego..meczu kobiecej reprezen
tacji Polski z czołowym zespołem 
świata- Brazylią. Na pilskim par
kiecie gościliśmy ponadto znane 
zespoły krajowe, zaglądali do na
szego miasta sternicy krajowej siat-
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kówki. Już trzecia zawodniczka 
Sokoła trafiła do kadry narodowej. 

7 listopada br. zabrzmią-po raz 
pierwszy gwizdki sędziów zwias
tujące rozpoczęcie meczu o mis
trzostwo 11 ligi kobiet między So
kołem Piła i Startem Gdynia. Czy 
o taką stawkę pilskie siatkarki bę
dą ubiegały się dłużej niż przez 
jeden sezon? Nadzieje na dłuższy 
pobyt w li-ligowym towarzystwie 
wiążą z siatkarkami sympatycy te
go sportu 'oraz kierownictwo klu
bu. Ono oraz miejskie i wojewódz
kie władze stworzyły warunki l at
mosferę na miarę li-ligowych po
trzeb. Reszta będzie zależała od 
samych zawodniczek. 

Z pewnością będą one chciały 
godnie uczcić 30-lecie swojego 
klubu, z którym związały własne 
życie. Jeśli podobnie postąpią pię
ściarze wybór imprez o li-ligowe 
punkty będzie większy, a przyszło
roczny jubileusz Klubu Sportowego 
Sokół odbywać się będzie w szam
pańskich nastrojach i 'na miarę ocze
kiwań coraz liczniejszego grona 
sympatyków boksu, piłki siatkowej 
i wierzymy, że także strzelectwa. 

Od wielu już lat w krajowej 
elicie znajdują się strzelcy pilskie
go klubu. Dyscyplina nie ciesząca 
sie niestety popularnością przynosi 
największe sukcesy klubowi z Piły. 
Ilona G łyda wygrała znaczące. za
wody międzynarodowe, a corocz
nie do kolekcji klubowych trofe
ów przybywa kilka krążków z mis
trzostw Polski we wszystkich ka-

Z dwóch powodów było to historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy Piła posiada w l/lidze grę zespołową, 
a stało się to za sprawq siatkarek Sokoła (na zdjęciu wraz z działaczami klubowymi). Po raz pierwszy też w 11-
-letniej historii województwa sportowców podejmował wojewoda pilski. 

Spartakiadowa 

Piła 
W lipcu 1988 roku podczas XV Ogólnopolskiej Spartakiady 

Młodzieży, nasze województwo gościć będzie młodych sportow
ców z całej Polski. Organizacjt igrzysk przyznał Pile Główny 
Komite~ Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki w październiku 
1986 roku. W nasttpstwie tej decyzji powołano na szczeblu 
wojewódzkim Komitet Koordynacyjny XV OSM na czele kt?re
go stanął wojewoda pilski. Przy Komitecie powołano b1uro 
organizacyjne i specjalistyczne komisje, które zajmują sit pra
cami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem spar
takiady. 

Ze względu na wymogi techni
czne i brak na terenie wojewódz
twa obiektów sportowych niemoż
liwe jest przeprowadzenie finałów 
w wioślarstwie, kolarstwie t.oro
wym, piłce wodnej, które odbędą 
się w Szczecinie oraz skokach do 
wody - w Poznaniu. Natomiast 
pozostałe dyscypliny- sportu bę
dą rozgrywane w następujących 
miejscowościach naszego regionu: 
w Pile (lekkoatletyka, strzelectwo, 
tenis ziemny, trójbój), w Chodzie
ży (piłka nożna), Czarnkowie 
(piłka nożna i pływanie}, Wałczu 
(kajakarstwo i hokej na trawie), 
Złotowie (kolarstwo), Wągrow
cu (łucznictwo i szachy), Miro
sławcu (żeglarstwo na jeziorze Be
tyń), w Budzyniu (piłka nożna), 
Wronkach (kręglarstwo) i w Sta· 
rej Łubiance (jeździectwo). 
Łącznie w 15 dyscyplinach star

tować będzie około 5 200 zawod
niczek i zawodników. 

W celu sprawnego przeprawa-

dzenia spartakiaely prowadzone są 
prace modernizacyjne obiektów 
sportowych. Między innymi w Pi
le remontowany jest stadion przy 
ul. Mickiewicza oraz przy ul. Okrzei. 
Trwa rozbudowa Centrum Strze
lectwa Sportowego oraz budowa 
kompleksu kortów tenisowych przy 
ul. Kossaka. 
Również w innych miejsco.wo

ściach trwają prace remontowe 
obiektów sportowych. W Wałczu 
budowlany jest tor kajaKowy, w 
Chodzieży, Budzyniu, Trzciance, 
Starej Łubiance i Czarokowie mo
dernizowane są stadiony. 

Gprócz organizatorów do spar
takiady przygotowują się sportow
cy naszego wójewództwa. W uzgo
dnief\iu z okręgowymi związkami 
sportowymi oraz klubąmi, Woje
wódzka Federacja Sportu opra
cowała plan przygotowań repre
zentacji województv:a do startu 
w XV OSM. 

Do kadry wojewódzkiej zostało 

... 

powołanych 375 zawodniczek i za
wodników w 20 dyscyplinach 
sportu. Jakie osiągną wyniki i jaka 
będzie rywalizacja? Z tym pocze
kajmy do przyszłego roku l Miejmy 

Fot. Eugeniusz Mikuszewski 

Fot. Eugeniusz Mi~uszewski 

jednak nadzieję, ze osiągną oni 
dobre rezultaty; jak i to, że równie 
udana będzie spartakiada i organ i
zacja tych nie powtarzalnych ig
rzysk młodzieży . 

Witolda Lassoty oraz przedstawiCieli wojewódzkich i miejskich 
władz polityczno-administracyjnych. Referaty prezentowali: 
doc.dr Barbara Szacka, dr Marian Drozdowski, doc.dr 
Zbigniew Wójcik, ppłk Gwidon Misiak. 

Udostępnienie zwiedzającym po modernizacji (opr.dr Ta
deusz Jakubiak) Muzeum Stanisława Staszica. 

W klubie MPiK pierwsza prezentacja bogatych zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Pile (meble, porcelana, malarstwo, 
medalierstwo i numizmatyka). 

35-lecie muzealnictwa pilskiego - skromna uroczystość 
w Klubie Seniora, podczas której podziękowania nestorce 
muzealnictwa Stefanii PorbaJ).nik (30 lat w Pile) złożyli 
m.in.sekretarz KW PZPR ;ran Snioszek, dyr.wydz. kultury 
i sztuki UW Stanisław Zelaźniewicz, w imieniu MK SD 
Andrzej Milczyński (medal pamiątkowy uchwalenia Konsty
tucji 3 Maja). 

14 - przebywał przewodniczący· CK SD, wiceprzewodni
czący Rady Państwa Tadeusz Witold Młyńczak, który w sie· 
dzibie WK SD spotkał się z I sekretarzem KW PZPR Micha
łem Niedźwiedziem, prezesem WK ZSL Eugeniuszem Jary
szem, przewodniczącym WK SD alfredem Jeske, przewod
niczącym WRN Telesforem Meszyńskim i Jackiem Stróżyń
skim, wicewojewodą Januszem Paluchowskim. Dostojny 
gość zwiedził Muzeum St. Staszica i złożył kwiaty pod 
pomnikiem wielkiego pilanina. 

Ważniejsze 

wydarzenia 
'roku 1986 

CZERWIEC 
Pierwsze w Pile zawody konne w s~kach przez przeszko

dy na stadionie ,.Gwardii" (udział 50 Jeźdźców). • 
DAR SERCA - losowanie wielkiej loterii fantowej RM 

PRON, z której dochód przeznaczony na pomnożenie środ
ków na koncie Narodowego Funduszu Pornocy Szkole w Pile. 

LIPIEC 
Pierwsze po zarejestrowaniu posiedzenie robocze Towa

rzystwa Naukowego im.Stanisława Staszica, którego pre
zesem jest dr Ryszard Gumowski. Praca koncentrować się 
będzie w trzech zespołach: humanistycznym, technicznym 
i przyrodniczym. 

22 - kolejne wydanie jednodniówki TMMP ,.Piła Mówi" 

SIERPIEŃ 
Harcerzy polskich i pionierów z NRD odpoczywających 

w Zdbicach odwiedził przewodniczący Rady Głównej Przyja
ciół Harcerstwa, członek Biura Folitycznego KC PZPR, gen. 
armii Florian Siwicki. 

W Pilskiem przebywała delegacja Mongolskiej Republiki 
Ll!dowej z ministrem kultury tego kraju Budm Sumją. 

WRZESIEŃ 
l - inau~uracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej 

nr " 1m. Jana. W części artystyczneJ wystąpiły zespoły 
działające przy MDK. 
Przepełnienie szkół podstawowych spowodowało decyzję 

dowożenia autobusami komunikacji miejskiej uczniów klas 
I-III zamies~kałych na Podlasiu do SP nr l, a z "Jadwiżyna" , 
do SP nr 7 1 9. 

Szlify oficerskie utrzymali na pl. St. Staszica aosolwenci 
WOSS. Aktu dokonał wiceminister obr.ony narodowej gen. 
bronii Zbigniew Nowak. · 

20-24 DNI PILY rozpoczęły się barwnym korowosiem mło
dzieży i występami zespołow artystycznych na ul. Swiercze~ 
wskiego. Rozpoc~ął się też V Jarmark Pilski, zorganizowany 
przez PDK, podczas którego handlowano na kiermaszach, 
a także odbywały się każdego dnia ciekawe imprezy kultural
ne (wykonawcy z kraju i z zagranicy). Odoyło się Spotkanie 
Pokoleń tym razem władze miasta i zarząd TMMP spotkali 
się z działaczami społeczno-politycznymi Piły. Podziękowano 
za pracę prezydentowi Marianowi Samosiukowi, który 
poinformował zebranych o zamiarze przejścia na emeryturę. 

Za sprawą badań naukowych dr. Zdzisława Pędziwiatra, 
ordynatora szpitala wojewódzkiego w Pile, odbyła się I Kra
jowa Konferencja Naukowa Interdyscyplinarnego Klubu 
Rhinologów, którego wspomniany jest pierwszym prezesem, 
a siedzibą gród Staszica. 

PAŹDZIERNIK 
. . . Z udziałem uczniów zamieszkałych na osiedlu "J adwi

żyn", w obecności władz wojewódzkich mieiskich dokonane 
zostało wmurowanie aktu erekcyjnego pod szkołę podstawo
wą przy ul. Łącznej . Wykonawcą obiektu jest Kombinat 
Budowlany. / • 

Dni Kultury NRD odbył się w PDK koncert zespołów 
i solistów ze Schwerina i Piły. / 

LISTOPAD 
7 - zmarł wiceprezydent Ryszard Kowalewski. Działacz 

młodzieżowy, partyjny i państwowy, a przede wszystkim 
dobry człowiek, oddany bez reszty swojej pracy zawodo
wej . . . Jego pogrzeb stał się prawdźiwą manifestacją niezli-
czonej rzeszy przyjaciół . · 

Sesja popularnonaukowa "Życie i działalność Stanisława 
Staszica na tle epoki", zorganizowana przez działaczy Stron
nictwa Demokratycznego w Pile (ref-eraty: s. Porbadnik 
i M. Mędlewski). 
P~czas Sesji MRN radni zajmowali się perspektywami 

rozwoju usług, a także wybrali nowym prezydentem Lucja
na Szutkowskiego (57 głosów za, 10 przeciw). 
· Pierwszy w powojennej Pile koncert symfóniczny z ud~ia
łem orkiestry Filharmoni Poznańskiej pod dyrekcją Renarda 
Czajkowskiego i skrzypaczki japnńskiej Hiroko Suzuki, 
która wykonała koncert fis-moll Henryka Wieniawskiego. 

GRUDZIEŃ 
Po raz 30 załoga "pilskich Po_szukiwań Nafty i Gazu 

obchodziła Dzień Górnika. Prócz uroczystej akademii i trady
cyjnego balu barbórkowego, w kuluarach PDK czynna była 
wystawa obrazująca działalność eksploracyjną pilskich wier
tników na terenie północno-zachodniej Polski. 
· 22 oficjalne otwarcie krytej pływalni "Wodnik przy 

ul. Kossaka. Pierwsi piłanie wykąpali się jednak dopiero 
w nowym roku ... . 

Wybrał i opracqwał: 
ANDRZEJ MILCZYNSKI 

PIŁA MÓWI e 7 



l w 

o • • 

. . . zajrzałem na plac PPR. Miejsce to jest komunikacyjnym wę:zlem 
miasta. Zbiegają się tam główne arterie, stąd krok do domów 
handlowych, targowiska, dworca ~olejowego i PKS. Na placu tym 
krzyżują się też trasy autobusów miejskich. 

Plac PPR przez ostatnie dziesięciolecia wielokrotnie zmieniał 
swe oblicze. W latach sześćdziesiątych mial ksztalt ronda, potem po 
zbudowaniu trasy przelotowej p&noc-poludnie, przecinającej cen-J ' 
trum PUy, przybrał formę obecną: skweru w kształcie trójkąta. 

W centralnym miejscu tego placu polożony jest pomnik, wykona
ny z wapienia pińczowskiego przez Józefa Kopczyńskiego. Artysta 
rzeźbiarz ozdobU go reliefami symbolizującymi miasto i upamięt
niającymi działalność Związku Polaków w Niemczech oraz PPR. 
Pomnik ten, pięciametrowej wysokości, odstonięty zostal 22 lipca 
1964 roku i nadal jest charakterystycznym elementem placu. Nie 
prŻytlumUy go nawet okalające od zachodniej strony wieżowce, jak 
też - po przeciwnej stronie - zwarta zabudowa z wyróżniającym 
się wśród niej gmachem "Domu Książki". 

Nie zagospodarowana jest jeszcze pólnocna strona placu. Plany 
rozwoju miasta przewidują jednak poprowadzenie tamtędy nowej 
trasy, omijającej ciasną ulicę Bieruta. Sam zaś plac - tak jak był 
i jest - pozostanie "otwartą bramą" i wizytówką śródmieścia PUy. 

Tekst i rysunek: 
ANDRZEJ ŚWIĄTEK 

• 

Niektórzy uważają. że stolica naszego wo
jewództwa jest bardzo ładnym miastem. 
Wśród nich jest wielu przejeżdżających tylko 
przez Piłę. Nietrudno dziwić się takim opi
niom. wszak z okien samochodu wiele rzeczy 

wygląda ładnie, wręcz efektownie. Widzi sit 
przecież tylko fasady. trudno zauważyć szcze
góły. czasami wstydliwe. Wprawdzie z lotu 
ptaka wszystko wygląda jeszcze ładniej, ale 
ostatecznie pasażerów helikopterów nie spo-

Z lotu ptaka wszystko wygląda jeszcze ładniej. 
Fot. Ryszard Janicki 

tyka się aż tak często, by ich zdanie miało 
zaważyć na ogólnej ocenie wyglądu miasta. 
Wracając zatem na ziemię. Piła może się 

podobać. Na pierwszy rzut oka jest koloro
wa (choć już nie tak jak 6-7 lat temu}. prze
stronna. czysta. zadbana. Kolorowe elewa
cje jeszcze siłą rozpędu jakoś trzymają fason. 
Zieleń miejska od późnej wiosny do wczesnej 
jesieni jest naprawdę zielona. Jednym sło
wem jest. sympatycznie. Ale ... 

Zawsze musi być .. ale"7 Chyba musi. Taka 
nasza natura. że rzadko dopinamy wszystko 
na ostatni guzik. Tak jakby nam sił i ochoty 
brakowało n.a metr przed metą. albo jakby 
dokończenie roboty było zbędnym grzeba
niem się w drobiazgach. 

A jeśli już zdarzy nam się ten ostatni guzik 
zapiąć. to (żeby tradycji stało się zadość} 
dumni, że udało s i (l cel osiągnąć pozostawia
my nasze dzieło własnemu losowi. 

Piła też niestety jest ofiarą tej ułomności. 
Naj""dzięczniejszym przykładem do rozważań 
na ten temat jest otwarty niedawno hotel 
.. Rodło". Jeszcze dobrze nie stanął. a już 
obrósł w pokaźną literaturę. Nie wypada i te
raz pominąć tak godnego uwagi obiektu. Otóż, 
wbrew opiniom malkontentów. jest to hotel 
bardzo elegancki i na wysokim poziomie (przy- . 
najmniej jak na nasze tnpżliwości). Ale było
by jeszcze bardziej elegancko, gdyby i tu nie 
zabrakło rozpędu na dotarcie.do mety: gdyby 
murek wokół hotelu nie straszył ży\Ńym be
tonem. tęskniącym za klockami z piaskowca; 
gdyby bar szybkiej obsługi i cukiernia nie były 
neonowymi napisami bez pokrycia itd. 

W kawiarni .. Teatralna", która ma renomę 

S D H 

jednej z lepszych w mieście i zdobywa laury 
w różnych konkursach gastronomicznych, 
podaje się jakąś dziwnie lurowatą kawt. 
a czerwone wino nalewa się do koniakowych 
kieliszków. Czepiam się drobiazgów? Oczywi
ście. ale renoma zobowiązuje. 

A jeśli nie drobiazgi, to proszę. jest co6 
cięższego kalibru. Ostatnio w Pile mamy 
bardzo dużo utrudnień: komunikacyjnych ob
jazdy. zmiany organizacji ruchu. Jest tak 
m.in. przy przejeździe przez most Chrobrego. 
Jest to oczywiście zrozumiałe. bo jakże inaczej 
remontować most? W porządku, ale jakie mu
siały ·być .. niedoróbki" ,przy budowie i jak 
nieskuteczna konserwacja. skoro po dziesię
ciu latach eksploatacji konieczny jest grun
towny remont tego obiektu? 

l jeszcze przykład z innej działki. Szefowie 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za
powiadali od kilku lat uruchomienie szybkiej 
linii autobusowej'łączącej Jadwiżyn bezpo
średnio z centrum miasta i z cmentarzem 
przy ul. Motylewskiej. Po latach zapowiedzi 
i obietnic. wreszcie słowa dotrzymano i w 
czerwcu tego roku rozpoczęła swój żywot 
linia nr12. Mieszkańcybyli bardzozadowole~ 
ni i chętnie z tej linii korzystali. Ale żeby 
radość oie była zbyt wielka. już w sierpniu 

·większość kursów tej linii zlikwidowano. q
graniczając je tylko do godzin szczytowych. 
Więcej przykładów nie podam. każdy prze

cież może dodać swoje. Zresztą i tak niekt6-
rzy nawet tego minifelietonu nie doczytaj
do końca. Z przyzwyczajenia, do niedopina

. nia ostatnich guzików. 
MAŁGORZATA LINETTEJ 

' 1 2 3 4 5 
Po rozwiązaniu krzyżówki litery 

w kratkach ·ponumerowanych w pra
wym dolnym rogu należy uporządko

. wać według niżej podanego szyfru i od
czytać hasło, które wystarczy nadesłać 
jako rozwiązanie zadania. 

-56) i premierem (1949-50) Indonezji, 7. 
gatunek alłtylopy, 8. przepływa przez 
Frankfurt, 12. jeden z synów Uranosa 
i Gai lub mocarz, 13. podświadome lub 
nieświadome wyobrażenie określonej 
osoby, 15. ratunek, wsparcie, 16. rucho
me części skrzydeł samolotu, 17. jednąs
tka długości, 19. największa jednostka 
czasu, 21. warzywo, 23. rzeczoznawca, 
biegły, 25. rzecz niepowtarzalna, 26. za
służony przedstawicieljakiejś grupy lu
dzi, 27. wesoły utwór sceniczny, 28. pra
wo swobodnego wyboru obywatelstwa 
w wyniku cesji części terytorium kraju, 
29. jednolite nadrukowane jasną farbą 
tło, na którym się drukuje ciemną farbą 
tekst, 31. związek kupców w Europie 
średniow., mający na celu uzyskiwanie 
przywilejów w handlu, 32. miasto uzdro
wiskowe nad Morzem Śródziemnym. 

MERKURY 
2<i 
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POZIOMO: 
l. potocznie - szkoła przygotowująca 

do pracy w handlu, 6. przewodzi innym, 
9. prowincja w pn. Grecji, 10. po eksplo
zji bomby, 11. samce w pasiece, 14. 
kostium plażowy, 18. napój dla noworo
dka, 20. mezdolność do odczuwania wzru
szeń, 22. rusałka pawik, wstęgówka jesio
nka i kratkowiec, 24. złoża wyschłych 

ekskrementów ptaków, używane jako 
nawóz, 27. przód budynku, 30. dolna część 
doryckiej głowicy o kształcie podobnym 
do spłaszczonej poduszki, 33. określenie 
kogoś, nie precyzowanego bliżej, 34. z nie
go olej rycynowy, 35. ogólne koloryty, np. 
obrazów, 36. odmiana gipsu, 37. kocha na 
scenie .• 

PIONOWO: 
l. obrót towarów polegający na kup

nię - sprzedaży, 2. ścisk, ciżba, 3. wy
kaz, 4. chroniony ptak o żółtym upierze
niu i dźwięcznym śpiewie, 5. Indianin 
Ameryki Pn., 6. prawiCowy polityk in
donezyjski; był wiceprezydentem (1950-

' 

S~Jl: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 
-14-15-16-17-18-19-20-21-6-22-23-24-
-25-26-27-12-28-29-1-30-31-32-1-33-34-
-35-36-1-37-38-39-40. 

CEZ 
Pomiędzy Czytelników, którzy do 15 paździer

nika br. nadeślą pod adresem Towarzystwa 
Miłośników Miasta Piły, Pl. Staszica 1, 
64-920 Piła, prawidłowe rozwiązanie (wystar
czy samo hasło), rozlosowane zostaną nagrody 
rzeczowe o łącznej wartości 50 000 zł. 
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