
Oświadczenie złożone 

przez senatora Adama Szejnfelda 

na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 września 2020 r. 
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Piła jest miastem, które w czasie walk w trakcie II wojny światowej zostało niemalże całkowicie znisz-

czone. Zrównano je bowiem z ziemią w stopniu nieporównywalnym do innych. Z tej przyczyny w mieście 

zachowały się tylko nieliczne kamienice i budynki sprzed wojny. Jeszcze mniej jest takich, które posiadają 

status zabytku. Piła to też miasto o ogromnych tradycjach kolejowych. Z tych powodów jednym z nielicz-

nych, ale znakomitych zabytków w tej dziedzinie jest wspaniała stara parowozownia. Parowozownia ta jest,  

a właściwie mogłaby być, niekwestionowaną atrakcją stolicy Wielkopolski Północnej, i to nie tylko dla miło-

śników zabytków techniki czy kolejnictwa. Mogłaby ona bowiem stać się miejscem wspaniale nadającym się 

na cele szerzenia kultury, sztuki, oświaty, także prezentacji wystaw czy zorganizowania w niej muzeum. 

Niemal 140-letnia parowozownia, o której mowa, jest niewątpliwie zabytkiem klasy europejskiej. Projekt 

pilskiego „Okrąglaka” znalazł się bowiem w encyklopedii pruskiej i stanowił w przeszłości wzór do budowa-

nia podobnych parowozowni, a więc pilska parowozownia była pierwszą taką zbudowaną na świecie. Do dziś 

zachowała się wewnątrz obiektu m.in. ręcznie poruszana obrotnica, co samo w sobie jest ewenementem. Nie-

stety, obiekt ten, ze względu na sprawy własnościowe oraz brak środków na rewitalizację, stoi i niszczeje. 

Pewnie gdyby nie zainteresowanie i zaangażowanie władz miasta Piły, moglibyśmy już nawet nie myśleć  

o parowozowni jako obiekcie nadającym się do remontu, modernizacji i ponownego wykorzystania. 

Stara parowozownia w Pile jest wpisana do rejestru zabytków. Wpis taki powinien być niejako potwier-

dzeniem, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przejmuje pieczę nad tym obiektem, czego 

mieszkańcy Piły oczekują, gdyż bezsprzecznie obiekt ten jest bezcennym dziełem architektury i budownic-

twa, stanowiącym świadectwo przeszłości, należącym do dziedzictwa kulturowego tych terenów. Jego za-

chowanie niewątpliwie leży zatem w interesie publicznym. 

W całym kraju odnawia się w ostatnich latach zabytki techniki i architektury dworcowej. Miało to miejsce 

także w Pile wobec budynków dworca PKP Piła Główna. Na marginesie chciałbym zaznaczyć, iż niestety do 

dzisiaj nie dokonano w ramach tego zadania remontu i rewitalizacji zabytkowego podziemnego przejścia 

prowadzącego z miasta pod torami do budynku samego dworca.  

Jako wielkopolski senator zwracam się zatem do Pana Ministra z zapytaniem: czy władze miasta Piły  

i mieszkańcy ziemi pilskiej oraz wszyscy miłośnicy historii i tradycji kolejnictwa oraz sprzymierzeńcy za-

chowania dóbr kultury mogą liczyć na wsparcie Pana Ministra w zakresie sfinansowania niezbędnych prac 

mających na celu restaurację i stworzenie możliwości nowego wykorzystania pięknego, zabytkowego obiektu 

pilskiej parowozowni? 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 
 


