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Iwoj na świa to wa sta no wi ła prze ło mo -
wy mo ment w ży ciu lud no ści pol skiej
po wia tu zło tow skie go. Pierw sze la ta

trwa nia woj ny od bi ły się przede wszyst kim
na dzia łal no ści or ga ni za cji pol skich. Wie lu ich
człon ków i dzia ła czy zo sta ło wcie lo nych
do ar mii nie miec kiej. Wy bu chły jed nak tak że
uczu cia na dziei na od zy ska nie nie pod le gło -
ści. Pierw szą urzę do wą wia do mość o przy -
zna niu zie mi zło tow skiej Pol sce po da ły lo -
kal ne ga ze ty nie miec kie. Fakt ten wy wo łał
w Zło to wie wiel ką ra dość. Pa trio tycz na mło -
dzież prze ka zy wa ła urzę dy w rę ce Po la ków.
Wra ca ją cych z woj ny żoł nie rzy wi ta no bia -
ło -czer wo ny mi fla ga mi. W mia stach i we
wsiach po wsta wa ły ży wio ło wo Ra dy Ro bot -
ni cze lub Ro bot ni czo–Chłop skie, jed no cze śnie
z ni mi Ra dy Lu do we. W ich skład wcho dzi li
za rów no Po la cy, jak i Niem cy. W po ło wie li -
sto pa da 1918 ro ku po wsta ła Pol ska Po wia -
to wa Ra da Lu do wa. Po cząt ko wo ja ko Ra da
Lu do wa w Zło to wie. 

Z cza sem uzu peł nio na przed sta wi cie la mi
in nych miej sco wo ści. Sta ła się or ga nem obej -
mu ją cym swym dzia ła niem ca ły po wiat. Roz -
po czę ły się dzia ła nia re wo lu cyj ne. Przy stą -
pio no do or ga ni zo wa nia wie ców lud no ści
pol skiej, by zgod nie z we zwa niem Ko mi sa -
ria tu Na czel nej Ra dy Lu do wej z 14 li sto pa -
da 1918 ro ku do ko nać wy bo ru de le ga tów
na pol ski sejm dziel ni co wy. 

Ob ra du ją cy w Po zna niu w dniach od 3
do 5 grud nia 1918 ro ku sejm dziel ni co wy, któ -
ry po prze dził wi zy tę Igna ce go Ja na Pa de rew -
skie go w Po zna niu i wy buch Po wsta nia
Wiel ko pol skie go, za słu gu je na uzna nie. Igna -
cy Jan Pa de rew ski 26 grud nia 1918 ro ku je -
chał z Gdań ska do Po zna nia przez Zło tów
(Fla tow), ogar nię ty już wte dy przy go to wa -
nia mi do ma ją ce go wy buch nąć po wsta nia.
Tu za spra wą Mać ko wi czów, No ryś kie wi -
czów, Pan gli szów, So bie raj czy ków, Jaś ków,
Bi nia kow skich, Ko kow skich, Ró żeń skich
i wie lu in nych szko lo no przy szłe ka dry woj -
sko we, gro ma dzo no broń, żyw ność i pie nią -

dze dla po wsta nia wiel ko pol skie go. Czy pa -
mię ta my dzi siaj o uczest ni kach tych waż nych
wy da rzeń?

Nie za po mi naj my o zło to wia nach, któ -
rzy do koń ca wal czy li o przy łą cze nie Zie mi
Zło tow skiej do ro dzą cej się na no wo Pol ski.
By ła to wal ka he ro icz na, wbrew nie miec -
kiej wła dzy, z peł nią na dziei i prze ko na niem,
że Zło tów znaj dzie się w gra ni cach Oj czy -
zny. 

Osta tecz nie, dzie łem Trak ta tu Wer sal skie -
go, po dzie lo no ów cze sny po wiat zło tow ski.
Tyl ko je go wschod nia część zna la zła się gra -
ni cach Pol ski. Oko ło 15 ty się cy ro da ków stra -
ci ło uzy ska ną chwi lo wo wol ność. Od wo ły -
wa no się do Mię dzy na ro do wej Ko mi sji
Gra nicz nej. W mar cu 1920 r. przed sta wi cie le
ko mi sji go ści li w Zło to wie i Kra jen ce. Lud -
ność pol ska ze Zło to wa i oko licz nych wsi
śmia ło i otwar cie ma ni fe sto wa ła swo ją pol -

HISTORIA 11 li sto pa da w ca łym kra ju ob cho dzi my Świę to od zy ska nia nie pod le gło Ści.
zło tów i po wiat zło tow ski bar dzo wal czy ły o to, by w 1918 wró cić do pol ski, ale

licz ne za bie gi nie przy nio sły po żą da ne go re zul ta tu. nie ste ty, in te re sy wiel kich te go
Świa ta spra wi ły, że mia sto do pie ro w 1945 ro ku wró ci ło do ma cie rzy.

11 listopada 1918 
w powiecie złotowskim

skość, na ra ża jąc się na ku le,
aresz ty i prze śla do wa nia. Mi mo
sze ro kiej ak cji, de le ga cji i pro te -
stów, Zło to wia nom przy szło
jesz cze 27 lat cze kać na ję zyk pol -
ski, wy ma wia ny bez stra chu,
na uli cach mia sta. 

Do tych czas, od wie lu lat, co
ro ku w cen tral nym miej scu Zło -
to wa od da wa li śmy hołd jed ne -
mu z twór ców nie pod le gło ści,
wiel kie mu Po la ko wi, ja kim jest
Igna cy Jan Pa de rew ski. Kon cep -
cja pa tro na te go miej sca ja ko
wzor ca do na śla do wa nia dla ko -
lej nych po ko leń jest nie przy pad -
ko wa. Wśród pa tro nów po -
nad 140 zło tow skich ulic i pla ców
są oso by, któ re na trwa łe za pi -
sa ły się w dzie jach Pol ski XX w.
Wie lu uli com i pla com, przy któ -
rych miesz ka my i pra cu je my, pa -
tro nu ją po sta ci hi sto rycz ne. Wy -
bór pa tro nów prze strze ni,
w któ rej ży je my, świad czy nie
tyl ko o na szej wraż li wo ści hi sto -
rycz nej, lecz tak że wska zu je

na war to ści, do któ rych chce my
się od wo ły wać. War to znać pa -
tro na swo jej uli cy, wie dzieć, czy -
je na zwi sko wy mie nia my, po da -
jąc przy róż nych oka zjach wła sny
ad res. Czy pa mię tasz, dla cze go
Two ja uli ca no si na zwę By to mia -
ków, Kwi dzy nia ków, Ro dła lub
ma za pa tro na Mać ko wi czów,
Jaś ka, Dor sza, Ko kow skie go lub
Gro chow skie go czy Dwo rzacz -
ka? Te po sta ci – pa tro ni zło tow -
skich ulic i pla ców – zy ska li przez
to ży cie nie śmier tel ne, uli ce na -
zwa ne od ich imie nia sta ły się
jed no cze śnie ich po mni ka mi,
w myśl za sa dy exe gi mo nu men -
tum, jak mó wi in ny sta ro żyt ny
mo tyw: „nie wszy stek umar li”.
Przy po mi na ją wspa nia łe ro dy
na Zło towsz czyź nie, zwłasz cza
Ro dła ków z okre su mię dzy woj -
nia, bez któ rych pol skość by nie
prze trwa ła.

Opra co wa no na pod sta wie
ma te ria łów Mu zeum Zie mi Zło -
tow skiej



z de dy ko wa nym znacz kiem oraz
da tow ni kiem oko licz no ścio wym.
Da tow nik oko licz no ścio wy
wcho dzi do obie gu w 650. rocz -
ni cę te sta men tu kró la Ka zi mie -
rza Wiel kie go – 03.11.2020 ro ku,
w urzę dzie Pocz to wym w Zło -
to wie przy ul. Al. Pia sta 4. Zna -
czek wy da no w 9-cio ele men to -
wych ar ku szach. Za war ta gra fi ka
to te go rocz ne, oko licz no ścio we
lo go urzę du Mia sta w Zło to wie
za pro jek to wa ne przez mar kę
etnoKrajna. Kart ka przed sta wia
sym bol mia sta, głów ny mo tyw
her bu, je le nia oraz pa no ra mę
mia sta od stro ny Je zio ra Miej skie -

go (fot. Ro bert cier niak). Dys try -
bu cję wa lo rów (znacz ki, ar ku sze,
kart ki, kom plet z da tow ni kiem)
pro wa dzi Mu zeum Zie mi Zło tow -
skiej w sie dzi bie przy ul. Woj ska
Pol skie go 2a w Zło to wie. Za chę -
ca my do na by cie te go ju bi le uszo -
we go ze sta wu.

Fi la te li sty kę uwa ża się dzi siaj
za pa sję wręcz eli tar ną. Z pew -
no ścią w ob li czu cy fry za cji, ho lo -
gra mów i ko dów cy fro wych
w przy szło ści sta nie się jesz cze
cen niej szą dzie dzi ną. Tra dy cyj nie
stem plo wa ne/ka so wa ne znacz ki
odej dą po wo li do la mu sa.
Na obiek tach po zo sta ją cych
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Fi la te li ści zbie ra ją tak że
da tow ni ki oko licz no ścio -
we, ko per ty, kar ty pocz -

to we i in ne cie ka we przed mio ty
zwią za ne z pocz tą. Wa lo ry pocz -
to we są nie by wa le cen nym do -
ku men tem hi sto rycz nym i kul tu -
ro wym po twier dza ją cym
róż ne go ro dza ju fak ty i zda rze nia
z prze szło ści. Naj cen niej sze są te,
któ re do ty czą ja kie goś szcze gól -
ne go okre su w dzie jach hi sto rii
da ne go miej sca.

W po wo jen nej hi sto rii Zlo to -
wa po ja wia ły się spo ra dycz nie
wa lo ry fi la te li stycz ne. Dzie je
pocz ty w Zło to wie zo sta ły opi sa -
ne w tym ro ku przez Pa na Ro -
ma na Wi kie ła w trzech czę ściach
w mie sięcz ni ku „Fi la te li sta” 
(nr 4-6/2020). 

Kil ka bez no mi na ło wych kar tek
pocz to wych po wsta ło z oka zji
róż nych wy da rzeń i ju bi le uszy,
np.: 55-le cia Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Zło to wie (2000), z oka zji
nada nia imie nia Ada ma Mic kie -

wi cza Szko le Pod sta wo wej nr 2
w Zło to wie (2001), kart ka Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej 1947-
2002, kar ta za pra sza ją ca na eu ro
eco Me eting 2002 i 2007, kart ka
pro mu ją ca Kon kurs Pio sen ki eko -
lo gicz nej „O krysz ta ło wą kro plę
wo dy” eu ro eco Me eting 2005,
kart ka z po mni kiem Pia sta z oka -
zji 70-le cia Kon gre su Ber liń skie -
go (proj. Mu zeum Zie mi Zło tow -

skiej 2008) i 80. rocz ni cy Kon gre -
su Ber liń skie go (w ze sta wie z da -
tow ni kiem oko licz no ścio wym,
proj. Mu zeum Zie mi Zło tow -
skiej 2018). W 1984 ro ku wy da -
no w ra mach se rii pocz ty po lo -
wej kart kę z no mi na łem 5 zł
z her bem Zło to wa i zna kiem Ro -
dła oraz da tow nik oko licz no ścio -
wy „W pa mię ci na ro du na za -
wsze zo sta ną imio na i dzie ło tych

co w wal ce o Pol skę od da li swe
si ły i ży cie”. Sto so wa no w zło tow -
skim urzę dzie pocz to wym da -
tow ni ki oko licz no ścio we:

„V Ogól no pol ski za chod ni rajd stu -
denc ki Zło tów 1960”, „III cen tral -
ny Rajd ZMS Szla kiem Zdo byw -
ców Wa łu Po mor skie go, 25 lat
Po wro tu do Ma cie rzy, By li -
śmy – Je ste śmy – Bę dzie my, Zło -
tów – Wałcz” 07.06.1970, da tow -
nik „Wy sta wa Okrę go wa
Akwa fil -75” (proj. Zo fia Ka wa lec -
-Łusz czew ska).

W 1970 ro ku z oka zji 600-le cia
Zło to wa po wsta ła ko per ta pa -
miąt ko wa z da tow ni kiem oko licz -
no ścio wym „600-le cie Mia sta Zło -
tów, IV Mło dzie żo wa Wy sta wa
Fi la te li stycz na Okrę gu Ko sza liń -
skie go PZF”. 

W tym ro ku z oka zji 650-le cia
Mia sta Zło to wa do stęp ny jest,
po raz pierw szy w hi sto rii, pe łen
ze staw fi la te li stycz ny! Mu zeum
Zie mi Zło tow skiej przy go to wa ło
wy jąt ko we kart ki pocz to we wraz

Jubileuszowy zestaw
filatelistyczny 

do nabycia w Muzeum
Z MIASTA FI LA Te LI STy KA JeST TO RO DZAJ HOB By, KTó Ry PO Le GA NA KO LeK cJO NO WA NIu WSZeL KIcH

TZW. WA LO RóW POcZ TO WycH. NAJ WAŻ NIeJ SZe Są ZNAcZ KI, cZy STe I OSTeM PLO WA Ne. 

WYDARZENIE „Tam tej no cy w Zło to -
wie” – to zbiór na gro dzo nych opo wia dań,
w kon kur sie ogło szo nym z oka zji 650. le cia
mia sta Zło to wa. Na kon kurs wpły nę ło 106
tek stów od 103 uczest ni ków. Pierw sze miej -
sce ju ry przy zna ło pa ni Bo że nie Kracz kow -
skiej za opo wia da nie „Trup w sza fie”.

I NAGRODA: 
Bo że na Kracz kow ska – opo wia da nie 
pt. Trup w sza fie.
II NAGRODA: 
Mar cin Sie ja – opo wia da nie pt. Po mnik.
III NAGRODA: 
Ad rian Po zie rak – opo wia da nie pt. Mia sto zła.

Wy róż nie nie spe cjal ne 
Ko men dan ta Szko ły Po li cji w Pi le: 
Ar tur Żu rek – opo wia da nie pt. Krzyż Kraj nia ka.

Wy róż nie nie I stop nia:
Ma te usz Du dek – opo wia da nie pt. 
Dla je go bo le snej mę ki.
Mar go ta Kott – opo wia da nie pt. Je leń na po ko cie.
Wik tor Or łow ski – opo wia da nie pt. Rę ce pra czek.
To masz Ple wa – opo wia da nie pt. Plan uciecz ki.
Iza bel la Pro chal – Kuch ciń ska – opo wia da nie pt.
Sio stra.
Kry sty na Przy bysz – opo wia da nie pt. Za gad ko we
znik nię cie na uli cy Szpi tal nej.
Ka ta rzy na Zie liń ska – opo wia da nie pt. 
Mor der stwo w bi blio te ce.

Wy róż nie nie II stop nia:
Ka ta rzy na Ja nia – opo wia da nie pt. 
Za gad ka na ak sa mi cie.
Ja cek Ka li now ski – opo wia da nie pt. 
Gdzie jest je leń?
Mał go rza ta Ma ciąg – opo wia da nie pt. Tej no cy.
Hu bert No wak – opo wia da nie pt. Duch w ma szy nie.

Ali cja Nie bu dek – opo wia da nie pt. 
Tam tej no cy w Zło to wie.
Mi chał Wy my słow ski – opo wia da nie pt. Ro gacz.

Wszyst kim uczest ni kom, w imie niu or ga ni za to rów,
ser decz nie dzię ku je my za prze sła ne tek sty, a lau re -
atom gra tu lu je my i ży czy my nie słab ną cej we ny!

A oto frag men ty pro to ko łu ju ry:
1) Na kon kurs wpły nę ło 106 tek stów od 103 uczest -

ni ków. 4 zgło sze nia do star czo no w ko per tach, po zo -
sta łe prze sła no w wer sji elek tro nicz nej na wska za ny
przez or ga ni za to ra ad res ma ilo wy.

2) Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie:
mł. insp. Le szek Koź miń ski - na czel nik Wy dzia łu

Pre zy dial ne go Szko ły Po li cji w Pi le  - po my sło daw ca
i współ twór ca fe sti wa lu „Kry mi nal na Pi ła”; przed sta -
wi ciel Szko ły Po li cji  - part ne ra stra te gicz ne go kon -
kur su;

Aspi rant Szta bo wy Ali cja Fi dler – przed sta wi ciel ka
Po wia to wej Ko men dy Po li cji w Zło to wie - part ne ra
stra te gicz ne go kon kur su;

An ge li ka Lesz czyń ska - fi lo loż ka, Pre zes Fun da cji
„Zło to wian ka”, współ wła ści ciel ka wy daw nic twa Lesz -
czyń scy c. s.- part ne ra me dial ne go Kon kur su;

Konkurs na opowiadanie kryminalne rozstrzygnięty
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w ob ro cie pocz to wym bę dą bo wiem zna ki
w po sta ci ko dów pa sko wych, czy wy dru -
ko wa nych opłat. Znacz ki sta ną się nie funk -
cjo nal ne i ich war tość wzro śnie. Pa mię taj -
my jed nak, że znacz ki wszel kie in ne wa lo ry
fi la te li stycz ne nie są tyl ko eks cen trycz nie
gro ma dzo ny mi przed mio ta mi, ale są do sko -
na łym ma te ria łem hi sto rycz nym, bo wiem
po tra fią opo wia dać zu peł nie nie złe hi sto rie!
Ka sow ni ki, da tow ni ki, pie cząt ki, pocz tów ki,
li sty, dru ki dla wie lu są tyl ko do dat kiem
do rze czy wi sto ści, a dla in nych fa scy nu ją -
cym, peł nym za ga dek ma te ria łem hob by -
stycz nym bądź cen nym hi sto rycz nym do ku -
men tem.

Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów
Mu zeum Zie mi Zło tow skiej

Mał go rza ta cho ło dow ska – hi sto rycz ka,
za stęp czy ni Bur mi strza Zło to wa - współ or -
ga ni za to ra kon kur su;

Syl wia Mróz - dy rek tor ka Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej im. cy pria na Nor wi da w Zło -
to wie;

otrzy ma ła zbiór wszyst kich opo wia dań
opa trzo nych wy łącz nie ty tu ła mi i Go dła mi
(bez wglą du do da nych oso bo wych uczest -
ni ków).

3) Na prze czy ta nie wszyst kich tek stów
prze zna czo no dwa mie sią ce: od 15 czerw -
ca do 17 sierp nia 2020r.

4) W trak cie pierw sze go po sie dze nie
Ko mi sji Kon kur so wej, któ re od by ło się 18
sierp nia 2020r., Ju ry do ko na ło wstęp nej se -
lek cji. Do dru gie go eta pu prze szło 28 tek -
stów. Na ich po now ne prze czy ta nie ob ra -
no okres dwóch ty go dni.

5) 2 wrze śnia wy ło nio no lau re atów.
Ser decz nie po le ca my zbiór opo wia dań na -

gro dzo nych i wy róż nio nych w kon kur sie
„Tam tej no cy w Zło to wie”, któ ry do stęp ny
Jest do na by cia w czy tel ni bi blio te ki!


