
Przedmowa 

Pragnę  w  wasze  ręce  oddać  garść  historii  grudziądzkiej 

organizacji Miłośników Gołębi Pocztowych. Mam głęboką nadzieję, iż 

ta kronika  przyczyni się ku wiecznej pamięci i będzie wspomnieniem 

tych którzy budowali podwaliny naszego Związku Hodowców Gołębi 

Pocztowych, biorąc ich za świetlany przykład poświęcenia i oddaniu 

na każdym szczeblu naszej organizacji. 

        W kronice starałem się podać nieliczne fakty świadczące o 

rozwoju,  przemianach organizacyjnych i zasługach grudziądzkich 

działaczy na niwie gołębiarstwa pocztowego w  Polsce i naszym 

mieście. 

        Czas mija szybko,  częstokroć odchodzą ludzie, którzy na owe 

czasy znaczyli i robili tak wiele, a odeszli zapomniani. Zawarte 

wspomnienia niechaj będą hołdem ku ich czci. Brak źródeł 

historycznych ze zrozumiałych względów spowodował niespójności. 

Jednakże opierając się na „ustnych” wspomnieniach żyjących jeszcze 

Tych, którzy pamiętali z opowieści fakty przekazywane w formie 

wspomnień, przy różnorodnych okazjach pomogły mi spisać dany 

materiał, niejednokrotnie korygowany. 

        Z niepamięci wydobyłem dla potomnych imiona tych wielkich 

działaczy i być może ktoś kiedyś poprawi lub uzupełni brakujące karty 

historii. 

                                                                              Autor. M.      

 

 

 

 



Dom Polski – „BAZAR” 1911 r.  

      Towarzystwom polskim dawał się dotkliwie odczuwać wielki 

brak  własnego lokalu do zebrań, zabaw itp. Niemcy - właściciele 

lokalów  ze względów materialnych odstępowali pierwotnie swoje 

pokoje i sale Polakom na ich cele. I tak odbywały się obchody różnych 

uroczystości czy zebrań, najdawniej w „Tivoli” przy ulicy lipowej 

21/23 gdzie właścicielem był pan J. Engel.  

 

Nie istniejące 

już kino  

„Tivoli” 

obecnie ul. 

Legionów. 

 

 

                                                                              

 

 

- później w 

restauracji nad  

Wisłą „Pod 

złotą kotwicą” 

i tu Niemcy  

zakazali spo –

tkań polskim 

towarzystwom 

 

 



 

Następnie kino-

teatr „Apollo” przy 

ul. Groblowej 2/3. 

Fotografia 

przedstawia 

hodowców gołębi  

pocztowych z 

nieznanego 

Towarzystwa - lata 

1935 /38.  

Oto zbliżenie tego zdjęcia, by uwidocznić hodowcę z odznaką stowarzyszeniową 

w klapie marynarki oraz już archiwalne zbliżenie neonu kina.  

          Dłuższy czas gościł polaków pan Gemski przy ulicy Długiej 16, 

natomiast mniejsze zebrania odbywały się w winiarni firmy 

Marchlewski & Zawadzki przy ulicy Józefa Wybickiego 29.                     



 

Elewacja frontowa własnego gmachu firmy Marchlewski & Zawadzki przy ulicy      

Józefa Wybickiego nr 29. 

 

 

 

 

 

… i od 

podwórza. 



Później u braci Karolewiczów w hotelu „Pod młodym lwem” przy ul. 

Toruńskiej nr 24 i nawet w ubikacjach Wiktora Kulerskiego. 

Pierwsza siedziba redakcji „ Gazety Grudziądzkiej”  Wiktora Kulerskiego w 

Grudziądzu przy placu 23 Stycznia. 

           Z chwilą kiedy ukazały się pierwsze numery „Gazety 

Grudziądzkiej”  poświęconej sprawie polskiej, rozpoczęła się zacięta 

walka magistratu z obywatelami polskimi. Towarzystwom robiono 

ogromne trudności, a gospodarze niemieccy idąc władzy „na rękę” 

odmawiali Polakom swoich lokali. 

        Chcąc podtrzymać rozwój polskich towarzystw, grono 

miejscowych patriotów powzięło myśl zbudowania własnego „Domu 

Polskiego.” Głównymi inicjatorami tej akcji byli Wiktor i Jan 

Marchlewscy,  którzy z prawdziwym  poświęceniem i współpracą 



ludzi dobrej woli dokończyli dzieło. Tak zorganizowano w 1907r 

spółdzielnię „Bazar”. 

        Akcja zbierania funduszów odbywała się głównie z okazji zebrań, 

teatrzyków, grania w karty czy kulania w kręgle oraz wystawiania 

skarbonek.  

ul. Toruńska nr 36. To miejsce gdzie w ogrodzie tej posesji znajdowała się nie 

jedyna kręgielnia w mieście (1919r)    

          Zgromadziwszy odpowiednie fundusze nabyto realność przy 

ulicy Toruńskiej w celach urządzenia sali i ubikacji posiedzeniowych. 

Niestety niemiecka władza miejska nie udzieliła pozwolenia na 

przebudowę. Poprzez dalsze starania udało się nabyć plac przy ulicy 

Fryderykowskiej (ob. Moniuszki) i uzyskać pozwolenie na budowę 

gmachu, który ukończono w lipcu 1911r. W przyszłym roku oddano 

go do użytku  dla towarzystw i nazwano go „Bazar.”  



         Nadzór nad budową pełnił Alojzy Ruchniewicz. Odtąd 

społeczeństwo polskie w Grudziądzu miało własny lokal, w którym 

mogło przebywać swobodnie i bez prześladowań. Wszystkie 

istniejące wówczas towarzystwa polskie w Grudziądzu przeniosły się  

do nowej siedziby, a mianowicie Przemysłowcy (m.in. Kazimierz Wolski 

& syn Henryk hod. goł. poczt.), Towarzystwo Ludowe, Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół”, Młodzież kupiecka, Czytelnia dla kobiet, Chur 

„Lutnia” oraz Miłośnicy Gołębi Pocztowych.  

        Ofiarność społeczeństwa polskiego była bardzo wielka. Wiktor 

Kulerski i Alojzy Ruchniewicz wyposażyli każdy po jednym pokoju w 

meble, Wiktor Kruszewski (syn Cyryl hod. goł. poczt.) podarował zegar i 

wielu innych mieszkańców podarowało co mogli.  

       „Bazar” służył nie tylko towarzystwom, był też kolebką polskości 

na Pomorzu. W 1921r. przyjmowano w nim Naczelnika Państwa 

Józefa Piłsudskiego.  „Bazar”- Dom Polski miał pozostać cenną 

pamiątką historyczną, pomnikiem niewoli pruskiej. Jednakże pamięć 

patriotyczna o znaczeniu tego domu dla włodarzy miasta była krótka, 

gdyż w 1934r. parafia Najświętszej  Marii  Panny  została  wyłączona z 

parafii świętego Mikołaja. Przylegająca do domu „Bazar” sala 

widowiskowo – sportowa zaadoptowana została na kościół. Z kolei 

„Bazar” przeznaczony został na plebanię i służy do dnia dzisiejszego.  

 

 

 

Mieści się 

przy ulicy 

Stanisława 

Moniuszki. 



Spichrze to wizytówka Grudziądza, w 1920r. Miasto liczy 28,578 mieszkańców.  

W pierwszej książce adresowej miasta Grudziądz, Feliks Juthe 

wśród najstarszych w niepodległej Rzeczypospolitej towarzystw 

wymienia Stowarzyszenie Miłośników Gołębi Pocztowych. Nasi 

pionierzy sportu gołębiarskiego nie przypuszczali, że ich 

stowarzyszenie w niedalekiej przyszłości będzie jednym  z pierwszych 

zarejestrowanych stowarzyszeń h.g.p.  w wolnej Polsce. Jak wcześniej 

było wspomiane, jeszcze nie zebrania lecz spotkania odbywały się w 

różnych miejscach i przy różnych okazjach. Ten stan rzeczy zmienil się 

po oddaniu w lipcu 1911r. Domu Polskiego „Bazar”. Niestety zebrania 

nie odbywały się zbyt często. Organizacja z racji była pionierska co 

powodowało że członków było mało, jednakże z biegiem czasu 

entuzjastów gołębiarstwa pocztowego przybywało. Duża 

różnorodność, a właściwie ich ilość korzystających z tego gmachu 

spowodowało zatłoczenie i brak tak zwanych „wolnych pokoi”, co 



skłoniło do poszukania innego miejsca. Tak jako nowe miejsce do 

spotkań czy zebrań obrano „Dom Strzelecki” Bractwa Kurkowego.   

Dom Strzelecki B.K. przy ulicy Foscha  nr19. (1901r.) Obecnie na tym miejscu 

znajduje się Centrum Kultury Teatr.  

         Grudziądzcy hodowcy gołębi pocztowych wywodzili się z 

różnych środowisk i rozmaitych profesji, jak lekarze, prawnicy, 

fabrykanci, oficerowie, kupcy, urzędnicy, rzemieślnicy i robotnicy. 

Niektórzy zanim powstało nasze stowarzyszenie byli członkami innych 

towarzystw, choćby pierwszy prezes naszego Stowarzyszenia 

Mołośników Gołębi Pocztowych pan Florian Czaster (Inspektor Kliniki) 

oraz pan Antoni Sumiński, który pełnił u nas funkcję zarządcy 

gospodarczego. Byli członkami Bractwa Kurkowego.   

  



Bractwo Kurkowe 1925/30 

Drugi rząd od dołu, czwarty z lewej strony - pan Florian Czester. 

Drugi rząd od góry, czwarty z lewej strony - pan Antoni Sumiński.  

W samym środku na dole  siedzi pierwszy prezydent Grudziądza Józef Włodek. 

Rejestracja  

        Po odzyskaniu Pomorza Gdańskiego w styczniu 1920r. siedzibę 

Dowództwa Okręgu Generalnego „Pomorze” przeniesiono do 

Grudziądza. Mając u siebie tak wysokie władze wojskowe i posiadając 

ogólną wiedzę na temat gołębiej łączności w wojsku, grudziądzcy 

hodowcy postanowili zalegalizować Stowarzyszenie Miłośników 

Gołębi Pocztowych. Złotymi głoskami trzeba tutaj wypisać tych, bez 

których by stowarzyszenie nie powstało, jak na przykład rotmistrza  

Zienkowskiego  Stanisława, dyr.Wolskiego Henryka,  inż. Rzeżuskiego 

Jana, Lutowskiego Jana, mec. Kisielewskiego Tadeusza czy 



wspomnianego wcześniej pierwszego prezesa insp. kliniki Floriana 

Czastera.  

 

11 stycznia 1920r. 

generał Franciszek la Masion 

de Salins (na zdjęciu) 

wyznaczony został  na 

stanowisko dowódcy 

Generalnego „Pomorze.” Już 

w lutym tego roku na ręce 

generała złożono petycję o 

zarejestrowanie Stowarzysze-  

nia. Rozmowy były trudne, 

gdyż nie wiedziano w jakich 

strukturach i na jakich 

zasadach będzie prawnie funkcjonować nasze Stowarzyszenie z 

wojskiem polskim. Trzeba pamiętać, iż pierwsza ustawa o 

gołębiarstwie pocztowym w Polsce wyszła dla niektórych już, a dla 

nas dopiero 21 lutego 1922r., a więc po dwóch latach naszego 

istnienia. Upór i determinacja oraz wielkie zaangażowanie naszych 

działaczy było ogromne. Dla wyobrażenia przytoczę fakt: Według akt 

austryjackich generał La Masion de Salins języka polskiego wcale nie 

znał! Jedynym związkiem z Polską byłaby jego służba w Galicji i 

małżeństwo z Polką z hrabiów Wolańskich z domu Pińską. W aktach 

polskich generał La Masion podał narodowość polską. Deklarację tę 

wzmacnia fakt, iż Marszałek Polski Józef Piłsudski powierzył mu misje 

wojskowo – dyplomatyczne. Kariera gen. ppor. Lamasiona de Salinsa 

jako Dowódcy G.O.K. „Pomorze” nie trwała długo, gdyż głównie ze 

względów językowych i braku komunikatywności z podwładnymi, 

spowodował już w lutym 1920 roku zmianę dowódcy. Zastąpił go 



generał pporucznik Bolesław Roja (na zdjęciu). 

Zmiana dowódcy była i dla naszych pionierów 

gołębiarstwa pocztowego zbawienna. Sprawy 

zarejestrowania naszego Towarzystwa Hod. Goł. 

Poczt. stały się łatwiejsze w realizacji i potoczyły 

się pomyślnie w błyskawicznym tępie.    

 

Dowództwo Okręgu Generalnego           

„Pomorze” 

     Dowództwo Okręgu Generalnego Pomorze przybyło do Grudziądza 

osobnym pociągiem w pierwszych dniach lutego 1920 r. i rozlokowało  

swoje biura początkowo w gospodzie „Leśniczówka”  (na zdjęciu), a 

później w koszarach Władysława Jagiełły przy ul. Saperów.   

 



Koszary im. Króla Władysława Jagiełły  

          

Pułkownik Sztabu 

Generalnego i Dow. 

18 pułku Ułanów. 

Marian Mochnacki. 

         

 

 Jak już wcześniej 

było wspomniane 

- od pierwszego 

lutego 1920r 

Dowódcą Okr. 

Gen. „POMORZE” 



został gen. Bolesław Roja, a jego szefem sztabu był rotmistrz Marian 

Mochnacki. To jemu przypadło w udziale zorganizowanie w 

strukturach wojskowych naszego „cywilnego” Stowarzyszenia.   

         Prośba rozpatrzona została pozytywnie w marcu 1920 roku. 

Wówczas to powstało oficjalnie jedno z pierwszych w niepodległej 

Polsce (pełna nazwa) Stowarzyszenie Miłośników Gołębi Pocztowych 

„JEDNOŚĆ” Grudziądz i okolice.   

Rejestracja cywilna    

        Starostwo i wydział Powiatowy miasta Grudziądza znajdował się 

przy zbiegu ulic Młyńskiej i Ks. Butkiewicza (Sikorskiego). Właśnie w 

tym urzędzie podpisano pierwsze cywilne akta prawne odnośnie 

towarzystw i stowarzyszeń oraz udzielano zezwoleń na hodowlę 

gołębi pocztowych, przedstawiając opinię z policji o niekaralności. 

Opinia negatywna dys-

kwalifikowała danego 

petenta. 

 

 

 

Obecnie skrzyżowanie ulic gen. 

W. Sikorskiego i marsz. J. 

Piłsudskiego. 

-to również miejsce 

dokonywanych egzekucji przez 

hitlerowców  

dziś szkoła podstawowa nr 13 



Zezwolenie na utrzymywanie i hodowanie. 

opis pisma – góra lewa strona  

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie. 

Ref. Spół. Administracyjny Nr 3a. I – 12./7./54.     Rejon 54.  

- góra prawa strona  

Ruda dnia 20 grudnia 1954r. ob. Krause Augustyn   

zam. W Rudzie ul. Marchlewskiego 7.  

           W związku z prośbą obywatela (ki) z dnia 12. Listopada 1954r.  

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 

2 kwietnia 1925r. gołębiach pocztowych (Dz. U. R.P. Nr 45. poz. 311.) 



zezwala obywatelowi na utrzymywanie i hodowanie gołębi 

pocztowych w domu przy ul. Marchlewskiego nr 7. W Rudzie.  

      Zezwolenie wydaje się pod warunkiem, że Obywatel ściśle 

przestrzegać będzie postanowień powołanej wyżej ustawy o 

gołębiach pocztowych i rozporządzenia z dnia 17 Listopada 1927r. 

wydanego na jej podstawie.  

      Zezwolenie niniejsze ważne jest na okres do odwołania i może 

być w każdej chwili cofnięte, a w szczególności o ile tego będą 

wymagały warunki bezpieczeństwa państwowego.  

Dokumentacja  

       

         Nie jedynym dokumentem z lat 20-tych naszego Towarzystwa 

jest odpis potwierdzający zarejestrowanie. Odpis sporządzony i 

podpisany został przez Szefa Biura Prezydialnego pana W. Zapałe dnia 

30  września 1920 roku. Oprócz tego dokumentu udało się odkupić 

grot sztandaru Grudziądzkiego Towarzystwa Hod. Goł. Poczt., który  



potwierdza  swoim wygrawerowanym podpisem rok założenia 

Towarzystwa.  

 

Historia  grotu do końca nie została wyjaśniona. Z  tego co udało 

się ustalić to, to że sztandar ufundowany został przez  p. Henryka 

Wolskiego, współwłaściciela a później dyrektora słynnej firmy 

Pomorskie Tow. Przemysłu Chemicznego „Pomerania.” Ciesząca się 

wielkim powodzeniem w całych Niemczech firma  „Max Samter” 

wykupiona została przez p. Kazimierza Wolskiego (ojca) długoletniego 

kierownika jednej z największych firm branży chemiczno – 



farmaceutycznej w kraju. Od roku 1920 prowadzona w raz z synem 

Henrykiem Walentym Wolskim, miłośnikiem,  hodowcą i członkiem 

najstarszego towarzystwa Hod. Goł. Poczt. „Jedność” w Grudziądzu.     

Grot sztandaru 

      Znaleziony został 

wykrywaczem metali na 

starym lotnisku w 

Legnicy. W miejscu 

wykopania były  jakieś 

strzępy tkaniny, lecz 

one nie wzbudziły na 

znalazcy większego 

zainteresowania, a 

szkoda bo były to z całą 

pewnością pozostałości 

po sztandarze. Tak więc 

nie dowiemy się jak 

wyglądał, chociaż po 

części Grudziądzki 

sztandar.     

Na szczęście bardzo 

dobrym pomysłem było 

wykonanie na pierście- 

niu, ręczną grawerką 

napisu:  Tow. Hod. 

Gołębi Poczt. „Jedność” Grudziądz.  Pod tym napisem 

wygrawerowano rok założenia 1920.  Natomiast z tyłu, skromnym 

podpisem wyryto dwie literki H.W. – co sugeruje na imię i nazwisko - 

Henryka Wolskiego i data 6 III 1925 Jest to dzień poświęcenia 



sztandaru oraz pierwszy jubileusz Towarzystwa - pięciolecie istnienia. 

Muszę jeszcze dodać, iż negocjacje kupna trwały rok, a nawet 

powyżej. Znalazca nie chciał się go pozbyć, a w szczególności 

srebrnego gołębia, który usadowiony był w centralnym punkcie 

grotu. Odzyskanie grotu sfinalizowano w kwietniu 2013 roku. Jakim 

cudem znalazł się w Legnicy? Kto go wywiózł i kto go miał 

przechować przez okres wojny?  Tego się chyba nie da ustalić.  

 

Hodowca gołębi pocztowych z 1914r. 



             Geneza Okręgów Korpusów 

         Minister Spraw Wojskowych gen. por. Kazimierz Sosnkowski 

rozkazem z dnia 22 sierpnia 1921r. dokonał reorganizacji struktur 

dowodzenia, tworząc dziesięć okręgów korpusu. 30 listopada 1921r. 

zakończono reorganizację. Zlikwidowano Dowództwo Okręgu 

Generalnego „Pomorze” w Grudziądzu. W jego miejsce powstał 

Okręg  Korpusu nr VIII w Toruniu,  gdzie mieścił się przez cały okres 

drugiej Rzeczypospolitej.  Dowódcą mianowanym przez Marszałka 

został generał porucznik Bolesław Roja (na zdjęciu).  

           W momencie powstania   

Okręgów Korpusu sprawa 

legalizacji Stowarzyszeń i 

Towarzystw Hodowców Gołębi 

Pocztowych   stała się faktem. 

Zaczęto rejestrować je za zgodą 

Ministra Spraw Wojskowych, przy  

dużej aprobacie marszałka    

Józefa Piłsudskiego.  Do każdego z 

dziesięciu Okręgów Korpusu 

rejestrowały się Towarzystwa, 

które mieściły się 

administracyjnie w jego rewirze. 

          Żeby poważniej potraktowano tę sprawę, hodowców 

zobligowano by hodowali i trenowali gołębie pocztowe na rzecz armii 

polskiej. Utworzonym Okręgom Korpusu nadano numerację rzymską, 

która jak później się okaże była istotnym oznaczeniem obrączki 

gołębia pocztowego.  Każdy Okręg Korpusu posiadał swoją siedzibę, 

która niebyła niczym innym jak dzisiejszym Okręgiem. Można 



powiedzieć, że przetrwało z tamtych lat do dziś.  Zmieniły się tylko 

siedziby.  

 1.   Teren działania okręgów korpusu w 1920r. 

Okręg I         Warszawa                                    Okręg VI        Lwów                                                                                           

Okręg II        Lublin                                            Okręg VII      Poznań                                          

Okręg III       Grodno                                         Okręg VIII     Toruń                                         

Okręg IV       Łódź                                              Okręg IX       Brześć                                              

Okręg V        Kraków, Katowice i Kielce         Okręg X        Przemyśl  

 

2. Wykaz  rejestracji Towarzystw H. G. P.   w latach 1920 - 25r. w 

poszczególnych okręgach. 

Okręg I 

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925                                                           

Tow.       0            0            2            5          13          16  

Okręg II                                                                                                         

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925                         

 Tow.     0            0            0          10          13         15 

Okręg III                                                                                                 

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925 

 Tow.      0          0            0             3            5          16    

Okręg IV  

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925  

Tow.       0           0            0            3            5          16 

 



Okręg V  

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925  

Tow.       0            1          24          36          50         75  

Okręg VI  

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925  

Tow.      0            0            0            1            6           6  

Okręg VII 

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925  

 Tow.      0            0            4          16          21          28  

Okręg VIII  

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925  

Tow.       5           8            9          20          27          39  

Okręg IX  

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925  

Tow.       0           0            0            7         14          15  

Okręg X  

Rok     1920     1921     1922     1923     1924     1925  

Tow.       0           0            0            1            7            8  

 

         Na uwagę zasługuje Okręg V. Kraków, Katowice i Kielce,  który 

składał się z trzech najsilniejszych w dzisiejszym „mniemaniu” 

ośrodków gołębiarstwa w Polsce. Ponieważ  jak w zestawieniu zostało 



przedstawione w 1920r. Okręg ten nie posiadał wówczas żadnego 

zarejestrowanego towarzystwa. Chciałoby się powiedzieć - jak to 

możliwe? Sprawa ta jest banalnie prosta do wytłumaczenia. W tym 

okresie, kiedy na Pomorzu rejestrowano Stowarzyszenia i 

Towarzystwa, Górny Śląsk po Traktacie Wersalskim, który odbył się 

28 czerwca 1919r. borykał się z trzema Powstaniami Śląskimi. 

Pierwsze powstanie wybuchło tuż po Traktacie od 16 do 24 sierpnia 

1919r. II Powstanie Śląskie od 19 do 25 sierpnia 1920r. i III ostatnie 

Powstanie Śląskie od 2 maja do 5 lipca 1921r.  Jednakże to Okręg 

Korpusu VIII - Toruń   jako pierwszy i jedyny w 1920r. miał  

zarejestrowanych aż, pięć Tow. Z chlubą trzeba powiedzieć, że przez 

kolejnych pięć lat tj. do 1925r. utrzymaliśmy zaszczytne drugie 

miejsce po Okr. V.  Również trzeba powiedzieć i obalić mit, iż kolebką 

gołębiarstwa nie  jest Śląsk, jak przez wszystkie lata włodarze naszego 

Związku przypisywali niesłusznie ten fakt, lecz MY ! – Pomorze,  a 

biegunami tej kolebki był  Śląsk!  Długo musieliśmy czekać na 

ujawnienie tych faktów na łamach naszego czasopisma „Hodowca 

Gołębi Pocztowych,” w numerze 9. z 1994r. w artykule pt. „Pierwsze 

w Polsce prawne uregulowanie o hodowli gołębi pocztowych”. 

Dodam jeszcze że autorem tego niezmiernie ciekawego artykułu był 

nie kto inny jak sam niepodważalny autorytet, znany w świecie 

gołębiarskim długoletni Wiceprezydent FCI i Prezes Zarządu 

Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych śp. Józef 

Paliczka. Nie można przy tym pominąć faktu, iż uczynił to na miesiąc 

przed śmiercią. Członkowie między innymi z Grudziądza, Torunia, 

Bydgoszczy, Brodnicy, Wąbrzeźna,  Chojnic i pozostałych  oddziałów 

czekali na to potwierdzenie, aż 74 lata!          

 

 



 

Prezes Z.G. Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych p. Józef 

Paliczka  w  asyście  po lewej Piotra i  prawej Marka Czekały, podczas 

odbywającej się  XXI Olimpiady Gołębi Pocztowych w Katowicach  

1989r. 

Z kart historii Związku 

      Pierwsze przepisy ustawy 

mówiące o gołębich pocztowych 

zostały podpisane przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych p. Stanisława 

Downowicza po porozumieniu z 

Ministrem Spraw Wojskowych          

p. Gen. por. Kazimierzem 

Sosnkowskim (na zdjęciu) w dniu 21 

lutego 1922r.   ( Dz. U. R P. Nr 21, 

poz. 226 ). 



 

Oryginalna emaliowana tabliczka pochodząca z budynku grudziądzkiej jednostki 

informująca o przynależności danej jednostki do Okręgu Korpusu VIII. 

1922r. 

         Jak już wcześniej wspominałem - brak lokalu własnego 

doskwierał mimo wszystko od samego początku. Prawdopodobnie  za 

sprawą ówczesnego prezesa naszego Stowarzyszenia pana Floriana 

Czastera przeprowadzono się z „Bazaru” mieszczącego się przy ul: 

Fryderykowskiej (obecnie S. Moniuszki),  do budynku strzelnicy, przy ul. 

Strzeleckiej nr 19. (obecnie J. Halera) niemieckiego Bractwa Kurkowego. 

(rozwiązanego w 1931r.)  Wynajmowano tam grzecznościowo na 

zapleczu sceny, małą salę.  Był to rok prawdopodobnie 1922r. Nie 



byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tamtych latach 

Bractwo Kurkowe  było jeszcze mocno zgermanizowane i notabene 

była to organizacja niemiecka. Czy chciano mieć gołębiarzy pod 

kontrolą? Czy też p. Prezes cieszył się ogromnym autorytetem nie 

tylko wśród polaków ?! Tego się tylko możemy domyślać.  

        Trzeba powiedzieć rzecz bardzo istotną odnośnie zachowania 

dokumentacji historycznej wspomnianego Stowarzyszenia. Otóż  

strzelnica uległa pożarowi 13 września 1923r. (podpalenie) i w tym 

pożarze spłonęła znaczna jak nie 

całkowita część dokumentacji. Jak na 

przykład STATUT, który opracowywany 

został punkt po punkcie przez 

grudziądzkich hodowców  przy 

współpracy z toruńskimi i brodnickimi 

działaczami. Nie sposób tutaj 

wspomnieć  kolejno panów  Jana 

Kiedrowskiego z Torunia (na zdjęciu) 

który był członkiem Stowarzyszenia G.P. 

„Legion Skrzydlaty” od 1920r. W 1927r. 

zorganizował nowe Tow. „Pociąg 

Błyskawiczny” – VIII – 30 Toruń. 

        Z Brodnicy pana Antoniego 

Manikowskiego (na zdjęciu). Byli to  

wybitni działacze i współorganizatorzy 

kilku Towarzystw na terenie VIII okręgu 

korpusu. Po wojnie zostali docenieni 

przez Zarząd Główny Zjednoczenia i 

otrzymali za swoje dokonania 

organizacyjne Złotą Odznakę.  



 

Za ich doświadczenie i pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni.                                   

    Nadmienię tylko, iż pan Manikowski w 1921r. zorganizował oddział 

Brodnica VIII – 41.  

 

       Statut, który był podwaliną obecnego Związku, bo tak to trzeba 

nazwać - był własnoręcznie spisany przez adwokata i radcę prawnego 

pana mec. Tadeusza Kisielewskiego z Grudziądza. Wspomnę tylko że 

pan mecenas był hodowcą i członkiem Stow. „Jedność”, w której 

pełnił funkcję sekretarza. Między innymi była jeszcze Księga 

Wpisowa, w której spisywano wszystkie dane personalne, jak imię i 

nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i zawód, oraz  ilość 

gołębi obrączkowanych. Kart własności jeszcze nie drukowano. 

(pierwsze karty tożsamości goł. poczt. wyszły w 1930r) i  ilość 

nieobrączkowanych. W późniejszych latach walczono na szeroką skalę 

z gołębiami pocztowymi bez obrączek, poprzez ich likwidację. Jeżeli  

ktoś kupił cały gołębnik, co było bardzo rzadkie to musiał przedstawić 

akt kupna wraz ze spisem drobnego inwentarza tz. gołębi 

pocztowych.   

Pierwszy rozłam 

     Budynek strzelnicy po odbudowie z pożaru oddano 10 lutego 

1925r. w między czasie w Stowarzyszeniu „Jedność” powstał rozłam. 

Powstało nowe Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych „Poczta 

Nadwiślańska” VIII – 043. Po podziale Tow. „Jedność” pozostała w 

nowo odbudowanej strzelnicy już polskiego Bractwa Kurkowego, a z 

kolei „Poczta Nadwiślańska” znalazła nowy lokal. Tym miejscem był 

hotel „Kellesa” przy ul. Kwidzyńskiej nr 42.(dziś J. Wybickiego) Przed 



pierwszą wojną światową dysponował osiemnastoma łóżkami i 

zaliczał się do najmniejszych hoteli w mieście.     

Hotel „Kellesa” ul. Kwidzyńska nr 42. Obecnie ul.  J. Wybickiego nr 42.    

Od 1920r. właścicielem był p. Jan Kelles  miłośnik gołębi 

pocztowych. Jako młody chłopak miał kilka „mieszańców” lecz jako 

dorosły  został tylko kibicem przylotów gołębi pocztowych. 

             Budynek wzniesiono na początku lat 70 - tych XIX wieku. 

Urządzając w nim restaurację i hotel. To ten po prawej stronie, gdzie 

na chodniku przed wejściem do tego hotelu stoi mała dziewczynka. W 

restauracji tego hotelu dnia 24 lutego 1924 roku ukonstytuowało się 

najdłużej istniejące w Grudziądzu Tow. Hod. Goł. Pocz. POCZTA 

NADWIŚLAŃSKA VIII – 043. Jedyną przerwą było zawieszenie 

działalności spowodowane wybuchem drugiej wojny światowej. 

Reasumując - Towarzystwo  istniało i bardzo prężnie działało  do 

końca istnienia Towarzystw H.G.P. w Polsce, czyli do  14 lutego 1976r. 

Podsumowując przeżyło bowiem  52 lata!  



       Powstanie pierwszych wojskowych gołębników 

        Pierwsze wojskowe gołębniki zaczęli organizować Niemcy. Stacje 

te urządzono w twierdzach, celem zapewnienia łączności pomiędzy 

twierdzami, a punktami strategicznymi na wypadek oblężenia, oraz 

na wybrzeżach morskich celem połączenia statków z lądem.   

        I tak w roku 1886 istniały już stacje w Kolonii (stacja centralna) w 

Strasburgu, Metzu, Moguncji, Toruniu, Poznaniu i Berlinie. Wówczas 

Toruń miał połączenie z Grudziądzem - najprawdopodobniej z 

Cytadelą. Do roku 1889 powstały dalsze między innymi w Królewcu i 

Gdańsku.  

        

Pierwsza Stacja  hodowli gołębi poczt. na terenie naszego kraju została 

założona w Toruniu w roku 1886. Dziś obiekt zwany „Basztą gołębnik” 

 



        W roku 1914 było na wojskowej stacji gołębi w Królewcu 2140 

sztuk gołębi pocztowych, a stacja ta podczas pokoju miała regularną 

łączność między Gdańskiem, Toruniem, Grudziądzem, Lecem, 

Poznaniem i Wrocławiem. Natomiast Lec utrzymywał stałą łączność z 

Królewcem, Ełkiem i Malborkiem. Z kolei stacja Poznań połączona 

była z Puckiem, Grudziądzem i Toruniem. 

 

To co pozostało po obrączce polskiej z 1914 roku!. 

Wojskowe gołębniki Hodowli gołębi pocztowych.  Spośród 

wszystkich jednostek znajdujących się w Grudziądzu tylko trzy 

posiadały gołębniki polowe. Pierwszą z nich była Cytadela (na foto)    



         Cytadela – (mieści się przy ul. Czwartaków) pierwotnie nazywała się 

Feste Courbie’re, - po odzyskaniu niepodległości w 1920r. wszystkie 

obiekty wojskowe musiały otrzymać polskie nazewnictwo. Cytadelę  

nazwano Fortem Księcia Mestwina. Stacjonował tu 16 Pułk Artylerii 

Polowej i  właśnie w strukturach tego Pułku powstało pierwsze 

wojskowe Towarzystwo Hod. Goł. Poczt. na terenie Grudziądza  pod 

nazwą  „Niezawodny” VIII – 013. -  Grudziądz. 

         W tym samym kompleksie stacjonował inny i chyba 

najsławniejszy pułk, mowa tu o 18 Pułku Ułanów Pomorskich. 

Również i ułani mogli się pochwalić ruchomym gołębnikiem polowym 

i założonym drugim wojskowym Towarzystwem   Hod. Goł. Poczt. VIII 

– 038. -  Grudziądz. 

 

Gołębnik wojskowego Tow. H. G. P. VIII – 038  wraz z Polskim  konnym 

gołębnikiem polowym (ruchomym) na jednym z placów obecnej Cytadeli . 



             Trzecim Towarzystwem wojskowym było Tow. Hod. Goł. 

Poczt. „Błyskawica” VIII – 040 przy 64 Pułku Piechoty, który 

stacjonował w koszarach Naczelnika Tadeusza Kościuszki przy ul. 

Lipowej (obecnie Legionów, dawna JW. Saperów - na zdjęciu) nr  52 – 56. W 

maju 1928 roku doszło do zlikwidowania wyłącznie wojskowych 

ośrodków hodowli gołębi pocztowych, które charakter ten musiały 

utracić wobec zorganizowania przy oddziałach wojskowych 

gołębników o wyłącznie wojskowym charakterze.     

 

          W artykule Tomasza Osińskiego zamieszczonego w „Hodowcy” 

nr 8 z 2009r. pt. „Józef Piłsudski i hodowla gołębi pocztowych w 

niepodległej Polsce”. pisze między innymi, cytuje :  „Wcześniej na 

ziemiach polskich w operacjach wojskowych tylko sporadycznie i 

gdzie niegdzie używano gołębi jako środka łączności w wywiadzie, jak 

na przykład w 1920 roku na linii Działdowo - Grudziądz.„ Jest to 

kolejny dowód na  wczesne zorganizowanie Towarzystw hod. goł. 

poczt. na ziemiach Pomorskich, a w szczególności Grudziądza.  



        Czwartym i ostatnim wojskowym towarzystwem było Tow. 

„Wierni Ojczyźnie” przy 65 Pułku piechoty, który stacjonował w 

koszarach im. Władysława Jagiełły (na zdjęciu)  przy ul. Saperów.   

        W 1927 roku jako jedyne towarzystwo H. G. P. na terenie 

Dowóctwa Okręgu Korpusu VIII mogło posługiwać się obrączkami 

rodowymi z O.K. VII – Poznań, gdyż otrzymali oni nadwyżki obrączek 

rodowych na ten rok z tegoż okręgu korpusu. 

Lewa strona koszarów im. W. Jagiełły. 

 

 

 

 

 



Z kart historii 

        Organ Centralny zorganizowany 

został w styczniu 1924r. pod nazwą 

CENTRALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW 

GOŁĘBI POCZTOWYCH w POLSCE z 

siedzibą w Katowicach.  Ponieważ był 

to w tamtym okresie najsilniej 

rozwijający się region gołębiarstwa 

pocztowego w kraju. Prezesem został   

p. Paweł Brzezina (na zdjęciu). Po 

dwudziestu trzech miesiącach  

przeniesiono go do Warszawy i 

przeprowadzono reorganizację.   

                                                                            

 

 

 

 

 

 

    W Warszawie 15 – go listopada 

1925r. odbył się Ogólny zjazd H.G.P. i 

powstała tam nowa nazwa związku. 

ZJEDNOCZENIE POLSKICH STOWARZYSZEŃ 

HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH w 

Warszawie. Pierwszym Prezesem 

Zjednoczenia  został p. Leopold 

      Pierwszy numer polskiego czasopisma o hodowli gołębi 

pocztowych pt. „Gołąb Pocztowy” ukazał się 15 kwietnia 1925r. w 

Poznaniu. Zapoczątkował to Okręgowy Związek Towarzystw H.G. P. 

Był to dwutygodnik, którego wydawcami byli początkowo p. Józef 

Wower, później p. Władysław Korgol. Pismo to stało się dość 

poczytne i wydawane było do 1 lipca 1927r. 

Red. Naczelnym i wydawcą był p. Józef Wawer 



Wiśniewski (na zdjęciu) z Lwowa. Trzeba dodać że był on założycielem, 

fundatorem i wydawcą pierwszych trzech miesięczników „Hodowca 

Gołębi Pocztowych.” Nakład wynosił tylko 700  egzemplarzy! i 

wydawany był we Lwowie.    

Pierwszy numer Hodowcy Gołębi Pocztowych 

 



 

 


