
- 1926 rok  

        Powstanie trzeciego w Grudziądzu Towarzystwa Hodowców 

Gołębi Pocztowych pod nazwą „REKORD POWIETRZA” VIII – 22.   

     Pierwszymi założycielami 

Towarzystwa byli członkowie:  

Paweł Mania, Cyryl Kruszewski i 

Alfred Ewert. Towarzystwo liczyło 

11 członków i dwóch  wspierających

 

Paweł Mania (na zdjęciu) pierwszy prezes Tow. „Rekord Powietrza”. 

Mieszkał nad Wisłą przy Placu Promowym Nr 2.  Piękny dom (na 

pocztówce w prawym górnym rogu) w którym prowadził popularną 

Tawernę. W budynku gospodarczym urządzone zostały wzorowe 

gołębniki. W skutek działań wojennych nie pozostał ślad po tej 

posesji, a właściciel nie powrócił z wojny do Polski i osiedlił się w 

Niemczech.   



Cyryl Kruszewski 

(2 lipiec 1909 – 9 grudnia 1999) 

 Z zawodu jubiler -  zegarmistrz, 

mieszkał w kamienicy 

odziedziczonej po rodzicach 

przy ul. J. Wybickiego Nr 3.    

Na poddaszu tej zabytkowej 

kamienicy (na zdjęciu) z 

wylotami wychodzącymi na Rybny rynek, posiadał strychowy 

gołębnik, podzielony na dwie części. Na parterze znajdował się sklep 

jubilerski wraz z pracownią, gdzie u Ojca pobierał naukę 

zegarmistrzostwa. W tym momencie trzeba wspomnieć kilka słów o 

jego ojcu Wiktorze, gdyż był to człowiek wielce zasłużony dla miasta 

Grudziądza i Pomorza. Był aktywnym działaczem narodowym jeszcze 

przed odzyskaniem niepodległości 1918r. Działał w Towarzystwie 

gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwie Przemysłowców Polskich, 

Spółce Budowlanej „Bazar” oraz był członkiem wspierającym Tow. 

H.G.P. „Rekord Powietrza” i przy okazji siedemnastoletniego syna 

Cyryla. Przez wiele lat Cyryl przeprowadzał konserwacje i naprawy 



zegarów do konstatowania gołębi, hodowcom z Grudziądza i nie 

tylko.   

Wiktor Kruszewski  z żoną, córką i  synami   

legitymacja  

Towarzystwo Hodowców Gołębi 

Pocztowych „ Rekord Powietrza” 

Rok założenia 1926  

Dla członka Kruszewski Cyryl Grudziądz 

Wybickiego 3  

Data urodzenia 2. 7. 1909.  

Data wstąpienia 8. 10. 1926.  

 sekr. Żurawski i prezes Mania   



Rozporządzenie 

        Paragraf 6 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wojskowych, Spraw 

Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1927r. mówi 

wyraźnie, każdego gołębia pocztowego należy zaopatrzyć w: 

1) Obrączkę rodową 

2) Odbicie pieczęci ze znakiem ochronnym  

Obrączkę rodową zakłada się na lewą nóżkę gołębia najpóźniej 6-go 

dnia po wylęgnięciu.                                                                                         

Na obrączce należy uwydatnić: 

a) Liczbę arabską, wskazującą do jakiego towarzystwa hodowców 

gołębi pocztowych należy hodowca, 

W tym przypadku jako wzór posłuży obrączka z grudziądzkiego 

towarzystwa H. G. P. „ Rekord powietrza” VIII – 22.  

 

 

 

 



b) Liczbę rzymską, wskazującą numer Dowództwa Okręgu Korpusu 

na którego terenie towarzystwo się znajduje, 

 

c) numer obrączki rodowej,  

 

 

 

 



d) numer lęgu, czyli rok urodzenia,  

e) znak ochronny – godło. 

        Ponadto znakowano gołębia po  obydwu stronach skrzydeł 

specjalną pieczęcią by od razu był zauważalny i rozpoznawalny. 

Takiego gołębia przybłąkanego lub gdziekolwiek znalezionego 

żywego lub martwego obowiązkowo i niezwłocznie trzeba było 

dostarczyć do najbliższej Jednostki Wojskowej lub urzędu 

państwowego, nie bacząc na porę dnia czy nocy.                               

 



 

     Pieczęć ze znakiem  

ochronnym wprowadzono od 

1927r. Sygnatura oznaczała „G”- 

gołąb „P” – pocztowy. Pieczęci 

tych dostarczało zarządom 

Towarzystw h. g. p. Ministerstwo 

Spraw Wojskowych. Pieczęcie 

były własnością M. S. W. i w razie 

likwidacji jakiegokolwiek Tow. 

hodowców, pieczęć należało 

niezwłocznie zwrócić M. S. W.  

        W tamtych czasach w jednostkach łączności hodowla gołębi 

pocztowych była bardzo ważną działalnością i ogromnie 

odpowiedzialną, gdyż w warunkach kiedy zawodziła technika 

niejednokrotnie gołębie przenosząc ważne meldunki z terenów 

frontowych ratowały ludzkie życie i wygrywały bitwy.   

   

 

 

 

Przykład 

prawidłowego  

oporządzenia w 

obrączkę rodową i 

kapsułę 

meldunkową. 



Kapsuła z czerwonym oznaczeniem tz. „bojówka” 

   

Oznaczała alarm bojowy, a kapsuła z  oznaczeniem zielonym  

oznaczała meldunek zwykły. 

         

 



- 1926 –  

Za loty konkursowe, nagrodę w postaci Medalu brązowego(na zdjęciu) 

Ministra Spraw Wojskowych otrzymał grudziądzki hodowca z Tow. 

„Jedność” VIII – 14 Paweł Persike.  

 

- 1927 –  

        27 lutego 1927roku odbył się w Grudziądzu Walny zjazd 

delegatów Zjednoczenia Towarzystw H.G.P. na terenie Okręgu 

Korpusu VIII – go, który się odbył w hotelu „Pod Złotym Lwem” (na 

zdjęciu)  

W danym roku były na terenie O.K. VIII - go 42 Towarzystwa, 

jedno ubyło. Natomiast 6 nowych powstało. Stan gołębi pocztowych z 

końcem roku 1925 wynosił 5200 sztuk, z kolei na koniec roku 1926 

zapisanych było ogółem 1225 członków, a ilość gołębi pocztowych 

wynosiła 9.265 sztuk „starych.” Ćwiczono do 350 kilometrów.  



Prezesem najstarszego w Grudziądzu Tow. był nadal Florian 

Czaster, który pełnił również funkcje członka Sądu Polubownego na 

Okręg korpusu VIII – Toruń. 

Hotel pod Złotym Lwem 

        Zniszczony w czasie działań wojennych II woj. światowej. Stał 

przed budynkiem administracyjnym Pomorskiej Odlewni i Emalierni, 

przy Alei 23 stycznia. Posiadał kilkanaście pokoi, trzy sale 

restauracyjne, salę bilardową oraz dwie sale ze sceną. Na zapleczu 

znajdowała się weranda i muszla koncertowa, gdzie na wolnym 

powietrzu urządzano przedstawienia, koncerty oraz zjazdy organizacji 

społecznych. Z prawej strony zdjęcia, na tyłach hotelu widnieje 

nieistniejąca brama  cmentarza ewangelickiego. W latach między- 

wojennych przekształcono cmentarz na park, nasadzając 

kasztanowce, lipy i krzewy, by zasłonić nagrobki od strony miasta. 

Nazwę hotelu nadał jego właściciel F. Kutschkau w Urzędowym 

Dzienniku z dnia 13 maja 1853 roku. Obecnie po cmentarzu nie ma 

śladu, a na tym terenie wybudowano szkołę - dziś gimnazjum nr 6.  



W lutym 1927 roku Tow. „Jedność” VIII  - 14 Grudziądz liczyło 22 

członków, a Tow. „Poczta Nadwiślańska” VIII - 43 liczyło tylko sześciu 

członków.   

Wystawa 

        W dniach 19 – 22 listopada 27r odbyła się w Grudziądzu II 

Pomorska Wystawa drobiu, królików i gołębi pocztowych. Dział gołębi 

pocztowych był specjalnie uwzględniony. Organizacją tego działu 

zajęło się Zjednoczenie Tow. Hod. Goł. Poczt. na terenie Okręgu 

Korpusu VIII – go. Niezmiernie był pożądany jak najliczniejszy udział 

hodowców goł. pocztowych z całej Polski. Wystawiono około 200 

okazów z gołębników prywatnych hodowców. Ponadto Wojskowa 

Stała Stacja Goł. Poczt. Nr VIII w Toruniu wystawiła 10 sztuk swoich 

najlepszych gołębi. Fragment  tej wystawy prezentuje zdjęcie poniżej.   

 

 



Wystawa zorganizowana prawdopodobnie w budynku Straży 

Pożarnej lub Cechu Rzemiosł różnych. Sugeruje na to miejsce herb 

mieszczący się nad napisem „Cześć Halerczykom.” 

  (foto. przedstawia zbliżenie napisu) Na  

wystawie tej, Wojskowa Stacja G.P. 

z Torunia zaprezentowała sprzęt 

używany do hodowli jak: kosze 

transportowe, miski wylęgowe, 

karmidła,  poidła  itd. Wreszcie  po 

raz pierwszy zaprezentowany został 

publicznie wzór gołębnika 

polowego tejże stacji (na zdjęciu)   

Nie jest to co prawda fotografia z 

grudziądzkiej wystawy, lecz 

warszawskiej.        



Ten gołębnik polowy, który stoi na udekorowanym biało - czerwoną 

flagą postumencie, to  ten, który prezentowany był w Grudziądzu.       

       Na tej wystawie zostali nagrodzeni następujący hodowcy z 

Grudziądza: Medalem srebrnym (na zdjęciu) Zjednoczenia Polskich 

Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych p. Leonard Pieniążek  

  

 

 

 

 

 

 

 

Za wzór posłużył medal zdobyty na pokazie drobiu, gołębi i królików przez p. J. 

Kalinowskiego za ekspozycję gołębi pocztowych. Warszawa 1930r. 

Medalem brązowym Zjednoczenia P.S.H.G.P. p. Franciszek Segdda.  

Nagrodą D.O.K. Nr VIII  

Antoni Gąsiorowski – Druga honorowa nagroda Zjed. Tow. Hod. Goł. 

Poczt. na obszarze O. K. VIII – go.  

Chorąży Teofil Pawlik - Dyplom Uznania.   

Pierwsza wystawa Okręgowa  

Pierwsza wystawa Okręgowa gołębi pocztowych zorganizowana 

została przez Pomorską Izbę Rolniczą i odbyła się w Grudziądzu w 

dniach 3 – 6 grudnia 1927r. Ogółem wystawionych było 168 gołębi.  



 

        Za wzlot masowy gołębi pocztowych podczas IV 

Międzynarodowego Kongresu Medycyny i Farmacji Wojskowej w 

Warszawie dnia 30 maja 1927r. Grudziądzkie Towarzystwo H.G.P.  

„Jedność”- VIII 014 otrzymało od Ministra Spraw Wojskowych list 

pochwalny.  

        Każdy znaczniejszy wyczyn w przygotowaniu gołębi odpowiednio 

do potrzeb łączności wojskowej był nagradzany wysokimi nagrodami 

honorowymi Ministerstwa Spraw Wojskowych, które były z kolei 

prawdziwą chlubą dla zdobywców i honorem dla Towarzystwa czy 

Stowarzyszenia.  

Związki Okręgowe i dzielnicowe  

       W ośrodkach czy dzielnicach gdzie gołębiarstwo było silniej 

rozwinięte ponad przeciętność w 1927 roku powstały  „Okręgowe 

Związki Hodowców Gołębi Pocztowych” obejmujące towarzystwa, 

położone na terenie całego Okręgu Korpusu. W owym czasie istniały 

na terenie naszego kraju tylko trzy takie Związki. Okręg Korpusu Nr V 

Kraków który był najsilniejszy, VII – Poznań i VIII – Toruń.  

 

         

Ciekawostka  

Miedziany „ kosz” 

do transportu 

gołębi z 1886 r. 

 



- 1928 – 

Prezesi grudziądzkich Towarzystw:  

„Jedność” – 014 Florian Czaster ul. Zamkowa 2.                                           

„Rekord Powietrza”- 022 Paweł Mania Plac Promowy 2  

„Poczta Nadwiślańska” – 043 Antoni Sumiński ul. Nadgórna 48/A  

 

Protektorat 

 Pierwszego lipca 1928 

roku Pan Marszałek 

Polski, Józef Piłsudski 

objął protektorat nad 

Zjednoczeniem Polskich 

Stowarzyszeń Hodo -  

wców Gołębi Poczto -  

wych, a tym samym nad 

całym gołębiarstwem 

pocztowym naszego 

kraju.  

Marszałek przyjął prote - 

ktorat na skutek prośby, 

wystosowanej przez 

Zarząd Zjednoczenia 

Polskich Stowarzyszeń 

Hod. Goł. Pocztowych z 

dnia 1 VII 28. 

 



V wszechpolska Wystawa Gołębi Pocztowych oraz III 

Pomorska Wystawa Drobiu 

        Na odbywającej się w Toruniu wystawie (na zdjęciu) w dniach     

16 – 19 listopada 1928r. Reprezentujący grudziądzkie Towarzystwa  

H. G. P. panowie zdobyli następujące nagrody.  

Moment po otwarciu Wystawy,  

Po środku popiersie J. Piłsudskiego w otoczeniu flag państwowych. 

Czwarty mężczyzna z lewej strony Jan Lutowski z G-dza.  

W wystawie wzięło udział 87 hodowców prywatnych goł. poczt. 

wystawiając 517 gołębi poczt. Najwięcej wystawców było z Pomorza 

49, z Warszawy 10, z Górnego Śląska 9. Niewiadomo z jakich przyczyn 

Okręg Korpusu  VII – go Poznań nie był reprezentowany. 



Nagrodzeni z Grudziądza: 

W klasie IV – Leonard Pieniążek -  medal srebrny Zjed. P.S.H.G.P. na 

miasto Bydgoszcz.  

W klasie V – Leonard Pieniążek -  medal złoty mały Zjed. P.S.H.G.P. 

oraz nagrodę honorową Okręgowego Zw. H.G.P. na D.O.K. VIII i medal 

brązowy (na zdjęciu) fundowany przez p. Gehrkego z Bydgoszczy za 

najładniejszego samczyka czarnego. 

 

Antoni Sumiński medal 

brązowy Ministra Spraw 

Wojskowych.  

Chorąży Tadeusz Pawlik 

dyplom Tow. „Rekord” z 

Bydgoszczy.  

Leon Ambrosius ( 17 l.)  

– list pochwalny Zjed. 

Tow. H.G.P. D.O.K.VIII.  

Rotmistrz Stanisław 

Zienkowski list 

pochwalny Zjed. Tow. 

H.G.P. D.O.K VIII za serię 

dziesięciu gołębi oraz list pochwalny Warszawskiego Tow. Hod. 

Drobiu i Gołębi.  

Ponadto wśród nagrodzonych nagrodą pieniężną został wyróżniony 

p. Leonard Pieniążek. (25 zł)      

 



Lot Wszechpolski „Derby”  

        Na liście ogólnopolskiej z lotu wszechpolskiego „Derby” na trasie 

Włocławek – Grudziądz z dnia 12 sierpnia 1928r. Grudziądzkie gołębie 

hodowców uplasowali się następująco: p. Tatuliński Aleksander VIII – 

14 lp. 88. miejsce.      p. chor. Pawlik Tadeusz lp.  102. i 118. miejsce,        

p. Pieniążek Leonard lp. 119. i 123. miejsce oraz p. Gąsiorowski 

Antoni lp. 162. i 169. miejsce.  

- 1929 – 

Zorganizowanie Grupy Lotowej.  

        Z inicjatywy najstarszego grudziądzkiego Towarzystwa H.G.P. 

„Jedność” została utworzona na zebraniu organizacyjnym w dniu 27 

stycznia 1929r Grupa Lotowa w Grudziądzu.  

        Na zebraniu uczestniczyły Zarządy wszystkich Towarzystw 

miejscowych z prezesami na czele. Na wstępie prezesi Tow. „Jedność” 

p. Florian Czaster, „Poczty Nadwiślańskiej” p. Józef Kaliszewski i 

„Rekordu Powietrza”  p. Paweł Mania omówili w zarysie potrzebę 

zorganizowania się grudziądzkich towarzystw w grupę lotową. 

Następnie postanowiono wybrać zarząd Grupy, Komisję do rewizji 

gołębników tak członków zrzeszonych jak również „dzikich” 

hodowców, dalej komisję rewizyjną kasy oraz sąd polubowny. Na 

funkcję te uchwalono wybrać po jednym członku z każdego 

Towarzystwa.  

Na pierwszego prezesa Grupy Lotowej powołany został p. Józef 

Kaliszewski z Tow. „ Poczta Nadwiślańska”, 

 Na skarbnika p. Floriana Czastera z Tow. „ Jedność”. 

 Na sekretarza p. Puławskiego.  



Do komisji rewizyjnej gołębników weszli: p. Torliński z Tow. „Rekord 

Powietrza”, p. Rajewski z Tow. „Poczty Nadwiślańskiej” i                      

p. Gąsiorowski z Tow. „ Jedność”  

Do Komisji rewizyjnej kasy p. Zieliński z Tow. „Jedność”, p. Bernard 

Lewandowski z Tow. „Poczty Nadwiślańskiej” i p. Mania z Tow.             

„ Rekordu Powietrza”  

Do sądu polubownego zostali wybrani pp: F. Czaster („Jedność”) jako 

przewodniczący oraz ławnicy p. Wikliński („Rekord Powietrza”)              

i p. J. Lutowski (Poczt. Nadwiślańska)  

Świadczenia na działalność Grupy ustalono jak następuje: 10 zł. od 

całego Tow. oraz po 3 zł. od każdego członka miesięcznie. 

Grupa przyjęła oficjalną nazwę „Grupa Lotowa towarzystw 

hodowców gołębi pocztowych na m. Grudziądz i okolice.”  

Na zakończenie zebrania jako pryjorytet postanowiono 

przystąpić do zlikwidowania gołębników hodowców nielegalnych oraz 

do przeprowadzenia rewizji gołębników własnych.  

Tow. „Poczta Nadwiślańska”  

Otrzymała 10 sztuk gołębi pocztowych w różnym wieku  od 

Zjednoczenia. Były to gołębie z obrączkami przeciętymi lub bez. 

Pochodziły one z różnych gołębników, rekwirowane po kontrolach 

komisji lustracyjnych hodowcom zrzeszonym jak i nie zrzeszonym.  

Zgodnie z regulaminem Zjednoczenia gołębie takie nie mogą brać 

udziału w lotach konkursowych czy wystawach. Mało tego tak 

ofiarowane gołębie nie mogły być sprzedawane. A tak prawdę 

mówiąc był to materiał hodowlany wątpliwej jakości. W późniejszych 

latach zaniechano takich prezentów, gdyż w żadnym stopniu nie 

podnosiło to poziomu wartości gołębi.   



Pierwszy jubileusz 

24 lutego 1929r. Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych 

„Poczta Nadwiślańska” VIII – 43 obchodziło swój pierwszy mały 

jubileusz, pięciolecia swojego istnienia i działania na niwie 

gołębiarstwa pocztowego. Uroczystość okolicznościowa z tego tytułu 

obchodzona była w restauracji „Ogród Pałacowy” przy ul. Strzeleckiej.  

 

Zdjęcie pamiątkowe z okazji pięciolecia na tle werandy   restauracji           

„Ogród Pałacowy.” 

 Rozpoznani to: dolny rząd, czwarty z lewej str. koło kobiety -  ówczesny prezes 

Tow. p. Józef Kaliszewski, z kolei również dolny rząd, drugi z prawej to Jan 

Lutowski, rząd środkowy, czwarty z  prawej str. -  Franciszek Jarzyński, piąty z 

prawej to 16 letni Aleksander Jarzyński i trzeci rząd, pierwszy z prawej -  

Edmund Spychała.  



Wzlot masowy 

Dnia 3 maja 1929r. odbył w Grudziądzu na placu ćwiczeń 

masowy lot propagandowy gołębi pocztowych. Lot zorganizowany 

został staraniem Zarządu Zjednoczenia Tow. H.G.P. na miasto 

Grudziądz i okolice w osobach prezesa Grupy Lotowej Józefa 

Kaliszewskiego i skarbnika Floriana Czastera. W urządzeniu wzlotu 

wzięły udział następujące Tow. H.G.P. „Jedność” (prezes p. Jeliński), 

„Poczta Nadwiślańska” (prezes p. Kaliszewski) i „Rekord Powietrza” 

(prezes p. Mania)  

Błonie Nadwiślańskie 1920r.ówczesny Plac ćwiczeń i nie tylko - jak widać. 

Ciekawostką jest tutaj widoczny pływający basen, bardzo popularny w okresie 

międzywojennym. Tak, to grudziądzkie wojsko!  

Gołębie dostarczone zostały na plac ćwiczeń samochodem 

użyczonym łaskawie przez oficera materiałowego 64 pułku piechoty 



pana porucznika Dawidowicza. Kosze były ustawione po 

„wojskowemu” w jednym szeregu. Liczna publiczność z zajęciem 

obserwowała przygotowane do lotu gołębie. Członkowie towarzystw 

ustawili się przy koszach i w tej pozycji zrobione zostały pamiątkowe 

zdjęcia fotograficzne. Po ukończeniu Mszy świętej polowej zostały 

jednocześnie wypuszczone na dane hasło wszystkie gołębie, co 

przedstawiało urzekający widok podziwiany z upodobaniem przez 

publiczność. Ogółem wypuszczono 400 gołębi przy gromkich 

oklaskach publiczności. 

VI Pomorska Wystawa Drobiu i gołębi  

Na odbywającej się w Toruniu wystawie w dniach 16 – 19 

listopada 1929r. reprezentujący grudziądzkie towarzystwa hodowcy 

zdobyli następujące nagrody i wyróżnienia.  

Bernard Lewandowski – medal brązowy Zjednoczenia P.S.H.G.P.  

Leonard Pieniążek i Antoni Sumiński – zostali wyróżnieni nagrodą 

pieniężną Pomorskiego Banku Rolnego w Grudziądzu.  

Bernard Lewandowski i Bernard Żurawski – zostali wyróżnieni 

nagrodą pieniężną Wydziału Powiatowego w Wejcherowie.  

 

Tow. „Poczta Nadwiślańska”  

Dnia 19 października 1929r. odbyło się Walne zebranie 

Towarzystwa H.G.P. „Poczta Nadwiślańska” VIII – 43 Grudziądz. Na 

zebraniu dokonano między innymi wyboru nowego zarządu, którego 

skład wyglądał następująco:  

Prezes  Władysław Makowski Grudziądz ul. Stara 17/19                          

sekretarz Bronisław Rejeński Grudziądz ul. Nadgórna 57.                     

Skarbnik      Wacław Mączewski  Grudziądz ul. Mickiewicza 22.  



 Zjazd delegatów towarzystw Okręgowego Związku H.G.P. na 

D.O.K. VIII   

Z okazji urządzenia IV Pomorskiej Wystawy drobiu, gołębi 

rasowych i pocztowych odbył się w Toruniu dnia 17 listopada Zjazd 

Delegatów. Posiedzenie odbyło się w sali parku „Cegielni.”  

Na Zjeździe reprezentowane było 18 Towarzystw O.K. VIII, a 

mianowicie: 2,3,4, i 5, 31, 42 Bydgoszcz.  6. Toruń  7.  Brodnica.  14. 

22. i 43. Grudziądz. 16. i 47. Inowrocław. 18. i 44. Wejcherowo.                  

39. Podgórz. 45.Cisowo. 46. Tuchola  

Vice prezes Zjednoczenia P.S.H.G.P. p. kapitan Kosydarski w 

swoim przemówieniu podkreślił siłę gołębiarstwa na Pomorzu, które 

pod względem ilości towarzystw i hodowców oraz wyników w lotach 

zajmuje drugie miejsce w Polsce. Ponadto p. prezes bardzo mocno 

podkreślił podnaszając głos, że okręg nasz posiada od dawnych lat 

piękną i bardzo bogatą tradycję hodowli gołębia pocztowego. Brak 

tylko historii gołębiarstwa pomorskiego, któryby postawiła ją w opinii 

wszystkich polskich hodowców na właściwym miejscu i należnego jej 

szacunku. Miał być to protest przeciwko narastającej propagandzie 

śląskiej, która tłamsiła pierwsze dokonania działaczy pomorskich lat 

dwudziestych na niwie gołębiarstwa pocztowego w Polsce!  

Wobec zaistniałej sytuacji nakazał opracowanie historii gołębiarstwa 

na Pomorzu i ogłoszeniu jej drukiem.    

Nagroda honorowa Ministra Spraw Wojskowych.  

Za udział w Wszechpolskich wystawach gołębi  pocztowych w latach 

1928 - 1929 to jest V i VI wystawia, otrzymuje medal brązowy z 

dyplomem Antoni Sumiński z Tow. VIII – 14 Grudziądz.  

 



- 1930 – 

Walny Zjazd 

         Walny Zjazd delegatów Tow. H.G.P. na terenie D.O.K. VIII odbył 

się 2 lutego 1930r. w Grudziądzu w restauracji „Ogród Pałacowy” przy 

ul. Marszałka F. Focha. W 1930r. ul. Strzelecką przemianowano na ul. 

Ferdynanda Focha. Właśnie na tym miejscu wzniesiono w 1840r. 

„Dom Strzelecki” Bractwa Kurkowego, jeszcze dokładniej jest to 

miejsce dzisiejszego holu teatralnego.  

Restauracja „Ogród Pałacowy”   

W 1889r. do „Domu Strzeleckiego”(późniejsza restauracja o której mowa) 

dobudowano na całej długości od str. ul. Focha efektowną drewnianą 

werandę oszkloną z wejściem po środku. (na zdjęciu) 

 



        W 1872r. Wilchelm Sommer założył browar gdzie produkowano 

piwo do 1945r. Obecnie na tym terenie prosperuje firma „Ocetix.” 

Przy browarze istniał „Ogród Towarzyski” wraz z tarasem, natomiast 

w domu mieszkalnym znajdowała się restauracja. Po pierwszej wojnie 

światowej właścicielem został p. Dominikowski. Zmienił on nazwę  z 

„Ogrodu Towarzyskiego” na „Ogród Pałacowy.” Restauracja istniała 

przez wiele lat gdzie hodowcy i nie tylko często korzystali z usług tej 

funkcjonalnej restauracji.  

Tow. „Poczta Nadwiślańska” 

 

Inauguracja młodego lotu Sierpień 1930r.  

Na foto: oparty o kosz - Jan Lutowski, z prawej strony kobiety - Władysław 

Koseda, nad Kosedą po prawej str. zdjęcia  - Franciszek Jarzyński po jego lewej 

str.  - B. Stolp. 



V Pomorska Wystawa Drobiu, gołębi itp.  

Na odbywającej się w  Toruniu Wystawie 8 listopada 1930r , 

grudziądzcy wystawcy gołębi pocztowych otrzymali nagrody:  

Lutowski Antoni            - medal srebrny Zjednoczenia P.S.H.G.P.       

Lewandowski Bernard - nagroda wartościowa Dyr .Alfreda Fiszrera. 

Pieniążek Leonard        - medal brązowy Pomorskiej Izby Rolniczej.  

Prezesi Towarzystw  

Florian Czaster - „Jedność”                                                                      

Teodor Brzózka – „Poczta nadwiślańska”                                             

Bernard Żurawski – „Rekord Powietrza”  

 

- 1931 –  

Zarys historii gołębiarstwa pocztowego na Pomorzu.  

(Autor Kapitan Franciszek Kosydarski)  

        Rozwój prywatnego gołębiarstwa pocztowego na Pomorzu 

datuje się z czasów niemieckich. Doceniając należycie wartość gołębi 

pocztowych, jako doskonałego środka podczas walk dla celów 

łączności. Niemcy usilnie popierali materialnie miłośników hodowli 

gołębi pocztowych, zrzeszonych w towarzystwach. 

        Przed i podczas wojny światowej na obecnym obszarze 

województwa pomorskiego istniało kilkanaście dobrze 

zorganizowanych towarzystw hodowców gołębi pocztowych, 

liczących pokaźną ilość członków , zaopatrzonych w dobre rasowe 

gołębie. Rezultatem starannego doboru okazów i należycie 

prowadzonych ćwiczeń były loty z odległości 500 i więcej kilometrów. 



       (Podział administracyjny II R.P. 12 VIII 1919r. Z byłych terenów pruskich 

utworzono woj. Pomorskie, obejmujący obszar Prus Zachodnich, m.in. 

Grudziądz wraz z Działdowem oraz Prusy Wschodnie)  Z chwilą objęcia 

Pomorza przez władze polskie prywatne towarzystwa hodowców 

gołębi pocztowych, złożone przeważnie z rodowitych Niemców, 

poszły w rozsypkę. Wojskowe stacje niemieckie, które do owego 

czasu zasilały towarzystwa dobrymi, rasowymi gołębiami zostały 

zlikwidowane, wywożąc najlepszy materiał do Niemiec. Pozostałe na 

stacjach gatunki gorsze, niezdatne do rozpłodu, zostały razem z 

budynkami stacyjnymi przejęte przez władze polskie.  

Hodowcy – Polscy, których na ogół znikoma ilość należała do 

prywatnych towarzystw niemieckich (ze względu na trudności  i 

wielkie ograniczenia, stawiane przez władze niemieckie), częściowo 

pozostali w pięciu towarzystwach, zorganizowanych jeszcze za 

czasów niemieckich, częściowo zaś zaprzestali hodowli gołębi 

pocztowych, lub też uprawiali ją na własną rękę.  

         Pierwsza inicjatywa, mająca na celu zorganizowanie 

rozproszonych hodowców, wyszła z Ministerstwa Spraw Wojskowych 

w początkach 1921r. Staraniem organów łączności i byłego 

Dowództwa Okręgu Generalnego „Pomorze” w Grudziądzu 

nawiązano kontakt z hodowcami i przystąpiono do organizowania 

towarzystw.  

Na ogół w 1921 roku zorganizowały się 3 towarzystwa, łączące 

w sobie około 40 członków. Młode dźwigające się z ruin Państwo 

Polskie, nie było w stanie udzielić tak nowo zorganizowanym, jak i 

pozostałym z czasów niemieckich towarzystwom takich udogodnień i 

poparcia materialnego, jakimi się cieszyły przed wojną światową; to 

też sprawa rozwoju prywatnego gołębiarstwa pocztowego walczyła z 

wielkimi trudnościami i brakami. Pomimo to jednak , dzięki staraniom  

i szerokiej akcji propagandowej, rozwiniętej przez byłego szefa 



łączności D.O.K. VIII, p. ppłk Sikorę, zorganizowano w roku 1922 

dziewiąte z rzędu towarzystwo.  

Podjęta na początku 1923r. zdwojona akcja propagandowa dała 

niebawem plon pożądany. Z inicjatywy p. ppłk. Sikory został w 

Toruniu dnia 4 marca 1923r. zjazd prezesów wszystkich istniejących 

towarzystw celem nawiązania wzajemnego kontaktu i 

zorganizowania instytucji, która by skoordynowała pracę i nadała jej 

jednolity kierunek. Na zebraniu tym uchwalono scentralizowanie 

wszystkich organizacji gołębiarskich przez założenie Okręgowego 

Związku Towarzystw Hodowców Gołębi Pocztowych na D.O.K. 

Toruń. Na prezesa tego Związku  powołany został znany i zasłużony 

hodowca, nieżyjący już ś.p. p. Franciszek Kordowski z Bydgoszczy.   

         W tym samym roku przybyły do Związku 4 nowe towarzystwa 

cywilne oraz 7 hodowli przy pułkach piechoty, kawalerii i artylerii, 

składające się wyłącznie z oficerów i podoficerów, po za tym jednakże 

zorganizowane na wzór innych towarzystw.  

         Wszechstronne uznanie dla zorganizowanych hodowców 

pomorskich bardzo dodatnio wpłynęło też na gorliwe zajęcie się 

tresurą gołębi. Już w 1923 roku w którym po raz pierwszy 

zorganizowano lot konkursowy, osiągając pokaźną odległość 185 km. 

         Z chwilą zaczęcia, wytworzone współzawodnictwo poczęło 

budzić z jednej strony coraz większy zapał do pracy, z drugiej zaś 

strony szerzyło powszechne zainteresowanie się gołębiami 

pocztowymi, które stały się przedmiotem podziwu i zazdrości ze 

strony tych hodowców, którzy nie zdołali się jeszcze zorganizować.  

         To też ilość hodowców i gołębi zaczęła szybko wzrastać tak, że 

można już było rozpocząć systematyczną pracę nad utrwalaniem 

zorganizowanych towarzystw i skierować wysiłek  w kierunku 



podniesienia poziomu gołębi pocztowych pod względem jakości 

materiału oraz tresury.  

         Działalność towarzystw stała się coraz bardziej ruchliwą. 

Jednakże brak ustawy o gołębiach pocztowych i doborowego 

materiału nie pozwalał im stanąć na należytym poziomie pod 

względem tresury gołębi. Odległość osiągnięta w lotach 

konkursowych w 1924 roku wynosiła 220 km.  

         Poza tym w końcu 1924 r. z inicjatywy p. kapitana Pufahla, 

szefa łączności O. K. VIII, przystąpiono do zakładania hodowli gołębi 

pocztowych przy posterunkach policji państwowej. Akcja ta miała 

podwójny cel: z jednej strony wzmożenie ogólnego rozwoju hodowli 

gołębi pocztowych, z drugiej – kontrolę nad hodowcami 

niezrzeszonymi, tak zwanymi dzikimi, którzy na wszelkie sposoby 

starali się szkodzić zorganizowanym towarzystwom.  

         Ogólnie do końca 1925r. prywatne gołębiarstwo pocztowe 

przedstawiało się już dość pokaźnie, licząc 42 towarzystwa skupiające 

około 900 hodowców i około 5. 500 sztuk gołębi. Do tego rozwoju w 

wysokim stopniu przyczyniły się władze wojskowe, udzielając 

towarzystwom wszelkiej możliwej pomocy przy trudnych warunkach. 

Niemniej też przyczyniła się do tego ustawa o gołębiach pocztowych z 

dnia 2 IV. 1925r. która biorąc sport gołębiarski pod specjalną ochronę 

prawną, zamknęła najtrudniejszy etap żmudnej pracy nad jego 

rozkwitem.  

         Duże zasługi w dalszej pracy nad rozwojem prywatnego 

gołębiarstwa pocztowego na Pomorzu położył następny szef łączności 

O.K. VIII, p. ppłk. Stręk. Jego dążenia do spopularyzowania sportu 

gołębiarskiego na całym obszarze Dowóctwa Okręgu korpusu VIII 

zostały uwieńczone pozytywnym wynikiem, o czym świadczy fakt 

zorganizowania do końca 1926 roku 6 nowych towarzystw. Z 



zarejestrowanych ogółem 48 towarzystw ubyło wtedy jedno, 

wcielone całkowicie do innego towarzystwa.  

         W końcu tego roku i na początku 1927roku na skutek 

zaprowadzenia przez władze wojskowe etatowych gołębników 

(patroli gołębiarskich) w pułkach broni, powoli zwijały się hodowle 

pozakładane nieomal we wszystkich pułkach, które ze zrozumiałych 

powodów (ze względu na swój charakter prywatny) nie mogły 

rozwijać swej działalności. Do końca 1927 roku ubyło 11 takich kółek, 

na których miejsce zorganizowano 3 nowe towarzystwa.  

         Na dzień 1 stycznia 1928 r. stan towarzystw wynosił 39. Z tego 

31 składających się z prywatnych hodowców, 4 przy komendach 

policji państwowej, składających się przeważnie z funkcjonariuszów 

Policji Państwowej i 4 przy formacjach wojskowych. Poszczególnych 

hodowców było zapisanych w dniu 1 stycznia 1927r. – 1225, a gołębi 

pocztowych 9.265 sztuk. w dniu 1 stycznia 1928 r. – 985, zaś gołębi 

pocztowych 8.250 sztuk.  

         Maksymalna odległość, jaką osiągnęły niektóre towarzystwa 

O.K. VIII. W roku 1927, wynosiła 495 km. Po za tym odbył się jeden lot 

nocny i jeden lot powrotny, których wyniki były bardzo dobre.  

         Rok 1927 jako też następne przeszły pod znakiem intensywnej 

pracy nad utrwaleniem Okręgowego Związku, skupieniem oraz 

zespoleniem się w pracy wszystkich towarzystw na obszarze O.K. VIII.  

         Przede wszystkim przystąpiono do zalegalizowania przez 

odnośne władze Okręgowego Związku oraz lokalnych towarzystw, 

które nie posiadały przedtem zatwierdzonych statutów. Pozakładano 

również rejestry hodowców i gołębi pocztowych w myśl 

rozporządzenia wykonawczego do ustawy  o gołębiach pocztowych z 

dnia 17. XI 1927 r.  



         Na ogół do 1930 r. ruch gołębiarski nie zataczał szerszych 

kręgów. Towarzystwa, które zorganizowały się pod wpływem zbyt 

silnej propagandy, lecz nie były zdolne utrwalić swego bytu 

zlikwidowały się. Również zlikwidowały się pozostałe hodowle przy 

pułkach broni oraz hodowle przy komendach policji państwowej, 

które nie mogły dostatecznie rozwijać swej działalności śladem 

pozostałych towarzystw.  

         Celem umożliwienia towarzystwom brania udziału w lotach 

konkursowych wspólnymi siłami, by łatwiej pokryć wysokie koszta 

transportu gołębi i tym samym móc osiągnąć lepsze postępy w 

tresurze, Okręgowy Związek zorganizował w 1930r. 5 Grup Lotowych, 

które obejmują wszystkie towarzystwa na terenie O.K. VIII. Obecnie 

odbywają się loty konkursowe wyłącznie w grupach lotowych.  

         Oprócz tego w różnych miejscowościach na obszarze. O. K. VIII, 

a w szczególności w Toruniu i Grudziądzu odbywał się cały szereg 

wystaw gołębi pocztowych, mający na celu spopularyzowanie 

gołębiarstwa pocztowego wśród ludności nie zajmującej się 

dotychczas hodowlą i tresurą gołębi pocztowych. Jedną z 

ważniejszych wystaw, jakie się odbyły, była V Wszechpolska Wystawa 

Gołębi Pocztowych urządzona w Toruniu w 1928 roku. Następna 

Wszechpolska Wystawa Gołębi Pocztowych odbywa się w Toruniu.  

         Stan gołębiarstwa pocztowego na Pomorzu w dniu 1 stycznia 

1931r. przedstawiał się następująco: 37 dobrze zorganizowanych 

towarzystw, posiadających zapewnioną egzystencje, które skupiają 

około 750 hodowców, utrzymujących około 12.000 gołębi 

pocztowych.  

         Najlepsze towarzystwo wyćwiczyło swe gołębie na odległość    

600 km. Doskonały rozwój gołębiarstwa pocztowego na Pomorzu 



przypisać należy żywemu zainteresowaniu się gołębiami pocztowymi, 

co jest objawem bardzo pocieszającym i godnym uznania.  

         Hodowcy z Pomorza rekrutują się przeważnie z ludzi mniej 

zamożnych (rzemieślników i robotników), wobec tego bardzo trudno 

jest w obecnym ciężkim kryzysie gospodarczym rozwijać ruch 

gołębiarstwa pocztowego w dotychczasowym tempie.                             

 

Osobista refleksja 

Odnosząc się do archaicznego już artykułu kpt. Fr. 

Kosydarskiego pt. „Zarys historii gołębiarstwa pocztowego na 

Pomorzu”  (1931r) muszę wyrazić z mojej strony pewną dezaprobatę, 

wynikającą z uważnego wręcz przestudiowania tekstu. Ponieważ po 

przeczytaniu odniosłem, aż nad to wrażenie że, gołębiarstwo na 

Pomorzu zainicjowało wojsko, z czym muszę się nie zgodzić.  

Po pierwsze: Przecież  prywatne gołębiarstwo na Pomorzu powstało 

wcześniej! niż wojskowe.  

Po drugie: Tekst omawianego zarysu, nie trudno zauważyć oparty jest 

na rocznych zeznaniach Towarzystw Hodowców Gołębi Pocztowych, 

które trzeba było obowiązkowo corocznie wysyłać do Okręgów 

Korpusu. Interpretowane są z wojskowego punktu widzenia. 

Po trzecie: Gdzie są nazwiska cywilnych animatorów czy może lepiej 

to zabrzmi, pionierów gołębiarstwa pocztowego na Pomorzu, takich 

miast jak Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Brodnica, Chojnice czy 

Grudziądz.  

I po czwarte: Gdzie się zagubił rok 1920! Dla nas najważniejszy. 

Przypomnę, Okręg Korpusu VIII jako jedyny w kraju! w 1920r miał 

zarejestrowanych pięć Tow. H.G.P.!  O tym powinno się pamiętać.   



Najdalsze loty O.K.VIII  

Odległościowo najdalszymi lotami konkursowymi 

przeprowadzonymi w 1931r. mogły się poszczycić następujące 

towarzystwa.   

Loty gołębi starych.  

Tow. „Pociąg Błyskawiczny” Toruń 720 km.                                                    

Tow. „Rekord powietrza” Grudziądz 700 km.                                              

Sekcja przy Komendzie Policji Państwowej Bydgoszcz 614 km.              

Tow. „Pociecha” Brodnica 612 km.                                                                

Tow. „Kurier” Inowrocław  510 km.                                                            

Tow. „Kueier” Bydgoszcz 340 km.                                                                 

Tow. „Dobry Lot” Toruń 308 km. 

Loty gołębi młodych.  

1 miejsce Tow. „Jedność” Grudziądz 150 km.                                                      

2 miejsce Tow. „Iskra” Włocławek   

Odznaka Członkowska  

        Rada Ogólna uchwałą z dnia 29 czerwca 1931r. wprowadziła 

jednolitą odznakę dla wszystkich członków towarzystw hodowców 

gołębi pocztowych, należących do Zjednoczenia Polskich 

Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych. 

         Forma odznaki okrągła, o średnicy 23 mm. Na tarczy ze srebra 

widnieje wizerunek wzorowego gołębia pocztowego, zaś po boku 

umieszczono inicjały Zjednoczenia P.S.H.G.P. Cała tarcza jest 

oksydowana. 

         Odznakę nosiło się na lewej piersi i przytwierdzało się ją do 

klapy marynarki lub munduru za pomocą metalowej zakrętki.   



        Każda odznaka posiada wybity numer ewidencyjny.  

Pierwsza odznaka Członkowska 1931r. 

- 1932 –  

Na Wszechpolskiej wystawie gołębi pocztowych w Toruniu              

pan Bohdan Pankowski z Grudziądza zdobył medal brązowy.    

Nagroda Okręgowego Związku Tow. G.P. w Toruniu.  

Mały jubileusz pięciolecia.  

        Opóźnione  w obchodzie o kilka miesięcy Tow. „Rekord 

Powietrza” VIII – 22 Grudziądz. Pozwoliło przy tej okazji  powiedzieć 

kilka słów na temat rozwoju swojego Towarzystwa.  



       Towarzystwo powstało w 1926r. Założycielami byli Paweł Mania, 

Cyryl Kruszewski i Ewert Alfred. Towarzystwo liczyło 18 członków 

czynnych i wspierających.  

       Wydatny rozwój Towarzystwa należy tylko zawdzięczać zasłudze 

zarządów, które przez ten czas pracowały, oraz dobrej woli członków. 

Dobra myśl i gorliwa praca dla miłego sportu gołębiarskiego 

przyczyniły się do zwarcia wszystkich hodowców w jednym silnym 

Towarzystwie, jakim jest Tow. „Rekord Powietrza”. Stojące od dwóch 

lat na najwyższym poziomie pośród trzech towarzystw grudziądzkich, 

więcej ponieważ Tow. „Rekord Powietrza”. okazało się w roku 1931 

najsilniejszym towarzystwem na Pomorzu pod względem 

materialnym.  

        Chociaż w Towarzystwie zgrupowani są młodzi hodowcy, a do 

tego większość z nich pozbawiona jest pracy, to jednak nigdy nie 

tracą nadziei i dzielnie starają się podnieść swoją hodowlę i całe 

Towarzystwo.  

        Jako majątek Tow. posiada 6 koszów transportowych i zegar 

kontrolny.  

        Z uznaniem należy podkreślić zasługę około rozwoju 

Towarzystwa założyciela i obecnego prezesa, p. Pawła Mani. Z kolei 

należy wymienić p. Żurawskiego Bernarda , który przez dwa lata 

pełnił funkcję sekretarza, będąc równocześnie sekretarzem III Grupy 

Lotowej. Wreszcie wymienić skarbnika, p. Torlińskiego Wojciecha, 

który sprężyście prowadzi sprawy kasowe i harmonijnie współpracuje 

z resztą zarządu.  

        W sezonie lotowym 1932 roku Towarzystwo urządziło w składzie 

III Grupy lotowej 6 lotów ćwiczebnych oraz 5 lotów konkursowych z 

następujących miejscowości:  



1) Ciechanów – 150 km. (I nagr. Sanewski Henryk, II nagr. 

Kruszewski Cyryl, III nagr. Tośkowski Antoni. Oraz nagroda 

wyróżniająca Mania Paweł).  

2) Modlin – 200 km. ( I nagr. Kruszewski Cyryl ) 

3) Dęblin – 300 km. (I nagr. Mania Pawel, II nagr. Kruszewski 

Cyryl.)  

4) Równe -  700 km (I nagr. Mania Paweł, II nagr. Kruszewski 

Cyryl.)  

5) Iłowo – 115 km lot goł. młodych. ( I nagr Kruszewski Cyryl)  

Dodać należy że p. Mania otrzymał za lot 700 km. I nagr. z 

Okręgowego Związku H. G. P. Toruń. zaś p. Kruszewski otrzymał 

nagrodę? Od Okręgowego Związku H.G.P. Toruń za lot z odległości  

300 km.    

Walne zebranie Tow. „Rekord Powietrza”  

        Dnia 17 stycznia 1932r. odbyło się doroczne walne zebranie 

Towarzystwa na którym dokonano wyborów nowego zarządu. Jako 

prezes został obrany ponownie p. Paweł Mania                                         

sekretarz p. Górski Jerzy (ponownie).                                                          

Skarbnik p. Torliński Wojciech (ponownie).                                                      

Do komisji rewizyjnej weszli p. Wilamowski Bernard i Ewert Alred.    

Kierownikiem lotów został p. Szulc Maksymilian.  

VII Wszechpolska Wystawa  

Za wystawione gołębie pocztowe na VII Wszechpolskiej Wystawie 

Gołębi Pocztowych p. rotm. Zienkowski Stanisław z Tow. VIII – 014 

otrzymał Dyplom Uznania Zjednoczenia P.S.H.G.P.  

 

 


