
Tow. VIII – 014 „Jedność” 

  Nowy Zarząd Tow. na rok 1932 był następujący:  

Prezes p. Rotmistrz Zienkowski Stanisław zam. ul. Chełmińska 

Koszary Bolesława Śmiałego.                                                       

Zastępca prezesa p. Mączewski Wacław                                                  

sekretarz p. Tatuliński Stanisław zam. ul. Moniuszki 6b.                   

zastępca sekretarza p.Wachmistrz Radzimiński ul. Chełmińska 7.                       

Skarbnik p. Goetze Stanisław zam. ul Wilsona 6a.  

Plan lotów Tow. „Jedność” 1932r.  

Gołębie stare loty ćwiczebne i konkursowe:  

1) Boguszewo 8 maja  

2) Najmowo 16 maja  

3) Wąbrzeźno 22 maja  

4) Ciechanów 29 maja  

5) Warszawa 5 czerwca  

6) Lublin        12 czerwca  

7) Równe       26 czerwca  

Trzy ostatnie loty t.j. Warszawa, Lublin i Równe są lotami 

konkursowymi. Poza tym przewidziano udział w locie 

Narodowym z Warszawy 3 VII 32r.  

Loty gołębi młodych  

a) Loty ćwiczebne  

1) Boguszewo 17 lipca  

2) Najmowo 24 lipca  

3) Płośnica 31 lipca  

b) Loty konkursowe  

1) Narzym 7 sierpnia  

2) Ciechanów 14 sierpnia i 3)Modlin 24 sierpnia  



1 Lot Narodowy z Warszawy.  

Górski Jerzy VIII – 22 „Rekord Powietrza” na liście 223. 

Torliński Wojciech VIII – 22 „ Rekord Powietrza na liście 237. 

                  

Nagrody p. Ministra Spraw Wojskowych za loty 1932r. 

1. Tatuliński Stanisław Tow. VIII – 014 medal brązowy.  

- za loty gołębi młodych i starych.  

     2. Goetze Stanisław Tow. VIII – 014  dyplom uznania.                   

     3. Mania Paweł Tow. VIII – 014  nagroda honorowa + medal    

srebrny duży z dyplomem honorowym. – za ogólny wynik lotów 

konkursowych latach 1930/31  

     4.Tatuliński Stanisław – medal srebrny mały z dyplomem. 

     5. Kruszewski Cyryl tow. VIII – 022  medal brązowy duży z 

dyplomem.  

      6. Torliński Wincenty Tow. VIII – 014 medal duży brązowy.  

Medale brązowe małe  

Lewandowsli Bernard VIII - 043  

Pieniążek Leonard VIII - 014  

Czaster Florian Tow. VIII – 014  

- 1933 –  

Tow. VIII – 014 „Jedność”  

        Dnia 7 stycznia 1933r. odbyło się walne zebranie Tow. pod 

przewodnictwem prezesa rotm. Zienkowskiego St.  



        Po odczytaniu porządku obrad i protokółu z ostatniego zebrania 

nastąpiły kolejne sprawozdania członków ustępującego zarządu, 

poczem zebrani powołali ponownie przez aklamację stary zarząd na 

1933rok.  

Skład Zarządu 

Prezes – p. rotm. Zienkowski Stanisław 

Zast. Prezesa - p. inż. Rzeżuski Jan  

Sekretarz – p. Tatuliński Stanisław  

Zast. Sekretarza – p. wach. Radzimiński  

Skarbnik i p. Goetze Stanisław  

Komisja rewizyjna  

p. Rzeżuski Jan, p. Sumiński Antoni i Gąsiorowski Antoni.  

Sąd polubowny  

p. Czaster Florian, p. chor. Płaczek i p. Rzeżuski Jan.  

Kierownik lotów – p. Rzeżuski Jan.  

Walny Zjazd Delegatów T. H.G.P. na terenie O.K. VIII i 

Wybrzeża Morskiego.  

        Jako przewodniczący Kom. Rewizyjnej sprawozdanie zdał            

p. Rzeżuski i postawi wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.  

- został ponownie wybrany do komisji rewizyjnej.  

p. Rzeżuski  wysunął następujące wnioski:  

1) Zakupienie dużej mapy celem dokładnego obliczania odległości 

przy lotach konkursowych. 



2) – aby listy konkursowe towarzystw które podają fałszywe 

odległości, były odrzucone i nie brane pod uwagę przy wyznaczaniu 

nagród.  

3) – aby towarzystwa ćwiczyły wspólnie, w Grupach Lotowych, 

gołębie poczt. powyżej 300 km.  

4) – opodatkowanie się na rzecz tępienia jastrzębi. 

II Lot narodowy 

Tatuliński Stanisław VIII – 014. - zajął 294 miejsce.  

Zmiana systemu znakowania obrączek  

        Zgodnie z uchwałą Rady Ogólnej z 1933r. Ministerstwo Spraw 

Wojskowych zmieniło dotychczasowy system znakowania obrączek 

rodowych dla gołębi pocztowych. Od roku 1934 nie będzie 

wymieniony numer okręgu korpusu i towarzystwa, natomiast 

obrączki wszystkich prywatnych Towarzystw i sekcji hod. goł. poczt. 

będą nosiły znaki P. – (skrót Polska) – orzełek – numer bieżący obrączki 

– i ostatnie dwie cyfry, oznaczają rok, umieszczone w poprzek (na 

zdjęciu). Numeracja bieżąca była wspólna dla całej Polski 

 



Z chwilą zaprowadzenia tej zmiany, w Polsce istniały tylko trzy 

zasadnicze grupy obrączek.  

„WP” – dla gołębi wojskowych.  

„KOP” – dla gołębi Korpusu Pogranicza.  

„P” – dla gołębi prywatnych towarzystw oraz sekcji hod. goł. poczt. 

różnych organizacji przysposobienia wojskowego  

 

ciekawostka - obrączka pruska 1899 rok. 

 



Nadzwyczajne zgromadzenie Delegatów Tow. Hod. Goł. 

Poczt. na terenie D.O.K. VIII i Wybrzeża Morskiego.  

        Dnia 5 listopada 1933r. w Toruniu, w „ Domu Żołnierza”(na 

zdjęciu) przy ul. Warszawskiej, odbyło się Nadzwyczajne 

Zgromadzenie. Na marszałka Zjazdu Delegatów wybrano jednogłośnie                                

p. Jana Rzeżskiego z Grudziądza.  

 

Oprócz spraw organizacyjnych itp. były i wyróżnienia. Spośród 

36 Tow. 675 hodowców i posiadanych 10.950 sztuk gołębi starych, 

które ćwiczyły na najdalszych odległościach i tym samym podniosły 

pod względem sportowym sprawność naszej skrzydlatej armii 

wyróżniono następujące Towarzystwa.  

Tow. „Jedność” Grudziądz osiągnęło odl. 753 km.                                     

Tow. „Jaskółka” Bydgoszcz – 554 km.                                                         

Tow. „Kurier” Inowrocław – 513 km.                                                     

Tow. „Wierny ojczyźnie” Grudziądz – 305 km.                                                             

Tow. „Rekord Powietrza” Grudziądz – 305 km.                                                            

Sekcja „Pociąg Błyskawiczny” Toruń – 755 km. 



        Do komisji Rewizyjnej wybrano po raz trzeci z rzędu pana inż. 

Jana Rzeżuskiego, który się cieszył ogromnym autorytetem jak widać 

nie tylko w Grudziądzu.   

Nagroda Zjednoczenia  

Za sezon lotowy gołębi starych 1933r. 11 nagrodę w Polsce 

otrzymał w postaci medalu srebrnego p. Tatuliński Stanisław z Tow. 

VIII – 14. 22 nagrodę – medal srebrny mały otrzymał p. Torliński 

Wojciech   z Tow. VIII – 17. oraz 41 nagrodę medal brązowy mały p. 

Ewert Alfred z Tow. VIII - 22   

- 1934 - 

Tow. VIII – 014 „Jedność”  

        Na dorocznym Walnym zebraniu Tow. w dniu 13 stycznia 1934r. 

ukonstytuował się nowy Zarząd, do którego weszli następujący 

panowie Prezes rotm. Zienkowski St.                                                         

Zast. Prezesa p. Czaster Florian                                                                   

Sekretarz p. Rzeżuski Jan                                                                              

Zast. Sekretarza p. wachmistrz Boss                                                              

Skarbnik p.  Goetze Stanisław                                                                                       

Komisja Rewizyjna p. Przewodniczący H.W. Wolski                                  

członkowie p. Chor. Płaczek i p. Wachmistrz Radzimiński                    

Sąd Koleżeński przewodniczący p.  Dyr. H.W. Wolski              

Członkowie Chor Płaczek i p. Sumiński Antoni                                

Komisja Kontrolna Kierownik Lotów p.  Czaster Florian         

Członkowie p. Lipowski, Gąsiowowski i Sumiński.   

 

 



Tow. VIII – 22 „Rekord Powietrza”  

        Dnia 14 stycznia 1934r. odbyło się walne zebranie Tow. Na 

przewodniczącego wybrano p. Tośkowskiego Antoniego na sekr.       

p. Górskiego Jerzego.  

        Po odczytaniu protokółu z ostatniego zebrania złożyli 

sprawozdania członkowie ustępującego zarządu i otrzymali 

jednogłośne absolutorium. 

        W skład nowego zarządu weszli: Prezes Mania Paweł (ponownie)                 

sekretarz Górski Ryszard (ponownie) skarbnik  Ewert Alfred (ponownie) 

komisja rewizyjna – przewodniczący Tośkowski Antoni i czł. Bucholz 

Ewald. Kierownik Lotów – Ewert Alfred  

Wystawa Gołębi Pocztowych i Rasowych  

       W dniu 24 -26 lutego 1934r. staraniem Tow. „Jedność” odbyła się 

w Grudziądzu, w Sali „Tivoli” przy ul. Lipowej (na zdjęciu - oranżeria)  

 



Wystawa Gołębi Pocztowych i Rasowych. Powyższa wystawa 

zaznajamiając szerokie warstwy społeczeństwa z celem hodowli 

gołębi pocztowych, doskonale wypełniła swe zadanie propagandowe 

i przyczyniła się niezmiernie do zwiększenia ilości hodowców na 

Pomorzu.  

        Sędziowie p. Jezierski z Torunia i p. Krueger z Łodzi, stwierdzili,  iż 

Dzielnica Pomorska rozporządza pierwszorzędnym materiałem 

hodowlanym o bardzo wyrównanym poziomie i rokuje jak najlepsze 

nadzieje na przyszłość.  

        Organizacja wystawy była bez zarzutu, a ilość nadesłanych 

eksponatów przekroczyła granice przewidziane. 

 

Nagrody w dziale gołębi pocztowych otrzymali:  

I nagr. honorowa D.O.K. VIII – p. St. Tatuliński Grudziądz                                             

II nagr. honorowa D.O.K. VIII – p. J. Ławniczak Toruń                                 

Nagr. Lotniczej Szkoły Strzelania i Bombardowania – p. J. Rzeżuski           

Nagr. Banku Zw. Spółek Zarobkowych – p. P. Mania                          

Nagr. Starostwa Powiatowego – p. A. Sumiński                                  

Nagr. Magistratu m. Grudziądza – St. Goetze                                        

Nagr. Centrum Wyszkolenia Żandarmerii – p. Fl. Czaster                  

Nagr. Banku Ludowego – p. Aleksander Wilamowski                          

Nagr. „Dnia Grudziądzkiego” – p. rotm. Stanisław Zienkowski             

Nagr. mag. E. Dębińskiego – Stanisław Ratajczak                               

Nagr. 64 Pułku Piechoty – p. Antoni Gąsiorowski                              

Nagr. Grudziądzkiej Fabryki Chleba – p. Leon Ambrozjus                

Nagr. Kpt. Dr. Wójcika – p. Kryger                                                        

Nagr. Tow. „Rekord Powietrza” – p. Grabowski                                 

Nagr. Tow. „Poczta Nadwiślańska” – p. Paweł Mania                       

Nagr. Koła Dziennikarzy – p. Teodor Brzoska                                        



Nagr. pieniężna Zjednoczenia P.S.H.G.P. p. Jan Lutowski                 

Nagr. wartościowa Komitetu Wystawy – p. Maksymilian Zaklikowski     

Medal brązowy Zjednoczenia P.S.H.G.P. – p. Henryk Wolski            

Medal srebrny Okręgowego Zw. H.G.P. – p. Krajewski                    

Medal brązowy Okręgowego Zw. H.G.P. – p. Franciszek Jakubowski    

List pochwalny Zjednoczenia P.S.H.G.P. – p. Jan Pankowski              

Listy pochwalne Okr. Zw. H.G.P. – p. Kulima i Kazimierz Krzyżanowski   

Listy pochwalne Komitetu  Wyst. – p. Ambrozjus, Kryger, Bucholtz, 

Torliński, Preuss, Ewert, i lipowski  

           Nagrody w Dziale gołębi rasowych otrzymali: p. Stuermer,        

H. W. Wolski, St. Zienkowski, Jan Zienkowski, Demski, Kazimierz 

Wolski, Benedyktyński, Mania, Borkowski, Krzyżanowski, B. Schulc, 

Wrocławski, Sumiński i Mencha.   

 

W grudniu 1934 roku przestało istnieć                     

Towarzystwo H.G.P. „Rekord powietrza”  

- 1935 –  

Tow. VIII – 14 „Jedność”  

        Dnia 5 stycznia 1935r odbyło się walne zebranie Tow., które 

zagaił p. rotm. St. Zienkowski, witając obecnych gości i członków 

hasłem „Dobry Lot”  

        Po odczytaniu protokółu z ostatniego walnego zebrania 

przystąpiono do wyboru przewodniczącego. Jednogłośnie wybrano 

p.Dyr. H.W. Wolskiego.  

        Po złożeniu szczegółowych sprawozdań przez członków Zarządu i 

Komisji rewizyjnej udzielono ustępującemu zarządowi jednogłośne 

absolutorium i przystąpiono do wyboru nowego, w skład którego 



weszli: Prezes Henryk Wolski , vice Prezes p. Paweł Mania.                  

Sekretarz Jan Rzeżuski (powtórnie)                                                         

Skarbnik Stanisław Goetze (powtórnie)                                          

Kierownik lotów Antoni Tośkowski                                             

członkowie Cyryl Kruszewski, Antoni Gąsiorowski i Bronisław 

Świątkowski                                                                                      

gospodarz Antoni Sumiński, zast. gosp. Edward Bucholtz               

prezes sądu koleżeńskiego rotm. Stanisław Zienkowski               

ławnicy: Mieczkowski Zygmunt i p. Podjacki                                   

Komisja rewizyjna przewodniczący p. Wachmistrz Boss          

członkowie Zaklikowski Maksymilian i Sanewski   

        Towarzystwo jednogłośnie postanowiło serdecznie wyrazić 

podziękowanie za trzyletnią ofiarną pracę rotm. St. Zienkowskiemu.  

Ciekawostka  

Z okazji 10 lecia Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń Hodowców 

Gołębi Pocztowych postanowiono wydać podręcznik – książkę 

pamiątkową polskiego gołębiarstwa pocztowego.  

Legitymacja członkowska z 1934r Tow. Hod. Goł. Poczt. z Kolbuszowej.   



Nowy Zarząd Okręgowego Związku Tow. Hod. Goł. Poczt. na 

Dow. Okr. Korp. VIII.  Toruń 1934r. 

 

Siedzą (od lewej str.) p. Wojciechowski – ławnik, Andruszkiewicz – sekretarz, 

Ławniczak – prezes, rotm. Zienkowski z Grudziądza – zast. prezesa, Mikulski. 

Stoją (od lewej) p. Jaworski – skarbnik, Jaworski Tomasz jako gość,         

Dyrektor Henryk Wolski z Grudziądza – ławnik i Szytniewski – Zast. sekretarza. 

 



Tow. VIII – 043 „Poczta Nadwiślańska”  

Doroczne walne zebranie Tow. odbyło się 10 lutego 1935r przy 

licznym udziale członków. Zebranie zagaił prezes p. Teodor Brzózka, 

po odczytaniu protokółu i załatwieniu kilku spraw organizacyjnych 

wybrano na przewodniczącego p. Bernarda Żurawskiego, na 

protokólanta p. Jana Kozłowskiego, na ławników p. Jana Lutowskiego 

i p. Sanewskiego.  

Po złożeniu sprawozdań udzielono ustępującemu zarządowi  

absolutorium i wybrano nowy w składzie:  

Prezes Teodor Brzóska, zast. prezesa Jan Lutowski                         

sekretarz Bernard Żurawski,     zast. sekretarza Jan Kozłowski       

skarbnik Maksymilian Szulc                                                     

komendant lotów Leon Ambrozjus   ( wszyscy za wyjątkiem sekr. 

wybrani zostali ponownie)                                                                         

Komisja lotowa – Franciszek Walentowski – przewodniczący,    

p. Kalicki i Bartoszyński – członkowie.   

Mistrzostwo Pomorza 

        10 marca 1935r po raz pierwszy ustalono warunki zdobycia   

tytułu mistrza i vice - mistrza Pomorza w lotach gołębi starych.  

Sekcja „Wierny Ojczyźnie” 

W marcu powstała Sekcja Hod. Goł. Poczt.” „Wierny Ojczyźnie” 

której inicjatorem był p. Wojciech Torliński, robotnik zam. ul. 

Legionów 45 m 13.  

Sekcja otrzymała numer ewidencyjny VIII – 17. Powstało przy 

Komendzie Grockiej Związku Strzeleckiego w Grudziądzu. Zarząd 

Sekcji przedstawia się następująco: Kierownik p. Torliński Wojciech 

sekretarz p. Pankowski, skarbnik p. Maryniak 



- 1936 –  

Tow. „Jedność”  

Górny rząd od lewej: Paweł Mania, Antoni Gąsiorowski, Edmund Spychała, Jan 

Pawski; poniżej: drugi od lewej Dąbrowski, w środku rzędu płk. Stanisław Sitek 

– Komendant Żandarmerii Grudziądz, następny na prawo od niego (z wąsami w 

binoklach) Antoni Sumiński; Poniżej od lewej:(w mundurze) rotm. Stanisław 

Zienkowski, inż. Jan Rzeżuski, insp. kliniki Florian Czaster, prezes Tow. dyr. 

Henryk Wolski, Walentowski, w środku dolny rząd mecenas Kisielewski.  

W dniu 4 stycznia 1936r. odbyło się walne zebranie Tow. 

„Jedność” przy udziale wszystkich członków Tow. oraz przedstawicieli 

prasy i zaproszonych gości. Na przewodniczącego wybrano 

jednogłośnie p. rotm. St. Zienkowskiego, który do pióra powołał p. 

Tadeusza Kisielewskiego.  



Po omówieniu całokształtu pracy i stwierdzeniu jej wyników tak 

pod względem lotów jak i organizacji Towarzystwa,- ustępujący 

prezes p. dyr. Henryk Wolski podziękował wszystkim członkom za 

ofiarną pracę, wyszczególniając pp. A Gąsiorowskiego,                          

A Tośkowskiego, Br. Świątkowskiego, J. Rzeżuskiego i St. Goetzego, 

jako najbardziej przyczyniających się do rozwoju organizacyjnego 

towarzystwa, oraz powinszował sukcesu p. P. Mani zdobywcy 

pierwszego tytułu Mistrzostwa Pomorza.  

Po przemówieniu prezesa, zabrał głos sekretarz tow. p. J. 

Rzeżuski, który Wyjaśniwszy bliższe szczegóły co do prowadzenia i 

ilości korespondencji, przedstawił stan członków, który ostatnio 

wynosił 43 osoby. Z kolei p. St. Goetze skarbnik, przedstawił budżet 

ubiegłego roku, wykazujący dodatnie saldo. W sprawozdaniu 

podkreślił całkowite uregulowanie długów i zaległości.  

Sprawozdanie komisji rewizyjnej wykazało, iż kontrola kasy, 

ksiąg, inwentarza itp. wypadła bez nagannie, a samo tow. znajduje się 

na jak najlepszej drodze rozwoju. 

Po wyczerpaniu referatów przewodniczący p. rotm Zienkowski 

podziękował w imieniu  Towarzystwa prezesowi p. dyr. H. Wolskiemu 

za pracę i trudy, poniesione dla dobra organizacji i sportu 

gołębiarskiego. Absolutorium udzielono ustępującemu zarządowi 

wśród głośnych braw. Po dziesięciominutowej przerwie przystąpiono 

do wyboru nowego zarządu. Wybory przeprowadzono drogą 

głosowania tajnego i wypadły następująco: 

Na Prezesa Tow. wybrało p. Dyr. H. Wolskiego (ponownie) – 

jednogłośnie.  Vice Prezes p. Dobrowolski.                                     

Sekretarz – p. J. Rzeżuski (powtórnie) ; zastępca sekr. p. T. Kisielewki 

Skarbnik – p. St. Goetze (powtórnie), zastępca p. K. Krela 



Do komisji rewizyjnej weszli; jako przewodniczący p. mgr. 

Wasilewski. Członkowie – pp. Alojzy Gracz i Edmund Spychała. 

Komisja lotowa: przewodniczący- p. A. Gąsiorowski, członkowie –    

pp. Br. Świątkowski, Ewald Buchholz i Bolesław Czerwiński.              

Sąd Koleżeński: przewodniczący p. rotm. St. Zienkowski, członkowie – 

pp. Kazimierz Dobrowolski i Antoni Tośkowski.                                                 

Gospodarzem Tow. został p. Br. Świątkowski, zast. p. Sumiński Junior.  

Po zakończeniu wyborów i uchwaleniu szeregu wniosków, 

mających na celu dalszy rozwój Towarzystwa, zebrani członkowie 

samorzutnie ofiarowali sumy pieniężne potrzebne na zakup nowych 

zegarów kontrolnych. O godzinie 12.01 prezes Tow. H. Wolski 

zakończył zebranie hasłem „Dobry Lot.” 

 

m/s  „Stefan Batory”  

 17 maja 1936r  w Gdyni nastąpiło uroczyste podniesienie 

bandery na pokładzie pierwszego transatlantyka m/s „Stefan Batory.” 

Hodowcy gołębi pocztowych również uczestniczyli w tej doniosłej 

uroczystości państwowej. W ten sposób nasi koledzy zaznaczyli swą 

tożsamość na arenie międzynarodowej, gdyż to zdjęcie opublikowane 

było w prasie zagranicznej i książce wydanej o naszym „Batorym”. 

Zdjęcie wykonano tuż przed dziewiczym rejsem Gdynia – Nowy Jork 

dnia 18 maja 1936r.  

 

 

                    

 

 



Na pamiątkowej fotografii jako przedstawiciel Zjednoczenia Polskich 

Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych p. Bolesław Rydwelski 

(pan w białej czapce po środku) grudziądzki sędzia do oceny gołębi na 

wystawach   

Bolesław Rydwelski     

- urodzony 5 czerwca 1901r. w Świeciu 

n/Wisłą, syn Ewy i Franciszka. Rodzice 

wraz z synami Antonim, Józefem i 

Bolesławem wyemigrowali do Niemiec i 

przebywali w obrębie Westwelii gdzie 

Bolesław po raz pierwszy spotkał się z 

gołębiami pocztowymi.                             – 

Po odzyskaniu niepodległości Bolesław 

powrócił do Świecia. Zawiera w roku 

1925 związek małżeński.   



 W 1926r. przenosi się wraz z małżonką i córką do Gdyni, gdzie 

zakłada własną firmę budowlaną w zakresie wykonawstwa 

elementów z kamienia naturalnego i lastryka.                                          

– w tym okresie zakłada hodowlę gołębi pocztowych i wstępuje do 

Towarzystwa H. G. P. w Gdyni. 

- w czasie wybuchu II wojny światowej powołany zostaje do służby 

pomocniczej TOT na froncie Wschodnim , okolice Białorusi.                

Po wojnie ocalały wraca do Gdyni. W latach 1946/ 47 likwiduje firmę. 

Następnie przeprowadza się do Grudziądza, nawiązuje członkostwo w 

lokalnym Tow. H.G.P. VIII – 10 „Poczta Ndwiślańska”.  

8 grudnia 1949r. w Krakowie uzyskał tytuł Sędziego Dyplomowanego 

Zjednoczenia Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych.  

 



Tow. „ Poczta Nadwiślańska”  

Zarząd Towarzystwa VIII – 43 „Poczta Nadwiślańska” 

ukonstytuował się na dorocznym walnym zebraniu w dniu 13 grudnia 

1936r. w składzie następującym;                                                         

 prezes Walentowski Franciszek adr.  ul. Księdza Butkiewicza nr 7.                                                                           

vice prezes Lutowski Jan  adr. Grudziądz ul. Legionów nr 15.  

Sekretarz - Brzózka Teodor adr. Grudziądz ul. Rynek nr 10/2.    

Zastępca sekretarza – Binert Wincenty.                                         

Skarbnik – Tatuliński Stanisław adr. Ul.  Chełmińska nr 1.    

- 1937 –  

XI Wszechpolski Pokaz Gołębi Pocztowych w Inowrocławiu.  

 Nagrody przyznane za gołębie pocztowe na XI Wszechpolskim 

Pokazie Goł. Poczt. w klasie gołębi zwycięskich od 301 do 500 km     

drugie miejsce zajął gołąb p. Pawła Mani z Tow. VIII – 14 „Jedność” – 

nagroda pieniężna Dowódcy Okręgu II złotych 30,- na zakup sprzętu 

gołębiarskiego.  

 W klasie gołębi 

młodych zwycięskich ponad 

100 km – 9 nagroda dla pana 

rotm. St. Zienkowskiego z 

Tow. VIII – 14 „Jedność” 

medal złoty mały 

Zjednoczenia Polskich 

Stowarzyszeń Hodowców 

Gołębi  Pocztowych.        

 



Ponadto na pokazie tym p. rotm. Zienkowski St. 

Zaprezentował w dziale gołębi innych ras następujące rasy: 

stawaki, garłacze angielskie, sroki angielskie oraz olbrzymy 

rzymskie.  

Tow. VIII – 14 „Jedność”  

Nowy zarząd Towarzystwa  

Prezes – p. Ratajczak Stanisław      Vice prezes – p. Edmund Spychała 

Sekretarz – p. Franciszek Jakubowski                                                

Skarbnik – p. K. Krela (powtórnie)                                                  

Gospodarz – Bronisław Świątkowski (powtórnie)                              

Komisja rewizyjna – przewodniczący p. mgr. J. Wasilewski     

Członkowie – p. Alojzy Gracz i Cyryl Kruszewski   

„Hodowca Gołębi Pocztowych”  

 Po śmierci Mariana 

Kwietniewskiego,(27 IV 37) redaktora 

naczelnego „Hodowcy” redakcja 

przeniesiona została do Grudziądza  i 

powierzona została Alojzemu 

Majorowiczowi, pierwszemu zawodo-

wemu dziennikarzowi, który 

profesjonalnie zajął się 

redagowaniem naszego miesięcznika. 

Kazimierz Jakubowski (na zdjęciu) nie – 

wątpliwy autorytet, członek kolegium 

redakcyjnego  naszego pisma tak o 

naszym koledze Alojzym 

Majorowiczu pisał. „ Do marca 1937 roku brakowało generalnej linii, 

rokującej podniesienie poziomu czasopisma. Ten nader ujemny stan 



rzeczy zmienił zawodowy dziennikarz i hodowca A. Majorowicz, 

piszący liczne artykuły pod pseudonimem „Almar” i A.M. Otworzył on 

na łamach naszego „Hodowcy” okno szeroko na cały świat 

gołębiarski. Czasopismo wychodzące z grudziądzkiej drukarni Wiktora 

Kulerskiego zdobyło sobie zasłużone uznanie potęg gołębiarskich w 

Belgii, Francji, Anglii i innych państwach. Wiadomości zagraniczne 

rozszerzały horyzont myślowy polskich hodowców. Ukazywały się 

artykuły fachowe takich asów jak: Karol Pospisil, przewodniczący 

Centr. Zw. Stow. H.G.P. w Czechosłowacji. Louis Palliez, prezes Gen. 

Zjed. T.G.P. we Francji. Violette, nacz. red. „Le Messager 

Colombophile” Bruksela. S.H. Jackson, red. Angielskiego czasopisma 

„The racing Pigeon” omówił szczegółowo numery z lipca i  sierpnia 

„Hodowcy” z 1937r. Również niemieckie czasopismo „Zeitschrift fur 

Brieftaubenkunde” wzmiankowało o Polsce w związku z Kongresem. 

La Vie Colombophile pisze, że zagranica coraz bardziej interesuje się 

polskim gołębiarstwem pocztowym. Pisano u nas o hodowli w 

Szwajcarii, Argentynie i Japonii. Ukazywały się pozdrowienia dla 

hodowców polskich z Londynu i fotografie majora Osmana i Jaksona.  

 Prof. Roman Jankowski z Warszawy ogłosił sprawozdanie niemal 

że na gorąco z I Olimpiady goł.  w Brukseli, szczegółowe wrażenia 

opisał dwukrotnie z tej Olimpiady Michał Sławiak i Piotr Sikora. 

 Henry Landercy ogłosił na łamach naszego czasopisma artykuł o 

przygotowywaniu gołębi pocztowych na dalekie dystanse.  

Everard Tresidder – Anglia również pisał o lotach 

dalekodystansowych a H. S. Jackson: na temat prasy gołębiarskiej w 

Anglii.  

Po przeniesieniu redakcji z powrotem do Warszawy 1 kwietnia 

1938r. poziom znów się obniżył.      

  



Drukarnia Wiktora Kulerskiego gdzie drukowano „Hodowcę” 

W październiku 1910r. Wiktor Kulerski nabył w Tuszewie przy Drodze 

Łąkowej 34 morgowe gospodarstwo, płacąc 44.000 marek. W ciągu 

trzech lat wybudował biurowiec, drukarnię, magazyny i elektrownię. 

Koszt wyniósł 440.000 marek. Po wyposażeniu stała się 

najnowocześniejszą drukarnią w Polsce. Zakupiono maszynę 

dociskową firmy 

„Victoria” do 

druku obrazów 

kolorowych, co 

było nowością 

na świecie. Spod 

niej wychodziły 

plakaty wybi – 

tnych gołębi, 

które to plakaty 

dodawane były 

do „Hodowcy.”  Jako ciekawostkę podam, w przeciągu trzydziestu lat 

zużył 827 wagonów papieru!  To jest 27 wagonów na rok. 



Grudziądz 1935r. Walny Zjazd Dziennikarzy Pomorskich wśród których jest 

Alojzy Majorowicz nawiasem mówiąc zięć Wiktora Kulerskiego. 

Wiktor Kulerski - (20 III 1865 – 18 X 1935) 

Polski działacz społeczno – polityczny, 

dziennikarz i wydawca. W 1914r. „ Gazeta 

Grudziądzka” osiągnęła nakład 136.000 i było 

to największe polskie pismo na świecie.  

 Jego córka Leontyna wyszła za mąż za 

A. Majorowicza  Dziennikarza, „Gazety 

Grudziądzkiej” i „Gońca Nadwiślańskiego,” 

oraz Redaktora naczelnego miesięcznika        

„Hodowcy”, za razem hodowcy gołębi 

pocztowych. Współzałożyciel Kubu H.G.P. 

„Ikar”  



Tow. VIII – 14 „Jedność” 

 Dnia 10 czerwca 1937r. odbyło się drugie walne zebranie Tow. 

które zagaił prezes Stanisław Ratajczak hasłem Dobry Lot. Następnie 

prezes powitał zaproszonych Gości m.in. p. kap. Świtalskiego ze 

Starostwa Grudziądzkiego, poczem odczytano porządek obrad. Po 

przeczytaniu protokołu i sprawdzeniu obecnych, przystąpiono do 

wyboru częściowego nowego zarządu w składzie następującym:  

Prezes St. Ratajczak, zast. prezesa Alojzy Gracz                                    

Sekretarz Jerzy Górski, zast. sekretarza Bolesław Czerwiński     

Skarbnik Kaz. Jena, dalszych czł. Zarz.  pozostawiono tych samych.   

Po wyborach zdali sprawozdanie z zebrania Rady Ogólnej w 

Warszawie p. dyr. H. Wolski (przewodniczący komisji rewizyjnej 

Zjednoczenia Polskch Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych przez dwie 

kadencje) i redaktor A. Majorowicz.                                                             

Na wniosek dyr. Wolskiego, założyciela fundacji na zakup 

gołębnika polowego na podwoziu samochodowym, zarząd Tow. 

zobowiązał się przekazać na konto Zjednoczenia 41 zł, jako dar  dla 

armii polskiej to jest 1 zł. od każdego członka. Wniosek ten przyjęto 

burzą oklasków przez zebranych członków.  

Przed zakończeniem zebraniana wniosek p. A. Goetzego zebrani 

uczcili pamięć śp. Mariana Kwietniewskiego, kierownika biura 

zjednoczenia P.S.H.G.P. i redaktora miesięcznika „Hodowca gołębi 

pocztowych” przez powstanie i minutową ciszę.            

Po wyczerpaniu porządku obrad prezes p. St. Ratajczak 

nawołuje do dalszej i gorliwej współpracy i zamyka zebranie hasłem 

„Dobry Lot.” 



 

Jedno z ostatnich zdjęć Tow. VIII – 14 „Jedność” i VIII – 43 „Poczta 

Nadwiślańska” 

Rozpoznani to, od prawej strony: pp. 1. Antoni Gąsiorowski, 2. Bronisław 

Świątkowski 3. Inż. Jan Rzeżuski  4.(?)  5. Dyr. Henryk Wolski. 6. Jan Lutowski    

7.Władysław Koseda  8. Stanisław Ratajczak 9. Bronisław Czerwiński 10,11 i 12 

to osoby nie rozpoznane.   

 

Obrączka Polska z 1920r. 

 



Lot propagandowy  

Podczas lotu propagando – 

wego w Warszawie w dniu 8 

sierpnia 1937r. zwracał 

uwagę kosz Tow. VIII – 43      

„Poczta Nadwiślańska” z 

Grudziądza, ozdobiony pię – 

knym transparentem  

łączność – Siła           

Idziemy z pomocą dla 

Ojczyzny                        

Tow. Hod. Goł. Poczt. 

„Poczta Nadwiślańska”           
(na fotografii)  

 

 

 

Klub H.G.P. „Ikar” VIII – 22   

Dnia 20 listopada 1937 roku na zaproszenie członków – 

założycieli pp.: płk. Stanisława Sitka, rotm. Stanisława Zienkowskiego, 

dyr. Henryka Wolskiego, red. Alojzego Majorowicza, inż. Jana 

Rzeżuskiego i Kazimierza Dobrowolskiego odbyło się pierwsze 

założycielskie Walne zebranie organizacyjne klubu H.G.P. „Ikar” – 

Grudziądz.  

Sprawę utworzenia nowego Tow. referował zebranym 

przewodniczący komisji reorganizacyjnej Tow. „Jedność” p. dyr. H. 



Wolski, zdając jednocześnie obszerne sprawozdanie z dotychczasowej 

działalności tejże komisji. 

Po jednomyślnym wyrażeniu zgody przez zebranych za 

utworzeniem nowego klubu hodowców gołębi pocztowych na 

przewodniczącego zebrania wybrano p. rotm. Zienkowskiego.  

W imieniu członków założycieli Klubu p. dyr. Wolski podał do 

ogólnej wiadomości że, komitet organizacyjny ustalił nazwę Klub 

„Ikar” i że organizacja ta została tak przez Zjednoczenie P.S.H.G.P. jak 

i Okręgowy Związek H.G.P. na D.O.K. VIII zaakceptowana, uzyskując 

numer ewidencyjny VIII – 22.  

Po przyjęciu nowego statutu nastąpił wybór zarządu Klubu. 

Wybrani zostali pp.:  

Prezes dyr. H. W. Wolski, zat. Prezesa rotm. St. Zienkowski               

Sekretarz red. A. Majorowicz, zast. sekretarza inż. J. Rzeżuski            

Skarbnik St. Goetze                                                                           

Przewodniczący kom. Rewizyjnej insp. F. Czaster            

Przewodniczący Sądu koleżeńskiego mgr. Dębski                                    

na członków wybr. mgr. Wasilewskiego i Mazurowskiego   

Komendant lotów A. Gracz                                                                                  

na członków wybr. P. Mania i C. Kruszewskiego  

- 1938 –  

III Grupa Lotowa Grudziądz przeprowadziła w sezonie 1938 

następujące loty konkursowe gołębi starych:  

Narzym 109 km – wysłano 76 goł. 1. L. Ambrozjus 2. J. Brzuskiewicz 

Przasnysz 166 km – wysłano 186 goł. 1. St. Zienkowski 2. H. Wolski                

3. Zienkowski.                                                                                                 

Ostrołęka 210 km – wysłano 70 goł. 1. J. Brzuskiewicz 2.i 3. J. Górski  



Białystok 309 km –   wysłano 81 goł. 1.M. Zaklikowski 2. P. Mania      

3. St. Sitek                                                                                                       

Zahacie 677 km – wysłano 42 goł. 1. I 2. M. Zaklikowski 3.St. Sitek  

 

Mistrz gołębi starych 1938r. 

VIII – 43 „Poczta Nadwiślańska   

Leon Ambrozjus                          

Vice  mistrz gołębi starych    

VIII – 43 „Poczta Nadwiślańska 

Jan Brzuskiewicz  

 

Ciekawa „kabina” do lotów 

ćwiczebnych, na brak tlenu się nie 

narzeka, klasa „S” z fotelami!  

Loty konkursowe gołębi młodych 1938r. 

Zawidz 105 km wysł. 55 goł. 1. Br. Świątkowski 2. i 3. J. Zielaskowski  

Przasnysz 166 km wysł. 146 goł. 1. Br. Świątkowski 2. I 3. St. Tatuliński  

Mistrz gołębi młodych 1938r. 

Tow. „Poczta Nadwiślańska”  

Władysław Koseda  

Vice mistrz gołębi młodych 

Tow. „Poczta Nadwiślańska”  

Lutowski Kurt Alfons  

Do zdjęcia …i tak też można. 



- 1938-   

Zarząd Tow. „Poczta Nadwiślańska” VIII – 43  

Prezes: Władysław Koseda    Zast. prezesa: Leon Ambrozjus  

Sekretarz: Teodor Brzoska,    Skarbnik: Stanisław Tatuliński 

- 1939 –  

Walne zebranie Tow. H.G.P. VIII – 43 „Poczta Nadwiślańska” odbyło 

się w lokalu prezesa Władysława Kosedy przy ul. Rybackiej nr 43 w 

dniu 22 stycznia 1939r w Grudziądzu.  

Nowy zarząd  

Prezes Władysław Koseda  Vice prezes Jan Lutowski                  

Sekretarz Kurt Alfons Lutowski                                                         

Skarbnik Stanisław Tatuliński                                                                        

Komisja rewizyjna Przewodniczący Franciszek Walentowski  

członkowie Jan Lutowski i Walenty Byszewski                                  

Komendant lotów Świątkowski L. Ambrozjus i Jan Brzuskiewicz         

Sąd polubowny F. Walentowski czł. St. Zieliński i Jan Lutowski  

Plan Lotów  

1. Przasnysz 166 km I ngr. 5zł. gotówką II. 4 zł. III. 3zł. IV. 2 zł.  

2. Ostrołęka 210 km I nagr. 5 zł. II 4 zł.  

3. Białystok  307 km  I nagr. 8 zł. II 6 zł. III 5 zł.  

4. Zahacie     686 km  I nagr. 15 zł. II 10 zł.  

 

 

 

 

 



Ostatnie zebranie   

Przed drugą Wojną Światową odbyło się w lokalu prezesa 

Tow. VIII 43 „Poczta Nadwiślańska”  Władysława Kosedy dnia 3 

czerwca 1939 roku przy ul. Rybackiej nr 43. Było to ostatnie 

zebranie Towarzystwa hodowców gołębi pocztowych w 

Grudziądzu. 

 

 

Rozpoznani od str. lewej stoją: pp. 1 i 2 n/n 3.Jan Pawski, 4.n/n  5. Leon 

Ambrozjus, Tadeusz Kaube i Jan Brzuskiewicz.  

Siedzą od str. lewej: Stanisław Tatuliński, Walenty Byszewski, Wł. Koseda, 

Jan Lutowski. Franciszek Walentowski.  

Klęczą między dyplomami od str. lewej: Bronisław Stolp i Fr. Jarzyński.  

 

 

 



Druga wojna Światowa  

Już od wczesnych godzin rannych, około godziny 5:00  w pobliżu 

granicy polsko – niemieckiej w rejonie Gardei i Rusinowa zaczęło się 

ostrzeliwanie przez niemiecką artylerię dalekosiężną polskich pozycji 

obronnych. Pierwszym „symbolem” złamania suwerenności było 

zniszczenie granicznych szlabanów w Gardei (na zdjęciu) 

Dnia 3 września Niemcy przełamali polską obronę nad rzeką Osą 

w kierunku Księżych Gór. Następnie po ciężkich bojach wdarli się do 

miasta w okolicach 23 Stycznia. Na krótko udało się wyprzeć 

agresora. Wieczorem 4 września komisaryczny Prezydent Grudziądza 

Damazy Raszkowski zdał w ratuszu administrację przedstawicielom 

wojsk niemieckich. Zaczęła się okupacja. Rekwizycja i zajęcia 

polskiego mienia w pierwszych tygodniach okupacji przeprowadzały 

organy policyjne i wojskowe.  

W meldunku z 6 września 1939r przesłanym do centrali w 

Berlinie Einsatzgruppe V donosiła między innymi:  



„W Grudziądzu Ensatzkommando 1 przeprowadziło rewizje w 

gmachach publicznych. W Grudziądzu, Lubawie i Działdowie zostały 

przeprowadzone rewizje w pomieszczeniach wszystkich władz straży 

granicznej, Komisariatów granicznych, policji państwowej, urzędów 

pocztowych, Starostw i Towarzystw. Znaleziono wiele akt kartotek i 

materiałów fotograficznych w pomieszczeniach Związku Strzeleckiego 

przy ul. J. Hallera w Grudziądzu”.  

Meldunek z dnia 9 września  

„W dalszym ciągu przeprowadzane są masowe przeszukiwania i 

rewizje mieszkań i posesji. Rezultatem tych działań było 

zabezpieczenie 365 karabinów, 6 skrzyń pocisków i 2 skrzyń  masek 

gazowych. Zabezpieczono duże ilości bielizny i mat. Tekstylnych”.  

„Ponadto 187 worków żyta, pszenicy, ryżu i nasion 

strączkowych, a nadto udało się skonfiskować 182 gołębie pocztowe 

należące do polskiego związku gołębiarskiego w Grudziądzu”.  

Napaść Sowiecka na Polskę  

 Niedziela  17 września 1939 roku była dniem Sowieckiej napaści 

na Rzeczpospolitą Polską. Był to początek niewypowiedzianej wojny. 

„Trzeba zabić polskich oficerów bo są zatwardziałymi, 

nierokującymi poprawy wrogami władzy Sowieckiej” – zaproponował 

Beria, Stalin przytaknął. 

 Już we wrześniu i październiku Armia Czerwona uznając 

polskich oficerów za wrogów klasowych wywiozła i zamordowała 

około 2500 tyś. polskich żołnierzy, wśród których byli grudziądzcy 

hodowcy gołębi pocztowych, między innymi rotmistrz Stanisław 

Zienkowski czy komendant C.W.Ż  ppułk. Stanisław Sitek. 

 



Rotm Stanisław Zienkowski 

(8 X 1894 – 1940)  

                                                                                                                                     

Od 1920 Członek Stowarzyszenia 

„Jedność” – Grudziądz i okolice.  

rotmistrz Kawalerii 11-go pułku 

Ułanów Centrum Wyszkolenia 

Kawalerii. 

Mieszkał w koszarach Bolesława 

Śmiałego przy ulicy Chełmińskiej 

nr 69. Wielokrotny prezes 

Stowarzyszenia a potem 

Towarzystwa „Jedność”. Inicjator imprez o charakterze popularyzacji 

gołębiarstwa pocztowego. Jeden z pierwszych rzeczoznawców do 

oceny gołębi na pokazach. W 1937r uhonorowany Dyplomem 

Honorowym Stowarzyszeń Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych za 

całokształt 25- lecia pracy na rzecz gołębiarstwa w Polsce. 

W 1939r został aresztowany i osadzony jako jeniec w obozie 

Starobielsk, zamordowany w Harkowie w kwietniu 1940r.   

 

Tabliczka numer 17.669 z pomnika w Katyniu upamiętniająca ofiary 

mordu Sowieckiego z 17 września 1939 roku. 



pułk. Stanisław Sitek                             

( 17 listopada 1890 – 1940) 

     Urodził się w Warszawie. Po 

raz pierwszy zetknął się z 

Grudziądzem w 1922r ,gdzie w 

okresie od 15 września do 15 

lutego 1923r przebywał na IV 

kursie Oficerskim Szkoły 

Żandarmerii Wojskowej. 

Uzyskał bardzo dobre postępy 

w nauce. Na stałe do 

Grudziądza został przeniesiony 

26 stycznia 1930r , gdzie objął  

stanowisko dowódcy Dywi -

zjonu Szkolnego Żandarmerii. 

Następnie został komen -

dantem Centrum Wyszkolenia 

Żandarmerii w Grudziądzu  

Mmieszkanie służbowe miał w 

koszarach im. Króla 

Władysława Łokietka  przy ulicy 

Karabinierów, gdzie na strychu 

jednego z koszarowców  

zbudował swój gołębnik. Z 

lewej strony fotografii, w 

dachu w „wolim oku” widać 

wylot gołębnika z kilkoma 

gołębiami p. majora.  

 



 Wstąpił do Tow. H.G.P. VIII – 14 „Jedność” prawdopodobnie w 1934 

lub 35r. pod namową serdecznego kolegi hodowcy gołębi poczto -

wych porucznika pilota Orzechowicza. Z racji zajmowanego stano –

wiska wojskowego w Tow. nie udzielał się, nawet gołębiami zajmował 

się jego adiutant por. Zygmunt Mazur.  

Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego  

 11 listopada 1931r na dziedzińcu 

C.W.Ż został odsłonięty pomnik 

Marszałka Józefa Piłsudskiego,  powstał 

ze składek żołnierzy C.W.Ż. z inicjatywy 

Komendanta majora St. Sitka, według 

projektu por. T. Niesiewicz - 

Dobrzańskiego. Wykonany został pracą 

szeregowych pod kierownictwem mistrza 

kamieniarskiego Jana Kostuchowskiego z 

Grudziądza 

      19 września 1939r dostał się do 

sowieckiej niewoli i osadzony został w obozie jenieckim w 

Ostaszewie. Zginął z rąk Sowietów w okresie marzec – maj 1940r w  

Miednoje.                                             

                                                                                                                   

W 1994 r. został patronem 

szkoły podstawowej nr 5 w 

Grudziądzu. 

  

 

 



- 1940 –  

 W styczniu 1940r. została założona przez T. Kaubego tajna 

organizacja konspiracyjna „Rota”. Celem organizacji była walka o 

niepodległość Polski, poprzez przygotowanie struktur organizacyjnych 

oraz podjęcie zadań sabotażowych. 

„Rota” istniała kilka miesięcy, na 

skutek zdrady, los jej członków był 

stracony. W maju, w obawie przed 

aresztowaniem Tadeusz Kaube udał 

się do Warszawy i tam został 

aresztowany. 1 czerwca 1940r. 

sprawcą jego aresztowania oraz 

rozpracowania „Roty” przez gestapo 

okazał się były podoficer  WP, a 

następnie konfident gestapo i 

zarazem członek „Roty” zaufany 

kolega Alfons Lipowski. Po 

trwającym ponad rok śledztwie, Sąd 

Wojenny w Poznaniu sądził  49 osób, cztery osoby skazane zostały na 

karę śmierci T. Kaube (na zdjęciu)  Michał Kwiatkowski z Grudziądza 

Marek Staśkiewicz z Torunia oraz zaocznie Jan Cybulski z Grudziądza. 

Urządzono pokazówkę i zgilotywano skazańców na głównym Rynku 

przy udziale spędzonych na moment egzekucji Polaków.  

 Urodzony 5 lipca 1921r. w Bydgoszczy, zamordowany 20 maja 

1942r. Był synem Franciszka Kaube właściciela kina „Apollo” przy ul. 

Groblowej w Grudziądzu gdzie zresztą mieszkał. Uczęszczał do szkoły 

powszechnej i gimnazjum w Grudziądzu. W 1939r. zdał tzw. Małą 

maturę. 



Nieistniejące dwa budynki przy ul. Groblowej (obecnie parking) W 

szczycie kamienicy gdzie mieszkał. Widoczna jest na załączonej 

fotografii klapa gołębnika Tadeusza.  

 Tadeusz Kaube wstąpił do Tow. „Poczta Nadwiślańska” mając 

niespełna 17 lat za zgodą rodziców. Swoje pierwsze gołębie pocztowe 

miał od Leona Ambrozjusa z ul. Brackiej 4 (Marcinkowskiego) i Jana 

Brzuskiewicza z ul. Szewskiej obaj z Grudziądza i z tego samego Tow.  

W 1997 r. społeczeń –

stwo Grudziądza oraz 

weterani AK upamiętni- 

li, wystawiając pomnik 

Polski Walczącej ku czci 

twórcom „Roty” 

Kaubego, Staśkiewicza i  

Kwiatkowskiego.         

Plac Niepodległości, ul. 

Groblowa 



- 1941 –  

Na liście wydanej przez gestapo poszukiwany był Alojzy 

Mojorowicz grudziądzki hodowca działacz Tow. „Jedność” później 

współorganizator Klubu h.g.p. „IKAR” a nade wszystko redaktor 

„Hodowcy”, kiedy drukowany był w Grudziądzu. (1937r) z zawodu 

dziennikarz, związany z „Gazetą Grudziądzką” i „Gońcem 

Nadwiślańskim”  

                                                           

Schwytany na Kielecczyźnie i wywieziony transportem z 

Radomia do KL. Auschwic – Birkenau, (na zdjęciu) wraz z profesorem 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Adamem Haydelem. Alojzy Majorowicz 

(numer obozowy 10554) zginął w obozie 19 marca 1941 roku.    

 

 

 

 

Koniec części pierwszej 1920 – 1939. 


