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REGULAMIN
 

ORGANIZATOR - KTK KALINKA / ODDZIAŁ PTTK W GRUDZIĄDZU 

 

KOMANDOR - Grzegorz Rakowiecki 
 

 

TERMIN I MIEJSCE ZBIÓRKI - 24.04.2016 Fontanna – Pomnik Flisaka  / godz. 10
00

 
 

CEL 
- uczczenie pamięci wybitnych żołnierzy 

- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu 

- poznanie historii miejsc i ludzi związanych z naszym miastem i jego okolicami 

 

TRASA RAJDU  

- Grudziądz (Marina) - Nowa Wieś - Zakurzewo - Dusocin - Skurgwy - Białochowo - Lisie Kąty - 

Grudziądz (Tarpno MORiW) (ok. 35 km) 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcYRcH-i2D34.kxIm3NqDnAj4&usp=sharing  
 

ŚWIADCZENIA OGANIZATORA 
- potwierdzenie punktów na KOT 

- okolicznościowa naklejka 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

- przestrzeganie karty turysty 

- młodzież do lat 18 uczestniczy pod opieką osoby dorosłej 

 

Osoby z opłaconą składką PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali 

uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim jak i przez nie. 

 

RAJD ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ 

Organizacja zlotu opiera się na zasadzie „non profit” przy wykorzystaniu, zaangażowaniu i działalności wolontariuszy 

i nie ma charakteru komercyjnego 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcYRcH-i2D34.kxIm3NqDnAj4&usp=sharing


płk. Stanisław Sitek 

Dzieciństwo i wczesna młodość 

Stanisław Sitek urodził się 17 listopada 1890 r. w Warszawie, w rodzinie 

mieszczańskiej Walentego i Wiktorii z domu Kurzelów. W rodzinnym mieście 

ukończył średnią szkołę techniczną dróg żelaznych z tytułem technika kolejowego. 

Jeszcze jako uczeń wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej i przydzielony został 

do Organizacji Bojowej PPS. Po ukończeniu nauki w szkole podjął pracę 

w kolejnictwie. W okresie Rewolucji 1905-1907 jako członek Organizacji Bojowej 

PPS brał udział w licznych zamachach na carskich policjantów, żandarmów 

i urzędników. Brał też udział w przygotowaniach do drugiego zamachu na 

rosyjskiego gubernatora w Warszawie - Skałowa. 

W 1909 r. poszukiwany przez rosyjską policję, zmuszony był opuścić ziemie zaboru rosyjskiego 

i przenieść się do Galicji. Mieszkał w Krakowie i Lwowie. Wstąpił do Związku Walki Czynnej i został 

bojowcem plutonu „Kuby”. 

W 1910 r. S. Sitek jako emigrant wyjechał do Stanów Zjednoczonych i wstąpił do Związku Socjalistów 

Polskich - Oddział „Praca”. Kiedy w 1913 r. w Chicago powstał Komitet Obrony Narodowej - został jego 

członkiem. Z czasem został zastępcą sekretarza zarządu Komitetu. Pod koniec stycznia 1915 r. Komitet 

wysłał go wraz z grupą ochotników do Europy. Stanisław Sitek po przedarciu się przez walczące fronty 

dotarł do Galicji, gdzie wstąpił do Legionów Polskich. Służbę w Legionach rozpoczął od szeregowca. 

W latach 1915-17 jako podoficer był związany z jednostkami wywiadu Legionów Polskich. 

Służba wojskowa 

W 1917 r. został przeniesiony do żandarmerii i otrzymał stopień podporucznika żandarmerii. Od 

11.11.1918 r. był oficerem żandarmerii Wojska Polskiego. Kolejno był: powiatowym oficerem żandarmerii 

w Ostrowie, Łomży, Warszawie, Sokółce i Bobrujsku. W 1920r. był dwukrotnie awansowany do stopnia 

porucznika i kapitana żandarmerii. W 1921 r. wysłany został na Górny Śląsk, gdzie szkolił żandarmerię 

powstańczą. W latach następnych służył m. in. w Dywizjonie Żandarmerii Wojskowej nr 3 w Grodnie. 

Stanisław Sitek po raz pierwszy zetknął się z Grudziądzem w 1922 r., gdzie w okresie od 15.09.1922 r. do 

15.02.1923 r. przebywał na IV Kursie Oficerskim Szkoły Żandarmerii Wojskowej. Uzyskał bardzo dobre 

postępy w nauce. Po powrocie do swojej jednostki w Grodnie został mianowany komendantem jej kadry.    

W dniu 15 sierpnia 1924 r. S. Sitek został awansowany do stopnia majora. W 1927 r. został dowódcą 

3 Dywizjonu Żandarmerii w Grodnie. Na stałe do Grudziądza S. Sitek został przeniesiony 26.01.1930 r., 

gdzie objął stanowisko dowódcy Dywizjonu Szkolnego Żandarmerii. Następnie został komendantem 

Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Swoje mieszkanie prywatne miał w koszarach króla 

Władysława Łokietka. W dniu 1.01.1933 r. otrzymał stopień podpułkownika żandarmerii. 

Za jego czasów na dziedzińcu Centrum Wyszkolenia Żandarmerii 11.11.1931 r. został odsłonięty pomnik 

Józefa Piłsudskiego. Przy Centrum utworzono Dział Wydawniczy, wydający podręczniki, skrypty oraz inne 

materiały o żandarmerii, w tym serie kodeksów karnych. 

W Grudziądzu przebywał Stanisław Sitek do 1939 r. W tym czasie został mianowany szefem żandarmerii 

Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. 

W dniu 19.09.1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli i osadzony został w obozie jenieckim 

w Ostaszkowie. Zginął z rak Rosjan w okresie marzec - maj 1940 r. prawdopodobnie w Miednoje. 

Stanisław Sitek był żonaty z Felicją z Szalewiczów. Dzieci nie mieli. 

 

W 2007 r. Minister Obrony Narodowej mianował pośmiertnie podpułkownika Stanisława Sitka na stopień 

pułkownika Wojska Polskiego. 6.06.2008 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu otrzymała imię 

płk. Stanisława Sitka. 

Najważniejsze Ordery i Odznaczenia Wojskowe: 

 W 1923 r. został odznaczony Krzyżem Walecznym za czyny bojowe. 

 W 1928 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

 W 1929 r. Komisja Odznaczeniowa PPS wystąpiła o nadanie mu Orderu Odrodzenia Polski kl. IV. 

 W 1931 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. 

 Umieszczony przez Prezydenta RP na Pomniku Katyńskim Srebrny Krzyż Virtuti Militari odznacza 

wszystkie ofiary tym zaszczytnym Orderem Wojskowym. 



Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu 
Ośrodki szkoleniowe żandarmerii z okresu międzywojennego: 

 Szkoły Żandarmerii w Warszawie, Biedrusku i ostatecznie w Grudziądzu (1918-1922) 

 Centralnej Szkoły Żandarmerii w Grudziądzu (1922-1927) 

 Dywizjonu Szkolnego Żandarmerii w Grudziądzu (1927-1930) 

 Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu (1930-1939) 

Już w roku 1918 powstające samorzutnie oddziały żandarmerii pod nazwą Polska Żandarmeria Krajowa 

rozpoczęły zadania związane z zabezpieczeniem dobra narodowego i wszystkich obywateli. Równolegle 

z powołaniem pierwszych pododdziałów powstała Szkoła Żandarmerii Polowej w Warszawie, której 

celem było przygotowywanie żołnierzy do służby w żandarmerii polowej. W związku z utworzeniem 

w kwietniu 1919 roku Żandarmerii Wojskowej, Szkołę Żandarmerii Polowej przekształcono w lipcu 1919 r. 

w Szkołę Żandarmerii, która mieściła się kolejno w Warszawie, Biedrusku i ostatecznie w Grudziądzu. 

W końcu lata 1922 roku szkoła otrzymała nazwę Centralna Szkoła Żandarmerii w Grudziądzu 

ostatecznie ustanawiając kształt i charakter żandarmskiej edukacji w II Rzeczypospolitej. Celem szkoły było 

szkolenie oficerów innych rodzajów służby, zgłaszających się do służby w żandarmerii oraz młodszych 

podoficerów zawodowych Żandarmerii.  

W kwietniu 1927 roku w związku z reorganizacją żandarmerii nastąpiło przemianowanie Centralnej 

Szkoły Żandarmerii na Dywizjon Szkolny Żandarmerii w Grudziądzu. Od tego czasu zmienił się 

gruntownie charakter szkoły i rozszerzył znacznie jej zakres działania. Poprzednia Centralna Szkoła 

Żandarmerii szkoliła jedynie oficerów i podoficerów zawodowych, a szkolenie niezawodowych szeregowych 

żandarmerii odbywało się w oddziałach przy dywizjonach. Natomiast w Dywizjonie Szkolnym Żandarmerii 

prowadzono następujące kursy: 

- 5-miesięczny kurs aplikacyjny dla młodszych oficerów innych rodzajów broni z przeznaczeniem do służby 

w formacji żandarmerii 

- 6-tygodniowe szkolenie dla oficerów rezerwy żandarmerii 

- 7-miesięczne kursy doskonalące dla podoficerów zawodowych żandarmerii 

- 5-miesięczne kursy szkoleniowe dla szeregowych żandarmerii.  

1.01.1930  Dywizjon Szkolny Żandarmerii przemianowano na Centrum Wyszkolenia Żandarmerii 

w Grudziądzu. Komendantem Centrum został ppłk Wojciech Stepek, natomiast od 30.01.1930 na 

komendanta został wyznaczony mjr Stanisław Sitek. 

Centrum Wyszkolenia Żandarmerii uznawane było za niezwykle elitarną instytucję. Główną częścią 

składową był batalion szkolny, który przeprowadzał dziewięciomiesięczne kursy. Grudziądzkie Centrum 

szkoliło także na tzw. kursach aplikacyjnych kadrę oficerską i podoficerską żandarmerii. Na kursach 

kształcili się nie tylko młodzi oficerowie, po szkołach podchorążych, ale również oficerowie rezerwy innych 

broni z wykształceniem prawniczym. 

9.02.1939 Prezydent RP nadał sztandar batalionowi szkolnemu podoficerów i szeregowych 

niezawodowych Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Sztandar miał być wręczony podczas 

święta Żandarmerii 13.06.1940 w Grudziądzu. 1.09.1939 sztandar wraz z kadrą Centrum został ewakuowany 

na wschód. Po 17.09.1939 niemal cała kadra Centrum Wyszkolenia Żandarmerii wraz z jego komendantem 

ppłk. Stanisławem Sitkiem dostała się do niewoli radzieckiej. Większość zginęła w Katyniu i Miednoje.  

 


