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1. Dawne strzelnice (6) 
 
  - Strzelnica Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
       w Warszawie (ul. Skierniewicka 18) 
 
 

2. Finał historii ostródzkiej armaty   
    Czarnoprochowej Piotra Sz.  
 
     - wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie 
 

 

Biuletyn Kolekcjonera  Nr 17/2013 
 

 

     

KKS VIS Kwidzyn – KS GARDA Ostróda – WKS „ 10”  Jonkowo – ZKS Warszawa 

 
 20 lipca 2013r .                                                                                                                                                            

                                         
 

Biuletyn Kolekcjonera jest wspólną inicjatywą  KKS VIS Kwidzyn , KS GARDA Ostróda , WKS „ 10”  
Jonkowo oraz ZKS Warszawa i jest rozprowadzany drogą mailową wśród członków tych klubów. 



    
1. DAWNE STRZELNICE (61. DAWNE STRZELNICE (61. DAWNE STRZELNICE (61. DAWNE STRZELNICE (6))))    

 
 

Warszawa, strzelnica Towarzystwa Gimnastycznego „ Sokół”  
(ul. Skierniewicka 18) 
 
 
O warszawskim osiedlu Czyste i ul. Dworskiej była już mowa w częściach 3 i 5 naszego 
cyklu Dawne strzelnice („Biuletyn Kolekcjonera” , nr 14/2013 i nr 16/2013).  
Ulicę Skierniewicką wytyczono w 2 połowie XIX w. pośród sadów, ogrodów i glinianek — 
łącząc posiadłości Jana Przyborowskiego i Henrietty Kautschke — a w 1889 r. zaliczono do 
ulic miejskich. Widnieje na planie Wiliama Heerleina Lindleya z 1897 r. Przed I wojną 
światową mieściły się przy niej np. fabryka tapet Franszaka, firanek Birkin i S–ka, Specjalna 
Fabryka Armatur i Motorów „Ursus” , maszyn Bezet, zakład ślusarski Szmalenberga, skład 
drewna Goldglasa, wytwórnia uszczelek Czyża i Stelmowskiego, stolarnia Daabów czy biuro 
inżynierów Marka i Jakuba Lichtensteinów. W okresie międzywojennym na brukowanej ulicy 
ułożono torowisko i uruchomiono linie tramwajowe nr 5 oraz 15 w stronę Bielan.  
W takim przemysłowym sąsiedztwie pod nr 18 egzystowało gniazdo II im. gen. Józefa 
Sowińskiego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” , Jak się zdaje, siedzibą 
gniazda było przyległe I Gimnazjum Męskie im. gen. Józefa Sowińskiego, czyli jedna z 
najstarszych warszawskich szkół średnich; obecnie jest to III Liceum Ogólnokształcące im. 
Józefa Sowińskiego (ul. Rogalińska 2). „Sokół”  była to założona we Lwowie w 1867 r. 
organizacja patriotyczna, w okresie międzywojennym prowadząca przysposobienie 
wojskowe.  
Projektantem zespołu budynków dla Ochrony i Szkoły Przemysłowo–Rzemieślniczej dla 
dzieci pracowników Tramwajów Miejskich przy ul. Młynarskiej 2 byli architekci Mikołaj i 
Tadeusz Tołwińscy. Zespół miał stanąć na działce przylegającej do zajezdni tramwajowej. W 
jego skład miały wejść: gmach główny, budynek warsztatów, internat, dom mieszkalny, dom 
administracyjny. Budowę szkoły rozpoczęto w 1914 r., przerwano na czas I wojny światowej, 
po czym kontynuowano w latach 1919–1923. Zrealizowano tylko 2 gmachy z zespołu; w 
pierwszym ulokowano w 1923 r. I Gimnazjum Męskie, od 1928 r. im. gen. Józefa 
Sowińskiego w drugim przedszkole i szkoły powszechne nr 139 i 140 (ul. Siedmiogrodzka 5). 
Gimnazjum zostało uszkodzone w 1939 r. W czasie II wojny światowej mieściły się tutaj 
hitlerowskie koszary.  
W oparciu o dostępne fotografie z 1931 i 1944 r. można stwierdzić, że obiekty sportowe 
(boisko, korty tenisowe oraz strzelnica) położone były pomiędzy ul. Skierniewicką, 
Siedmiogrodzką i Młynarską (ob. Rogalińską), nie sięgały jednak ul. Dworskiej (ob. 
Kasprzaka). Poza użytkowaniem na potrzeby szkolne udostępniano je m.in. Związkowi 
Harcerstwa Polskiego i Polskiej Macierzy Szkolnej. Po 1945 r. zaanektowały ten teren 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”  (Rogalińska 3/5 i 15) oraz Tymczasowa 
Centralna Składnica Sanitarna Ministra Zdrowia, później „Centrosan”  i „Cefarm” (ul. 
Skierniewicka 16/20 i Siedmiogrodzka 11/13).  
Za sprawą nieżyczliwej postawy pracowników „Polfy”  in situ nie udało się zlokalizować 
ewentualnych reliktów strzelnicy.  
 
 
 



 
 

Ul. Siedmiogrodzka 11/13 róg ul. Skierniewickiej 16/20, 2013 r. Fot. Artur K.F. Wołosz 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt zespołu Ochrony i Szkoły Przemysłowo–Rzemieślniczej dla dzieci pracowników Tramwajów Miejskich, 
1912 r. Tereny sportowe znajdowały się wzdłuż budynków po stronie prawej, tam gdzie widać zadrzewienie. 

Repr. wg: J.S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Metropolia belle epoque, Warszawa 2003  
 



 
 

Zawody strzeleckie Policji Państwowej na strzelnicy przy ul. Skierniewickiej 18 w Warszawie dnia 24 lipca 
1931 r. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, sygn. 1–B–198 

 
 

 
 

Szkoła, tereny sportowe oraz fragment podwórka posesji przy obecnej ul. Siedmiogrodzkiej 11/13 i 
Skierniewickiej 16/20 — na fotografii z 1944 r. Zdjęcie wykonane z piętra budynku. Zbiory prywatne  

 



 
 

Dziedziniec ul. Siedmiogrodzkiej 11/13 róg ul. Skierniewickiej 16/20, w stronę „Polfy”  przy ul. Rogalińskiej, 
2013 r. Fot. Artur K.F. Wołosz 

 
 

 
 

Dziedziniec ul. Siedmiogrodzkiej 11/13 róg ul. Skierniewickiej 16/20, w stronę „Polfy”  przy ul. Rogalińskiej, 
2013 r. Grupa policjantów ze zdjęcia z 1931 stała przy obecnym  warsztacie wulkanizacyjnym. Fot. Artur K.F. 

Wołosz 
 



 
 

Teren po strzelnicy z lotu satelity — na lewo od środkowej przecznicy (ul. Rogalińska). Zdjęcie z serwisu 
http://maps.google.com (NASA, TerraMetrics)  

 
Agata Grabowska 
Artur  K.F. Wołosz 

 
 
 
  

4444. FINAŁ HISTORII OSTRÓDZKIEJ ARMATY . FINAŁ HISTORII OSTRÓDZKIEJ ARMATY . FINAŁ HISTORII OSTRÓDZKIEJ ARMATY . FINAŁ HISTORII OSTRÓDZKIEJ ARMATY 
CZARNOPROCHOWEJ PIOTRA SZ.CZARNOPROCHOWEJ PIOTRA SZ.CZARNOPROCHOWEJ PIOTRA SZ.CZARNOPROCHOWEJ PIOTRA SZ.    

 

Wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie w II Wydziale Karnym o zaiste kuriozalnym uzasadnieniu spełnia sens 
powiedzenia o sytym wilku i całej owcy , a zapłacimy My – Naród.  ( - nie takie rzeczy udźwignęliśmy..) 
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