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1

W okresie międzywojennym specyfiką niektórych dyscy-
plin sportowych było silne związanie ich z Wojskiem Pol-
skim, które stanowiło główną siłę szkoleniową i dostar-
czało odpowiedni sprzętu i infrastrukturę. Na poczesnym 
miejscu wśród sportów, które rozwijały się w współpracy 
z wojskiem, znajdowało się jeździectwo. Warto zazna-
czyć, że aż do 1939 r. jeźdźcy cywilni startowali w kon-
kursach hippicznych w odrębnych kategoriach, gdyż nie 
ulegało wątpliwości, że ich poziom sportowy jest daleko 
niższy od wojskowych kolegów. Polscy jeźdźcy – olim-
pijczycy okresu międzywojennego byli wyłącznie woj-
skowymi (najczęściej oficerami), a w kadrze narodowej 
występowali m.in. Tadeusz Komorowski, późniejszy „Bór” 
(olimpiady w Paryżu w 1924 r., i w Berlinie w 1936 r., 
gdzie był kierownikiem ekipy), czy Henryk Dobrzański, 
późniejszy „Hubal” (olimpiada w Amsterdamie w 1928 r.). 
Innym sportem silnie związanym ze sferą militarną była 
szermierka2. Dyscypliny sportowe związane z armią 
uzupełniało strzelectwo. Wydaje się to zrozumiałe, jeśli 
wziąć pod uwagę nierozerwalne związki umiejętności 
strzeleckich z żołnierskim rzemiosłem. Pamiętać wszak 
należy, że posługiwanie się bronią na poligonie lub na 
polu bitwy, a strzelectwo sportowe to dwie różniące się 
od siebie umiejętności. W przeciwieństwie zatem do jeź-
dziectwa czy szermierki, przynoszących Polsce regularnie 
medale olimpijskie i tytuły na innych prestiżowych impre-
zach3, strzelectwo polskie w latach dwudziestych nie do-
równywało najsilniejszym pod tym względem państwom 
europejskim. W Paryżu w 1924 r. strzelecka reprezentacja 
Polski, złożona wyłącznie z wojskowych (oficerów i jed-
nego podoficera, skądinąd niezwykle ciekawych i zasłu-
żonych dla dziejów kraju postaci)4, wróciła do kraju na 

1   Przygotowanie artykułu zostało sfinansowane ze środków Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu ba-
dawczego DM – 53 realizowanego w latach 2016–2018 na Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

2  Papee 1957.
3  Królikiewicz 1927.
4   Reprezentanci Polski w strzelectwie na Igrzyskach Olimpijskich 

w Paryżu w 1924 r. nie byli może wybitnymi strzelcami sporto-
wymi, ale byli żarliwymi patriotami i postaciami nietuzinkowymi, 
o nieszablonowych życiorysach. Marian Borzemski był kapitanem 
piechoty WP, od 1932 r. służył w Służbie Podchorążych Piechoty 
w Zambrowie. Zdobył pierwszy w dziejach medal mistrzostw świa-

tarczy. Najlepszym wynikiem było zajęcie przez Mariana 
Borzemskiego lokat 9–20. Niepowodzenie było impulsem 
do kampanii prasowej, która miała na celu rozszerzenie 
społecznej bazy sportu strzeleckiego również o cywi-
lów, aby zwiększyć szansę na prestiżowe osiągnięcia na 
arenie międzynarodowej. „Przygotowania do olimpiady 
strzeleckiej, a następnie jej przebieg, dobitnie pokazały, 
że poza brakiem nieznanej u nas specjalnie broni turnie-
jowej, najbardziej dawała się odczuć niedostateczna ilość 
fachowo urządzonych strzelnic, dostępnych dla szerszych 
warstw. W Polsce jest sytuacja tego rodzaju, że sportowi 
strzeleckiemu oddają się bez przeszkód jedynie wojskowi, 
korzystający ze strzelnic garnizonowych [...] podczas, gdy 
zwycięzcy zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, Szwaj-
carii, Francji byli głównie cywilami. Ale też w krajach po-
wyższych każde, najmniejsze nawet miasteczko posiada 
wzorowo urządzone strzelnice, dostępne dla wszystkich. 
Polska stoi pod tym względem niestety znacznie bardzo 
w tyle, Ilość publicznych strzelnic, zresztą nieszczegól-

ta w strzelectwie dla Polski, w konkurencji jednak nieolimpijskiej 
(Rzym 1927, strzelanie z karabinu standard 3*20/300 m). Fran-
ciszek Brożek, podpułkownik WP, były piłkarz (współzałożyciel 
TS „Wisła” Kraków i bramkarz tej drużyny w latach 1907–1910), 
walczył w kampanii wrześniowej, w czasie której dostał się do nie-
woli sowieckiej. Uwięziony w Starobielsku, został zamordowany 
w 1940 r. w Charkowie. Bolesław Gościewicz był uczestnikiem 
wojny polsko-bolszewickiej, jako strzelec w 1931 r. zdobył brą-
zowy medal mistrzostw świata we Lwowie. Walczył w kampanii 
wrześniowej, w czasie okupacji aresztowany i więziony przez Ge-
stapo, przeżył jednak okupację. Do 1951 r. uprawiał zawodniczo 
strzelectwo, potem poświęcił się pracy trenerskiej. Stanisław 
Kowalczewski, rotmistrz kawalerii WP, służył w Centrum Wyszko-
lenia Czołgów w Modlinie. Zmarł w październiku 1939 r. Walerian 
Maryański, gen. bryg. WP, z wykształcenia inżynier, był w repre-
zentacji najstarszy zarówno szarżą, jak i wiekiem (w 1924 r. miał 
49 lat). Zajmował kierownicze stanowiska w odradzającej się armii 
II Rzeczpospolitej. W czasie zamachu majowego poparł stronę rzą-
dową, za co został przeniesiony do rezerwy. Władysław Świątek 
był jedynym podoficerem w reprezentacji, zawodowym żołnie-
rzem w stopniu sierżanta. W 1930 r. zmarł nagle w Inowrocławiu 
w wieku zaledwie 33 lat. Eugeniusz Waszkiewicz zaś pochodził 
z rodziny Polaków z Bukowiny, urodził się w 1890 r. w Czerniow-
cach. W II RP służył jako żołnierz 10. Pułku Artylerii Polowej. Po 
wojnie osiadł na Ziemiach Odzyskanych, gdzie zmarł w 1972 r. 
w Zielonej Górze. Zob. Polski Komitet Olimpijski. Internet 2016.
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nych, jest bardzo mała, stolica nie ma żadnej” – pisała 
prasa5.

Aby można było myśleć o sukcesach międzynarodo-
wych w strzelectwie, niezbędna była budowa nowo-
czesnej i łatwo dostępnej infrastruktury. Poniższy tekst 
traktował będzie o  rozwoju warszawskiej infrastruktury 
strzeleckiej, zarówno wojskowej, jak i cywilnej, w okresie 
II Rzeczpospolitej. Autor podejmie również próbę przed-
stawienia informacji o zachowanych pozostałościach 
strzelnic warszawskich, służących w latach 1918–1939 
przysposobieniu wojskowemu, ale też treningowi i za-
wodom sportowym.

Infrastruktura sportowa Warszawy – stolicy II Rzecz-
pospolitej – jest stosunkowo słabo zbadana. Szczególnie 
dotkliwy dla varsavianisty czy historyka sportu stołecz-
nego jest brak monografii analizującej całościowo rozwój 
urządzeń sportowych stolicy. Istnieją wprawdzie prace 
o charakterze syntetycznym, dotyczące międzywojenne-
go sportu6, w kwestii infrastruktury są one jednak dalekie 
od wyczerpania tematu. Nie inaczej rzecz się ma w przy-
padku warszawskich strzelnic. Nie istnieje systematyczne 
opracowanie opisujące dorobek międzywojenny w zakre-
sie rozbudowy urządzeń strzeleckich i ich wpływu na po-
ziom tego sportu w stolicy. Wiele opracowań, niekiedy 
zawierających oryginalne i cenne ustalenia, tworzonych 
jest przez amatorów i pasjonatów militariów, przez co nie 
trafiają one do obiegu naukowego. W pracy niniejszej ko-
rzystano m.in. z właśnie takich opracowań hobbystów, 
jak na przykład „Biuletyny Kolekcjonera”, będące wspól-
ną inicjatywą klubów i stowarzyszeń strzeleckich KKS 
(Kwidzyński Klub Strzelecki) VIS Kwidzyn, KS (Klub Strze-
lecki) „Garda” Ostróda, WKS (Warmiński Klub Strzelecki) 
„10” Jonkowo i ZKS (Związkowy Klub Strzelecki) Warsza-
wa. W „Biuletynie” w latach 2013–2015 prowadzony był 
cykl pt. Dawne strzelnice, redagowany przez Agatę Gra-
bowską i Artura Wołosza. Teksty powstałe w ramach tego 
cyklu stanowiły dla autora cenną pomoc. Dodatkiem do 
tekstów Grabowskiej i Wołosza były również publikowane 
w całości materiały źródłowe, do których autor w innych 
okolicznościach być może by nie dotarł. Prace te jednak 
pozbawione są aparatu naukowego, przez co ustalenia 
w nich zawarte są trudno weryfikowalne, a zatem należy 
podchodzić do nich z dystansem i szczególnie uważnie 
konfrontować z materiałem źródłowym. 

W pracy zastosowano metodę historyczną, polega-
jącą na dotarciu do możliwie największej liczby źródeł 
historycznych (pisanych i niepisanych) oraz poddaniu 
ich krytycznej analizie. Bazą źródłową pracy była przede 
wszystkim prasa warszawska – stosunkowo łatwo dostęp-
na i znakomicie skatalogowana dzięki Bibliografii War-
szawy7, a także fotografie z okresu międzywojennego, 
dostępne przede wszystkim w Narodowym Archiwum 
Cyfrowym (NAC). Źródłami wykorzystanymi pomocniczo 

5  Łowiec Polski 1924.
6  Gawkowski 2007a: 308–332, 2007b: 187–195; Pędraszewska 2005.
7  Durko (red.) 1977, 1984.

były pamiętniki wybranych sportowców okresu mię-
dzywojennego oraz mapy i plany miasta z tego okresu. 
Pewne rezultaty dała kwerenda w Centralnym Archiwum 
Wojskowym (CAW), choć musi być ona kontynuowana 
i pogłębiona. Niewiele wniosła natomiast, wobec znisz-
czenia znacznej części dokumentacji magistratu miejskie-
go w wyniku wojny oraz rozproszenia pozostałych ma-
teriałów, poszukiwania w Archiwum Państwowym m. st. 
Warszawy (APW). Z przechowywanych tam archiwaliów 
pewne znaczenie mają jednak zachowane kolekcje pla-
nów zagospodarowania przestrzennego miasta z pierw-
szej połowy lat trzydziestych XX w., opracowywane przez 
inż. Stanisława Różańskiego. 

Nie wykorzystano w pracy narzędzi badawczych i in-
strumentów charakterystycznych dla warsztatu arche-
ologa, jak też badacza militariów czy batalistyki. Autor, 
będący z wykształcenia historykiem, a specjalizujący się 
w dziejach kultury fizycznej i sportu, nie czuje się w tej 
materii kompetentny. Ze względu na te dość specyficzne 
ograniczenia, pewne zagadnienia zostaną w pracy jedynie 
zasygnalizowane, a niekiedy próba odpowiedzi na poja-
wiające się wątki i pytania badawcze nie zostanie nawet 
podjęta. Tekst ma zatem również do pewnego stopnia 
charakter postulatu badawczego, jako że autor jest głę-
boko przekonany, że wykorzystanie warsztatu i umiejęt-
ności archeologa oraz historyka batalistyki może (a do tej 
pory nie znajduje) znaleźć zastosowanie w badaniach nad 
dziejami sportu.

Stan  warszawskich strzelnic przedstawiał się w pierw-
szych latach niepodległości nadzwyczaj ubogo. Branżo-
we czasopismo „Łowiec Polski”, przedrukowując felieton 
z „Gazety Warszawskiej Porannej”, napisany jakoby przez 
znanego literata warszawskiego, ukrywającego się pod 
pseudonimem „a”, pisało w 1924 r.: „każde miasteczko 
niemieckie, bawarskie, pruskie, saskie, nawet poniżej 
dwudziestu tysięcy mieszkańców, ma swoją strzelnicę 
i swoje związki strzeleckie. I szwajcarskie, i skandynaw-
skie. Gdańsk ma dwie olbrzymie strzelnice – w mieście 
i za miastem [...] Zniewieściała do ostateczności, zwiot-
czała i sflaczała burżuazjo polskiej Kapui i polskiego Ko-
ryntu, ocknij się. W każdym dziesięciotysięcznym mieście 
pruskim jest więcej mężczyzn i więcej kobiet władających 
bronią palną, niż w stolicy polskiej”8. Oczywiście, w cyto-
wanym passusie nie brak publicystycznej przesady, ale 
faktem jest, że liczba urządzeń strzeleckich, jak też umie-
jętność strzelania (rozpatrywana nie tylko pod względem 
podjęcia ewentualnego treningu sportowego, ale przede 
wszystkim przysposobienia wojskowego), nie były zado-
walające.

Największą warszawską strzelnicą wojskową okresu 
międzywojennego była pełnowymiarowa, 400-metro-
wa, a więc pozwalająca wprawiać się w strzelaniu na 
najdłuższych dystansach, strzelnica w Forcie I (zwanym 
w czasach międzywojennych, a konkretnie od 1921 r., 
Fortem „Bielany”), położona na skraju Lasu Bielańsiego 

8  Łowiec Polski 1926.
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i przylegająca do niego od strony zachodniej. Powstała 
ona wewnątrz umocnień najdalej na północ wysunię-
tego fortu Twierdzy Warszawa9. Tradycje militarne tego 
miejsca były długie, już bowiem w latach czterdziestych 
XIX stulecia funkcjonowało tutaj – na terenie późniejsze-
go fortu, jak również po drugiej stronie dzisiejszej ulicy 
Marymonckiej, w rejonie Lasu Lindego – Bielańskie Pole 
Wojenne oraz drewniane wojskowe baraki mieszkalne – 
tzw. Obóz Bielański10. W okresie międzywojennym, a na-
wet nieco wcześniej (twierdza zlikwidowana została przez 
Rosjan w 1909 r.), fort nie miał już znaczenia obronnego 
i została tam urządzona strzelnica garnizonowa. Miała 
ona, jak już zostało wspomniane, około 400 m długości 
i posiadała co najmniej 10 stanowisk strzeleckich usytu-
owanych w pobliżu ul. Marymonckiej i skierowanych na 
północ, w kierunku Wisły, która w tej części Warszawy 
zakręca na zachód. Dokładnej daty otwarcia strzelnicy nie 
udało się ustalić, było to jednak najpewniej w początkach 
lat dwudziestych XX w. Strzelnica w niewielkim stopniu 
służyła celom strzelectwa sportowego w wydaniu olim-
pijskim, choć organizowano na niej zawody strzeleckie 
organizacji paramilitarnych lub branżowych kół przy-
sposobienia wojskowego. Patronat nad takimi impreza-
mi sprawował w okresie międzywojennym Państwowy 
Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego11. Zapraszano również, w ramach zajęć z przy-
sposobienia wojskowego, uczniów szkół średnich. Była to 
w początkach lat trzydziestych XX w. w zasadzie jedyna 
warszawska strzelnica długodystansowa użytkowana 
dla celów szkolnego przysposobienia wojskowego, a co 
za tym idzie, panował na niej nieopisany tłok, a wielu 
uczniów przychodziło tam jedynie z obowiązku lub rezy-
gnowało z zajęć. Sytuację tę barwnie odmalował publicy-

  9  Ponikiewski 2010: 34–35.
10  Królikowski 2002: 163–169.
11  CAW, PUWFiPW, sygn. I 300.69.133. i I 300.69.134.

sta dotowanego przez PUWFiPW12 czasopisma „Stadion”: 
„Warszawa dla wszystkich szkół średnich, zawodowych 
i oddziałów przysposobienia wojskowego posiada jedną 
strzelnicę, na Bielanach. Strzelnica ta należy do wojska, 
które korzysta jako właściciel z największej ilości godzin. 
Wolne dni oddaje się szkołom. Skutek jest ten, że w dni 
te skupia się liczne rzesze młodzieży, zapominając czę-
sto o rozkładzie godzinnym. I to daje nieszczęśliwe re-
zultaty. Bo szkoły, które miały chodzić o 9-tej, zaczynają 
się przygotowywać dopiero o 14-tej, a często i o 16-tej. 
Uczeń opuszcza Bielany wieczorem. Hufce, których kie-
rownicy są energiczni, zdobywają szybciej strzelnicę. 
Ale to stwarza ferment wśród młodzieży, ze względu na 
różniczkowanie bezpodstawne hufców. [...] Powtarza 
się to na każdym strzelaniu. Na efekt tych niedociągnięć 
nie trzeba długo czekać. Uczniowie przestają chodzić na 
strzelnicę mimo ‘rozkazów z góry’ a nawet wobec gróźb 
utraty świadectwa z ukończenia prac w danym roku. I cóż 
pomogą tłumaczenia, kiedy dało się młodzieży od razu na 
począku argumenty lekceważenia pracy. I to jest jeden 
z powodów, dla których strzelectwo nie zyskuje na po-
pularności”13 (ryc. 1).

W okresie wojny najprawdopodobniej nadal korzy-
stano ze strzelnicy. Być może użytkownikami byli żoł-
nierze Luftwaffe, stacjonujący w pobliskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego14, nie znaleziono jednak na to 
dowodów źródłowych. Okoliczności likwidacji strzelnicy 
nie są do końca jasne, wiadomo jednak, że wkrótce po 

12   PUWFiPW był państwowym urzędem powołanym do życia wkrót-
ce po zamachu majowym. Formalnie włączony był w struktury 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, jednak miał własny, uchwala-
ny przez parlament budżet, co dawało mu znaczną suwerenność 
w działaniu. Niektórzy historycy uważają PUWFiPW za pierwsze 
w dziejach Polski, nieoficjalne jeszcze, ministerstwo kultury fi-
zycznej i sportu. Więcej o tej instytucji: Chełmecki 2002: 299–
311.

13  Stadion 1930.
14  zob. np. Dorcz 2015: 92.

Ryc. 1. Zawody Kolejowego Przysposobie-
nia Wojskowego na strzelnicy garnizonowej na 
terenie Fortu „Bielany” w Warszawie w paź-
dzierniku 1931 r. Zbiory NAC,  
sygn. 1-W-2605-2
Fig. 1. Shooting competition of Railway Mili-
tary Preparation on the Warsaw garrison sho-
oting range, located in Fort “Bielany”, October 
1931, National Digital Archive of Poland (NAC),  
sign. 1-W-2605-2
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II wojnie światowej teren nie był już użytkowany do ce-
lów strzeleckich. W latach siedemdziesiątych XX w. pod-
czas budowy Wisłostrady zniszczeniu uległy zachowane 
kulochwyty, a obszar dawnej strzelnicy został podzielo-
ny trasą szybkiego ruchu. Podobno do dziś zachowały 
się fragmenty dawnego budynku administracji obiektu 
oraz murowane posadowienia stanowisk strzeleckich15. 
Niestety, autor artykułu podczas zewnętrznych oględzin 
terenu nie zdołał ich zlokalizować. Wiadomo jednak, 
iż nie są one objęte ochroną konserwatorską, choć ich 
ewentualnemu zachowaniu sprzyja położenie w obrę-
bie Rezerwatu Przyrody „Las Bielański”. Postulować na-
leży przeprowadzenie badań mających na celu rzetelne 
udokumentowanie pozostałości po nieistniejącej strzel-
nicy garnizonowej, a których efektem, oprócz walorów 
poznawczych, mogłaby być refleksja nad ochroną tego 
elementu dziedzictwa militarnego (a w pewnym stopniu 
także sportowego) dawnej Warszawy (ryc. 2).

Ważną strzelnicą wojskową Warszawy międzywo-
jennej był obiekt położony w obrębie Fortu XI (Augu-
stówka) – najbardziej wysuniętego ku Wiśle fortu połu-
dniowo-zachodniej części dawnej Twierdzy Warszawa. 
Wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX w. ziemny 
fort, nigdy nie posłużył swoim pierwotnym celom, jednak 
w pierwszej połowie lat dwudziestych XX w. zaadapto-
wano go właśnie do celów strzelectwa, gdyż wały ziem-
ne fortu znakomicie służyły jako kulochwyty. Strzelnicę 
administrował 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 
stacjonujący na ul. 29. Listopada. Nie wiadomo, czy kie-

15  Wołosz 2013. 

dykolwiek służyła celom strzelectwa sportowego. Wiemy 
natomiast, że mogłoby dojść do jej likwidacji już w okre-
sie międzywojennym, gdyby bardziej zostały zaawanso-
wane prace nad imponującym, dla jednych wizjonerskim, 
dla innych – megalomańskim założeniem magistratu 
warszawskiego kierowanego przez Stefana Starzyńskie-
go – budowy Dzielnicy Olimpijskiej na Siekierkach z myślą 
o organizacji igrzysk olimpijskich w Warszawie w 1952 lub 
1956 r. W taki nietypowy sposób dzieje sportu i przyspo-
sobienia wojskowego także mogły się splatać16.

Strzelnica w Forcie „Augustówka” przetrwała wojnę 
(od lat pięćdziesiątych służąc niesławnym Nadwiślańskim 
Jednostkom Wojskowym MSW), a ostatnie legalne strzały 
oddano na niej dopiero ok. 2000 r., kiedy to – w związku 
z budową Trasy Siekierkowskiej i rozwiązaniem Nadwiślań-
skich Jednostek MSW – została ostatecznie zlikwidowa-
na. Jak informują A. Wołosz i A. Grabowska, strzelnica jest 
nadal użytkowana nielegalnie. Trudno ocenić, czy istnieją 
jakieś pozostałości po zabudowaniach strzelnicy w Forcie 
„Augustówka”. Na podstawie zewnętrznych oględzin są 
one trudno dostrzegalne, warto byłoby jednak przepro-
wadzić na tym terenie dokładniejsze badania (ryc. 3).

Pierwszą cywilną strzelnicą warszawską okresu mię-
dzywojennego była oddana do użytku w sierpniu 1924 r., 
tuż po igrzyskach paryskich, strzelnica Warszawskiego To-
warzystwa Łowieckiego (oddziału Polskiego Towarzystwa 

16   Infrastruktura sportowa w polityce inwestycyjnej Starzyńskiego 
była tematem mojej pracy magisterskiej, napisanej pod kierun-
kiem prof. S. Rudnickiego i obronionej na Uniwersytecie War-
szawskim w 2011 r. Jej najważniejsze tezy zostały opublikowane. 
Zob. Potrzuski 2014: 266–284.

Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze pozostałości For-
tu „Bielany” w Warszawie. Na tym terenie 
być może znajdują się ślady międzywojennej 
strzelnicy. Część terenu użytkowana jest 
na inne cele sportowe (stadion HKS Hutnik 
i strzelnica ZKS) (fot. M. Ostrowski; też w: 
Królikowski 2002: 167)
Fig. 2. Aerial view of remains of Fort “Biela-
ny” in Warsaw. On this area may be some re-
mains of interwar shooting range. Part of this 
area is used for different sporting purposes 
(football stadium  of HKS Hutnik and shooting 
range of the SKS) (photo by M. Ostrowski; 
published also in: Królikowski 2002: 167
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Łowieckiego), znajdująca się przy ul. Nowy Świat 35. Ini-
cjatorem przedsięwzięcia było PTŁ, a wśród wykonawców 
wyróżnił się Tadeusz Jurjewicz, młody i energiczny były 
obszarnik z Podola i zapalony myśliwy. Pasje myśliwskie, 
będące jednym z impulsów do doskonalenia nauki strze-
lania, były charakterystyczne przede wszystkim dla boga-
tego ziemiaństwa. Początkowo strzelnica zarezerwowana 
była dla członków Towarzystwa, z czasem jednak stała 
się dostępna dla szerszej publiczności. Dla zobrazowa-
nia, jak wyglądał obiekt, warto zacytować opis wrażeń 
z pobytu na strzelnicy redaktora „Przeglądu Sportowego” 
podpisującego się pseudonimem  „Stef”: „Przedstawia 
ona jakby długą werandę z oszklonym dachem nad sta-
nowiskami i tarczami. Cele stanowią trzy tarcze ruchome, 
gdzie umieszcza się posyłane ze stanowiska kołowrot-
kiem tarcze kartonowe, które każdy strzelec otrzymuje 
wraz z nabojami, oraz po skończonym strzelaniu. Strzały 
sygnalizuje się małymi tarczkami i odpowiednimi cyfra-
mi. Strzelanie w godzinach wieczornych odbywa się przy 
mocno oświetlonych tarczach. Śmiało można powiedzieć, 
że nowa strzelnica przyczyni się do zapoczątkowania za-
niedbanego u nas sportu strzeleckiego. [...] Osobiście 
odnoszę wrażenie, że strzelnica jest zbyt szczupła dla 
licznych strzelców, którzy zaczną ją niebawem odwie-
dzać. Trzy tarcze na ścianie, która śmiało może pomieścić 
cztery, to rozrzutność miejsca. Również nie zgodziłbym 
się na cennik strzelania, bo jeżeli strzelnica służy celom 
propagandy strzelectwa, to cena jest zbyt wygórowana. 
[...] Tarcze siedmiopierścieniowe dają możliwość przy 10 
strzałach 70 pkt.”17. Frekwencja w 1924 r. nie przedsta-
wiała się imponująco. Oddawano ok. 400–500 strzałów 
dziennie, jednak popularność strzelnicy rosła, aż do licz-
by 5070 strzałów jednego dnia (czerwiec 1925 r.). Mimo 
tego, przedsięwzięcie było deficytowe i bez wsparcia 
magistratu i czynników wojskowych (zresztą ocenianego 
jako niewystarczające) miałoby trudności z funkcjono-
waniem. Brakowało środków na nową broń i amunicję. 
„Lokal też bardzo skromny, po prostu jak w Clondyke, 

17  Przegląd Sportowy 1924.

albo na Alasce czy w Kapsztadzie, kiedy w dzikie okolice 
przychodzi grupa pieszych poszukiwaczy złota. Wypada-
łoby to jakoś rozszerzyć, zeuropeizować, żeby przypomi-
nało jeśli już nie ‘Schutzenhaus’ w Katowicach, to przy-
najmniej w Pszczynie...” 18. Mimo wszelkich trudności, 
od 1924 r. organizowano na strzelnicy kursy, a przede 
wszystkim turnieje różnego typu (w tym dla środowisk 
artystycznych, dziennikarzy, młodzieży gimnazjalnej), co 
przyczyniało się do popularyzacji sportu strzeleckiego. 
Wyczynowy trening był w obiekcie Towarzystwa Łowiec-
kiego utrudniony ze względu na jego niewielkie rozmiary 
(35 m długości i 7 m szerokości, a więc dystans krótszy 
niż olimpijski, wynoszący 50 m), a także kosztowność ca-
łego przedsięwzięcia (pakiet 12 strzałów kosztował 1 zł). 
Strzelnicę przystosowano wyłącznie do strzelania z broni 
małokalibrowej. Atutem obiektu było, dzięki zadaszeniu 
i sztucznemu oświetleniu, przystosowanie do strzelania 
o każdej porze roku oraz w godzinach wieczornych. W po-
łowie lat dwudziestych XX w. zapowiadano na strzelnicy 
wprowadzenie urządzeń do strzelania do celów rucho-
mych – nie udało się jednak ustalić, czy zamierzenie to 
zostało zrealizowane. Zorganizowanie strzelnicy było kro-
kiem milowym w kierunku rozwoju strzelectwa cywilne-
go i sportowego w Warszawie. Pojawiały się jednak już 
w latach dwudziestych XX w. sugestie, że obiekt ten, aby 
w pełni można było wykorzystywać jego potencjał, wy-
maga pewnych poprawek tak technicznych, i administra-
cyjnych. „WTŁ powinno już dziś pomyśleć o rozszerzeniu 
strzelnicy, tym bardziej, że dystans 35 m nie jest dystan-
sem olimpijskim i może tylko na razie wystarczyć do zwy-
kłych wprawek dla początkujących. Jeśli WTŁ zamierza 
naprawdę pójść w kierunku sportowym, a nie zarobko-
wym, powinno w najbliższym czasie założyć strzelnicę na 
dystansie olimpijskim (50 m dla broni małokalibrowej)”19.

Kilka miesięcy po otwarciu strzelnicy na Nowym Świe-
cie mogła Warszawa cieszyć się z posiadania drugiego 
obiektu tego typu. W 1926 r. uruchomiono bowiem strzel-

18  Przegląd Sportowy 1924.
19  Przegląd Sportowy 1925.

Ryc. 3. Tereny Fortu „Augustówka” w War-
szawie ok. 2000 r. Po lewej stronie powstająca 
Trasa Siekierkowska (fot. M. Ostrowski)
Fig. 3. Area of Fort “Augustówka” in War-
saw, about 2000. On the left side the Sieki-
erkowska Route can be seen  
(photo by M. Ostrowski)
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nicę Sportowego Klubu Strzeleckiego (SKS), z inicjatywy 
niestrudzonego propagatora strzelania, w tym strzelectwa 
sportowego w Warszawie – wspominanego już Tadeusza 
Jurjewicza. Usytuowana była ona w rejonie Al. Zieleniec-
kiej. Była obiektem letnim, nieprzystosowanym do ca-
łorocznego strzelania. Drewnianą altanę, chroniącą sta-
nowiska strzeleckie, zdobiło trofeum – głowa dzika, stąd 
strzelnicę zaczęto nazywać „Pod Dzikiem”. Co ciekawe, 
uroczyste otwarcie obiektu, ze względu na niesprzyjającą 
pogodę (rzęsisty deszcz) odbyło się w... całorocznej strzel-
nicy przy Nowym Świecie20. Strzelnica parkowa okazała się 
efemeryczna, nie mogąc uzyskać jakiegokolwiek wspar-
cia ze strony miasta. „Ponieważ magistrat warszawski nie 
chce przyczynić się do opatrzenia strzelnicy tej na zimę, 
względnie na przeniesienie jej w inne miejsce, strzelnica 
pod Dzikiem robi – Kajuk... i już jej nie będzie”21 (ryc. 4). 

Jak się miało jednak okazać, rejon Parku Skaryszew-
skiego miał jeszcze jednak posłużyć strzelectwu sporto-
wemu. Dwa lata później otwarto inną strzelnicę, położoną 
najprawdopodobniej po przeciwnej stronie Alei Ziele-
nieckiej, zbudowaną solidniej, choć również drewnianą 
i stylem zbliżoną do nadświdrzańskiej architektury letni-
skowej, której wyposażenie i poziom techniczny oceniano 
jednak w prasie warszawskiej wysoko. „Strzelnica, która 
ma służyć do powszechnego użytku i jest dostępna dla 
wszystkich, jest zbudowana z uwzględnieniem wszystkich 
nowoczesnych wymagań. W odległości 50 m od miejsca 
strzelania umieszczono 10 tarcz służących za cel. Strzelni-
ca otoczona jest nasypami ziemnymi, w pewnym miejscu, 
na linii strzałów umieszczono w górze poprzeczną prze-
grodę drewnianą, która zabezpiecza od przenoszenia kul 
poza teren strzelnicy, a zarazem kryje przed wzrokiem 
strzelających jasny horyzont i przyczynia się w ten sposób 
do lepszej obserwacji celu”22. Autor cytowanego passusu 
oceniał też frekwencję na nowootwartej strzelnicy jako 
zadowalającą, widząc w tym świadectwo rosnącego za-
interesowania strzelectwem, zarówno rozrywkowym, jak 

20  Rzeczpospolita 1927a, 1927b.
21  Kurier Polski 1926.
22  Epoka 1927.

i sportowym. Odnosząc się do tej opinii należałoby chyba 
stwierdzić, że w drugiej połowie lat dwudziestych XX w. 
strzelectwo jako sport miało większy potencjał rozwo-
jowy, niż popularność. Kluby i stowarzyszenia sportowe 
mogły liczyć w Parku Skaryszewskim na zniżki, istniały tam 
zatem lepsze, z ekonomicznego punktu widzenia, warunki 
do uprawiania strzelectwa w sposób zawodniczy.

Jak twierdzi Agata Grabowska, drewniana, ażurowa 
architektura obiektu przywodzi na myśl styl „tyrolski” 
lub „szwajcarski”, bardziej typowy dla zabudowy podwar-
szawskich wilegiatur, zwłaszcza Otwocka, niż centralnej 
części stolicy dużego państwa. Kształt obiektu, zdaniem 
cytowanej autorki, sugerował, że był on dostosowany do 
rekreacyjnego strzelania z wiatrówek lub tzw. broni sa-
lonowej. Jednak wały ziemne usytuowane obok obiektu 
pozwalały także na oddawanie strzałów z broni małokali-
browej i pistoletów centralnego zapłonu (ryc. 5).

Warto wspomnieć, że tereny tzw. Wybrzeża Praskie-
go, położone pomiędzy Aleją Zieleniecką, a torami kolei 
średnicowej, służyły w okresie międzywojennym nie tyl-
ko strzelectwu, ale też innym sportom, przede wszystkim 
piłce nożnej. Znajdowały się tu bowiem również stadio-
ny (choć może raczej należałoby powiedzieć – stadioniki) 
Żydowskiego Stowarzyszenia Sportowo-Gimnastycznego 
„Makabi” oraz lewicującego, związanego z PPS stowarzy-
szenia „Dom Ludowy”, czy wreszcie nietypowy obiekt je-
dynej w Warszawie strzelnicy łucznej, założonej w 1928 
r. obok strzelnicy SKS, z inicjatywy tegoż klubu i Polskiego 
Związku Łuczniczego. Łucznicy mieli do dyspozycji osiem 
stanowisk strzeleckich, „którym patronowała wielka po-
stać Tatarzyna z łukiem w ręku”23. Jako głównych inicja-
torów tego przedsięwzięcia wymienia się dyr. Giżyckiego 
i kpt. Fularskiego. Strzelnica miała długości 150 m i szero-
kości 50 metrów. W środku obiektu umieszczono maszt, 
na którym powiewał sztandar PZŁ Całość przedstawiała 
„widok wprost nasuwający się pod pędzel malarski”24, 
jednak położenie na otwartej przestrzeni i sąsiedztwo 
rzeki powodowało, że racjonalny trening bywał tam 

23  Rzeczpospolita 1927a, 1927b.
24  Rzeczpospolita 1927a, 1927b.

Ryc. 4. Fotografia opublikowana w dzienni-
ku „Rzeczpospolita”, przedstawiająca strzel-
nicę SKS „pod Dzikiem”, Park Skaryszewski, 
Warszawa 1924 r.
Fig. 4. Photography published in daily new-
spaper “Rzeczpospolita” showing “The Boar” 
shooting range, Skaryszewski Park in Warsaw, 
1924
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Ryc. 5. Zalana strzelnica Związku Strzelec-
kiego w Alei Zielenieckiej w Warszawie, ma-
rzec 1931. Zbiory NAC, sygn. 1-G-4603-4
Fig. 5. Shooting range of the Polish Sho-
oting Association in Zieleniecka Avenue in 
Warsaw under the water after heavy rains. 
NAC, sign. 1-G-4603-4

utrudniony przez silny wiatr. Otwarcie obiektu uświet-
nił i pierwszą strzałę wypuścił, niezawodnie obecny na 
tego typu uroczystościach dyrektor PUWFiPW, płk Juliusz 
Ulrych. Strzelnica była jednym z niewielu w II Rzeczpo-
spolitej urządzeń infrastruktury łuczniczej, pomimo jed-
nak braku zaplecza do uprawiania tego, nieolimpijskiego 
wprawdzie sportu, polscy łucznicy należeli w okresie mię-
dzywojennym do ścisłej czołówki światowej25.

Wszystkie obiekty te jednak przeznaczone były do li-
kwidacji już pod koniec okresu międzywojennego, pla-
nowano bowiem urządzenie na tym terenie reprezenta-
cyjnej Dzielnicy Wystawowej, miejsca wielkiej wystawy 
przemysłowej (o charakterze co najmniej ogólnokra-
jowym, a być może międzynarodowym), planowanej 
na 1944 r. 26 Pod koniec lat trzydziestych XX w. klubom 
wymówiono własność obiektów. Zachował się nawet do-
kument, w którym władze ŻTSG „Makabi”27 zwracają się 
z prośbą do Wydziału Planowania Miasta o przyznanie 
mu nowych terenów, aby mogło kontynuować działal-
ność organizacyjną i sportową28. Realizację tych planów 
przerwała agresja niemiecka na Polskę (ryc. 6). 

W 1955 r., po kilkuletniej budowie, oddano w Warsza-
wie do użytku Stadion X-lecia, będący kontynuacją (a nie 
początkiem, jak w obiegowych opiniach czasem można 
jeszcze usłyszeć) sportowych tradycji północnej części 
Saskiej Kępy. Jego to tereny, jak również przylegająca do 
niego infrastruktura poboczna, pochłonęły pozostałości 
przedwojennej strzelnicy oraz obu stadionów sporto-

25   O dziejach łucznictwa od czasów prehistorycznych, w tym trady-
cjach tego sportu w II Rzeczpospolitej pisze A. Cendrowski w po-
pularnonaukowym, ale poważnym opracowaniu pt. Łucznictwo. 
Jak ogień i... mowa. Zob. Rajkowska i Tobolewska 1976: 198–208.

26   Szerzej na temat niezrealizowanej koncepcji urządzenia na Sa-
skiej Kępie terenów wystawowych zob. Trybuś 2012: 39–67.

27   Szerzej na temat działalności zarówno Makabi, jak i innych ży-
dowskich klubów i stowarzyszeń sportowych w Warszawie zob. 
Rokicki 2005. 

28  Pismo zarządu ŻTGS „Makabi” 1938.

wych. Obecnie znajduje sie na ich miejscu Stadion Na-
rodowy. Jakiekolwiek poszukiwanie materialnych śladów 
strzelnicy SKS czy Związku Strzeleckiego byłoby zatem 
niecelowe, jakkolwiek warto przywołać pamięć o tym 
obiekcie sportowym, a może zastanowić się nad formą 
upamiętnienia go (np. stosownym elementem dekoracji 
wnętrz Stadionu Narodowego, a może przyszłej hali wido-
wiskowo-sportowej, jaka ma powstać w jego otoczeniu).

SKS uruchomił też w 1928 r. drugą strzelnicę, poło-
żoną w Ogrodzie Saskim, w gmachu dawnego Instytutu 
Wód Mineralnych29. Dla potrzeb nowej funkcji gmachu, 
dokonano niewielkich jego adaptacji i przeróbek, spośród 
których najważniejszą było zamurowanie dolnej partii ar-
kad30. „Doskonałe światło, dobre umieszczenie wszystkich 
ośmiu tarcz – wszystko przemawia za tym, że strzelnica, 
położona w bardzo ruchliwym punkcie, będzie groma-
dziła tłumy sportowców i wydatnie przyczyni się do spo-
pularyzowania strzelectwa. Przy okazji należy podnieść 
z uznaniem niestrudzoną energię dyrektora Tadeusza Jur-
jewicza, który zorganizował w stolicy już trzecią strzelni-
cę, wydatnie przyczyniając się do podniesienia poziomu 
sportu strzeleckiego. Strzelnica powstała za zgodą magi-
stratu i z subsydiów PUWFiPW”31. Strzelnica miała służyć 
przede wszystkim młodocianym adeptom tego sportu 
do nauki strzelania. W Ogrodzie Saskim urządzano strze-
lania z broni małokalibrowej w ramach szkolnych zajęć 

29   Instytut Wód Mineralnych w Ogrodzie Saskim, zaprojektowany 
przez Henryka Marconiego dla kupca warszawskiego Jana Flatau, 
powstał w 1847 r. Dwie pijalnie wód, wraz z oranżerią, kawiar-
nią, muszlą koncertową i innymi atrakcjami były miejscem spo-
tkań eleganckiego towarzystwa Warszawy do początków XX w. 
Nie udało się ustalić, kto był inicjatorem adaptacji tego budynku 
na strzelnicę w latach dwudziestych. Obiekt został całkowicie 
zniszczony w czasie II wojny światowej, nie zachowały się żadne 
jego materialne pozostałości, gdyż znajdował się w miejscu, gdzie 
współcześnie przebiega ul. Marszałkowska. Zob. Portal miłośników 
przedwojennej Warszawy: Warszawa1939.pl, b.d., Internet 2016. 

30  Wołosz 2014.
31  Łowiec Polski 1928.
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Ryc. 6. Tereny w rejonie Alei Zielenieckiej ujęte są w planie regulacyjnym stolicy z 1931 r., jako „zieleń specjalna”, a nie te-
reny sportowe. Już wówczas przewidywano, że stadiony i strzelnica w tym miejscu przeznaczone będą do likwidacji, by zrobić 
miejsce przyszłym terenom wystawowym. APW, sygn. 1004/IV K I/262
Fig. 6. Ground on the Zieleniecka Avenue on regulation plans of Warsaw in 1931. Stadiums and shooting range are planned to 
be liquidated to make a space for Warsaw’s exhibition district. From: State Archive in Warsaw (APW), sign. 1004/IV K I/262

przysposobienia wojskowego. Dystans strzelnicy wynosił 
50 m, a – jak zapewniano – „pole obstrzału z sześcioma 
tarczami jest oświetlone tak, że strzelający będą je wi-
dzieli dokładnie”32, co powodowało, że obiekt mógł być 
używany także w celu szkolenia sportowego. Podobno 
w miejscu tym odbywały się również zawody łucznicze, 
czy jednak korzystano z tego samego, krytego obiektu – 
nie udało się ustalić. Otwarcie strzelnicy uświetnili swoją 
obecnością m.in. wiceminister spraw wojskowych gen. 
Kazimierz Fabrycy, dowódca Okręgu I Korpusu gen. Jan 
Wróblewski oraz dyrektor PUWFiPW płk Juliusz Ulrych, 
którzy oddali pierwsze, honorowe strzały. Obiekt wzbo-
gacał stan posiadania strzelectwa sportowego, choć jego 
podstawowy cel był inny – miał być placem do zajęć 
przysposobienia wojskowego dla szkół. Obraz tych zajęć 
może przybliżyć nam lektura fragmentu wspomnień jed-
nego z uczniów warszawskiego Gimnazjum im. Tadeusza 
Rejtana z lat trzydziestych ubiegłego wieku: „mundury 
obowiązywały w czasie lekcji przysposobienia wojsko-
wego: długie drelichowe spodnie i wciągane przez głowę 
bluzy koloru khaki oraz pasy z klamką z literami ‘p.w.’. 
W szkole w pomieszczeniu za salą gimnastyczną były 
stojaki z karabinami ćwiczebnymi oraz w tygodniu na 

32  Łowiec Polski 1928.

wielkim podwórzu tzw. ‘koszar Blocha’ pod wiaduktem 
mostu Poniatowskiego ćwiczyliśmy musztrę. Chodziliśmy 
także na strzelnicę małokalibrową w Ogrodzie Saskim; 
ostre strzelania z karabinu piechoty odbywały się na Bie-
lanach. Przysposobienie wojskowe było w programach 
klasy szóstej i siódmej, obowiązkowy był także trzytygo-
dniowy obóz letni w Kozienicach. Reprezentacyjne szkol-
ne kompanie przysposobienia wojskowego brały udział 
w defiladach na Placu Marszałka Piłsudskiego w czasie 
świąt państwowych”33. 

Nawiasem mówiąc, warto zaznaczyć, że Ogród Saski 
służył w okresie międzywojennym wychowaniu fizycz-
nemu młodzieży i sportom szkolnym oraz pozaszkolnym. 
Znajdowała się na jego terenie niewielka, ale solidna 
żelbetowa pływalnia letnia, wyznaczono boisko do gier 
zespołowych. Jednym z celów takiego działania było 
zapobieżenie sytuacji, w której młodzież grałaby w par-
ku, narażając na szwank jego substancję zabytkową, 
zwłaszcza liczne rzeźby, w głównej parkowej alei, na Osi 
Saskiej). Żadne z wyżej wymienionych urządzeń nie prze-
trwało II wojny światowej i, jak się zdaje, nie pozostały po 
nich żadne materialne pozostałości. 

33  Stolica 1984. 
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Strzelnicę cywilną posiadało również II gniazdo war-
szawskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Znaj-
dowała się ona najprawdopodobniej przy I Gimnazjum 
Męskim im. Józefa Sowińskiego. Budynek gimnazjum był 
częścią większego kompleksu projektu Mikołaja i Tade-
usza Tołwińskich, opracowanego w 1912 r. – projektu 
Ochrony i Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej dla dzie-
ci pracowników Tramwajów Miejskich. W jego skład 
wchodzić miały: gmach główny, warsztaty, internat, dom 
mieszkalny, dom administracyjny oraz obiekty sportowe. 
Ostatecznie zrealizowano jedynie dwa obiekty – w jed-
nym z nich umiejscowiono ochronkę dla dzieci (przed-
szkole) oraz dwie szkoły powszechne, w drugim – Gim-
nazjum im. Sowińskiego. I to właśnie przy tym drugim 
obiekcie funkcjonowała sokolnia, a także mały kompleks 
sportowy złożony z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego 
oraz właśnie owej niewielkiej (dystans 50 m), ale profe-
sjonalnie przygotowanej strzelnicy. Obiekt oddany został 
do użytku w czerwcu 1926 r., o czym informowała prasa. 
„Zapoczątkowany w Warszawie przez PTŁ sport strzelecki 
znalazł już naśladowców. Oto gniazdo nr II sokoła war-
szawskiego zbudowało na własnym boisku przy ul. Skier-
niewickiej 18 strzelnicę, na której możliwe jest strzelanie 
uwarunkowane regulaminem olimpijskim. Kierownikiem 
strzelnicy jest p. Maciejowski. Na boisku tym odbędzie 
się w dn. 20 bm pierwsze próbne strzelanie, zaś o godzi-
nie 16 pokaz gimnastyczny „Sokoła” Nr II”34. Ustalono, że 
oprócz członków Sokoła i uczniów gimnazjum korzystał 
z niej również Związek Harcerstwa Polskiego, Polska Ma-
cierz Szkolna, bywały też organizowane tu zawody bran-
żowych kół przysposobienia wojskowego35 (ryc. 7). 

W 1939 r. budynek gimnazjum uległ uszkodzeniu, jed-
nak wyremontowano go i w czasie okupacji służył jako 
hitlerowskie koszary. Nie wiadomo, czy strzelnica i pozo-
stałe obiekty sportowe były wówczas użytkowane, nie-
wykluczone jednak, że tak. Po 1945 r. dawne tereny spor-
towe „Sokoła” na Skierniewickiej zostały przejęte m.in. 
przez zakłady farmaceutyczne „Polfa” i zaadaptowane na 
cele przemysłowe. Należy przypuszczać, że nie zachowały 
się materialne ślady zarówno strzelnicy, jak i pozostałej 
infrastruktury sportowej dawnego „Sokoła”. Nawiasem 
mówiąc, samo stowarzyszenie, o niezwykle bogatej tra-
dycji, w międzywojniu związane z narodową demokracją, 
w PRL zostało zdelegalizowane i utraciło możliwość funk-
cjonowania36 (ryc. 8).

Warto wspomnieć, że infrastrukturę strzelecką mię-
dzywojennej Warszawy uzupełniały strzelnice przy zakła-
dach produkujących broń. Ciekawym przykładem takiej 
strzelnicy jest podziemny obiekt Państwowej Wytwórni 
Karabinów przy ul. Dworskiej (później, od 1950 r. no-
szącej imię Marcina Kasprzaka)37, na którym przestrze-
liwywano i przygotowywano dokumentację techniczną 

34  Nowy Kurier Polski 1926.
35  Grabowska i Wołosz 2013b.
36  Chełmecki 2007: 310.
37  Grabowska i Wołosz 2013a. 

m.in. karabinów przeciwpancernych typu „Ur”, a przede 
wszystkim słynnych pistoletów typu „Vis”. Strzelnica 
wykonana była z żelbetu, strop miał grubość ok. 70 cm, 
a długość obiektu wynosiła 100 m; obiekt podzielony był 
na kilka sekcji, posiadał główne zejście wraz ze stanowi-
skami strzeleckimi od strony wschodniej, można było 
zjechać do niego również windą (przystosowaną ponad-
to do transportu ciężkiego sprzętu o wadze do 3 ton). 
Przez pewien czas strzelnica funkcjonowała również po 
wojnie, obecnie, pomimo zachowania w niezłym stanie, 
jest całkowicie niedostępna i nic nie wskazuje na to, aby 
ta sytuacja  miała się zmienić – wejścia strzelnicy zasypa-
no i splantowano, a na terenie dawnej fabryki karabinów 
powstaje osiedle deweloperskie „Bliska Wola”. Niezbęd-
na jest konstatacja, że obiekt ten nigdy w żaden sposób 
nie służył strzelectwu sportowemu i nie wzbogacał stanu 
posiadania warszawskiej infrastruktury sportowej. 

Znacznie ciekawsze dla badacza dziejów kultury fi-
zycznej i sportu były natomiast losy strzelnicy Państwo-
wej Wytwórni Sprawdzianów na Powązkach, w rejonie 
ul. Duchnickiej, oddanej do użytku jako element całego 
kompleksu sportowego dla pracowników fabryki, urzą-
dzonego własnym sumptem w 1933 r., „Na Powązkach, 
tuż za wiaduktem kolejowym, prawie że naprzeciw cmen-
tarza, mieszczą się zabudowania fabryki sprawdzianów 
Państwowej Wytwórni Uzbrojenia. Zdążając wzdłuż ul. 
Powązkowskiej i patrząc na tereny fabryki zobaczymy 
kort tenisowy, boisko do siatkówki, trochę na lewo ob-
szerny plac piłkarski z dwiema porządnymi bramkami, 
a tuż przed dużymi hangarami fabrycznymi – nowoczesną 
strzelnicę o wymiarach 50 i 100 m, znawcy twierdzą, że 
może i najnowocześniejszą w Warszawie. Jeszcze w maju 
1933 r. tych urządzeń nie było. [...] Aby zbudować to na 
tych pagórkowatych terenach, musiano przerzucić około 
200 wagonów kolejowych ziemi, wykonać 925 m2 kon-
strukcji drzewnych, założyć 170 m rur wodociągowych, 
postawić 222 m bieżące ogrodzenia z siatki drucianej 
i zniwelować około 1000 m2 bardzo nierównej powierzch-
ni. Fachowcy obliczają, że praca potrzebna do wykona-
nia wszystkich wspomnianych robót przedstawia wartość 
przeszło 12.000 zł”38. W kompleksie fabryki sprawdzia-
nów, który w założeniu miał służyć pracownikom fabryki, 
ale też okolicznym mieszkańcom ubogiej i zaniedbanej 
w międzywojniu dzielnicy Warszawy, planowano urzą-
dzanie zimą lodowiska i boiska hokejowego, chciano 
również (także w tzw. czynie społecznym, realizowanym 
przez kilkudziesięcioosobową grupę pasjonatów) urzą-
dzić pływalnię letnią oraz bieżnię i skocznię lekkoatletycz-
ną; założeń tych jednak najprawdopodobniej nie udało 
się zrealizować. Sportowo-rekreacyjne wyposażenie te-
renów fabrycznych dopełniała świetlica i sala radiowa 
z czterolampowym odbiornikiem. Obiekty z pewnością 
mogły wpłynąć pozytywnie na rozwój kultury fizycznej 
w upośledzonej pod tym względem dzielnicy, trudno 
jednak orzec, czy służyły w jakikolwiek sposób (strzelnica 

38  Antena 1934.
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Ryc. 7. Zawody strzeleckie Policji Państwowej na strzelnicy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie, 24 lipca 1931 
r. Zbiory NAC, sygn. 1-B-198
Fig. 7. Shooting competition of State Police on the Gymnastic Society “Sokół” shooting range in Warsaw, 27th July 1931. NAC, 
sign. 1-B-198

Ryc. 8. Tereny po strzelnicy i pozostałych 
obiektach sportowych TG „Sokół” przy ul. 
Skierniewickiej 18 w Warszawie – stan obecny 
(fot. A. Wołosz)
Fig. 8. Area of former shooting range and 
other sporting facilities of Gymnastic Society 
“Sokół” in Warsaw – current view (photo by  
A. Wołosz)

również) wyczynowemu sportowi. Po II wojnie świato-
wej obiekty te znalazły się w kompleksie tzw. Żoliborza 
Przemysłowego, wraz z m.in. częścią zakładów FSO oraz 
infrastrukturą produkcyjną ZREMBu. W XXI w., po decyzji 
o deindustrializacji tego obszaru i przekształceniu go na 
cele mieszkaniowe, powstają tu kolejne osiedla dewelo-
perskie. Na terenie dawnej fabryki sprawdzianów zapew-
ne wkrótce stanie kolejne z nich.

Niewielkie i służące raczej przysposobieniu wojsko-
wemu oraz rekreacji strzelnice powstawały w latach 
trzydziestych XX w. z inicjatywy Związku Strzeleckiego. 
W 1933 r. można było przeczytać w prasie o istnieniu 
czterech takich strzelnic – na Pradze, w Ursusie, w Forcie 

Bema i na Woli (na terenie Państwowych Zakładów Inży-
nierii). Obok tej ostatniej, której otwarciu towarzyszyła 
podniosła uroczystość z udziałem władz „Strzelca” i PZInż 
oraz proboszcza Skomorowskiego, który poświęcił obiekt, 
planowano urządzić też boisko do gier oraz zbudować 
urządzenia lekkoatletyczne39. Na podstawie badań źródeł 
pisanych niewiele można powiedzieć o dalszych losach 
obiektu, jak również o jego parametrach technicznych 
i wyposażeniu. Podobnie enigmatycznie przedstawiają 
się losy strzelnicy w Domu Żołnierza na Pradze (ul. Zyg-
muntowska 3), również będącej jednak raczej obiektem 

39  Polska Zbrojna 1933.
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służącym rozrywce i przysposobieniu wojskowemu, oraz 
zmaganiom młodzieży i dorosłych w zawodach sporto-
wych. „Wzorowe urządzenia stanowisk, tarczowni, wy-
posażenie w różnorodną broń, bardzo niskie opłaty (bo 
tylko 5 gr za strzał) niewątpliwie wzmoże dotychczasowe 
znaczne zainteresowanie się strzelnicą. [...] Strzelnica ta 
czynna jest codziennie w godz. 9–22, a specjalnie zasto-
sowane oświetlenie elektryczne umożliwia odbywanie 
treningów, co jest bardzo ważne dla ubiegających się 
o odznakę strzelecką”40.

Niezwykle ciekawą i dobrze zachowaną do dziś, choć 
nie użytkowaną już zgodnie ze swoim pierwotnym prze-
znaczeniem, była otwarta w 1933 r. strzelnica tunelowa 
(zwana też korytarzową lub po prostu krytą) w Centrum 
Wyszkolenia Piechoty w podwarszawskim wówczas 
Rembertowie, w którego budynkach po II wojnie świa-
towej ulokowała się Akademia Sztabu Generalnego WP, 
w 1990 r. przemianowana na Akademię Obrony Naro-
dowej – AON. W chwili otwarcia strzelnica była jednym 
z najdłuższych tego typu obiektów na świecie. Zaprojek-
towana przez Henryka Walczaka, miała długość 300 m 
i powierzchnię blisko 10 tys. m2. Obok niej znajdował 
się warsztat rusznikarski. Tarcze strzeleckie można było 
ustawiać co 50 m, możliwe było zatem strzelanie na róż-
nych dystansach. Wydaje się, że strzelnica służyła przede 
wszystkim testowaniu i przestrzeliwywaniu broni – pi-
stoletów na krótszych dystansach, karabinów na dłuż-
szych, i szkoleniu oraz ćwiczeniom strzeleckim słuchaczy 
CWPiech. Pojawiają się również w literaturze przedmiotu 
informacje, jakoby wykorzystywano ją do treningu spor-
towego i przygotowań do zawodów strzeleckich41.

Błędem byłoby pominięcie w pracy okazjonalnych 
strzelnic ludowych, odpustowo-festynowych, pojawiają-
cych się w stolicy tu i ówdzie na specjalne okazje. Strzel-
nice takie nie spełniały w zasadzie innych, niż typowo 
ludyczne, funkcji. W 1926 r ., podczas wystawy prze-
mysłowo-sportowej na Dynasach, Zakłady Amunicyjne 
„Pocisk” urządziły niewielką, małokalibrową strzelnicę 
o kilku stanowiskach, podobno cieszącą się niezwykłą po-
pularnością. Mimo jednak protestów prasy (wskazującej, 
że obiekt mógłby służyć dla celów przysposobienia woj-
skowego szkołom, harcerzom, ale także początkującym 
adeptom strzelectwa sportowego, i że miałby szansę po-
szerzyć ofertę sportową gospodarza obiektu – Warszaw-
skiego Towarzystwa Cyklistów), strzelnica po zakończeniu 
wystawy została jednak rozebrana. Bezzasadne byłoby 
pytanie o materialne pozostałości tej i innych okoliczno-
ściowo urządzanych i z założenia sezonowych warszaw-
skich strzelnic”42.

Największą i najbardziej reprezentacyjną, robiącą 
wrażenie i będącą obiektem o znaczeniu międzynarodo-
wym, strzelnicą warszawską był otwarty w 1932 r. obiekt 
Bractwa Strzelców Kurkowych na terenie Fortu Szczęśli-

40  Polska Zbrojna 1932.
41  Portal „Lepszy Rembertów”, b.d., Internet 2016.
42  Kurier Polski 1926. 

wickiego43. Strzelnica była jedynym zrealizowanym ele-
mentem planowanego na Szczęśliwicach, imponującego 
w założeniach, reprezentacyjnego stadionu sportowego 
wzorowanego na olimpijskim stadionie w Amsterdamie 
projektu architekta Jana Wilsa (nagrodzonym zresztą 
podczas olimpijskiego konkursu sztuki w stolicy Holan-
dii44), który planowano realizować przy udziale środków 
miejskich i państwowych. Ostatecznie, ze względu na 
trudności finansowe magistratu i zmianę priorytetów 
dotyczących inwestycji sportowych w Warszawie (decyzję 
o wybudowaniu Stadionu Wojska Polskiego), na terenie 
dawnego carskiego fortu „Щ” urządzono jedynie strzelni-
cę. Jej budowa, ze względu na wielki kryzys gospodarczy 
lat 1929–1933, nieznośnie się przeciągała. Nie budziła 
ona, co zrozumiałe, już tak wielkich emocji opinii publicz-
nej Warszawy, więc prasa wspominała o niej rzadko, jeśli 
już jednak pojawiały się w niej informacje, cechowała je, 
podobnie jak wcześniej w przypadku stadionu, skłonność 
do przesady, zwłaszcza w zakresie informowania o ukoń-
czonych już pracach oraz terminie oddania inwestycji. 

W 1932 r. strzelcy z Bractwa Kurkowego dopięli jednak 
wreszcie swego i uruchomili arenę strzeleckich zmagań. 
„Wskrzeszona fraternia zbudowała przy pomocy magi-
stratu stolicy własną strzelnicę przy byłym forcie szczę-
śliwickim i urządziła ją według nowoczesnych wymagań 
sportowych, przewidując strzelanie do tarczy według 
regulaminu 14 bractw, strzelanie z broni małokalibrowej 
na 50 i 100 m., do celów ruchomych (zająca, rogacza, dzi-
ka, jelenia) na 35, 50 i 100 m., oraz z pistoletów na 15 
i 25 m. […] A więc wychowanie fizyczne i przysposobienie 
wojskowe starszego pokolenia drogą uprawiania sportu 
strzeleckiego – dla obrony państwa. Cel szlachetny, god-
ny poparcia mieszkańców Warszawy”45. Otwarciu strzel-
nicy, które miało miejsce 3 listopada 1932 r., towarzyszyły 
trwające aż cztery dni zawody strzeleckie – myśliwskie 
i z broni małokalibrowej. „Strzelania trwały od godz. 9 
rano do 17, a startować w nich mogli także strzelcy nie-
stowarzyszeni”46. „Mniej więcej o półtora kilometra za 
Warszawą, za przystankiem ‘Granica miasta’ EKD, mieści 
się w Szczęśliwicach strzelnica […] urządzona dużym na-
kładem pracy i kosztów, posiadająca własny lokal biurowy 
i klubowy, ten ostatni w ładnym otoczeniu drzew i ogród-
ka. Ze względu na bliskość miasta i doskonałą, wygodną 
komunikację ma wszelkie szanse rozwoju. […] Projekto-
wane jest dalsze rozszerzenie instalacji do strzelania na 
dystanse dłuższe, na co teren w zupełności pozwala” – to 
już komentarz czasopisma branżowego47.

Obiekt ten działał do wybuchu II wojny światowej, co 
więcej, rozbudowywał się, przy walnym udziale nie tylko 
Bractwa Kurkowego, ale też pomocy finansowej i orga-

43   Zagospodarowanie sportowe terenów fortu szczęśliwickiego było 
już przedmiotem moich badań. Zob. Potrzuski 2015: 463–484.

44  Lipoński 1973: 292–293.
45  Gazeta Warszawska 1932.
46  Gazeta Warszawska 1932.
47  Łowiec Polski 1933.
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nizacyjnej Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich, 
a nawet dotacjach Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
udzielanym za pośrednictwem PUWFiPW. Pieniędzy jed-
nak brakowało, a branżowe czasopismo łowieckie dono-
siło w 1936 r.: „Komisja Główna Strzelań Myśliwskich, 
powołana przez Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich, 
zadaniem której jest w pierwszym rzędzie propaganda 
budowy strzelnic łowieckich w całej Polsce, urucho-
miła już, dzięki pomocy finansowej Min. Spraw Wojsk. 
oraz wielu osób z kół myśliwskich, budowę wzorcowej 
strzelnicy myśliwskiej pod Warszawą, na forcie Szczęśli-
wickim, które to tereny zostały oddane do jej dyspozycji 
przez zawsze chętne do współpracy Bractwo Strzelców 
Kurkowych. Na należyte wykończenie strzelnicy pieniędzy 
jeszcze brak, korzystam więc z okazji, ażeby zwrócić się 
z apelem do licznych myśliwych […] o przesłanie choćby 
drobnych ofiar na ten cel”48. Autorem artykułu był Janusz 
Regulski, przewodniczący Komisji. Apel okazał się na tyle 
skuteczny, że już w tym samym roku, w lipcu, można było 
rozegrać na strzelnicy Narodowe Zawody Strzelecko-My-
śliwskie (w ramach których odbyły się mistrzostwa War-
szawy, Mazowsza i Polski). Otwierał je sam Regulski, który 
podkreślał, że odbywają się one na „pierwszej i jedynej 
w Polsce strzelnicy odpowiadającej przepisom międzyna-
rodowym, najbardziej współczesnej i może najtrudniej-
szej w Europie”. W 1936 r . otwarto też pierwszą w War-
szawie, a jednocześnie niezwykle nowoczesną, strzelnicę 
rzutkową, pozwalającą przygotowywać się do olimpijskiej 
konkurencji – tzw. trapu. Regulski podczas uroczystego 
otwarcia „opisał nowo wybudowaną strzelnicę rzutko-
wą, zwracając uwagę zebranych na charakterystyczne 
szczegóły i techniczne warunki, podkreślając, że strzel-
nicę tę wraz z pawilonem (który tylko w mniej ważnych 
szczegółach nie został całkowicie wykończony), budowa-
no zaledwie dwa miesiące”49. O skuteczności i tempie 
inwestycji w rozbudowę strzelnicy decydowała najpraw-
dopodobniej subwencja państwowa, a słowa o nowocze-
sności i trudności technicznej strzelnicy nie były rzucane 
na wiatr. Nowy obiekt wyposażony był w nowoczesne 
maszyny, wyrzucające rzutki z dużą szybkością, przez co 
strzelcom pozostawało mniej czasu na celowanie i od-
danie skutecznego strzału, o czym świadczyły relatywnie 
słabe wyniki sportowe najlepszych zawodników, nie wy-
nikające wcale z niskich umiejętności. Nadmieńmy, że mi-
strzem Polski został Józef Kiszkurno, który dwa tygodnie 
później w Wannsee pod Berlinem zdobył mistrzostwo 
świata. Władze miasta, już ze Stefanem Starzyńskim na 
czele, podjęły aktywne działanie celem lepszego zintegro-
wania tego miejsca z miastem – wspominany przez nas 
Regulski dziękował w 1936 r., Starzyńskiemu, że „w ciągu 
jednego dnia polecił poprawić całą, pozostawiającą wiele 
do życzenia, drogę dojazdową do strzelnicy”50. Udało się 
ustalić, że ostatnie zawody o randzie mistrzostw Polski ro-

48  Łowiec Polski 1936a.
49  Łowiec Polski 1936b.
50  Łowiec Polski 1936b. 

zegrano w kwietniu 1939 r. Okupacyjne i powojenne losy 
strzelnicy nie były przedmiotem badań. Lech Królikowski 
twierdzi, iż na terenie fortu wciąż  znajdują się „drugo-
rzędne instalacje wojskowe”, w tym być może strzelnica, 
choć większość obszaru pofortecznego zajmują garaże 
i ogródki działkowe51. Należy postulować, aby specjali-
ści dokonali badań terenowych w Forcie Szczęśliwickim 
i opisu ewentualnych pozostałości po reprezentacyjnej, 
najznakomitszej w międzywojniu warszawskiej strzelnicy, 
niedostrzegalnych niewprawnym okiem (ryc. 9).

Naiwnością byłoby sądzić, iż autorowi udało się 
dotrzeć do informacji o wszystkich funkcjonujących 
w międzywojniu strzelnicach warszawskich, nawet tych 
dostępnych dla cywilów, a więc stanowiących infrastruk-
turę sportową. O wielu jednak obiektach nie sposób po-
wiedzieć więcej oprócz skonstatowania faktu, iż istniały 
i przez pewien czas działały. Jedną z takich strzelnic jest 
obiekt Związku Rezerwistów przy pl. Broni, po którym je-
dynymi śladami są zapisy w warszawskich książkach tele-
fonicznych końca lat trzydziestych XX w.52. Oczywiście po 
tego typu obiektach nie został najmniejszy ślad.

Podsumowując, należy zauważyć, że mimo, iż w War-
szawie międzywojennej znajdowało się wiele strzelnic, 
większość nie miała funkcji sportowych czy nawet tylko 
rekreacyjnych. Dominowały strzelnice wojskowe, na któ-
rych pierwszeństwo użytkowania należało do żołnierzy, 
jak też obiekty techniczne, przeznaczone do testowania 
broni. Stan posiadania strzelectwa sportowego uległ jed-
nak w międzywojniu znaczącej poprawie, a powstanie 
strzelnic na Nowym Świecie, przy Parku Skaryszewskim, 
w Ogrodzie Saskim, przy Skierniewickiej czy wreszcie 
w Forcie Szczęśliwickim wpłynęło na wzrost popularności 
strzelectwa sportowego, a pośrednio zapewne na pierw-
sze sukcesy polskich strzelców na arenie międzynarodo-
wej. W drugiej połowie lat trzydziestych polscy strzelcy, 
wprawdzie nie warszawscy, zaczęli bowiem odnosić mię-
dzynarodowe triumfy. Zaliczyć do nich należy zwycię-
stwa w mistrzostwach świata wspominanego już Józefa 
Kiszkurno, co warte podkreślenia – cywila, ziemianina 
z Podola, czy brązowy medal olimpijski zdobyty w 1936 
r. w Berlinie przez Władysława Karasia53. Trudno też nie 
dostrzec związku pomiędzy budową nowych strzelnic, 
a militaryzacją kraju i wzrostem roli armii w życiu pu-
blicznym II RP pod rządami sanacji. Nieprzypadkowy jest 
zapewne szczególny wzrost rozbudowy tego typu infra-
struktury w latach 1926–1929, choć znaczenie ma tu też 
zapewne ogólna dobra koniunktura gospodarcza i stosun-
kowo duże środki przeznaczane na inwestycje w ogóle.

51  Królikowski 2002: 267–269.
52  Spis abonentów 1938: 326, 1939: 369.
53   Władysław Karaś był oficerem WP, weteranem Legionów i woj-

ny polsko – bolszewickiej, funkcjonariuszem polskiego wywiadu 
wojskowego. Podczas igrzysk w Berlinie miał 43 lata. W czasie 
organizacji uczestniczył w tworzeniu konspiracyjnego wywiadu 
wojskowego Armii Krajowej. Zdemaskowany i aresztowany przez 
Niemców, zginął w masowej egzekucji w Magdalence w 1942 r.
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Zdecydowana większość, o ile nie wszystkie, strzelnic, 
zarówno wojskowych, technicznych jak i sportowych, 
współcześnie nie funkcjonuje. Ich materialne pozosta-
łości są niezwykle skromne – w większości obiekty te 
uległy całkowitej zagładzie. Niewielkie fragmenty nie-
których z nich być może zostały zachowane, jednak 

ich badanie pozostaje poza kompetencjami historyków 
sportu. Pozostaje mieć nadzieję, że badania prowadzo-
ne przez historyków batalistyki i archeologów pozwolą 
w przyszłości na pełniejsze udokumentowanie i chro-
nienie tego nietypowego dziedzictwa polskiej kultury 
fizycznej. 

Ryc. 9. Czwarte Ogólnopolskie Zawody 
w Strzelaniu do Rzutków na Szczęśliwicach 
w Warszawie, 1938 r. Zbiory NAC,  
sygn. 1-S-2955-2
Fig. 9. Fourth Nationwide Trap Competition 
in Szczęśliwice in Warsaw, 1938. NAC,  
sign 1-S-2955-2
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Infrastructure of shooting sport  
in the interwar Warsaw and its present remains

Summary

In the interwar Poland shooting as a sport was strongly 
related to the army and military services, especially dur-
ing the first few years after regaining independence. There 
was no institution other than army that had proper facili-
ties for shooting practice. In 1924, during Olympic debut of  
the Polish National Team in Paris, the members of the Polish 
shooting team were all only soldiers (except for one person – 
officers only). Unfortunately, the competition was a painful 
defeat for our team. It became an impulse for a press cam-
paign promoting shooting sports also for civilians. Journalists 
argued that creating some open shooting ranges in Warsaw 
is essential for achieving success in the sport, but also would 
be useful for the military preparation of the civil population. 
In 1924 the first civil shooting range in Warsaw, organized by 
the Polish Hunting Association, was opened in Nowy Świat 
35. Later other shooting ranges were organized by the Shoot-
er’s Sporting Club, the Gymnastic Society „Sokół”, and finally 

the Warsaw’s Civilian Archery Fraternity (the largest and the 
most representational one, opened in 1932). After the May’s 
Coup d’Etat in 1926 shooting as a sport and a way of com-
mon military preparation was under special protection of the 
state – the National Office for Physical Education and Mili-
tary Preparation. Increasing number of shooting facilities in 
Warsaw effected in better sporting results of Polish shooters, 
especially in the late 1930s. Most of these facilities were de-
stroyed during World War II and never rebuilt. The aim of this 
article is to reconstruct the process of building sporting shoot-
ing ranges in the interwar Warsaw as well as to try answering 
the question if there are any remains of those facilities in the 
today’s capital of Poland. As a historian, author also postu-
lates research and listing of these remains and reconsidera-
tion their protection.

Translated by Kamil Potrzuski
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