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Wiara, jak pisze Ojciec św. Benedykt XVI, zwłaszcza 
w chwili obecnej zobowiązuje każdego z nas, abyśmy 
stawali się znakiem obecności Zmartwychwstałego w 
świecie. Świat potrzebuje świadectwa tych, którzy zdolni 
są otworzyć serca ludzi na pragnienie Boga i prawdzi-
wego życia, które nie ma końca. Tego życzę Czytelnikom 
i Wszystkim Mieszkańcom Targówka Fabrycznego z oka-
zji Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitości na świątecznym 
stole, oraz radosnego wiosennego nastroju w rodzinnym gronie
  życzy Rada Osiedla Targówek Fabryczny

Niech Czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie 
czasem szczególnym, pełnym Miłości i Pokoju. Niech 
Radosna Tajemnica ożywia Nasze serca. 

Życzę, aby Jezus Chrystus, który pokonał zło i śmierć, 
dokonywał w Nas wewnętrznej przemiany, był źródłem 
Naszej mocy i nadziei. 
	 	
	 Ks.Tomasz Gill
 Proboszcz par. Zmartwychwstania Pańskiego 
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W Niedzielę Miłosierdzia 
15 kwietnia

przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego 
ul. Księcia Ziemowita 39

odbędzie się Odpust Parafialny
Godz. 11.00 uroczysta suma

po niej 12.00–15.00 zabawa prowadzona przez 
wodzireja

Mile widziane przyniesiene ze sobą domowych 
wypieków

 » XIII Festyn Rodzinny na Targówku 
Fabrycznym i 4 Piknik Sportowy

W ramach „Dni Targówka” na terenie przed Szkołą 
Podstawową Nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 odbędzie się 
26.05.2012 r. kolejny Festyn Rodzinny na Targówku Fa-
brycznym. Festynowi towarzyszyć będzie tak jak bywało 
to w ostatnich latach Piknik Sportowy.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Targówka Fa-
brycznego, pracowników zakładów zlokalizowanych na 
naszym osiedlu, ich rodziny, a także wszystkich tych, dla 
których imprezy te kojarzą się z miłą rodzinną zabawą.

Już dziś anonsujemy:
• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Procter 

& Gamble
• Inscenizację teatralną z programem dla dzieci i mło-

dzieży zespołu PUENTA
• Występ muzyczny zespołu indiańskiego z Boliwii 

TOTORA
• Dyskoteka pod chmurką i występ zespołu Okej
• Pokaz fajerwerków

 » Historia Targówka Fabrycznego opisana 
subiektywnie przez Jerzego Stańczaka (urywki)

To nasypy (wały) i torowiska nowobudowanych kolei 
jednoznacznie określiły obszar i granice tego, co w latach 
następnych zaczęto nazywać Targówkiem Fabrycznym. 
W drugiej połowie XIX wielu w tej okolicy nie było żadnej 
większej osady, mogły jedynie występować ubogie domostwa 
– zagrody w bezpośrednim sąsiedztwie Szmulowizny, przy 
drodze Zabranieckiej i obok folwarku Dotrzyma. Przyczy-
ny tak słabego osadnictwa w tej okolicy były – rzec można 
– natury strategicznej. Na przedpolu Pragi obowiązywał 
wojskowy zakaz stawiania budynków murowanych, aby 
w razie działań wojennych nie ograniczało to możliwości 
bojowych artylerii. I rzeczywiście – to działało! Wydarzenia 
wojenne od końca XVIII wieku kilkakrotnie przeorały ten 
teren, niszcząc wszystko po drodze.

W Powstaniu Kościuszkowskim w roku 1794 wojska 
rosyjskie przed szturmem Pragi stanęły na pozycjach w li-
nii, na której leżą Żerań i Pelcowizna, Złotopole, Ustronie, 

Aleksandrów, Dotrzyma, Kozia Górka i Grochów. Niewiele 
tam było zabudowy, a mimo to, ”celem zwiększenia pola 
obstrzału” spalono Bródno, Grochów i wieś Targówek 
– wraz z dawnym folwarkiem królewskim. Zniszczona też 
została karczma Utrata przy drodze z Pragi do Kawęczyna 
i Karczma Wygoda.

Około 1820 roku powtórnie zdemolowany został Targó-
wek podczas fortyfikowania praskiego przyczółka mosto-
wego. Tym razem, też „dla swobodnego działania artyle-
rii”, spalono całą wieś, liczącą wówczas 14 domów, a 121 
mieszkańców zostało bez dachu nad głową. To samo stało 
się zapewne z każdą chałupą w najbliższej okolicy wsi.

Kiedy z trudem mieszkańcy odbudowali swe domostwa, 
wybuchło Powstanie Listopadowe. 25 lutego 1831 r. na 
bagnach i wydmach między Grochowem, Wygodą, Ka-
węczynem i Targówkiem toczyła się pamiętna „Bitwa pod 
Olszynką Grochowską”. Zarówno te wsie, jak i pobliskie 
folwarki – Dotrzyma i Antoninów, zostały rozbite i spalone.

Po tych zniszczeniach Targówek nie rozwijał się aż do lat 
60-tych XIX w., kiedy zaczęto budować koleje na Pradze. 
Wieś zaczęła się znów zabudowywać, głównie wzdłuż ulicy 
Radzymińskiej i jej najbliższej okolicy. Powstają też wówczas 
pierwsze posesje na Utracie oraz w najbliższym sąsiedztwie 
Szmulowizny przy wytyczonej już nowej drodze do Elsne-
rowa i Ząbek, nazwanej później ulicą Księcia Ziemowita.

W tym miejscu musimy się cofnąć w czasie i wspomnieć 
o najbliższym sąsiedztwie Targówka – Smulowiźnie, zajmu-
jącej teren między Targówkiem a Pragą.

W roku 1780 warszawski kupiec i bankier Szmul Zbytko-
wer odkupił od Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
ok. 100 ha nieużytków, należących do majątku Targówek 
(część południowa). Najpierw, w latach 90-tych XVIII w. 
buduje folwark zwany Bojnówek (tu gdzie obecnie są Za-
kłady Spirytusowe) i wieś z karczmą. 

Nową kolonię nazwano, od nazwiska właściciela, Szmu-
lowizną i tak już zostało. W czasie Insurekcji Kościuszkow-
skiej zabudowania Szmulowizny zostały włączone przez 
wojska polskie w linię fortyfikacji Pragi. Oczywiście, podczas 
szturmu wojsk rosyjskich Suworowa, wszystko spłonęło. 
Spadkobierca Szmula Zbytkowera – Stanisław Flatau na 
początku XIX w. odbudował folwark i jego wieś, dokupił 
też wtedy pobliskie tereny Targówka. Trochę tam zaczęto 
budować, ale w czasie bitwy grochowskiej w 1831 roku znów 
cala zabudowa uległa zniszczeniu.

W 1834 roku Flatau sprzedaje Szmulowiznę i przy1egłe 
tereny ówczesnemu właścicielowi Targówka – Emanuelowi 
Brühlowi, ten zaś rozprzedał posiadane dobra

Franciszkowi Noskowskiemu, Ksaweremu Konopackiemu 
i paru innym przedsiębiorcom. Nowi nabywcy gruntów w II 
połowie XIX w. przeprowadzają parcelację Szmulowizny, co 
zaowocowało wzmożoną zabudową – głównie wzdłuż drogi 
Radzymińskiej, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej. W roku 1877 
było tu już około 100 domów i 1890 mieszkańców.
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Wybudowanie w tym czasie Żelaznej Kolei Nadwiślańskiej 
stało się przyczyną wyjątkowego ożywienia budownictwa 
przemysłowego w tej okolicy – powstają bocznice kolejowe, 
magazyny, składy i warsztaty – głównie wzdłuż Kawęczyń-
skiej i Białostockiej.

Bardzo atrakcyjne stały się też parcele przy kolei obwo-
dowej, też ze względu na możliwość budowy bocznic do 
fabryk i składowisk. Tu jedną z pierwszych była stalownia 
na Nowej Pradze między Szwedzką i Stalową. W tym czasie 
też na Ząbkowskiej powstaje wytwórnia spirytusu – wielki, 
nowoczesny zakład zwany potocznie „Monopolem”(lub 
„Spirytusami” – przyp. red).

Pod koniec lat 70-tych XIX w. przemysł wkracza na teren 
Targówka zwanego później Fabrycznym (Przemysłowym 
– przyp. red). Firma „Kijewski, Scholtze i Spółka, Towa-
rzystwo Akcyjne Fabryk Chemicznych” – posiadająca fa-
brykę chemiczną na Solcu (pierwsza w Królestwie Polskim!) 
– buduje przy obwodnicy kolejowej na Targówku pierwszą 
hutę szkła, produkującą opakowania szklane dla swoich 
produktów. Jest rok 1879. Początkowo pracuje przy szkle 80 
robotników, później około 200, a w 1905 r. – 279. Średnia 
wartość produkcji w ostatnich latach wynosiła od 200 do 
380 tys. rubli. Po wyczerpaniu piasku z miejscowej wydmy 
zakład zamknięto. To istniejące ulice Szklana i Hutnicza 
przy małej „obwodówce” dokładnie określają, gdzie znaj-
dował się ten Zakład. W starej hali produkcyjnej, przejętej 
przez POLMIN (Polskie Oleje Mineralne), przez cały okres 
międzywojenny była warzelnia smoły – rozlewano ją do 
różnych pojemników na sprzedaż detaliczną.

W ślad za huta szkła, „Firma Kijewski, Scholtze” przenosi z 
Solca na Targówek swoją fabrykę chemiczną. Jest to „na owe 
czasy” nowoczesny zakład, prowadzący bardzo urozmaiconą 
produkcję. Zatrudniają 160 robotników, wytwarzają kwas 
siarkowy, kwas solny, chlorek wapnia, amoniak i só1 glauberską.

Przy fabryce powstaje mieszkaniowa osada fabryczna 
– dwa długie, murowane budynki z kilkudziesięcioma lo-
kalami dla robotników, kilka dwurodzinnych domów dla 
majstrów oraz stylowy dom z ogrodem dla dyrektora zakła-
du. Osada ta istnieje nadal, wśród dorodnvch, starych drzew, 
nieco nadszarpnięta zębem czasu (ulica Siarczana przyp. 
red.). Sama fabryka podczas okupacji uległa dewastacji, po 
wojnie upaństwowiona, jeszcze przez wiele lat pracowała, 
stopniowo wygaszając swoją produkcję. Osiedle robotnicze 
„Siarczanki” było pierwszym zaplanowanym, zwartym 
osiedlem na Targówku Fabrycznym, nazywanym tak zresztą 
dopiero od zaistnienia wielkiej fabryki.

Na początku XX wielu prawdopodobnie jut wytyczono 
wszystkie ulice Targówka, podzielone też zostały na parcele 
budowlane grunty dawnego majątku Targówek. Na ca-
łym terenie powstają posesje, w większości jednorodzinne 
z ogródkami, ale coraz częściej też 4–10-rodzinne kamie-
niczki czynszowe.

Jedną z pierwszych, w latach 1900–1910, jest osada na 
wytyczonych uliczkach w rejonie

Birżańska–Chemiczna–Ziemowita. Do roku 1925 po-
wstają tu 23 posesje, zanotowane w planach miejskich jako 
„Fabryczne osiedle Targówek”. W tym samym roku na 
ulicach: Zachodnia–Poniewieska–Południowa–Birżańska 
i Ziemowita od Naczelnikowskiej (strona nieparzysta) było 
już 18 posesji, głównie drewnianych z ogródkami.

Za małym wałem „obwodówki” najwcześniej zasiedlane 
zostały uliczki między ul. Ziemowita i Niedotrzymską,. 
Przy samej obwodówce zaś ulokowały się przedsiębiorstwa 
przemysłowo – handlowe.

Między ulicami Szklaną i Naftową cały teren aż do toru 
zajął w roku 1910 POLMIN – skład produktów naftowych, 
przywożonych cysternami z Podkarpacia.

Także na ulicy Ziemowita, miedzy małą obwodnicą i ulicą 
Grobelską ulokowały się składy węgla GETEWE – Górno-
śląskiego Towarzystwa Węglowego.

cdn

 » Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego 
na Targówku

We wrześniu 2011 r. z inicjatywy ks. Proboszcza T. Gilla 
przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego powstał Niepu-
bliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka. 

Rozpoczęliśmy pracę z niewielką grupą dzieci. Obecnie 
liczy ona 11 maluchów w wieku od 2,5 do 4. Jest z nami 
również dziewczynka z autyzmem. 

Nasze dzieci uczą się samodzielności, odkrywania 
świata, przestrzegania reguł w grupie, bawią się, modlą 
się wspólnie – jednym słowem doświadczają radości życia 
w bezpiecznym, przyjaznym środowisku.

Pracę dydaktyczną i wychowawczą opieramy na za-
sadach pedagogiki Marii Montessori – włoskiej lekarki, 
psychologa i pedagoga. Choć pierwsze „Domy dziecięce” 
otwierała we Włoszech na początku XX wieku, założenia 
jej pedagogiki, sposób pracy i podejścia do dziecka jest 
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Rada Osiedla pełni dyżury w pierwszą sobotę miesiąca  
w godzinach 10.00-11.00 (Szkoła Podstawowa Nr 58)

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne przy parafii 
Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku prowadzi za-
pisy dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na rok szkolny 2011/2012

W naszej pracy kierujemy się założeniami pedagogiki 
Marii Montessori umożliwiając dzieciom między innymi:
•  zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz 

samodzielności w  odpowiednio przygotowanym 
środowisku pedagogicznym; 

•  rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz 
ocenę własnych umiejętności;

•  przebywanie w zorganizowanej według zasad porządku 
grupie, naukę zasad życia społecznego;

W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się samo-
dzielności, odkrywają i poznają otaczający je świat, nawią-
zują relację z Panem Bogiem i ze sobą nawzajem. Dzięki 
obecności dzieci niepełnosprawnych, uczą się szacunku do 
każdej osoby i otwartości na potrzeby innych. 

Więcej informacji:
tel.:  535 968 049
e-mail: iskierka@ognik.edu.pl
www.ognik.edu.pl

uniwersalny, aktualny w każdym czasie i miejscu. Stąd 
powstające przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja na 
całym świecie, także w Polsce zyskują wielu zwolenników. 

Maria Montessori odkryła, że dziecko uczy się i rozwi-
ja błyskawicznie, zdobywa umiejętności, poznaje świat, 
chłonie wiedzę tak jak gąbka wchłania wodę. Potrafi przez 
długi czas skupić się na wykonywaniu czynności, która je 
interesuje, wówczas tak bardzo zanurza się w swojej pracy, 
że cały świat może dla niego nie istnieć. Dlatego nie należy 
z góry narzucać dziecku zadań do podjęcia, ani określać 
czasu, w jakim ma je wykonać, a pozwolić mu swobod-
nie wybierać spośród propozycji przygotowanych przez 
nauczyciela. 

Z radością obserwujemy jak nasi podopieczni mierzą 
się z różnymi zadaniami, uczą się przygotowywać posiłki, 
sałatki, sprzątać po skończonej pracy, samodzielnie się 
ubierać, pomagać młodszym w czynnościach, które są 
jeszcze dla nich zbyt trudne.

Niecierpliwie oczekujemy zbliżającego się momentu 
przeprowadzki do nowego budynku, który „na naszych 
oczach” powstał na terenie przy kościele. Będziemy tam 
dysponować dużą, ponad 50 m2 salą z małym kącikiem 
kuchennym dla dzieci, przestronną łazienką, dużą szat-
nią, ogrodzonym, bezpiecznym placem zabaw. Mamy też 
nadzieję, że od września będziemy już w pełnym składzie 
z 20 podopiecznych.

Z okazji Świat Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana 
Jezusa pragniemy złożyć wszystkim czytelnikom pisma 
Sąsiad – Parafianom, Mieszkańcom osiedla Targówek Fa-
bryczny, Bliskim i Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Chrystus obdarza Państwa niegasnącą nadzieją, 
niech umacnia wiarę i miłość, tak, by każdy dzień był pełen 
radości i pokoju.

 Zespół Prowadzący, Ksiądz Proboszcz, Nauczyciele 
i Dzieci Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkol-
nego Iskierka.

 


