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Historia Jelonek 

Jelonki są miejscem na Bemowie, które mają najciekawszą historię. Pod koniec XIX w 
Jelonki (albo Jelonek) były niewielką wsią w powiecie warszawskim. Jelonki (przed przybyciem 
Bogumiła Schneidra taka nazwa nie funkcjonowała) były jednak tak małe, że nawet istniejący 
wtedy Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, wydany w Warszawie w roku 1892 r., nie 
podaje liczby domów i mieszkańców, co z reguły zawsze czyniono, opisując inne istniejące 
miejscowości, wsie i osady (K. Kilijanek, 2003). 

Dworek Schneiderów w majątku Jelonki  

Bardzo ważną postacią w historii Bemowa (ściślej Jelonek) jest Gotlip Schneider. 
Przybył wraz z rodziną do Polski z Westfalii prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. 
Wkrótce przybrał polskie imię Bogumił. Najpierw osiedlił się na Szeligach. 

Jako pierwszy nabył folwark "Jelonek". W drugiej połowie XIX wieku powstał murowany 
dworek wybudowany przez rodzinę Schneiderów (obecnie przy ul Fortuny). W początkowym 
okresie mieszkały tam dzieci Wilhelma Schneidra ur. 14.02.1872 r, który był synem Bogumiła. 
Po śmierci pierwszej żony Wilhelm ożenił się po raz drugi. Wybranką jego była pani Lucyna 
d/Orivol. Wilhelm zmarł w 28.08.1948 r.(data urodzin i śmierci odczytana z grobu). Jego żona 
(do końca swojego życia tytułowała się sędziną) sprowadziła do dworku swoją najbliższą 
rodzinę. Tak więc po śmierci W. Schneidera w starym dworze zamieszkali jego spadkobiercy p. 
Narzyńscy, którzy byli rodziną p. d/Orivol. Wdowa po Wilhelmie gospodarzyła w nim aż do 
śmierci. Ciekawostką może być to, że w dworze tym w latach przedwojennych był pobierany 
lód ze stawów i przechowywany w piwnicach. 

Omawiany dworek nie jest ujęty w rejestr zabytków. Obecnie przeprowadzany jest 
remont w części dworku. Druga część została sprzedana przez Lucynę Schneider (żonę 
Wilhelma) rodzinie Kluczków. 

Nowy dworek modrzewiowy został zbudowany przez rodzinę Schneiderów na początku 
XX w. (ul. Połczyńska 59), co zostało udokumentowane podczas przeprowadzania prac 
renowacyjnych piwnic, wykonanych przez p. M. Nowickiego. Została przez niego odkryta data 
1902 r. 

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków: Na podstawie art. 4 
pkt. 1 i 14 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach /Dz. U. 
nr 19, poz. 48/ oraz artykułu 104 kpa wpisano obiekt do rejestru zabytków Miasta Stołecznego 
Warszawy: 

„Willa drewniana z murowanymi piwnicami z II połowy XIX w. w granicach posesji 
wraz z występującą na niej zielenią w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 59. Na mocy 
art. 108 §1 kpa decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.” 

Uzasadnienie decyzji: Obiekt zachował charakter letniskowej willi podmiejskiej o 
formach architektury charakterystycznej dla terenu podwarszawskiego (obecnie w 
granicach administracyjnych Warszawy – dzielnica Wola). 

W 1935 r. nie mieszkało już w nim kilka osób z rodziny Schneiderów: Anna Bronisława, 
Henryk, Ludwik, Zygmunt syn Bogumiła, Kazimierz, Jan Aleksander. 

Kazimierz posiadał majątek w Paprotniu w powiecie łaskim; Jan Aleksander posiadał 
folwark Karsew w powiecie łaskim. Część rodziny przeniosła się na nowe tereny zachodnie. 

Historia rodzinna głosi, że w 1912 r. (wg opowiadań rodziny) w dworku lub pobliskiej 
karczmie przebywał car Mikołaj lub jego namiestnik. Pani Daabowa ( córka Bronisławy 
Schneider) posiadała w zbiorach resztki porcelany petersburskiej, która była prezentem 
ślubnym dygnitarza carskiego lub cara. 

W 1980 r. Konserwator Zabytków m.st. Warszawy wydał zezwolenie Nr 3/80 na 
prowadzenie robót konserwatorskich w obiekcie zabytkowym p. Marianowi Nowickiemu, a w 
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1983 r. na podstawie rozporządzenia Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy zostaje 
przyznana Uchwałą nr 173 Rady Ministrów przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i 
Ochrony Zabytków kwota 1.173.000 zł na dofinansowanie remontu domu przy ul. Połczyńskiej 
59 w Warszawie inwestorowi w osobie ww. 

Konserwator zabytków w dniu 25.04.84 r. zaświadczył w specjalnym piśmie, że p. M. 
Nowicki wykonał wzorowo kapitalny remont zdewastowanego obiektu zabytkowego. 

Ww. obiekt obecnie składa się z trzech części i ma kształt litery T. Posiada też trzy 
wejścia. Jedno z wejść z boku budynku prowadzi do części piętrowej. Klatka schodowa jest 
modrzewiowa, zachowana w oryginale i prowadzi na II piętro (obecnie strych). Część 
parterowa wyposażona jest w dwa wejścia, poprzedzone werandami. W obiekcie ponadto 
znajdują się: hol, szatnia i łazienki. Cały obiekt podbudowany jest piwnicami o wysokości 2,8 
m. Pomieszczenia te są wykonane z cegły o grubości dochodzącej do 80 cm. Sufity piwnic 
zaprojektowane są w stylu angielskim. Są to białe sufity z czarnymi (malowanymi), 
poprzecznie umieszczonymi belkami. Na jednej z tych belek podczas renowacji znaleziono datę 
1902 r. 

Piwnice były przystosowane do przechowywania owoców i warzyw. Świadczył o tym 
specjalny zsuw przy jednym z okien, który się niestety nie zachował do dnia dzisiejszego. 
Obecnie dworek wyposażony jest gaz, elektryczność, centralne ogrzewanie i kanalizację. 

Budynek posiada trzy zasadnicze części: pierwsza cześć ma 3 pokoje (80 m2), druga 3 
pokoje (82 m2) a trzecia składa się z 4 pokoi (178 m2). Ogólna powierzchnia budynku wynosi 
327 m2.  

Dojazd do willi był usytuowany od strony Szosy Wolskiej (dziś ul. Połczyńska). 
Znajdował się tam podjazd, wyłożony cegłą klinkierową. Był podwójny, gdyż składał się z 
wjazdu i wyjazdu. Teraz jest pojedynczy. Obecnie na posesji posadzone są rośliny m.in. cisy. 
Znajdują się też zabytkowe drzewa, które powinny być ujęte w rejestr pomników przyrody. 
Sadzone bowiem były po wybudowaniu dworku (1902 r.). Są to: sosna wejmutka i dwie 
glediczie trójcierniowe.  

Dworek znajdował się na terenie wielkiego ogrodu, który rozciągał się w granicach 
miasta Ogród Jelonek (nazwa ustalona w 1932 r.). W ogrodzie tym rosły drzewa owocowe: 
czereśnie, jabłonie, grusze itp. Stąd pierwszy człon nazwy miasta. Natomiast drugi człon nazwy 
wziął się stąd, że bardzo często pod osadę podchodziły jelenie z Puszczy Kampinoskiej. 
Pierwsze wzmianki mówią, że dobra majątku Jelonki" liczyły 12 domów i 157 mieszkańców. 
Należały wówczas do niego osady Macierzysz i 7 osad włościańskich w "Odolanach". Po śmierci 
Bogumiła Schneidra w 1897 r. synowie nabyli majątek (w dokumentach nie ma żadnych 
wzmianek o jego córkach). Józef, Aleksander, Henryk, Wilhelm, Zygmunt, Edward, Ludwik 
zamieszkali w folwarku Jelonek", gdyż nabyli go po rodzicach na mocy obowiązującego 
wówczas w Królestwie Warszawskim Kodeksu Napoleońskiego. W 1904 r. było już w nim 19 
gospodarstw i 729 mieszkańców, cegielnia i fabryka dachówek (Encyklopedia Warszawy, 
1994). 

W 1927 r. bracia Schneider uzyskali zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie na 
parcelację i utworzenie miasta - Ogrodu Jelonek. Uzyskawszy ogólną zgodę wszystkich, bracia 
Schneider zlecili podział masy spadkowej biuru parcelacyjnemu w 1930 r., którego 
przedstawicielami byli H. Malanowski i M. Krajewski (Akt Notarialny Nr Rep. 278 Juliana 
Siennickiego). Podzielono wówczas tereny o powierzchni 217 ha na 75 bloków. W 1935 r. (Akt 
Notarialny Karola Grymińskiego Nr Rep. 1010) dokonali podziału zgodnie między sobą w 
hierarchii wewnętrznej. Majątek został wyceniony na 1 mln 650 tys. zł. Ilość bloków 
decydowała o ilości przypadających na poszczególnych członków pieniędzy (od 120 tys. do 240 
tys. zł). W wyniku podziału z poszczególnych bloków, które nie były wcześniej sprzedawalne, 
ich właściciele otrzymywali działki, które były już do sprzedania.  

Na podstawie orzeczenia Wojewody Warszawskiego z 1932 r. został zatwierdzony plan 
podziału majątku rodziny Schneiderów i utworzony (zaprojektowany) miasto - Ogród Jelonek. 
W wyniku sądu polubownego w 1942 r. dworek modrzewiowy przejęła Bronisława Schneider. Z 
kolei po jej śmierci przeszedł on w ręce córki Jadwigi Daabowej. Po zniszczeniach wojennych 
1939 r. J. Daab wydzierżawiła go gminie Blizne. Warunkiem dzierżawy dworku (na czas 
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określony, do dnia 1.05.1946) było dokonanie jego remontu. Po remoncie był tu Urząd Gminy 
Blizne. Po zmianach ustrojowych gmina Blizne została zlikwidowana, a dworek został przejęty 
przez władze oświaty, gdzie zostało założone przedszkole. Funkcjonowało ono do lat 
osiemdziesiątych. Po likwidacji przedszkola obiekt przedstawiał kompletną ruinę i naznaczony 
był do rozbiórki na podstawie Zarządzenia Gminy Warszawa Wola. Pan M. Nowicki wykupił od 
J. Daabowej jej udziały i ruszyła renowacja. Ponieważ był to obiekt zabytkowy odbywało to się 
z pomocą Konserwatora Zabytków p. Majdeckiego, państwa i p. J. Kasprzyckiego. Dzięki 
ostatniej z wymienionych osób udało się wykwaterować kłopotliwych lokatorów. Od r. 1987 
obiekt jest siedzibą Zboru - parafii . Kościoła Zielonoświątkowego. W największym z 
pomieszczeń znajduje się kaplica, w której odbywają się nabożeństwa (informacje ustne i 
pisemne p M.. Nowickiego). 

Cegielnia Jelonek  

W skład miasta-ogród Jelonek wchodziła niegdyś cegielnia (25 ha). Do powstania ich 
przyczynił się Bogumił Schneider, który był właścicielem cegielni. W zasadzie był 
przemysłowcem, dlatego duży nacisk kładł na cegielnię. Oprócz tego na terenie majątku była 
rzeźnia i folwark "Jelonek". Na polach uprawiano zboża a w dużych sadach drzewa owocowe. 
Po zbiorach owoce przetrzymywane były w piwnicach dworskich, specjalnie przystosowanych 
do tego celu. Na terenie późniejszego miasta ogród -Jelonek było kilkanaście domów dla 
pracowników cegielni, rzeźni i folwarku. 

Jednak powodem wykupienia majątku przez Bogumiła Schneidra była obecność gliny i 
piasku na tym terenie. Obok rolnictwa i sadownictwa rozwijał się na tym terenie przede 
wszystkim przemysł budowlany. W okolicy powstawały liczne cegielnie w Odolanach, Karolinie i 
na Jelonkach. Największa i najsłynniejsza była cegielnia i fabryka dachówek Bogumiła 
Schneidera. Fabryka dachówek zatrudniała 16 robotników, a produkowana cegła była bardzo 
dobrej jakości (Encyklopedia Warszawy, 1994). Cegielnia założona została na Jelonkach ok. 
roku 1864 i na przełomie stuleci zatrudniała ponad 150 robotników, co dla takiego zakładu było 
liczbą znaczną. Przetrwała aż do września 1939 roku (Urząd Dzielnicy Bemowo: 
http://www.bemowo.waw.pl/gmina/ogminie.html), a miejscowa ludność wiele domów 
wybudowała właśnie z tej cegły, na której odciśnięto nazwę firmy "Jelonek" lub "Jelonki"  

Na podstawie rozporządzenia władz okupacyjnych został ogłoszony Warschauer Zeitung 
z dnia 3/4. II. 1940 r. i polecono właścicielom zlikwidowanie cegielni Jelonki. Powodem były 
trudności z przewozem gliny z prawej Strony obecnej ul. Połczyńskiej (Glinianki Schneidra) na 
lewą stronę, gdzie pierwotnie stała wypalarnia, przy zbiegu ulic Narutowicza i Strzelców 
(informacja p. M. Nowickiego).  

Pierwsza cegielnia w majątku "Jelonki" powstała po lewej stronie ul Połczyńskiej (jadąc 
w kierunku Warszawy). Najpierw tam zaczęto wydobywać [glinę] cegłę. Glina była 
wydobywana ręcznie. Wówczas cegielnia była wyłączną własnością Bogumiła Schneidra. W 
1924 r. zakład został rozbudowany i założono spółkę akcyjną, w którą weszli inni właściciele tj. 
Pfeiffer i Horn. Mieli oni ok.70% udziałów w majątku cegielni Wówczas zaczęto wydobywać 
glinę po prawej stronie szosy i przewozić po szynach na lewą stronę ul Połczyńskiej.  

W trzy lata po ww .rozporządzeniu władz okupacyjnych z 1940 r .dokonano podziału 
cegielni. Aktem Notarialnym Nr Rep. 507 z 1943 r. sporządzonego u Notariusza Karola 
Grymińskiego, wszyscy akcjonariusze otrzymali pieniądze z kasy Cegielni "Jelonek" Spółki 
Akcyjnej SA w zamian za zdane akcje oraz poszczególne działki z terenów cegielni (ok. 25 ha), 
z tym że część działek na terenie cegielni została wcześniej sprzedana poszczególnym 
nabywcom (informacje ustne i pisemne p. M. Nowickiego). 

Po stopniowym wyczerpaniu złóż gliny i po wygaszeniu pieców Schneiderowie 
parcelowali swoje majątki. W latach trzydziestych Ludwik Schneider miał trudności ze 
znalezieniem nabywców tych podmiejskich działek i powierzył inicjatywę doświadczonemu 
biuru parcelacyjnemu Malanowskiego i Krajewskiego (była już o tym mowa). Podsunięto im 
myśl, aby zwiększyć atrakcyjność gruntów przez rozreklamowanie idei miasta-ogrodu. 
Przygotowano, odpowiedni plan z wyznaczonymi ulicami, m.in. Aleja Schneidrów (dziś . 
Powstańców SJąskich), Kościelna, Parkowa, Poniatowskiego (dziś Sternicza), Żeromskiego 
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(dziś Człuchowska). Działki tysiącmetrowe ponumerowano. W mieście-ogrodzie Jelonek osiedlili 
się wtedy ludzie skromni: kolejarze, gazownicy, pracownicy elektrowni.  

Przyszli mieszkańcy budowali na miarę swoich możliwości. Jeszcze dziś można obejrzeć 
nieliczne zachowane domki murowane, a przy każdym ogródek owocowo-warzywny, co 
nadawało osiedlu charakter miasta-ogrodu. Ulice w tym miejscu były wyjątkowo szerokie jak 
na tamte czasy. 

Starsi mieszkańcy znali osobiście dawnych właścicieli poparcelowanych folwarków. 
Pamięta się tu, „jak Schneiderowie jeździli stąd w niedzielę wielką bryką na Leszno do kościoła 
ewangelickiego” (J. Kasprzycki, 1999).  

Rodzina Schneidrów szczyci się tym, że jej członkowie zapisali ładną kartę w historii. 
Fredek (prawdopodobnie Fryderyk), brat Kazimierza, zginął pod Ejszyszkami podczas wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 r. Wielu mężczyzn z tej rodziny walczyło w kampanii wrześniowej 
1939 r. i w powstaniu warszawskim (H. Harasimowicz-Grodecka, Gazeta Lokalna , 4/02). 

Także Wilhelm spełnił swój obywatelski obowiązek jako ochotnik wartownik przy 
ochronie mostów. Dostał w związku z tym dyplom wydany przez Obywatelski Komitet Obrony 
Państwa z 1920 r. i odznaczenie ofiarnych O.K.O.P. jako członek Towarzystwa Wioślarskiego. 
Dyplom wydano w Warszawie dn. 31.III. 1921. 

Rodzina Schneiderów ma duże zasługi związane z rozwojem gospodarczym i 
krajobrazem dzisiejszego Bemowa. Zachowana została tu duża ilość szaty roślinnej, której 
umieszczenie było podstawowym założeniem miasta-ogród Jelonek. Przez wiele lat kwitła 
gospodarka rolna i sadownicza. Obecnie między wysokimi blokami zachowały się liczne drzewa 
owocowe i w zachodniej części dzielnicy pola uprawne. Spadkobiercy Bogumiła i Karoliny (z 
domu Qasebart) Schneider przekazali w roku 1943 na rzecz gminy Blizne przeszło 28 ha 
gruntów pod ulice, kościół, szkoły, przedszkola, ratusz i inne obiekty użyteczności publicznej za 
cenę symbolicznej złotówki.  

Dzięki nim powstała pierwsza na tym terenie parafia katolicka. Syn Bogumiła, Zygmunt, 
w porozumieniu z resztą rodziny i w ich imieniu ofiarował ze swojego bloku działkę pod budowę 
kościoła. Warunkiem było powstanie kościoła rzymskokatolickiego. Świątynia została 
ostatecznie konsekrowana w roku 1968, a w roku 1951 została erygowana parafia 
Podwyższenia Krzyża Św. Ofiarodawcy byli wyznania ewangelickiego. Część członków rodziny 
Schneidrów; w tym Bogumił, Karolina, Zygmunt i Wilhelm pochowani zostali na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ul Młynarskiej. 

Ulica Połczyńska na terenach Miasta Ogród Jelonek obecnie jest ulicą czteropasmową, 
przy której w latach 1930 na terenie dawnej Karczmy Żółtej zbudowano Szkołę 306, na której 
to dnia 2 listopada przymocowano tablicę o treści " Tu 2 listopada 1830 roku Fryderyk Chopin 
pożegnał przyjaciół opuszczając na zawsze ojczysty Dom i Polskę."  

Obecnie tereny ulicy Połczyńskiej zajęte przed 01.01.1999 przez Skarb Państwa będą 
na podstawie ustawy Art. 73 z dnia 13.10.1998 Dz. U. nr 133 poz.872 są przejęte za 
odszkodowaniem wypłaconym spadkobiercą po Rodzinie Schneider na podstawie Aktów 
Notarialnych nr Rep. 1010,507,508 karta Grymińskiego notariusza w Warszawie.  

Wyżej wymieniona ustawa dotyczy również ul. Nowej Huty, Rotundy, Fortuny, jak i 
wszystkich, które nie zostały w Mieście Ogród Jelonek przekazane za symboliczną złotówkę 
Gminie Blizne Aktem Notarialnym Rep. 508. 

 

Linki 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jelonki_(osiedle) 

http://sirencityboy.wordpress.com/2008/04/20/miasto-ogrod-jelonek/ 

http://www.bemowo.waw.pl/bemowo/portal.php?aid=119278733347187d8562ac1 

 


