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H

P r z e d m o w a

Historia w życiu społeczności lokalnej jest bardzo ważna. To ona tworzy tradycję, system 
wartości i poczucie wspólnoty. Dlatego warto o niej mówić i pisać, gdyż czas może bezpowrotnie 
zatrzeć ślady o minionych wydarzeniach, ludziach i miejscach. Stąd właśnie zrodził się pomysł 
na wydanie publikacji o gminie Jakubów, która jednocześnie wpisuje się w obchody 30-lecia 
funkcjonowania samorządów gminnych w Polsce.

„Gmina Jakubów. Alfabet wspomnień” jest swoistym kompendium wiedzy o lokalnej historii 
i współczesności. Jest dziełem mieszkańców związanych z regionem, którzy zaproponowali hasła, 
jakie powinny się w nim znaleźć i współpracowali przy ich tworzeniu. Dzięki czynnemu udziałowi 
wielu osób powstała publikacja niezwykle różnorodna, niepowtarzalna i wartościowa. Dziękujemy 
wszystkim, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz udostępniali prywatne zbiory zdjęć 
i dokumentów. Aby ułatwić odnalezienie informacji, artykuły hasłowe zostały ułożone alfabetycznie. 
Na końcu umieściliśmy spis źródeł oraz indeks wszystkich haseł. 

Pragniemy zaznaczyć, iż praca nie jest zbiorem zamkniętym. Stanowi zachętę do dalszego 
poznawania historii swojej małej ojczyzny oraz poszukiwania i utrwalania tej wiedzy dla potomnych.

Redakcja
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A
ALEKSANDRÓW

Liczba mieszkańców: 271 (stan na 30.06.2019 r.), 
położony na wschód od Jakubowa, wzdłuż drogi 
prowadzącej do Kałuszyna. Nazwa miejscowo-
ści pochodzi od imienia Aleksander, początko-
wo nazwana Kolonią Aleksandrów; powstała 
po parcelacji majątku Łaziska (→ Majątek ziem-
ski Łaziska). Osadnictwo zaczęło tworzyć się 
od 1839 r. – pierwszą datą zapisaną w kościele 
parafialnym w Jakubowie jest dzień 3.11.1839 r. 
Znajdują się tu XIX-wieczne kapliczki przydroż-
ne stanowiące zabytki architektury lokalnej 
oraz krzyż kamienny z 1938 r. 

ANDRZEJKOWICZ ROMAN 

Urodzony w majątku Rowiny (pow. kobryń-
ski), zm. 1938 r. w swoim majątku w Przytoce 
w wieku 80 lat; syn Jana i Izabelli z Korssaków, 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Miń-
sku Mazowieckim; żonaty z Marią z Jachowi-
czów, z którą miał syna Romana i córkę Wandę, 
zamężną za Stefanem Majchrowskim. 
Aktem kupna sprzedaży z 12.09.1919 r. An-
drzejkowicz nabył dobra ziemskie Przytoka 
(→ Majątek ziemski Przytoka) oraz majątek 
leśny Pasieki od swojej siostry Marii Piotru-
szewskiej z Andrzejkowiczów. Dobra te po-
zostały w jego rękach do śmierci. W 1922 r. 
w Mińsku Mazowieckim wystawił bardzo ek-
skluzywny jak na tamte czasy dom czynszowy. Kapliczka w Aleksandrowie – fot. Przemysław Piątkowski

Sołtysi (l. 1990-2024): Józef Muszelik, 

Źródło:
Archiwum parafialne kościoła w Jakubowie. 
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Tadeusz 
Jastrzębski

Włodzimierz 
Aniszewski

Michał 
Sap
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A

ANTONINA

Liczba mieszkańców: 73 
(stan na 30.06.2019 r.), po-
łożona na południe od Ja-
kubowa, przy drodze pro-
wadzącej do Jędrzejowa 
Nowego. Pierwsza odna-
leziona wzmianka o Anto-
ninie nosi datę 7.10.1862 r. 
Jest nią akt stanu cywil-
nego w parafii Jakubów. 
Wieś pierwotnie nosiła 
nazwę Antonin. Powsta-
ła po częściowej parcelacji 
dóbr ziemskich Jakubowa, 
których nowym właścicie-
lem (Jakubowa) został Ka-
rol Murawski (→ Majątek 

Wiatrak 
w Antoninie 

– fot. archiwum 
Biblioteki Publicznej 

w Jakubowie

ANIELINEK

Liczba mieszkańców: 234 (stan na 30.06.2019 r.), 
miejscowość położona na zachód od Jakubowa, 
wzdłuż drogi do Mistowa. Od początku powsta-
nia pisany jako Anielin. Powstał po częściowej 
parcelacji dóbr mistowskich przez Marcele-
go Wernera ok. 1859 r. Nazwał go tak praw-
dopodobnie na cześć żony, którą była Aniela 
z Mierzwińskich. Powierzchnia gruntów wy-
dzielona pod Anielin wynosiła niespełna 16 
włók. Był to nowy folwark, którego pierwszym 
właścicielem został Romuald Jarkiewicz (→ Ma-

Nekrolog Romana Andrzejkowicza, „Kurier War-
szawski” nr 355 z 28.12.1938 r.

Niestety wpływy z czynszów nie pokrywały 
zainwestowanych kosztów, co doprowadziło 
Andrzejkowicza do bankructwa. Dziś w bu-
dynku tym znajduje się Wojskowa Komisja 
Uzupełnień. Posiadał również majątek na Goź-
dziku oraz dom przy ul. Dworcowej, w którym 
zamieszkiwał wraz z rodziną. W 1924 r., wraz 
z hr. Tomaszem Łubieńskim, płk. Zygmun-
tem Piaseckim, rtm. Bronisławem Rakowskim, 
starostą Stanisławem Szalawskim, Bogdanem 
Wyleżyńskim (właścicielem majątku w Wiel-
golesie) oraz Władysławem Zabiełłą i Janem 
Benedyktyńskim z Warszawy, powołał do życia 
Mińskomazowieckie Towarzystwo Łowieckie 
i Ochrony Zwierząt. Była to pierwsza w powie-
cie tego typu organizacja.

Źródło:
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Przytoka, [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251/0 i AP 
Siedlce sygn. 62/759.
Willa Andrzejkowicza z 1922 r., [w:] http://www.polskanie-
zwykla.pl/web/place/41204,minsk-mazowiecki-willa-andrzej-
kowicza-z-1922-r-.html [dostęp 11.03.2019 r.].
W róg antenatów, „Co słychać?”, nr 8/2005 r.

jątek ziemski Anielinek). Po dwóch latach 
Anielin został sprzedany Kazimierzowi Żela-
zowskiemu, Janowi i Marcjannie Żelazowskim 
oraz Janowi Komorowskiemu (jego żona była 
z d. Żelazowska). W następnych latach grunty 
te ulegały dalszym podziałom. Obecna nazwa 
wsi istnieje od 1868 r. U schyłku XIX w. po-
budowano przy drodze kapliczkę z cegły ma-
jącą pierwotnie trzy krzyże (obecnie pozostał 
jeden). Znajduje się tu także zabytkowy krzyż 
przydrożny (→ Zabytki gminy Jakubów).

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

Janina 
Wiktorowicz

Szczepan 
Wiktorowicz

Dorota 
Dębowska



Alfabet wspomnień

9

A

APTEKA 

Początkowo punkt apteczny mieścił się 
w Ośrodku Zdrowia w Jakubowie (→ Ośro-
dek Zdrowia w Jakubowie) i prowadzony był 
przez pielęgniarkę Joannę Rek. We wrześniu 
1991 r. utworzono aptekę, prowadzoną do dziś 

Apteka w Jakubowie – fot. Daria Lisiecka

ziemski Jakubów). Znaczną część ziemi (45 
morgów) kupił Teodor Rowiński – urzędnik 
powiatu stanisławowskiego, który przez kilka 
lat mieszkał z rodziną w Kolonii Antonin. Pozo-
stała część gruntów (92 morgi) została wydzie-
lona innym osadnikom – włościanom, którzy 
zamieszkali w sześciu domach. W ubiegłych 
wiekach we wsi stał wiatrak typu koźlak, któ-
rego właścicielem był Zygmunt Zazdrościński. 

Sołtysi (l. 1990-2024): 

Źródło:
Archiwum parafialne kościoła w Jakubowie.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

przez mgr Mariannę Łysiak. W grudniu 2006 r. 
apteka została przeniesiona do nowego bu-
dynku przy ul. Mińskiej, będącego własnością 
Marianny Łysiak. 

Źródło:
Gmina Jakubów we wspomnieniach Marii Kopczyńskiej, oprac. 
M. Kopczyńska, Jakubów 2008.

ARMIA KRAJOWA (AK) 

Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Pol-
ski Związek Powstańczy (PZP), konspiracyjna 
niepodległościowa organizacja wojskowa, część 
Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny 
światowej w kraju (→ Wojna światowa 1939-
1945), podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rzą-
dowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 
Utworzona w wyniku przeorganizowania Służ-
by Zwycięstwu Polski (powołanej we wrześniu 
1939 r.) w Związek Walki Zbrojnej (powołany 
w listopadzie 1939 r. w Paryżu), przemianowany 
14 lutego 1942 r. na AK.
Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki 
o odzyskanie niepodległości przez organizowa-
nie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie 
armii podziemnej do powstania powszechnego. 
AK od swego powstania była organizacją ma-
sową, zwiększającą swe szeregi przez werbunek 
ochotników i scalanie z innymi organizacjami 
konspiracyjnymi. W połowie 1944 r. liczba za-
przysiężonych żołnierzy AK wynosiła ok. 380 
tys. Utworzone wówczas duże jednostki sił AK 
prowadziły walki z Niemcami, a na terenach 
wschodnich z sowieckimi oddziałami NKWD. 
Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było powsta-
nie warszawskie. Po klęsce powstania jednostki 
AK na terenach zajętych przez Armię Czerwo-
ną zostały zdemobilizowane. W styczniu 1945 
r. Komendant Główny gen. Leopold Okulicki 
wydał rozkaz o rozwiązaniu AK.
Wśród wielotysięcznej armii walką z bronią 
w ręku zajmowały się ściśle wydzielone grupy. 
Walkę tę prowadziły oddziały partyzanckie 
(leśne) oraz wydzielone grupy dywersyjno-sa-
botażowe, podległe Kierownictwu Dywersji 
(tzw. KEDYW). 

Jan 
Piotrowski

Remigiusz 
Suchenek
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A
Wieś Anielinek leży na terenie byłego V Ośrodka 
AK Obwodu „Mewa-Jamnik-Kamień”. Ośro-
dek ten obejmował swoim zasięgiem gminy 
Dobre i Jakubów. Organizatorem zbrojnego 
podziemia był tutaj ppor. Stanisław Gutowski 
ps. „Rawicz-junior”, pracujący jako urzędnik 
gminy w Jakubowie. W jego mieszkaniu w Ja-
kubowie, w styczniu 1940 r., został zaprzysiężo-
ny jako żołnierz ZWZ/AK Tadeusz Polkowski 
i przyjął pseudonim „Kruk” (→ Polkowski Ta-
deusz). Przydzielony został do oddziału dywer-
syjnego plutonowego Aleksandra Polkowskiego 
ps. „Bimber”, który brał udział w wielu akcjach 
na terenie powiatu mińskiego. Kilkakrotnie 
wiązały się one ze zrzutami z samolotów angiel-
skich. Na tę okoliczność oddział „Bimbra” prze-
cinał linie telefoniczne, przeważnie pomiędzy 
Jędrzejowem a Ignacowem, zakładał na drogach 
przeszkody mechaniczne w postaci kolczatek. 
Zrzuty samolotowe dokonywane były pomiędzy 
wsiami Mistów i Ludwinów we wrześniu 1943 r. 
i na wiosnę 1944 r. W przejętych kontenerach 
bywała broń, materiały wybuchowe i pieniądze. 
Czasami przyjmowano także skoczków, tzw. „ci-
chociemnych”, czyli żołnierzy przerzucanych do 
kraju do wykonania specjalnych zadań. Przejęta 
broń była czasowo przetrzymywana w stodole 
Bolesława Żelazowskiego w Anielinku (którego 
synowie Stanisław i Zdzisław również należeli 
do konspiracji), a następnie rozdysponowywa-
na przez Komendę Główną AK. Zabudowania 
Żelazowskich i Polkowskich w Anielinku były 
miejscem, do którego niejednokrotnie przyby-
wali i gdzie kwaterowali żołnierze AK z oddziału 
leśnego Kazimierza Aniszewskiego ps. „Dębo-
róg”. Częstym gościem był także Komendant 
Obwodu „Lubicz”. 
W 1941 r. Stanisław Maciejewski ps. „Promień” 
i Kazimierz Aniszewski ps. „Dęboróg” zorgani-
zowali w Jakubowie drużynę harcerską Szarych 
Szeregów (rok później została podporządkowa-
na AK), którą po zaprzysiężeniu i przeszkoleniu 
przekazali Januszowi Borzymowi. Pierwsze akcje 
inicjowane przez drużynę sprowadzały się do 
zbierania, konserwowania i przechowywania 
porzuconej broni, amunicji i materiałów wy-
buchowych. Kolportowano wiadomości radio-
we. Kazimierz Aniszewski ps. „Dęboróg” wraz 

z innymi harcerzami z Mińska Mazowieckiego 
w sierpniu 1942 r. przejął potajemnie ze szpita-
la powiatowego rannego i zatrzymanego przez 
żandarmów niemieckich Tarczyńskiego. Ranny 
został przewieziony do szpitala polowego przy 
kościele mariawickim w Wiśniewie.
Od początku 1942 r. realizowane były zrzuty 
cichociemnych, uzbrojenia i środków łączności. 
Jednym z miejsc zrzutu były okolice Wiśniewa. 
Teren zrzutów zabezpieczany był przez harcerzy 
Szarych Szeregów. W listopadzie 1942 r. Szare 
Szeregi zostały podporządkowane AK.
19 lutego 1944 r. postanowiono dokonać uwol-
nienia zatrzymanych przez żandarmów 62 osób, 
członków AK, Szarych Szeregów, AL oraz osób 
nie związanych z konspiracją, umieszczonych 
w budynku szkolnym w Latowiczu. W akcji tej 
wzięli udział harcerze z oddziału leśnego Ka-
zimierza Aniszewskiego ps. „Dęboróg”, który 
w tym czasie stacjonował w gospodarstwie Że-
lazowskich w Anielinku. Mimo że akcja nie po-
wiodła się (nieoczekiwanie tego dnia do szkoły 
przybył dodatkowy oddział niemiecki), chłopcy 
swoim udziałem w walce wykazali wysoką od-
wagę i ofiarność. Akcja ta miała miejsce w nocy 
z 19 na 20 lutego. Wówczas poległ ochotniczo 
biorący w niej udział kpr. pchr. Stanisław Że-
lazowski ps. „Orlicz”.
Po wejściu Armii Czerwonej wielu członków 
AK z terenu obecnej gminy Jakubów zosta-
ło aresztowanych przez NKWD i polską SB, 
a następnie wywiezionych na Syberię. Tam byli 
przetrzymywani w obozach w nieludzkich wa-
runkach, gdzie cierpieli głód i byli zatrudniani 
w pracach polowych.
Osoby aresztowane we wrześniu 1944 r. za przy-
należność do AK i wywiezione do ZSRR do obo-
zu Borowicze: Aksman z Jakubowa, Jan Czyż 
z Moczydeł, Maksymilian Czyżewski z Jaku-
bowa, Zbigniew Kulkowski z Jakubowa, Adolf 
Laskowski z Jakubowa (zdjęcie), Zygmunt La-
skowski z Jakubowa, Władysław Tkacz z Ja-
kubowa. M. Czyżewski i Z. Kulkowski zmarli 
w obozie, pozostali wrócili w 1946 r.
Komórka AK z Józefina: Józef Gromulski (orga-
nizator), Piotr Gromulski ur. 1917/1918 r., Wła-
dysław Gromulski ur. 1913 r. (uczestnik walk 
w 1939 r.), Władysław Wróblewski ur. 1909 r., 
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Wacław Kunicki ps. „Weberski”, członek AK  
– fot. archiwum Weroniki Wąsowskiej

Zaświadczenie Adolfa Laskowskiego z 1946 r. 
– fot. archiwum rodziny Laskowskich.

Stefan Wróblewski s. Aleksandra ur. 1919 r., Ste-
fan Wróblewski s. Stanisława ur. 1919 r., Feliks 
Wróblewski ur. 1924 r. oraz Józef i Stefan Włod-
kowie z folwarku w Brzozówce. Mężczyźni ci 
brali udział w ścinaniu słupów telefonicznych 
na szosie Mińsk – Kałuszyn, na odcinku od 
Ignacowa do Jędrzejowa, zabezpieczali zrzuty 
lotnicze w lasach na Porębach oraz w okolicach 
Mistowa i Ludwinowa.
Do AK z terenu gminy Jakubów należeli rów-
nież: Roman Cyran z Wiśniewa (był w obozie 
na Syberii), Czesław Trąbiński z Kamionki, 
Józef Nowak z Rządzy, Wacław Nowak z Rzą-
dzy (uciekł przed aresztowaniem na Ziemie 
Odzyskane), Kazimierz Ślusarczyk z Jakubo-
wa, Stanisław Żelazowski z Anielinka (zginął 
przy próbie uwolnienia więźniów w Latowiczu), 
proboszczowie parafii katolickiej i mariawic-
kiej w Wiśniewie – ks. Bronisław Pastewski 
i kpł. Wawrzyniec Rostworowski (w parafii 
mariawickiej był przewidziany szpital polowy 
na 20 łóżek).
W Witkowiźnie od września 1939 do lipca 
1944 r. ukrywał się, pod nazwiskiem Ziółkow-
ski, członek AK Stefan Dunin-Borkowski. Gdy 
na terenie Mazowsza i Podlasia rozwinęła się 
działalność partyzancka, oddziały leśne znajdo-
wały oparcie w majątku. W Witkowiźnie odby-
wały się szkolenia miejscowych żołnierzy Armii 
Krajowej, a we dworze miała miejsce przysięga 
członków konspiracji, którą, według przekazu 
rodzinnego, odbierał dowódca Obwodu Mińsk 
Mazowiecki, por. Ludwik Wolański. 
W Witkowiźnie w 1945 r. znaleźli schronienie 
żołnierze AK Okręgu Wileńskiego Jerzy Sło-
wikowski i Zdzisław Naumowicz, natomiast 
w maju 1945 r. przez trzy dni kwaterował od-
dział por. „Wichury”, który zasłynął później od-
biciem więźniów NKWD/UB w Rembertowie.
W czasie okupacji w Jędrzejowie (po przesiedle-
niu z Wrześni) mieszkał członek AK Wacław 
Kunicki ps. „Weberski”. Został schwytany przez 
Niemców i wywieziony do więzienia na Pawiaku. 
Według relacji naocznych świadków (współwięź-
niów), został zaszczuty przez psy i tam nastąpiła 
jego tragiczna śmierć. Pozostawił po sobie żonę 
Sabinę (z d. Roguska) oraz 2-letniego synka Ja-
nuszka (na zdjęciu).

Źródło:
Korboński S., Polskie państwo podziemne, Bydgoszcz 1990.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Armia-Krajowa;3871190.
html [dostęp 08.2019 r.].
Zwierzyński F., Epitafium dla „Kruka”, „Rocznik Mińsko-Ma-
zowiecki”, z. 13, 2005, s. 234-235. 
https://indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wy-
szukiwanie.html [dostęp 10.2019 r.].
Maciejewski S., Nie wszystko zatarło się w pamięci, „Rocznik 
Mińsko-Mazowiecki”, z. 3, 1995-1996, s. 64-65.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.
Opracowanie Ewy Migdalskiej.
Opracowanie Weroniki Wąsowskiej.
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BANK SPÓŁDZIELCZY 
W JAKUBOWIE 

Placówka działająca w Jakubowie jest Oddzia-
łem Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowiec-
kim. Mieści się w centralnej części Jakubowa 
przy ulicy Mińskiej 15. Jest współwłaścicielem 
budynku, w którym znajduje się także Urząd 
Gminy (→ Urząd Gminy Jakubów). Głównymi 
klientami są rolnicy oraz osoby fizyczne, jed-
nostki samorządowe, przedsiębiorstwa i inne 
podmioty gospodarcze. 
Początki spółdzielczości oszczędnościowo-
-pożyczkowej naszego regionu sięgają okresu 
po 1924 r. (po wprowadzeniu złotego, który 
zastąpił markę polską), kiedy powstały pierw-
sze na tym terenie Kasy Stefczyka. Jedna z nich 
istniała w Jakubowie i mieściła się w budynku 
na placu obecnego Banku Spółdzielczego.
W 1948 r. wydano dekret o reformie bankowej, 
w wyniku którego kasy spółdzielcze zostały 
przekształcone w Gminne Kasy Spółdzielcze 
podległe Ministrowi Skarbu. Kasa w Jakubo-
wie mieściła się w starym budynku gminnym. 
W 1954 r. odbyło się walne zgromadzenie człon-
ków kas spółdzielczych w Gliniance, Jakubowie 
i Siennicy, na którym podjęto uchwałę o połą-
czeniu się z Gminną Kasą Spółdzielczą w Miń-
sku Mazowieckim. Punkt kasowy w Jakubowie 
prowadziła Irena Okrzejska. W 1967 r. walne 
zgromadzenie przedstawicieli podjęło uchwałę 
o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej na Bank 
Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, który 

Bank Spółdzielczy w Jakubowie, 2019 r.  
– fot. Daria Lisiecka

Budynek banku w 1998 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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do dzisiaj występuje pod tą nazwą. W 1968 r. 
kasę ulokowano w pomieszczeniach Gminnej 
Spółdzielni (→ Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska”) na terenie bazy magazy-
nowej na tzw. „Górce” (obecnie ul. Dobra 12). 
Świadczyła usługi dla rolników i dokonywała 
rozliczeń za dostarczone płody rolne i żywiec. 
W 1992 r. Bank Spółdzielczy został przenie-
siony do nowo powstałego budynku przy ul. 
Mińskiej 15, gdzie realizuje swoją działalność 
do chwili obecnej. Położenie placówki, dobre 
warunki pracy, doświadczona kadra powodu-
ją, że oddział BS w Jakubowie stale rozwija się, 
pod względem jakości i nowoczesności usług 
nie ustępując bankom komercyjnym (w 2012 r. 
zamontowano pierwszy bankomat). W 2024 r. 
Bank Spółdzielczy będzie obchodził jubileusz 
100-lecia powstania.
Kierownicy/dyrektorzy (od lat 70.): Jadwiga 
Schimińska, Irena Szaroleta, Zofia Tews, Teresa 
Jarzec, Stanisława Gniadek, Marianna Murzy-
nowska – obecnie (→ Murzynowska Marianna).

Źródło:
Relacja M. Murzynowskiej – dyrektora BS [05.2019 r.].
Gmina Jakubów we wspomnieniach Marii Kopczyńskiej, oprac. 
M. Kopczyńska, Jakubów 2008.

BARTNICKI ROMAN JÓZEF, 
KS. PROF. DR HAB. 

Ur. 1943 r. w Rządzy, duchowny rzymskokato-
licki, prałat papieski, profesor nauk teologicz-
nych, biblista. 
W 1960 r. podjął studia w Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym w Warszawie. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1966 r. Konty-
nuował studia na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim na Wydziale Teologicznym o spe-
cjalności biblijnej, a następnie w Papieskim In-
stytucie Biblijnym w Rzymie. W latach 1996-
2005 – rektor Akademii Teologii Katolickiej, 
przekształconej w 1999 r. w Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Konsultor Sekcji Nauk Biblijnych przy Epi-
skopacie Polski. 

Odznaczenia:
– Honorowy Obywatel Gminy Warszawa-Bie-
lany, 
– 5 października 2009 r. został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi w działalności na-
ukowo-dydaktycznej oraz osiągnięcia w pracy 
duszpasterskiej, 
– 28 maja 2013 r. został odznaczony Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę. 

Publikacje:
– Biblia w liturgii dni powszednich, Wydawnic-
two Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Warszawa 1991.
– Ksiądz rektor Jan Łach. Kapłan i biblista, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
– Wprowadzenie do metody interpretacji Nowe-
go Testamentu, Wydawnictwo PETRUS, Kra-
ków 2013.
– Dzieje głoszenia Słowa Bożego. Jezus i naj-
starszy Kościół, Wydawnictwo PETRUS, Kra-
ków 2015.

Źródło:
Roman Bartnicki w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka 
Polska (OPI) [dostęp 19.07.2019 r.].
Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, tom I: A-G, 
red. Janusz Kapuścik, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 
Warszawa 1998, s. 76-77.

Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki podczas Mszy św. 
dożynkowej w Jakubowie w 2019 r. 

– fot. Dawid Ewiak

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
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BATALIONY CHŁOPSKIE (BCH) 

Konspiracyjna organizacja ruchu ludowego 
działająca na terenie kraju w okresie II wojny 
światowej (→ Wojna światowa 1939-1945), 
utworzona jesienią 1940 r. z inicjatywy Central-
nego Kierownictwa Ruchu Ludowego (CKRL). 
Całość działalności konspiracyjnej chłopów 
określano kryptonimem Roch (Ruch Obrony 
Chłopów). W 1944 r. Bataliony Chłopskie li-
czyły ok. 170 tys. żołnierzy i były drugą co do 
wielkości formacją konspiracyjną w Polsce. 
Głównym celem działania żołnierzy BCh była 
obrona ludności polskiej wsi przed terrorem 
okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. 
Żołnierze Batalionów rekrutowali się w więk-
szości z przedwojennych młodzieżowych orga-
nizacji chłopskich: ZMW RP oraz części człon-
ków Centralnego Związku Młodej Wsi „Siew”. 
Od jesieni 1942 r. zaczęły powstawać liczne od-
działy partyzanckie i Oddziały Specjalne (OS), 
jako odpowiedź na wzrost terroru ze strony 
okupanta wyrażający się nasileniem pacyfikacji 
wsi, licznych egzekucji, łapanek na przymusowe 
roboty i akcji wysiedleńczych.
Z BCh współpracował Ludowy Związek Kobiet 
(LZK). Utworzony w ramach tej organizacji Zie-
lony Krzyż zabezpieczał Bataliony Chłopskie 
pod względem sanitarnym. Bataliony Chłop-
skie zostały rozwiązane we wrześniu 1943 r. 
decyzją CKRL.

Zimą 1940 r. powstała w Ludwinowie grupa 
konspiracyjna złożona z działaczy Wici i SL. 
Należeli do niej m.in. Walenty Domański (→ Do-
mański Walenty), u którego odbywały się ze-
brania grupy, Stanisław Cichocki (→ Cichocki 
Stanisław), Wacław, Edward, Stanisław, Hie-
ronim i Jan Domańscy, Feliks Jurek, Bolesław 
Słowik, Jan Zieliński, Honorata Jurkowa (→ Jur-
kowa Honorata) i Genowefa Słowik.
Pracą organizacyjną LZK w powiecie mińskim 
kierowała Jadwiga Stolarska-Łobodowa (→ Ło-
boda Jadwiga). Silna komórka funkcjonowała 
w Ludwinowie, której działaczki współpraco-
wały z miejscowym oddziałem BCh. 
W Ludwinowie w marcu 1942 r. powstał Od-
dział Specjalny, którego organizatorami byli: 
Stanisław Cichocki ps. „Nerwus” (komendant), 
Józef Władysław Łoboda ps. „Dębczak” (→ Ło-
boda Józef Władysław ps. „Dębczak”), Wa-
cław Domański ps. „Mazur”. Początkowo liczył 
15 osób, a pod koniec okupacji ponad 50 do-
brze przeszkolonych żołnierzy BCh. Ćwiczył 
pod przykrywką oddziału ochotniczej straży 
pożarnej, której Cichocki był komendantem.
Walka z instytucjami gospodarczymi pracu-
jącymi na rzecz okupanta zajmowała istot-
ne miejsce w koncepcji walki zbrojnej BCh. 
Prowadziły ją głównie siły OS, a zmierzała do 
przeciwdziałania ekonomicznej grabieży wsi 
dokonywanej przez Niemców.
Zimą 1943/1944 OS we wsi Ludwinów przepro-
wadził kilkanaście udanych akcji na okoliczne 
bimbrownie (m.in. we wsiach Brzozowica i Głę-
boczyca w gminie Dobre). Udział w nich brali 
m.in. Feliks Jurek, Wiesław Siankowski, Stani-
sław Gut, Jan Zieliński, Bolesław Słowik, Stefan 

Oddział BCh w Ludwinowie, 1942 r. 
– fot. kronika Ludwinowa

Odznaka 
pamiątkowa BCh 

– fot. archiwum 
Celiny Lichniak
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Dąbrowski. W początkach 1944 r. uczestniczyli 
oni w akcji w folwarku Rudzienko, której celem 
było odbicie bydła zrabowanego przez Niemców.
Zwalczanie aparatu administracyjno-policyj-
nego stanowiło, obok sabotażu gospodarczego, 
główny kierunek działalności bojowej BCh. 
W styczniu 1943 r. miała miejsce akcja znisz-
czenia linii telefonicznej na odcinkach Mińsk 
Mazowiecki – Mikanów oraz Jakubów – Dobre. 
W 1943 r. wspólnie z miejscowym oddziałem 
AK zorganizowano wypady na urzędy gmin-
ne w Siennicy i Jakubowie, niszcząc kartoteki 
ludności i wykazy dostaw kontyngentowych. 
Przeprowadzono wiele akcji dywersyjnych na te-
renie powiatu mińskiego. 
Skład osobowy kierownictwa gminnego SL 
Roch w gm. Jakubów: Aleksander Łoboda 
– przew., Walenty Domański, Henryk Sadoch, 
Bronisław Szatański.
Skład osobowy gminnej komendy BCh w gm. 
Jakubów (niepełny): Stanisław Cichocki z Lu-
dwinowa – komendant (pełnił jednocześnie 
funkcję komendanta OS), Feliks Jurek – za-
stępca, Wacław Domański – szef łączności, 
Stanisław Bereda „Lis”, Stefan Bereda „Brzoza”, 
Bolesław Matak „Wilk” – członkowie komendy.

Źródło:
Przybysz K., Konspiracyjny ruch ludowy na Mazowszu 1939-
1945, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977.
Jurkowa H., Działalność ruchu ludowego w powiecie mińskim 
w okresie okupacji hitlerowskiej, ze szczególnym uwzględnie-
niem Ludwinowa, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki”, z. 24, 2016.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Bataliony-Chlop-
skie;3874990.html [dostęp 10.2019 r.]

BITWA POD JĘDRZEJOWEM 
(13 MAJA 1831) 

Bitwa powstania listopadowego stoczona po-
między wojskami polskimi dowodzonymi przez 
gen. bryg. Jana Umińskiego i rosyjskimi gene-
rała-feldmarszałka Iwana Dybicza.
Do starcia doszło na dużej polanie, której 
ukształtowanie sprzyjało mniej liczebnym Po-
lakom – około 11 tys. żołnierzy i siedem dział. 
Dysponujący około 24 tys. żołnierzy i 40 dzia-
łami feldmarszałek Dybicz został zmuszony 

do rozwinięcia szyków, które wystawione były 
na ogień polskiej piechoty. Jednocześnie gęsty 
las uniemożliwiał wojskom carskim skuteczne 
obejście Polaków. Dzięki umiejętnościom do-
wódczym generała Umińskiego i waleczności 
jego wojska, armia carska poniosła dotkliwe 
straty. Feldmarszałek Dybicz zarządził odwrót. 
W 5-godzinnej walce śmierć poniosło co naj-
mniej 3 tys. carskich żołnierzy, Polacy stracili 
około 300.
Tego dnia pod Jakubowem doszło do potycz-
ki z oddziałami rosyjskimi, które zamierzały 
okrążyć lewe skrzydło Umińskiego. Rosjanie 
zostali odparci, jednak spalili Jakubów. Silny 
i skuteczny opór Umińskiego pod Jędrzejo-
wem utwierdził Dybicza w przekonaniu, iż ma 
do czynienia ze strażą przednią głównych sił 
polskich i że swoim uderzeniem udaremnił 
wypad na Siedlce. Dlatego zarządził odwrót 
nad Kostrzyń.

Źródło:
Callier E., Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 
1831, Poznań 1887, s. 115-117.
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/3469/
edition/6083/content [dostęp 12.2019 r.].

Potyczka pod Jędrzejowem, 
Wydawnictwo „Pocztówki”, Kraków [1908-1920] 

– fot. Biblioteka Narodowa

BODECKI KRZYSZTOF, KS. 

Ur. 1975 r., pochodzi z Józefina, wikariusz die-
cezji warszawsko-praskiej. 14 czerwca 2003 r. 
przyjął święcenia z rąk bp. Kazimierza Roma-
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niuka. W 2003 r. ukończył studia magister-
skie na PWTW w specjalności katechetyka. 
W 2011 r. uzyskał tytuł licencjata na Wydziale 
Studiów nad Rodziną UKSW. W latach 2011-
2014 odbywał studia doktoranckie na Wydziale 
Studiów nad Rodziną UKSW.
W latach 2003-2006 wikariusz w parafii św. Sta-
nisława BM w Postoliskach, w latach 2006-2011 
w parafii Narodzenia Pańskiego w Warsza-
wie-Witolinie, w latach 2011-2012 w parafii 
św. Wacława w Warszawie-Gocławku, w latach 
2013-2018 w parafii MB Królowej Polski w Mar-
kach-Pustelniku, od 2018 r. wikariusz w para-
fii Chrystusa Króla w Warszawie-Targówku. 
W latach 2012-2013 diecezjalny duszpasterz 
rodzin, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Rodzin Kurii DW-P oraz kapelan Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi (Płudy, Klasyków).

Źródło:
https://diecezja.waw.pl/pasterze/ks-bodecki-krzysztof [do-
stęp 8.2019 r.].

Ks. Krzysztof Bodecki, Msza prymicyjna 
– fot. archiwum rodziny Bodeckich

BOMBARDOWANIE JAKUBOWA 

26 lipca 1944 r. dwa samoloty niemieckie, bom-
bowce nurkujące Junkers Ju 87 Stuka, powszech-
nie nazywane stukasami, ostrzelały i zbombar-
dowały wieś Jakubów. W wyniku tego nalotu 
zniszczonych zostało 13 gospodarstw oraz zgi-
nął kilkunastoletni chłopiec. Zburzone i do-
szczętnie spalone zostały domy mieszkalne oraz 
zabudowania gospodarcze wraz ze znajdującym 
się w nich żywym inwentarzem i sprzętem 
rolniczym. Dla wsi Jakubów było to tragiczne 
w skutkach doświadczenie. Zabudowa zbom-
bardowanej, wschodniej części Jakubowa była 
drewniana i bardzo zwarta. Całkowicie spalone 
zostały gospodarstwa: Laskowskich, Ślusarczy-
ków, Ołdaków, Ruszczaków (1), Pełków, Reków, 
Trębickich, Ruszczaków (2), Ruszczaków (3), 
Skalskich, Wójcickich i Kościeszów oraz gospo-
darstwo Wocialów. Osoby przebywające na ich 
terenie schroniły się w podziemnych schronach 
znajdujących się poza zabudowaniami. 

Źródło:
Rawski R., Stukasy bombardują Jakubów. Wspomnienie na-
ocznego świadka, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki”, z. 22, 2014.

BRZOZÓWKA 

Liczba mieszkańców: 73 (stan na 30.06.2019 r.), 
położona na południe od Jakubowa, sąsiaduje 
z terenami lotniska wojskowego. Nazwa miej-
scowości pochodzi od brzóz, których większe 
zbiorowisko musiało istnieć w okolicy. Dawniej 
wieś nosiła nazwę Brzozovijcza, a zapisanych 
śladów jej istnienia można się doszukać już 
w 1540 r. Od 1576 r. nazywano ją Brzozowi-
cą. Znajdował się tu majątek ziemski, który 
w XIX w. został rozparcelowany i sprzedany 
rolnikom (→ Majątek ziemski Brzozówka). 
Z powodu powstania i rozbudowy lotniska 
wojskowego część gospodarstw rolnych zosta-
ła zlikwidowana, powierzchnia innych zosta-
ła zmniejszona. Z części majątku Brzozówka 
powstała wieś Józefin (→ Józefin). Znajduje się 
tu kapliczka z lat 30. XX w. – jedna z najstar-
szych w gminie (→ Zabytki gminy Jakubów). 

https://diecezja.waw.pl/parafie/postoliska-sw-stanislawa-bm
https://diecezja.waw.pl/parafie/postoliska-sw-stanislawa-bm
https://diecezja.waw.pl/parafie/warszawa-witolin-narodzenia-panskiego
https://diecezja.waw.pl/parafie/warszawa-witolin-narodzenia-panskiego
https://diecezja.waw.pl/parafie/warszawa-goclawek-sw-waclawa
https://diecezja.waw.pl/parafie/marki-pustelnik-mb-krolowej-polski
https://diecezja.waw.pl/parafie/marki-pustelnik-mb-krolowej-polski
https://diecezja.waw.pl/parafie/warszawa-targowek-chrystusa-krola
https://diecezja.waw.pl/kuria/wydzialy/duszpasterstwa-rodzin
https://diecezja.waw.pl/kuria/wydzialy/duszpasterstwa-rodzin
https://diecezja.waw.pl/domy-zakonne/warszawa-pludy-klasykow-franciszkanki-rm
https://diecezja.waw.pl/domy-zakonne/warszawa-pludy-klasykow-franciszkanki-rm
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BUDY KUMIŃSKIE

Liczba mieszkańców: 69 (stan na 30.06.2019 r.), 
miejscowość znajduje się na wschód od Jaku-
bowa. Dawniej budami zwano budynki, naj-
częściej chaty stojące luzem koło innej osady. 
Od 1839 r. wieś nosiła nazwę Budy Konińskie, 
ale w 1921 r. pod wpływem nazwiska Kumiński 
uległa zmianie na Budy Kumińskie. Znajduje 
się tu zabytkowa kapliczka przydrożna (→ Za-
bytki gminy Jakubów).

Sołtysi (l. 1990-2024): 

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

W Brzozówce toczy się część akcji książki Wa-
lerego Przyborowskiego „Olszynka Grochow-
ska”, osnutej na tle wydarzeń 1831 r.

Sołtysi (l. 1990-2024): 

Źródło:
Pałucki W. (red.), Atlas Historyczny Polski z II-ej poł. XVI w., 
Warszawa 1973.
Karlikowski A. i in. (oprac.), Pochodzenie nazw miejscowości 
i rzek gminy Jakubów, Jakubów 2002.
Archiwum parafialne kościoła w Jakubowie.

Ilustracja St. Wyczałkowskiego z powieści „Olszynka 
Grochowska”, 1920 – źr. Biblioteka Narodowa

Mapa z 1911 r. 
Archiwum Map WIG, D XXV Mińsk

Tadeusz 
Gołębiowski

Sławomir 
Gołębiowski

Krzysztof 
Trzeciak

Arkadiusz 
Trzeciak
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CHARCZUK EWA 

Ur. 1970 r., mieszkanka Wi-
śniewa, dyrektor szkoły pod-
stawowej w Wiśniewie (→ Szko-
ła Podstawowa w Wiśniewie). 
W latach 1984-1988 uczęszczała 
do Liceum Ogólnokształcącego 
w Mrozach, w latach 1989-1990 
ukończyła Studium Nauczyciel-
skie w Siedlcach na kierunku 
wychowanie przedszkolne, w la-

tach 1992-1995 ukończyła Wyższą Szkołę Pe-
dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie na kierunku pedagogika specjal-
na z tytułem magistra oligofrenopedagogiki. 
W 1998 r. ukończyła Podyplomowe Studium 
Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w 2000 r. 
studia podyplomowe w zakresie zarządzania 
oświatą, w 2017 r. studia podyplomowe z edu-
kacji i rehabilitacji osób z Zespołem Aspergera.
W latach 1990-1997 nauczyciel oddziału przed-
szkolnego i nauczania początkowego w Szkole 
Podstawowej w Chrościcach, w latach 1997-2013 
nauczyciel języka polskiego i rewalidacji w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim, 
w latach 2013-2017 nauczyciel języka polskiego, 
rewalidacji i wychowania przedszkolnego w Ze-
spole Szkół w Jakubowie, w latach 2017-2019 
nauczyciel języka polskiego i pedagog specjalny 

w Szkole Podstawowej w Jakubowie, od 2019 r. 
dyrektor szkoły podstawowej w Wiśniewie.
Od 2018 r. dyrektor w Niepublicznym Przedszko-
lu „Świat Odkrywców” w Mińsku Mazowieckim 
(w niepełnym wymiarze godzin), od 2005 r. 
współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Kubuś”, od 2018 r. pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów 
(→ Stowarzyszenia w gminie Jakubów).

Źródło: 
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

CHÓR GMINNY SERENADA 

Grupa pasjonatów funkcjonująca od 2016 r. 
pod kierownictwem prof. Jolanty Kowalczyk. 
Działa przy Urzędzie Gminy Jakubów. Skład 
zespołu w 2019 r.: Wiesława Bartnicka, Bogu-
miła Bogusz, Helena Czwarnóg, Józefa Kle-
packa, Lucyna Kunka, Hanna Łoboda, Maciej 
Łoboda, Eugeniusz Malko, Mieczysław Muszel, 
Alina Nejman, Marek Nejman, Wojciech No-
wak (→ Nowak Wojciech), Jan Piotrowski, Ewa 
Ryciak, Ewa Radzio, Cezary Wocial. 
W chórze występowali: Jadwiga Szymańska, 
Andrzej Rudnicki.
Chór ma bardzo bogaty repertuar. Wykonuje 
pieśni: patriotyczne, ludowe, popularne oraz 
kościelne. Tworzy oprawę muzyczną dla uroczy-
stości gminnych i powiatowych, m.in. uroczy-
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Chór gminny Serenada, 2019 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

stość gminna z okazji odzyskania przez Polskę 
niepodległości (Jakubów 2018, 2019), powiatowy 
konkurs patriotyczny (Mistów 2019), dożynki 
gminne i festyn rodzinny „Mazowieckie lato”.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

CICHOCKI STANISŁAW 
PS. „NERWUS” 

Ur. 1901 r., zm. 1991 r. Mieszkaniec Ludwino-
wa, członek Stronnictwa Ludowego (od 1925 r.); 
komendant oddziału Batalionów Chłopskich 
na terenie Ludwinowa (→ Bataliony Chłop-
skie). W czasie okupacji do jego zadań należało: 

prowadzenie zbiórek oddzia-
łu BCh, szkolenie wojskowe, 
prowadzenie akcji bojowych, 
dostarczanie prasy konspi-
racyjnej. Po wojnie uczestni-
czył w organizowaniu władz 
powiatowych i wojewódzkich 
SL. W 1945 r. powierzono mu 
funkcję instruktora powiatowe-
go SL w Mińsku Mazowieckim, 
w 1948 r. był prezesem Stronnictwa Ludowego 
Zarządu Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, 
w 1949 r. prezesem Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego, od 1952 r. – wiceprezesem ZSL.
W 1964 r. został prezesem Kółka Rolniczego 
w Ludwinowie. W 1968 r. powierzono mu funk-

Chór gminny Serenada, 2018 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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cję prezesa nowo utworzonego Koła Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację w Lu-
dwinowie, którego głównym celem była stała 
opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
przekazywanie dawnych tradycji młodemu po-
koleniu. Od 1967 r. był prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ludwinowie (→ Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ludwinowie), która postawiła 
sobie za zadanie wybudowanie remizy. W latach 
70. przewodniczył Komitetowi Budowy Drogi 
w Ludwinowie (→ Ludwinów); na poszerzenie 
drogi Ludwinów-Mistów bezpłatnie przekazał 
część gruntu ze swojego gospodarstwa rolnego.

Źródło:
Popiel P., Ruch ludowy i ludowcy w powiecie Mińsk Mazo-
wiecki, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki”, z. 14, 2006, s. 23-39.
Kronika wsi Ludwinów.
Jurkowa H., Działalność ruchu ludowego w powiecie mińskim 
w okresie okupacji hitlerowskiej, ze szczególnym uwzględnie-
niem Ludwinowa, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki”, z. 24, 2016.
Ruch ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu, materia-
ły sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez Zakład 
Historii Ruchu Ludowego przy NK Komisji Historycznej 
WK ZSL w Warszawie w dniu 20.11.1973 r., Warszawa 1975.

Stanisław Cichocki 
– fot. archiwum rodzinne Celiny Lichniak

CZERNIAK TEODOR 

Ur. 1886 r. w Pełczance (gm. Cegłów), zm. 
1941 r., pochowany na cmentarzu w Cegłowie; 
syn Ludwika i Tekli z Olędzkich. Nauczyciel 
oraz dyrektor szkoły w Jędrzejowie (→ Szko-
ła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym). Na-
uczał wszystkich przedmiotów, w tym religii, 
a do szkoły wówczas chodziły dzieci czterech 
wyznań: katolicy, mariawici, żydzi i ewangeli-
cy. Zapamiętany przez uczniów jako człowiek 
dobry, prawy, chcący przekazać swoją wiedzę, 
pochylający się nad wiejskimi dziećmi.

Źródło:
Wspomnienia Feliksa Wróblewskiego (ur. 1924 r.) – ucznia 
Teodora Czerniaka w r. szkol. 1937/1938. (spisane 6.01.2019 r.)
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Cegło-
wie powiat Mińsk Mazowiecki, akt urodzenia nr 54 z 1886 r.
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grębkowie 
powiat Węgrów, akt małżeństwa nr 32 z 1876 r.

Podpis Teodora Czerniaka złożony w 1926 r. pod 
Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych De-

klaracja – http://www.polska1926.pl/karty/15359 
[dostęp 30.03.2019 r.]

Grób Teodora Czerniaka na cegłowskim cmentarzu 
– fot. Ewa Migdalska [6.04.2019 r.]
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DĄBROŚ WANDA

Ur. 1952 r. w Wańkowej (woj. podkarpackie), 
od 2010 r. mieszkanka Ludwinowa; radna gmi-
ny Jakubów, działaczka społeczna. W 2011 r. 
w Ludwinowie założyła Koło Emerytów i Ren-
cistów (→ Koła Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów), a w 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich 
(→ Koła gospodyń wiejskich), w których pełni 
funkcję przewodniczącej. Należy również do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie 
(→ Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie) 
i zespołu Ludwinianki (→ Zespoły śpiewacze). 
Od 2011 r. jest Przewodniczącą Rady Sołeckiej, 
od 2018 r. zasiada w Radzie Gminy Jakubów. 
W czerwcu 2017 r. wraz z rodziną ufundowała 
sztandar dla OSP Ludwinów z okazji 50-lecia 
powstania jednostki. 

Źródło:
Opracowanie Sylwii Bartnickiej.
Wywiad z Wandą Dąbroś.

DOMAŃSKA LIDIA

Pochodzi z Woli Polskiej, obecnie mieszkanka 
Mistowa. Dyrektor szkoły podstawowej w Mi-
stowie (→ Szkoła Podstawowa w Mistowie). Wy-
kształcenie wyższe pedagogiczne na kierunku 
matematyka. Od 1981 r. nauczyciel matematyki 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mi-
stowie, od 2004 r. dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Mistowie. 

Od lat zaangażowana w dzia-
łalność społeczną na terenie 
gminy, inicjatorka i realizator-
ka wielu akcji charytatywnych: 
przewodnicząca gminnej komi-
sji rozwiązywania problemów 
alkoholowych w Jakubowie, 
członek Zespołu Interdyscypli-
narnego w Jakubowie, Przyja-
ciel Gminy Jakubów – statuetkę 
przyznano w 2015 r., kronikarz OSP w Mistowie 
zdobywający wyróżnienia w Konkursach Kro-
nik na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

DOMAŃSKI KRZYSZTOF

Ur. 1960 r., mieszkaniec Mi-
stowa, wieloletni przewodni-
czący Rady Gminy Jakubów. 
Od 1998 r. radny gminy Jaku-
bów, od 2006 r. przewodniczą-
cy Rady Gminy Jakubów, od 
2016 r. członek Zarządu Gmin-
nego Ochotniczej Straży Pożar-
nej (→ Gminny Oddział Związ-
ku OSP RP w Jakubowie), od 
2006 r. członek Zarządu OSP Mistów, gdzie 
od 2006 r. pełni funkcję Sekretarza Zarządu 
(→ Ochotnicza Straż Pożarna w Mistowie), 
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członek Rady Parafialnej Parafii w Mistowie, 
w latach 2011-2016 przewodniczący Zarządu Re-
jonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku 
Mazowieckim, od 2018 r. członek Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Mistowie, od 2019 r. członek 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów.
Odznaczony złotym medalem za zasługi dla 
pożarnictwa oraz medalem z okazji 25-lecia 
samorządu terytorialnego gminy Jakubów.

Źródło:
Wywiad z Krzysztofem Domańskim.

DOMAŃSKI WALENTY 

(1883-1975) ur. w Ludwinowie, 
gdzie rodzice posiadali gospo-
darstwo rolne o powierzchni 
12 mórg. Był aktywnym dzia-
łaczem Stronnictwa Ludowego, 
BCh, rolnikiem, jako samouk 
pisał wiersze. Czytać i pisać 
uczył go prof. Kuczewski, który 
przyjeżdżał do majątku w Łazi-
skach na wypoczynek. W wie-
ku 18 lat wstąpił do SDKPiL 

(Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Li-
twy), czytał gazetę „Siejba”, „Zaranie”, poznał 
działaczy ruchu ludowego. Został członkiem 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Bata-
lionów Chłopskich (→ Bataliony Chłopskie). 
10 października 1944 r. objął stanowisko wice-
prezesa Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa 
Ludowego. Aktywnie uczestniczył w organizacji 
szkolnictwa w Ludwinowie (→ Szkoła Podsta-
wowa w Ludwinowie). Po I wojnie światowej 
organizował nauczanie w prywatnych domach, 
w 1946 r. otworzył szkołę we własnym drew-
nianym budynku (z wyremontowanego bara-
ku), działał w komitecie budowy nowej szkoły.
W 1969 r. nauczyciele ze szkoły podstawowej 
w Ludwinowie spisali jego utwory i sporządzili 
kronikę pt. „Mój dorobek” (obecnie znajduje 
się w Izbie Regionalnej w szkole w Jakubowie).
Był zapraszany na spotkania z młodzieżą. 
Na uroczystościach szkolnych i pozaszkol-

Historia Ludwinowa

Nasza wioska Ludwinów
to bojowa i stara
ze swej pracy i czynów
słynna jeszcze za cara.

Tu za Polskę Ludową
Zaraniarze walczyli
ziemia, władza dla ludzi
na zebraniach głosili.

Tu przyjeżdżał Nocznicki,
Nosek, inni posłowie,
bo daleko słyszano
o naszym Ludwinowie.

Tutaj były dożynki
jakich nigdzie nie było.
Tutaj życie społeczne
siłą pracy tętniło.

Tu były wieczornice,
pogadanki i kursa,
dla przyjezdnych noclegi,
wyżywienie i bursa.

nych recytowano jego utwory. 1 maja 1971 r. 
w „Trybunie Mazowieckiej” ukazał się wy-
wiad z Walentym Domańskim pt. „Od li-
terki do buntu”. Do końca życia aktywnie 
wspierał działalność organizacji wiejskich 
w Ludwinowie.

Źródło:
Wspomnienia Walentego Domańskiego, Mój dorobek, kro-
nika Szkoły Podstawowej w Ludwinowie.

Domański W., Mój dorobek
– fot. kronika Szkoły Podstawowej w Ludwinowie
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Artykuł w „Trybunie Mazowieckiej” z 1971 r. – fot. kronika Szkoły Podstawowej w Ludwinowie

Tutaj Koło Wiciowe
słynne było w powiecie,
wszystką młodzież skupiało
z okolicy jak wiecie.

Z Ludwinowa bojówka
na wszystkich wiecach była
sanacyjnych pachołków
po opłotkach goniła.

Gdy strajk chłopski się zaczął
tu na naszym terenie,
kto do miasta pojechał
to sprawiali mu lanie.

A gdy Niemce przeklęte
naszą Polskę zabrali
to tu starzy i młodzi
pod ziemią pracowali.

Tutaj byli BCH-owcy
a było ich nie mało
wielu w walce z najeźdźcą
drogie życie oddało.

A gdy wojska radzieckie
na Ludwinów wkraczały
czerwone chorągiewki
na domach powiewały.

Dzisiaj wszystko uśpione,
dziś panuje martwota,
to niektórych warchołów,
wroga ludu robota.

Ocknijcie się z letargu
i zacznijcie pracować,
żeby w Polsce Ludowej
socjalizm budować.

Ludwinów, 1969 r.
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DOŻYNKI GMINNE 
I FESTYN RODZINNY 

Dożynki odbywają się od 2005 r. na terenie 
gminy Jakubów w ostatnią niedzielę sierpnia. 
Na oficjalną część uroczystości składają się: 
Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych, 
przejście z kościoła korowodem na plac dożyn-
kowy, poświęcenie chleba i wieńców dożynko-
wych, konkurs wieńców, przemówienia zapro-
szonych gości, wręczenie odznaczeń.
Od 2010 r. dożynki „wędrują” po największych 
miejscowościach gminnych: Mistowie, Wiśnie-
wie, Jędrzejowie Nowym, Jakubowie. Składają 
się z części oficjalnej i piknikowej przy muzyce 
rozrywkowej. 30 sierpnia 2015 r. w Jakubowie 
odbyły się dożynki powiatowo-gminne, współ-
organizowane ze starostą mińskim Antonim 
J. Tarczyńskim.
Cele dożynek to: kultywowanie tradycji; dzięk-
czynienie za plony; uhonorowanie pracy rol-
nika: ordery dla „Matek wsi”, „Zasłużony dla 
rolnictwa”; prezentacja talentów sportowych, 
tanecznych, recytatorskich, śpiewaczych: dzieci 
i młodzieży ze szkół gminnych, seniorów na-
leżących do chóru i zespołów gospodyń wiej-
skich; integracja społeczności gminnej – za-
bawa mieszkańców do późnego wieczora przy 
muzyce disco polo i innych atrakcjach: wesołe 
miasteczko, stragany, pokazy sprzętu rolnicze-
go, konkurs KRUS o bezpiecznej pracy na roli, 
konkurs na najpiękniejszą zagrodę, konkurs 
na najlepsze ciasto itp.

Dożynki gminne w Jakubowie, 2007 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Wójt Stanisław Piotrowski podczas dożynek w 2005 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Dożynki w Jakubowie, 2005 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Podczas dożynek wystąpiło wiele gwiazd disco 
polo, m.in. Akcent, After Party, Nastja (→ Ołdak 
Natalia), Czadoman, Horus, Defis, Etna, Kor-
dian, Dejw, Skaner, Mario, Bischini, Live, Extasy.

Źródło: 
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Pierwsze dożynki gminne w Jakubowie, 
wpis do kroniki, 2005 r. 

 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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Dożynki powiatowo-gminne w Jakubowie, 2015 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Dożynki gminne w Mistowie, 2016 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Dożynki gminne w Wiśniewie, 2017 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Dożynki gminne w Jakubowie, 2011 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Dożynki gminne w Jędrzejowie Nowym, 2014 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Dożynki gminne w Aleksandrowie, 2019 r. 
 – fot. Dawid Ewiak

DZIEDZIC BOGUSŁAW 

Ur. 1962 r. w Mińsku Mazowiec-
kim, zastępca wójta gminy Ja-
kubów od 2011 r. Wykształcenie 
wyższe w kierunku administra-
cji publicznej. W latach 1983-
1984 kierownik administra-
cyjno-gospodarczy Zbiorczej 
Szkoły Gminnej w Jakubowie, 
w latach 1984-1994 dyrektor Ze-
społu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół w Jakubowie (→ Zespół Ob-
sługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 
w Jakubowie), w 1995 r. zastępca dyrektora 
do spraw ekonomiczno-administracyjnych 
w Szkole Podstawowej w Jakubowie, w latach 
1996-2016 kierownik Zespołu Obsługi Ekono-
miczno-Administracyjnej Szkół w Jakubowie.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
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FIGURKA MATKI BOSKIEJ 
W WIŚNIEWIE 

Zbudowana w 1904 r. na pamiątkę 50. rocznicy 
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczę-
ciu Najświętszej Maryi Panny. Fundatorami 
kapliczki była rodzina Cyranów, której człon-
kowie spoczywają na cmentarzu mariawickim 
w Wiśniewie. Przy tej figurze byli uroczyście 
witani przez tutejszych mieszkańców zwierzch-
nicy nowo powstałego Kościoła Mariawitów 
z Płocka, przemieszczający się z wizyty w ka-

Figurka Matki Boskiej w Wiśniewie z 1904 r. 
– fot. Barbara Szymańska

plicy w Wólce Mińskiej do kościoła pw. Trójcy 
Świętej w Wiśniewie w 1908 r.
W figurze jest widoczny ślad po kuli, który 
powstał podczas działań wojennych toczących 
się na terenie Wiśniewa i w okolicach 2 sierp-
nia 1944 r. (→ Wydarzenia w Wiśniewie). Na-
cierająca Armia Czerwona od wschodu ze-
pchnęła wojska niemieckie z głównego szlaku 
Brześć-Warszawa, cofające się wzdłuż linii So-
kołów – Dobre – Stanisławów. W wyniku tych 
walk mieszkańcy Wiśniewa ponieśli dotkliwe 
straty: została spalona część wsi od strony mo-
stu na rzece Rządzy w stronę Wiśniewa i zginął 
mieszkaniec Wiśniewa – Mieczysław Cyran.

Źródło: 
Opracowanie na podstawie relacji mieszkańców Wiśniewa.

FILIA BIBLIOTECZNA 
W WIŚNIEWIE 

Utworzona w 1974 r. filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jakubowie (→ Gminna Biblio-
teka Publiczna w Jakubowie). Swój początek 
bierze od Gromadzkiej Biblioteki Publicznej 
w Wiśniewie, która powstała 31 stycznia 1956 r. 
Pierwsze książki pochodziły z darów od in-
stytucji (m.in. Milicji Obywatelskiej). Lokal, 
w którym początkowo mieściła się filia, sta-
nowiła jedna izba w drewnianym budynku 
Gromadzkiej Rady Narodowej (→ Gromadz-
ka Rada Narodowa). W 1999 r. księgozbiór 
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Wnętrze filii bibliotecznej w Wiśniewie.
– fot. Katarzyna Parol

został przeniesiony do większego lokalu, tzw. 
„Agronomówki”. W 2005 r. ma miejsce kolejna 
przeprowadzka – filia dostaje do użytku jedną 
salę lekcyjną w budynku Szkoły Podstawowej 
w Wiśniewie (→ Szkoła Podstawowa w Wiśnie-
wie), a w 2009 r. zaadaptowane pomieszczenie 
gospodarcze w budynku szkoły.
Od 1991 r. biblioteka uzupełniała księgozbiór 
usuwając pozycje zniszczone i nieaktualne, 
a dokupując nowości wydawnicze. Główny cel 
działalności to upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizo-
wanie konkursów literackich, plastycznych, 
spotkań autorskich, głośne czytanie literatury. 
Filia oferuje czytelnikom wydawnictwa z za-
kresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, literaturę popularnonaukową, duży 
wybór czasopism oraz bezpłatny dostęp do 
internetu. Wielkość księgozbioru wynosi ok. 
5 tys. woluminów (stan na 2019 r.).
Bibliotekarki pracujące w placówce to: Wła-
dysława Gąsior, Janina Kamińska, Janina Rek, 
Katarzyna Parol (od 1991 r.). 

Źródło: 
Archiwum Filii Bibliotecznej w Wiśniewie.

Stanisława Gujska podczas spotkania autorskiego 
– fot. archiwum Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

Spotkanie z wójtem Stanisławem Piotrowskim w 2007 r. 
– fot. archiwum Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

Głośne czytanie literatury
– fot. archiwum Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

Spotkanie z ornitologiem Ireneuszem Kaługą
– fot. archiwum Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
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GMINA JAKUBÓW

Położona w środkowej części Wysoczyzny Ka-
łuszyńskiej, w Nizinie Południowo-Podlaskiej. 
Leży na północ od szlaku komunikacyjnego 
Warszawa-Siedlce, w odległości 45 km od Sie-
dlec, 50 km od Warszawy i 10 km od Mińska 
Mazowieckiego. Pod względem administracyj-
nym gmina Jakubów należy do powiatu miń-

Utworzenie woj. siedleckiego, 1975 r. 
– fot. kronika Ludwinowa

Gmina Jakubów, mapa  
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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skiego w województwie mazowieckim. Sąsia-
duje z gminami: Stanisławów, Dobre, Kałuszyn, 
Cegłów i Mińsk Mazowiecki. Gminę tworzy 
26 sołectw o łącznej powierzchni 87 km2, za-
mieszkuje ją 5057 osób (stan na 30.06.2019 r.). 
Jest to gmina typowo rolnicza, posiadająca wiele 
walorów przyrodniczych, turystycznych i rekre-
acyjnych, jest atrakcyjna inwestycyjnie i przy-
jazna mieszkańcom. Jest w 100% zwodociągo-
wana i 30% skanalizowana. Przebiega przez 
nią autostrada A2, tzw. ,,Autostrada Wolności”.
Na terenie gminy Jakubów działają: 4 szkoły 
podstawowe – w Jakubowie i Mistowie wraz 
z halami sportowymi, Wiśniewie oraz Jędrze-
jowie Nowym; Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jakubowie oraz filia biblioteczna w Wiśnie-
wie; urząd gminy, bank, poczta, ośrodek zdro-
wia, apteka, 3 parafie rzymskokatolickie oraz 
1 parafia starokatolicka mariawitów. W gminie 
funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej, 13 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 4 Koła 
Seniorów, Gminna Orkiestra Dęta, mażoretki, 
chór „Serenada” oraz 4 zespoły śpiewacze. W 12. 
wsiach funkcjonują siłownie zewnętrzne, w 19. 
place zabaw dla najmłodszych mieszkańców.
Obecnym wójtem jest Hanna Wocial, która 
funkcję tę objęła w 2010 r.
Pod względem krajobrazowym na terenie gmi-
ny przeważa wysoczyzna morenowa, z której 
większość leży na wysokości od 170 do 190 m 
n.p.m. Rzeźba terenu jest wyraźnie zróżnicowa-
na. Najwyżej położona jest północno-wschodnia 
część gminy, gdzie kilkanaście pagórków osiąga 
wysokość ponad 200 m n.p.m. Tereny położone 
najniżej znajdują się w północno-zachodniej czę-
ści gminy w dolinie rzeki Rządzy, która koło Lu-
dwinowa znajduje się na wysokości 150 m n.p.m.
Przez gminę przepływają niewielkie rzeczki. 
Największą z nich jest Rządza. Teren ten wy-
różnia się dużą atrakcyjnością malowniczego 
krajobrazu i podobnie jak czyste ekologiczne 
powietrze jest atrakcją gminy, co czyni z niej 
dobre miejsce do inwestycji o charakterze tu-
rystyczno-rekreacyjnym. Inne rzeki to: Czar-
na, Osownica, Srebrna, Mienia i Wiśniówka.
Na uwagę pod względem turystycznym zasługu-
je Jezioro Torfisko położone między Mistowem 
a Ludwinowem (→ Rzeki i zbiorniki wodne). 

Praca w polu, lata 40. XX w. 
– fot. archiwum rodziny Laskowskich

Gmina Jakubów, lata 60. XX w.  
– fot. archiwum rodziny Piotrowskich

Widoki Jakubowa, 2006 r.
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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Lasy zajmują powierzchnię 1160 ha, co stanowi 
13% powierzchni gminy Jakubów. Największe 
kompleksy leśne występują między Jakubowem, 
Łaziskami i Mistowem oraz wzdłuż doliny 
rzeki Rządzy.
Gmina posiada obszary prawnie chronione. 
Obejmuje je Miński Obszar Chronionego Kra-
jobrazu utworzony w 1986 r. o powierzchni 
29316 ha, z czego 337 ha znajduje się na terenie 
gminy Jakubów.
Początki gminy Jakubów według dostępnych 
źródeł sięgają XV w. Ziemie wchodzące w jej 
skład leżały wówczas w Ziemi Czerskiej, która 
rozciągała się po obu stronach Wisły i stanowi-
ła najdalej na południowy-wschód wysuniętą 
cześć Mazowsza. Mazowsze nie wchodziło wów-
czas w skład Polski, ale jego władcy uznawali 
zwierzchność króla polskiego. W tym czasie 
obszary Ziemi Czerskiej położone na wschód 
od Wisły porastały duże i nieprzebyte puszcze. 
Teren był słabo zaludniony, osadnictwo skupiało 
się głównie nad rzeczkami i większymi strumie-
niami, przeważały osady leśne. Duże znaczenie 
w tym czasie miał szlak handlowy z Czerska 
do Liwu, który prowadził przez Mińsk Mazo-
wiecki i przez tereny obecnej gminy Jakubów. 
W 1471 r. biskup płocki Ścibor z Gościańczyc 

Jakubów z lotu ptaka w 2014 r. – fot. Leszek Siporski

Wydawnictwa o gminie Jakubów 
– fot. archiwum Fotopii

przepisał bratu Jakubowi (→ Jakub z Gościań-
czyc) znaczną kwotę na budowę nowego ko-
ścioła parafialnego. Jakub wybrał miejsce po-
łożone 10 km na północny wschód od Mińska 
na obszarze puszczy Szczytno w pobliżu traktu 
czerskiego u źródeł rzeki Czarnej. W 1473 r. 
Kapituła Poznańska zgodziła się na budowę 
kościoła, a biskup Andrzej z Bnina wystawił 
na Kapitule Generalnej w Poznaniu przywi-
lej erekcyjny kościoła w Jakubowie. Jakubów 
datuje się zatem, jak podają źródła, na 1473 r.
Obiekty zabytkowe (→ Zabytki gminy Jakubów) 
reprezentowane są przez budownictwo sakralne, 
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zespoły dworsko-pałacowe oraz w największym 
stopniu przez wiejskie budownictwo drewniane, 
którego przykłady znajdują się w miejscowo-
ściach na terenie całej gminy. Do najciekawszych 
obiektów sakralnych zaliczyć należy: neogotyc-
ki kościół murowany z 1903 r. oraz murowaną 
plebanię zbudowaną w 1896 r. w stylu eklek-
tycznym znajdujące się w Jakubowie, zespół 
sakralny parafii mariawickiej pw. Trójcy Świętej 
w Wiśniewie z kościołem zbudowanym w latach 
1906-1907 w stylu neogotyckim. 
Z zespołu dworskiego w Łaziskach zachowały 
się zabytkowe pomniki przyrody z aleją lipową 
i parkiem. W miejscowości Tymoteuszew znaj-
duje się młyn wodny z 1924 r. Ponadto wartymi 
obejrzenia są: dąb o obwodzie 420 cm w Woli 
Polskiej oraz głaz narzutowy o średnicy 150 cm 
w Strzebuli (→ Pomniki przyrody).

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Archiwum Państwowe w Siedlcach.
Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dn. 
1.12.1972 r. nr XX/93/72.
Ustawa o radach narodowych (Dz. Urz. WRN w Warszawie 
1972 r. nr 20 poz. 407).
Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zm. 
ustawy o radach (Dz. U. Nr 49 poz. 312, poz. 315).

Uroki gminy Jakubów – fototapeta w Urzędzie Gminy Jakubów – fot. Przemysław Piątkowski

Widoki Jakubowa, lata 90. XX w.  
– fot. archiwum rodziny Laskowskich

Żniwa, 1996 r. – fot. archiwum rodziny Laskowskich
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GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W JAKUBOWIE

Samorządowa instytucja kultury istniejąca od 
1945 r., służąca mieszkańcom gminy w zaspo-
kajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, in-
formacyjnych oraz dbająca o upowszechnianie 
wiedzy i kultury w środowisku.
Kalendarium:
1945 r. – powołanie biblioteki z siedzibą w po-
mieszczeniu Gminnej Rady Narodowej (pow. 
30 m2) (→ Gminna Rada Narodowa w Jaku-
bowie); pierwsze książki były darami miesz-
kańców.
1949 r. – pierwsze zapisy dotyczące liczby czy-
telników: biblioteka zarejestrowała 112 czytel-
ników, posiadała 1480 woluminów książek.
1949 r. – utworzenie 7 punktów bibliotecznych 
w okolicznych wsiach w domach prywatnych, 
do 1989 r. utworzono 15 punktów. 
1964 r. – biblioteka otrzymała większy lokal (ok. 
40 m2) w budynku Szkoły Podstawowej w Ja-
kubowie (→ Szkoła Podstawowa w Jakubowie).
1974 r. – utworzenie filii biblioteki w Wiśniewie 
(→ Filia Biblioteczna w Wiśniewie) – obie bi-
blioteki tworzą jedną strukturę organizacyjną 
pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie.
1987 r. – bibliotekę przeniesiono do budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie 
o pow. ok. 37 m2 (bardzo trudne warunki pracy). 
1992 r. – finansowanie bibliotek przejmuje sa-
morząd gminny, trudne lata 90. przyniosły li-

Wpis do kroniki biblioteki z 1970 r. 
– fot. Stanisława Laskowska

Siedziba biblioteki w latach 1997-2004 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Spotkanie z kombatantami w 2004 r. Na zdjęciu 
od lewej: Zygmunt Sadoch, Władysław Wąsowski, 

Eugeniusz Kościesza – fot. Stanisława Laskowska

Warsztaty literackie w 2006 r.
 – fot. Stanisława Laskowska
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kwidację punktów bibliotecznych. Biblioteka 
stale poszerza swoją ofertę o nowe działania. 
Odbywają się spotkania autorskie m.in. z: Ta-
deuszem Chudym, Wandą Chotomską, Danutą 
Gellner, Dorotą Gellner, Alicją Patey-Grabow-
ską, Stanisławą Gujską (→ Gujska Stanisława), 
Wiesławem Drabikem, Rafałem Lasotą, Alicją 
Lutostańską, Andrzejem Karlikowskim, Krzysz-
tofem Dmowskim, Krzysztofem Kunachowi-
czem i innymi.
1997 r. – polepszenie warunków lokalowych 
biblioteki dzięki przeniesieniu do drewniane-
go budynku obok szkoły w Jakubowie: 66 m2 
powierzchni, centralne ogrzewanie, niestety 
bez dopływu wody bieżącej.
2004 r. – przeniesienie biblioteki do obecnego 
lokalu o pow. 97 m2 w budynku Urzędu Gminy 
Jakubów (→ Urząd Gminy Jakubów). Z biegiem 
lat wprowadzone zostają nowoczesne technolo-
gie. Biblioteka biorąc udział w wielu projektach 
pozyskuje nowoczesny sprzęt komputerowy dla 
pracowników i użytkowników. 
W 2005 r. w związku ze powiększeniem księgo-
zbioru i poszerzeniem oferty bibliotece przyzna-
no drugi etat, na którym została zatrudniona 
jako bibliotekarka Daria Lisiecka. 
Udział w projektach: 
2004 r. – powstaje sala komputerowa z dostępem 
do internetu, tzw. Gminne Centrum Informacji, 

Narodowe Czytanie, Jakubów 2018 r. – fot. Stanisława Laskowska

2005 r. – wyposażenie biblioteki w stanowiska 
komputerowe dla użytkowników w ramach 
projektu IKONK@ z Ministerstwa Nauki i In-
formatyzacji, 
2010 r. – pozyskanie nowoczesnego sprzętu oraz 
szkolenie pracowników poprzez udział w Pro-
gramie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 
oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów, 

Stanisława Gujska na spotkaniu autorskim, 
Jakubów 2017 r. – fot. archiwum Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jakubowie
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Kodowanie w bibliotece – fot. archiwum Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jakubowie

Kącik dla dzieci – fot. archiwum Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jakubowie

2014 r. – Mazowiecki System Informacji Bi-
bliotecznej, 
2015 r. – Tablety w Twojej Bibliotece, Mazow-
szanie, 
2018 r. – Kodowanie w Bibliotece (nauka ko-
dowania).
W 2013 r. wprowadzony został elektroniczny 
system wypożyczania poprzez program biblio-
teczny „Mateusz”.
Obecnie biblioteka oferuje użytkownikom bo-
gaty księgozbiór ze wszystkich dziedzin wiedzy 
oraz szeroki wybór czasopism. Jako instytucja 
kultury organizuje spotkania autorskie, spek-
takle teatralne, konkursy plastyczne i literac-
kie promujące bibliotekę i czytelnictwo, zaję-
cia warsztatowe dla dzieci i dorosłych, lekcje 
biblioteczne, głośne czytanie bajek, warsztaty 
literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, im-
prezy okolicznościowe, wystawy, włącza się 
w organizację festynów gminnych i kiermaszów 
świątecznych. Biblioteka promuje dokonania 
własne, gminy i lokalnych artystów. W biblio-
tece funkcjonuje pracownia komputerowa z do-
stępem do internetu oraz urządzeń biurowych 
(drukarka, kopiarka, skaner), w której są pro-
wadzone kursy komputerowe. Ważnym zada-
niem biblioteki jest redagowanie kwartalnika 
gminnego „Nasza Gmina Jakubów”, publikacji 
gminnych i biuletynów informacyjnych. Współ-
pracuje z lokalnymi szkołami, kołami gospo-
dyń wiejskich, jednostkami straży pożarnej, 
stowarzyszeniami. Przy bibliotece funkcjonuje 
dziecięcy Klub Młodych Odkrywców Neuronki, 
Gminna Orkiestra Dęta, chór Serenada, zespół 
taneczny Jakubowiacy i Mażoretki. (→ Klub 
Młodych Odkrywców „Neuronki”, → Gmin-
na Orkiestra Dęta, → Chór gminny Serenada, 
→ Jakubowiacy, → Mażoretki)
Dyrektorzy/kierownicy:
1945-1947 – Rozalia Wocial, 
1947-1949 – Mela Więckowska,
1949-1986 – Eugeniusz Kościesza,
1987-1988 – Ewa Jackowicz, 
od 1989 – Stanisława Laskowska. (→ Laskow-
ska Stanisława)

Źródło:
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.

Lekcja biblioteczna, 2018 r. – fot. archiwum Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jakubowie
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GMINNA ORKIESTRA DĘTA 

Powstała z inicjatywy wójt Hanny Wocial oraz 
Rady Gminy Jakubów. Działa od kwietnia 
2016 r. pod kierownictwem Janusza Sadocha.
Skład orkiestry w 2019 r.: Anna Kaczorek (gita-
ra), Sylwester Bziuk (trąbka), Marcin Rudnicki 
(trąbka), Katarzyna Mórawska (klarnet), Alek-
sandra Bodecka (klarnet), Bartosz Suchenek 
(gitara), Mieczysław Muszel (akordeon).
W poprzednich latach grali: Jakub Wieczorek 
(klarnet), Michał Czwarnóg (keyboard), Pa-
tryk Kopciński.
Repertuar orkiestry składa się głównie z utwo-
rów patriotycznych, które stanowią oprawę 
muzyczną dla gminnych uroczystości takich 
jak: uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, dożynki gminne 
i festyn rodzinny „Mazowieckie lato”.

Źródło:
Archiwum Urząd Gminy Jakubów.

Gminna Orkiestra Dęta, Aleksandrów 2019 r. 
– fot. Dawid Ewiak

Gminna Orkiestra Dęta
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

GMINNA RADA NARODOWA 
W JAKUBOWIE 

Funkcjonowała na terenie gminy Jakubów w la-
tach 1973-1990. Została powołana z dniem 
1.01.1973 r. na podstawie Ustawy Sejmowej 
z 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie 
ustawy o radach narodowych jako terenowy 
organ władzy państwowej i samorządu spo-
łecznego na terenie gminy. 
Pierwsza rada składała się z radnych byłych gro-
mad Jakubów i Wiśniew (→ Gromada Jakubów, 
→ Gromada Wiśniew), kolejne były wybiera-
ne przez ludność gminy na okres czterech lat. 
W praktyce kadencje rad narodowych trwały: 
I kadencja 1974-1977, II kadencja 1978-1984 
(6-letnia kadencja), III kadencja 1984-1988, IV 
kadencja 1988-1990 (skrócona). 
Organem wyższego szczebla była początkowo 
Powiatowa Rada Narodowa w Mińsku Mazo-
wieckim i Wojewódzka Rada Narodowa w War-
szawie, od 1.06.1975 r. Wojewódzka Rada Na-
rodowa w Siedlcach. 
Do zadań Gminnej Rady Narodowej należa-
ło uchwalenie rocznych i wieloletnich planów 
społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz 
koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, 
uchwalanie budżetu na rok przyszły i kontrola 
jego wykonania, dysponowanie środkami fun-
duszów celowych nie związanych bezpośrednio 
z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu gminy. 
Gminna Rada Narodowa funkcjonowała 
w oparciu o uchwalony przez siebie regula-
min, wzorowany na regulaminie zamieszczo-
nym w Monitorze Polskim. GRN obradowała 
na sesjach, na których podejmowała uchwały, 
które jako organ wykonawczy realizował na-
czelnik gminy. Organami rady były: prezydium, 
komisje, a także Gminny Komitet Kontroli 
Społecznej. Obsługą administracyjną i kance-
laryjną zajmował się inspektor ds. rady naro-
dowej i biuro rady. 

Źródło: 
Archiwum Państwowe w Siedlcach.
Ustawa z 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy 
o radach narodowych (Dz.U. 1972, Nr 49, poz.311, 312).
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA 
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA” (GS) 

Rolnicza spółdzielnia produkcyjno-handlowo-
-usługowa działająca w gminie Jakubów w la-
tach 1948-1999. Powstała w wyniku połączenia 
ze spółdzielnią „Gospodarz” – pierwszą spół-
dzielnią w gminie Jakubów, założoną w 1942 r. 
przez Aleksandra Lubaszkę z Przedewsia.
Spółdzielnia zajmowała się: sprzedażą wszel-
kich artykułów (spożywczych, przemysłowych, 
nawozów, materiałów siewnych, budowlanych 
i węgla na opał); skupem żywca; przetwórstwem 
spożywczym, prowadząc piekarnie, rzeźnie, 
masarnie i bary.
Skład pierwszego zarządu GS tworzyli: Kon-
stanty Mierzejewski z Łazisk, Wacław Sobotka 
z Jakubowa, Kazimierz Sekular z Jędrzejowa.
Początkowo zarząd spółdzielni zbudował w Ja-
kubowie drewniany budynek, do którego został 
przeniesiony sklep spożywczo-przemysłowy 
z pomieszczeń po mleczarni. Następnie zbu-
dowano szopy drewniane służące do maga-
zynowania towarów. Z biegiem czasu zarząd 
wykupił plac, tzw. „Górkę”, gdzie wybudowano 
pierwszy magazyn murowany (na skup zboża 
i składowanie nawozów sztucznych) oraz bu-
dynek na rzeźnię i masarnię.
Spółdzielnia osiągała coraz lepsze wyniki fi-
nansowe. Zakupiono środki transportowe do 
przewozu towarów spożywczo-przemysłowych. 
W latach 1959-1975 nastąpiła rozbudowa sieci 

handlowej w terenie. Budowano sklepy w po-
szczególnych wsiach – w gminie było ich w su-
mie 18 oraz 3 zakłady gastronomiczne. W latach 
1962-1968 powstały pawilony handlowe w Lu-
dwinowie, Jakubowie, Jędrzejowie i Wiśniewie.
W 1986 r. prezes Zdzisław Kruszewski w poro-
zumieniu z naczelnikiem Urzędu Gminy Bog-
danem Pokorą uzyskał zgodę na budowę pawi-
lonu handlowego na placu gminnym. Ponieważ 
sąsiadował z placem Banku Spółdzielczego 
w Mińsku Mazowieckim (→ Bank Spółdziel-
czy w Jakubowie), postanowiono wybudować 
jeden budynek z częścią wydzieloną na Bank 
Spółdzielczy. Na budowę pawilonu spółdziel-
nia zaciągnęła kredyt inwestycyjny. W wyni-
ku reformy gospodarczo-ustrojowej w 1990 r. 
nastąpił duży wzrost odsetek bankowych od 

Budynek Gminnej Spółdzielni w Jakubowie w 1998 r.
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Pierwszy magazyn Gminnej Spółdzielni na bazie magazynowej – fot. archiwum Marii Kopczyńskiej
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kredytu, które stały się trudne do spłaty. Trud-
ności pogłębiały się i w 1999 r. postanowieniem 
sądu nastąpiła likwidacja Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Jakubowie. Obec-
nie w budynku mieści się Urząd Gminy, Bank 
Spółdzielczy i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jakubowie.
Prezesi Zarządu Gminnej Spółdzielni:
1948-1951 – Konstanty Mierzejewski z Łazisk,
1951-1964 – Marian Wójcik ze Szczytnika 
(→ Wójcik Marian),
od 1964 – Zdzisław Kruszewski z Nartu.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Wspomnienia mieszkańców gminy Jakubów.

GMINNY ODDZIAŁ ZWIĄZKU 
OSP RP W JAKUBOWIE

Funkcjonuje od lat 70. XX w. Obejmuje 7 jedno-
stek OSP: Jakubów, Jędrzejów Nowy, Ludwinów, 
Łaziska, Mistów, Moczydła, Wiśniew. Obecnie 
pięć z nich zalicza się do straży typu S, dwie do 
typu M. Jedna jednostka (OSP w Jakubowie) 
znajduje się w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym. 
Skład Zarządu (stan na 2019 r.):
Prezes: Ryszard Parol,
Wiceprezes: Artur Sobótka,
Wiceprezes: Dariusz Kopczyński,
Komendant gminny: Rafał Królak,
Sekretarz: Robert Karczewski,
Skarbnik: Kamil Konca.
Członkowie Prezydium: Hanna Wocial (→ Wo-
cial Hanna, wójt), Mieczysław Sikorski.
Członkowie Zarządu: Marian Starzyński, Woj-
ciech Wąsowski, Ryszard Jagliński, Tomasz 
Cudny, Damian Domański, Sylwester Prymek, 
Krzysztof Domański (→ Domański Krzysztof), 
Włodzimierz Czyż, Arkadiusz Kościesza.
Komisja rewizyjna: Krzysztof Rosołek, Ra-
fał Mućka.
Oddział gminny zrzesza 274 członków zwyczaj-
nych, 23 członków wspierających i 13 honoro-
wych. W oddziale funkcjonuje jedna Kobieca 

Drużyna Pożarnicza i sześć Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.
Wcześniej funkcję prezesa pełnili Stanisław Sta-
siak i Witold Kościesza (→ Kościesza Witold). 
Komendantami gminnymi byli m.in. Marian 
Kaska (→ Kaska Marian), Jarosław Zalewski.

Źródło:
Kuligowski J. (red.), Strażacy powiatu mińskiego, Mińsk Ma-
zowiecki 2019, s. 136.

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W JAKUBOWIE 
(GOPS) 

Instytucja zajmująca się wsparciem materialnym 
i niematerialnym mieszkańców gminy Jaku-
bów. Została utworzona Uchwałą Nr XI/43/90 
Gminnej Rady Narodowej w Jakubowie z dnia 
30 kwietnia 1990 r. GOPS w Jakubowie jest sa-
modzielną jednostką budżetową i organizacyjną 
z wyodrębnioną księgowością. Funkcję kierow-
nika pełni Katarzyna Kwiatkowska. Bezpośred-
ni nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje 
wójt gminy Jakubów. GOPS wykonuje zadania 
własne gminy oraz zlecone przez administrację 
rządową z zakresu:
 – ustawy o pomocy społecznej,
– ustawy o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy o świadczeniach wychowawczych,
– ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pie-
czy zastępczej,
– ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych,
– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie,
– Karty Dużej Rodziny.
Podstawowym celem działania Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie, 
zgodnie z obowiązującym statutem, jest roz-
poznawanie i zaspokajanie niezbędnych po-
trzeb osób i rodzin, które własnym staraniem 
nie są w stanie pokonać trudności życiowych 
oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka.
Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szcze-
gólności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, nie-
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pełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej cho-
roby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego, alkoholi-
zmu, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i ro-
dzinom, których posiadane dochody nie prze-
kraczają kryteriów dochodowych ustalonych 
w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy 
jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednej 
z ww. okoliczności. Pracownicy GOPS w toku 
codziennych działań podejmują współpracę 
z różnymi podmiotami i instytucjami, takimi 
jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa 
Policji, Sąd Rejonowy, szkoły.
W GOPS pracowały: Alicja Rawska, Elżbie-
ta Jastrzębska.
Obecnie pracują (stan na 2019 r.):
Katarzyna Kwiatkowska – kierownik GOPS, 
na podstawie aktu mianowania z  dnia 
10.01.1996 r.,
Bożena Kubasińska – specjalista pracy socjalnej,
Aleksandra Woźniak – specjalista pracy so-
cjalnej,
Anna Wojtkowska – specjalista pracy socjalnej,
Aneta Książek – podinspektor ds. świad-
czeń wychowawczych,
Agata Żelazowska – główny księgowy, starszy 
inspektor ds. świadczeń rodzinnych.

Źródło:
Archiwum Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ja-
kubowie.

GOSPODARSTWO 
„NA KOŃCU WSI”

Liczące 11 ha siedlisko położone we wsi Brzo-
zówka (→ Brzozówka), usytuowane pośród 
starego sadu, rozległych łąk i lasów. Prowa-
dzone jest przez lekarza weterynarii, miło-
śniczkę koni i jeździectwa. Oferuje aktywny 
wypoczynek na mazowieckiej wsi (jazda kon-

na, hipoterapia, wędkowanie itp.), organizuje 
rajdy konne, imprezy okolicznościowe, spo-
tkania integracyjne. 

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

GÓJSKI MARIUSZ 

Ur. 1973 r., internista, lekarz rodzinny, od 2008 r. 
kierownik NZOZ „Rodzinny” w Jakubowie 
(→ Ośrodek Zdrowia w Jakubowie). Absolwent 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Warszawie. Pracę w Jakubowie rozpoczął 
w 2005 r.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

GÓRY
 
Liczba mieszkańców: 96 (stan na 30.06.2019 r.), 
wieś leży na wschód od Jakubowa. Znajduje się 
tu wzniesienie sięgające 201,6 m n.p.m., stąd 
prawdopodobnie pochodzi nazwa tego sołec-
twa. Rozpościera się ono na terenach piaszczy-
stych, istnieje tu kopalnia żwiru. Miejscowość 
powstała w 1853 r. po parcelacji majątku Ła-
ziska (→ Majątek ziemski Łaziska). Pierwsza 
data dotycząca miejscowości, jaka została za-
pisana w księgach metrykalnych w Jakubowie, 

Gospodarstwo „Na KOŃcu wsi” 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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pochodzi z dnia 14.05.1854 r. W Górach znaj-
duje się jeden z najstarszych krzyży w gminie, 
który powstał w 1901 r., drugi krzyż pochodzi 
z 1904 r. (→ Zabytki gminy Jakubów).

Sołtysi (l. 1990-2024): 

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

GRABOWSKA URSZULA 

Ur. 1955 r., malarka z Jędrzejowa Nowego. 
W 1980 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięk-
nych w Warszawie na Wydziale Malarstwa 
w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Ak-
tualnie zajmuje się rysunkiem, malarstwem 
i tkaniną. Jest autorką wielu wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych. Jej inspiracją jest kultura 
i tradycja polskich Żydów oraz kultura polskiej 
wsi. Autorka artykułów o tematyce żydowskiej, 
współautorka publikacji „Jędrzejów Nowy i Sta-
ry. Historia, szkoła, OSP” (rozdział „Żydowscy 
mieszkańcy Jędrzejowa”).

Źródło:
https://muzeumtreblinka.eu/informacje/urszula-grabowska/ 
[dostęp 10.2019 r.].

GROMADA

1) Jednostka samorządu terytorialnego na wsi; 
rozwijała się w Polsce szczególnie w XV–
XVIII w., później część składowa gminy. W la-
tach 1933-1934 przeprowadzono urzędowy 
podział na gromady (sołectwa) i ich części skła-
dowe, opublikowany w wojewódzkich dzien-
nikach urzędowych. Gmina Jakubów został 
podzielona na 24 gromady. Kamionka, Nart, 
Strzebula, Turek i Wiśniew należały do gmi-
ny Czarnogłów.
2) W latach 1954–1972 najniższa jednostka 
podziału terytorialnego w Polsce. 
W 1954 r. wprowadzono wzorowany na ZSRR 
ustrój gromadzki. Gminy zostały zastąpione 
przez nowe gromady, które liczyły do 3 tys. 
mieszkańców i obejmowały po kilka dotychcza-
sowych gromad (sołectw). Na terenie obecnej 
gminy Jakubów utworzono gromady: Jaku-
bów (→ Gromada Jakubów), Jędrzejów Nowy, 

Gmina Jakubów, Warszawski Dziennik Wojewódzki, 
1933 nr 14 – źr. Biblioteka Jagiellońska

Żwirownia w Górach – fot. Katarzyna Kwiatkowska

Stanisław 
Wąsak

Anna 
Wąsak

Anastazja 
Dowgiałło
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Łaziska, Rudzienko (Wola Polska), Wiśniew 
(→ Gromada Wiśniew). 
Najważniejszym organem była Gromadzka 
Rada Narodowa (→ Gromadzka Rada Na-
rodowa) – organ uchwałodawczy, wybierany 
w wyborach powszechnych z kandydatów wy-
znaczonych przez władze.

Źródło:
Podział na gromady wiejskie (sołectwa), Warszawski Dzien-
nik Wojewódzki, 1933 nr 14 poz. 136.
Uchwała nr VI/10/7/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie z dn. 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe 
gromady powiatu mińskiego.

Gmina Czarnogłów, Warszawski Dziennik  
Wojewódzki, 1933 nr 14 – źr. Biblioteka Jagiellońska

GROMADA JAKUBÓW 

Z siedzibą GRN w Jakubowie, funkcjonowała 
w latach 1954-1972 r. W skład jednostki weszły 
obszary dotychczasowych gromad: Anielinek, 
Antonina, Brzozówka, Góry, Jakubów, Leon-
tyna, Mistów, Moczydła i Przedewsie ze znie-
sionej gminy Jakubów. Dla gromady ustalono 
20 członków Gromadzkiej Rady Narodowej 
(→ Gromadzka Rada Narodowa). Siedziba rady 
mieściła się w centrum Jakubowa. Na przewod-
niczącego został powołany Stanisław Kopczyń-

Odznaka i legitymacja 1000-lecia Państwa Polskiego 
– fot. archiwum Marii Kopczyńskiej

Stanisław Kopczyński – przewodniczący GRN pod-
czas otwarcia szkoły w Jakubowie w 1961 r. 

– fot. archiwum Marii Kopczyńskiej
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ski z Brzozówki. 31 grudnia 1959 r. do groma-
dy Jakubów przyłączono obszary zniesionych 
gromad Łaziska i Jędrzejów Nowy (bez wsi 
Leonów i Przytoka). 

Źródło:
Uchwała Nr IV-10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zniesienia i utwo-
rzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., 
Nr. 12, Poz. 439).
Relacja Marii Kopczyńskiej z Jakubowa.

GROMADA WIŚNIEW 

Z siedzibą GRN w Wiśniewie, funkcjonowała 
w latach 1954–1972. W skład jednostki we-
szły obszary dotychczasowych gromad Budy 
Kumińskie, Rządza i Wiśniew ze zniesionej 
gminy Jakubów, obszar dotychczasowej groma-
dy Kamionka ze zniesionej gminy Rudzienko 
oraz obszary dotychczasowych gromad Turek 
i Nart ze zniesionej gminy Chrościce. Dla gro-
mady ustalono 14 członków Gromadzkiej Rady 
Narodowej (→ Gromadzka Rada Narodowa).
1 stycznia 1958 r. do gromady Wiśniew przyłą-
czono wsie Garczyn Mały, Pokrzywnik, Strze-
bula i Zimnowoda ze zniesionej gromady Czar-
nogłów.
31 grudnia 1959 r. do gromady Wiśniew przyłą-
czono wsie Ruda Pniewnik i Wólka Kobylańska 
ze znoszonej gromady Rynia oraz wsie Garczyn 
Duży i Żebrówka ze znoszonej gromady Kluki.
Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Naro-
dowej był Czesław Miller, funkcję sekretarza 
pełnił Jan Bartnicki.

Źródło:
Uchwała Nr V/23/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie z dnia 15 listopada 1957 r. w sprawie zniesienia i utwo-
rzenia niektórych gromad w województwie warszawskim 
(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie z dnia 5 grudnia 1957 r., Nr. 6, Poz. 69).
Uchwała Nr IV-9/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zmian granic 
niektórych gromad i przeniesienia siedzib niektórych gro-
madzkich rad narodowych w województwie warszawskim 
(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 438).
Informacje od mieszkańców Wiśniewa.

Czesław Miller, 
przewodniczący 

GRN w Wiśniewie
 – fot. archiwum 

sołectwa Wiśniew

Budynek Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniewie 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

GROMADZKA RADA NARODOWA 
(GRN) 

Organ uchwałodawczy gromad (→ Groma-
da) istniejących w latach 1954–1972, wybiera-
ny w wyborach powszechnych z kandydatów 
wyznaczonych przez władze. Rady narodowe 
przejęły kompetencje zniesionych organów sa-
morządu terytorialnego, a funkcję organów 
administracji wypełniały prezydia rad naro-
dowych. Pierwsze dwie kadencje GRN były 
trzyletnie, od 1961 r. – czteroletnie.
Prezydium GRN wyznaczano z grona radnych 
w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz 
prezydium i 2-3 członków. Organem pomoc-
niczym było biuro gromadzkie zatrudniające 
kilku referentów. Od 1958 r. powstało stanowi-
sko sekretarza gromadzkiego nadzorującego 
pracę biura, który był powoływany przez radę 
do stałej pracy niezależnie od kadencji.
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Przewodniczący gromad na terenie gminy Ja-
kubów:
Jakubów – Stanisław Kopczyński,
Jędrzejów Nowy – Tadeusz Kosut,
Łaziska – Marian Mielcarz,
Wiśniew – Czesław Miller.

Źródło:
Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału admi-
nistracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych 
(Dz.U. z 1954 r,, nr 43, poz. 191).
Relacja Marii Kopczyńskiej.

GROMULSKA HENRYKA 

Ur. 20.03.1919 r. w Brzozów-
ce, rodzicami byli Marcin 
Władysław Gromulski (z Jó-
zefina) i  Helena Kazimiera 
z d. Zawadzka (z Brzozów-
ki). Po wojnie polsko-bolsze-
wickiej z rodziną wyjechała 
w okolice Słonimia, osiedlając 
się w Kostrowiczach (jej ojciec 
był osadnikiem wojskowym). 
Wiele rodzin z okolic Mińska 

Mazowieckiego wyjechało wtedy na Kresy 
Wschodnie w ramach przyznawania tych ziem 
żołnierzom Wojska Polskiego i wzmocnienia 
polskości na tych terenach. W 1937 r. ukoń-
czyła seminarium nauczycielskie w Słonimiu 
i podjęła pracę jako kancelistka. Wyszła za mąż 
za Tadeusza Nowackiego i w 1939 r. urodziła 

córkę Urszulę. Mąż Henryki w marcu 1939 r. 
został powołany do 26. Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich (jego dalsze losy są nieznane). Nocą 
10.02.1940 r. przy kilkudziesięciostopniowym 
mrozie Henryka wraz z rodziną została depor-
towana w głąb ZSRR (obwód wołogodzki, rejon 
babuszkinski, lesopunkt Ługoda, Swietłoje). 
Doświadczyła losu wielu tysięcy Polaków ska-
zanych na wyniszczenie poprzez katorżniczą 
pracę. Po ogłoszonej 12.08.1941 r. tzw. amnestii 
dla Polaków więzionych w ZSRR dopiero w dniu 
20.02.1942 r. udało się jej wspólnie z rodziną wy-
dostać z obozu pracy. Po długiej i wyczerpującej 
podróży w dniu 9.09.1942 r. pod panieńskim 
nazwiskiem wstąpiła do tworzonego na tere-
nie Związku Sowieckiego Wojska Polskiego. 
Córkę Urszulę pozostawiła pod opieką swojej 
matki. W styczniu 1943 r. została ochotniczką 
(kierowczynią) w 316. Kompani Transportowej 
Pomocniczej Służby Kobiet (PSK), tzw. Pest-
kach. Przez Iran, Palestynę, Egipt dotarła z kom-
panią do Włoch (kompania weszła w skład 2. 
Korpusu Polskiego). Kobiety z 316. Kompanii 
Transportowej były kierowcami dużych, wie-
lotonowych samochodów ciężarowych, które 
przewoziły na front amunicję, żywność, ran-

Rzym. Ochotniczka PWSK Henryka Gromulska 
(z lewej strony) 

– źr. Kwaśnicka B., W służbie Ojczyzny – 316 Kampania 
Transportowa 1942-1946, New York 1988
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Miejsce pochówku ochotniczki PWSK Henryki 
Gromulskiej, Bolonia – Polski Cmentarz Wojenny 

– źr. www.polskicmentarzbolonia.pl

nych żołnierzy, jeńców wojennych. Henryka 
Gromulska za swoje zasługi została odznaczo-
na Krzyżem Monte Cassino. Zginęła tragicz-
nie w dniu 18.01.1945 r. w Forli we Włoszech, 
na posterunku, przygnieciona własnym wozem 
podczas jego konserwacji. Została pochowana 
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii. 

Źródło:
Instytut Pamięci Narodowej. „Indeks Represjonowanych” – in-
ternetowa baza danych zawierająca informację o obywatelach 
polskich represjonowanych w ZSRR po 17 września 1939 r.
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Archiwum Wojen-
nej Służby Polek: Gromulska Henryka.
Kwaśnicka B., W służbie Ojczyzny – 316 Kampania Transpor-
towa 1942-1946, New York 1988.
Nawrocka-Dońska B., Papieski topaz, Czytelnik, Warszawa 
1967, s. 71.
„Odkrywca” nr 3 (2009), s. 55.
W matni. W tajdze i na stepie orenburskim. Wspomnienia 
sybiraków, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Sosińskiego, 
Sulejówek 1996, s. 16, 29, 45, 64, 69, 72-74, 105, 110, 113, 122, 
188, 208.
Sanejko-Kwaśnicka B., Zapomniane Dziewczęta, Oddział 
Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Lublin 1995, 
s. 81, 131, 220, 243, 309, 310, 331.

Pogrzeb Henryki Gromulskiej, 19.01.1945 r., 
– źr. Kwaśnicka B., W służbie Ojczyzny – 316 Kampania 

Transportowa 1942-1946, New York 1988

Mapa zasięgu wozów 316. Kompanii Transportowej 
we Włoszech – źr. Kwaśnicka, B., W służbie Ojczyzny 

– 316 Kampania Transportowa 1942-1946. New York, 1988
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Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: 
poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988, s. 77.
http://www.polskicmentarzbolonia.pl [dostęp 04.2019 r.].
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, tom 3, 1959, s. 77. 
Wspomnienia i archiwum domowe rodziny Dubińskich.
„Zeszyty historyczne”, wyd. 58-60, Instytut Literacki, Paryż 
1981, s. 36.

GROMULSKI STANISŁAW, KS. 

(1906-1941) ur. w Józefinie; syn Jana i Anny 
z d. Końca. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 
maja 1934 r. w katedrze warszawskiej. Prymi-
cyjną Mszę św. odprawił w kościele pw. św. 
Anny w Jakubowie 27 maja 1934 r. Był kapła-
nem Diecezji Warszawskiej w parafiach: Leszno 
(1934), Mogielnica (1934-1937), Radzymin (1937-
1938), Okuniew (1938-1939), Żyrardów (od 1939). 
W dniu 28.04.1939 r. został mianowany przez 
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego kapelanem 
rezerwy w stopniu kapitana. 29 sierpnia 1939 r. 
otrzymał przydział mobilizacyjny do 2. Dywizji 
Piechoty Legionów Armii „Łódź”, z którą prze-
szedł szlak bojowy w kampanii wrześniowej. 
Po rozbiciu Dywizji ewakuował się na Węgry, 
gdzie został internowany. Poza działalnością 
duszpasterską włączył się tam czynnie w ak-
cję przerzucania żołnierzy polskich do Francji 
i na Bliski Wschód (przewóz korespondencji, 
rozkazów, paszportów itp.). Po przedostaniu 
się do Francji uczestniczył w wojnie francu-
sko-niemieckiej jako kapelan Wileńskiego Od-
działu Rozpoznawczego stanowiącego podod-

Ks. Stanisław Gromulski, 
zdjęcie wykonane po Mszy św. prymicyjnej 27 maja 

1934 r. w Jakubowie – fot. archiwum rodzinne

Pamiątkowy obrazek z Mszy św. prymicyjnej 
ks. Stanisława Gromulskiego, 1934 r. 

– fot. archiwum rodzinne

Strasburg – Panorama Cmentarza Wojennego
 (Nécropole nationale de Strasbourg-Cronenbourg). 

– fot. z portalu www. nieobecni.com.pl 
[dostęp 10.2019 r.]

dział 2. Dywizji Strzelców Pieszych (przydział 
z 22.03.1940 r.). W dniu 19.06.1940 r. dostał się do 
niewoli niemieckiej i został osadzony w Oflagu 
XVIIA w Edelbach w północnej Austrii (nr jeń-
ca 15516). Zmarł 23 września 1941 r. w szpitalu 
208 w Allensteig na skutek wojennych przejść 
i rozwijającej się choroby. Został pochowany 
na cmentarzu dla jeńców wojennych w Edel-
bach (rząd II, grób nr 3). 
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Miejsca upamiętnienia ks. Stanisława Gro-
mulskiego: Katedra Polowa Wojska Polskiego 
w Warszawie; Bazylika Archikatedralna pw. 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie; Strasbourg-
Cronenbourg (Francja) – cmentarz wojenny; 
kościół pw. św. Anny w Jakubowie; grób matki 
na cmentarzu parafialnym w Jakubowie.

Źródło:
Antall J., Schronienie uchodźców, Fronda, Warszawa 2009.
Archiwum domowe rodzin: Dubińskich, Mellerów, Nojszew-
skich, Bakułów.
Chodyniecki D., Wojskowa służba kapelańska w czasie II woj-
ny światowej, Saeculum Christianum, Warszawa 1998, s. 79.
Instytut Pamięci Narodowej: http://www.straty.pl. [dostęp 
10.2019 r.].
Lichtarowicz J., 2. Wileński Dywizjon Rozpoznawczy 1940, 
Związek Piłsudczyków RP, Szczecin 2010.
Łubczyk K., Duchowni w życiu uchodźstwa polskiego na Wę-
grzech 1939-1945, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 
2005, s. 138.
Podlewski S., Wierni Bogu i Ojczyźnie, Wydawnictwo Novum, 
Warszawa 1985, s. 85, 221, 229, 345, 347.
Polski Czerwony Krzyż.

Portal: BIAŁA KSIĘGA, Martyrologium duchowieństwa 
– Polska XX w. (lata 1914-1989).
Portal: http://www.nieobecni.com.pl. [dostęp 10.2019 r.].
Wojskowy Przegląd Historyczny, Tom 3 (1958), Wydania 
1-2, s. 121.
Wspomnienia Feliksy Dubińskiej z d. Gromulskiej.

Miejsce upamiętniające udział 
ks. Stanisława Gromulskiego w walkach o Francję 

w 1940 r., Strasbourg – Cmentarz Wojenny 
(Nécropole nationale de Strasbourg-Cronenbourg). 

– źr. portal: www. nieobecni.com.pl 
[dostęp 10.2019 r.]

GUJSKA STANISŁAWA 

Ur. 1944 r., pisarka i poetka, mieszkanka Jędrze-
jowa Nowego. Ukończyła Liceum Pedagogiczne 
w Siedlcach, studia wyższe w zakresie peda-
gogiki specjalnej na WSPS w Warszawie oraz 
wiele form doskonalących pracę nauczycielską 
w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej oraz 
muzyki z rytmiką.
Pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół 
Specjalnych w Ignacowie. Chcąc uatrakcyjnić 
zajęcia, często pisała i uczyła dzieci własnych 
wierszyków. 
Jej pierwsze publikacje ukazały się, już po jej 
przejściu na emeryturę, w „Świerszczyku” i „Echu 
Podlasia”. Współpracuje z czasopismami „Poezja 
i dziecko” oraz „Wychowanie w Przedszkolu”. 
Jest autorką scenariuszy teatrzyków dla dzieci, 
lokalnych zespołów ludowych i grup teatralnych, 
bierze udział w wielu spotkaniach autorskich. 
Prowadzi działalność kulturalną w środowisku 
lokalnym: prowadzenie warsztatów literackich, 
udział w jury wielu konkursów literackich, re-
cytatorskich, plastycznych.
Twórczość:
Literatura dziecięca: Wierszyki domowe, Promyk 
szczęścia, Rok tańczy bolero, Cudaki-Patyczaki, 
Srebrnopióry król i inne opowiadania, Koraliki 
Weroniki, Zaczarować świat, W bajkowej szkole, 
Prawdziwe kocie przygody, Prawdziwe przygo-
dy małego pieska, Bulwinkowe przygody duże 
i małe, Wiersze dla Emilki, Pola z buzią z por-
celany, Ścieżkami liter, W domu i na spacerze, 
Kamyki-Patyki, Dzień dobry Przedszkolaki, 
Panda Minka, Leśne skrzaty, Hej! Jedziemy, 
Dziwactwa Fredzi tchórzofretki.
Literatura dla dorosłych: Cisza gra najpiękniej, 
Czas zatrzymany, Pieśń do kłosa, Dedykacja, 
A cisza wciąż trwa, Dostałam różę, W wierz-
bowym pejzażu.
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Stanisława Gujska po otrzymaniu statuetki 
Laura 2010 – fot. archiwum Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Jakubowie

Poprzez szczytnieńskiej puszczy zarośla i ostępy,
wpław przez Rządzy i Czarnej sinawe odmęty,
z hardością i butą, z fantazją młodzieńca,
leśne szlaki przemierzał kasztelan z Gościańczyc.

Najlepszy rumak trudną drogę mu torował,
przez obszary, które ojciec w dziale mu darował.
Pomiędzy gąszczem drzew, runa oraz podszycia,
przedzierał się, szukając swego miejsca do życia.

A puszcza wtedy była groźna, niedostępna.
Wzdłuż traktu z Czerska do Liwa wiele band zbójeckich,
nawet zbójcy litewscy w lasach grasowali
i wozy z towarami siłą rabowali..

Kiedy już zmierzch rozpostarł płaszcz swój na polanie,
a cienie księżycowe rozbłysły na trawie,
odpoczął panicz Jakub drogą utrudzony
i w śnie zobaczył swoje miejsce wymarzone.

Zaraz oznajmił druhom. Tutaj osiądziecie.
W tym miejscu swoje domostwa od podstaw wzniesiecie.
A zaś tam, hen, na szczycie, wzniesiemy świątynię,
która po wszystkie czasy trwać będzie. Nie zginie.

Dano mi dobra brata, biskupa Ścibora.
W ten sposób cześć mu oddam. Tutaj się dokona
to, co najbardziej w krótkim życiu swym doceniał:
– wiarę, pracę i rozum. – Więc druhowie, do dzieła!

Rychło wzniosła się w górę fasada kościoła,
mocni drwale i cieśle zwijali się pospołu.
Dokładnie i roztropnie, ściśle według rozkazu,
wszak pan wymagał, sprawdzał, doglądał i radził.

W dwa lata kościół w Jakubowie zbudowano.
Przy nim zaraz plebanię duchownym oddano
oraz dla sług kościelnych niewielkie domostwa.
Dla potrzeb zamieszkałych niezbędne rzemiosła.

I szkołę, bo parafia bardzo wymagała,
aby ludność miejscowa wiele modlitw znała.
Posługujący do mszy zaś, ministranturę,
oraz pieśni nabożne dla współbrzmienia chóru.

Od tej pory minęło ponad pięć stuleci.
Tę ważną datę znają dorośli i dzieci,
bo urodził się Polak, co zdziwił świat cały
odkryciem wielkim, ważnym ponad wszelką miarę.

Mówimy, że zatrzymał słońce i ruszył ziemię,
dumni, bo uczonego wydało ,polskie plemię”.
A rok tysiąc czterysta czterdziesty i trzeci
właśnie w dacie powstania Jakubowa świeci.

Nagrody:
– Poznań 2004 r. – nagroda w konkursie lite-
rackim (tematyka dziecięca);
– Łuków 2006 r.  –  nagroda w  konkursie 
„O kwiat niezapominajki”;
– Lublin 2007 r., 2008 r., 2010 r. – nagrody 
w ogólnopolskim konkursie literackim im. 
Jana Pocka organizowanym przez Stowarzy-
szenie Twórców Ludowych;
– Warszawa 2010 r. – nagroda Związku Polskich 
Autorów i Kompozytorów ZAKR w między-
narodowym konkursie „Malwy 2010”;
– Mińsk Mazowiecki 2011 r. – nagroda powia-
tu mińskiego Laura 2010 w dziedzinie kultura 
i sztuka;
– Warszawa 2011 r. – nagroda literacka w kon-
kursie „Mazowieckie Wierzby” organizowanym 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego;
– Mistów 2012 r. – nagroda „Przyjaciel Gmi-
ny Jakubów”;
– nominacje do Nagrody Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego;
– Warszawa 2018 r. – nagroda literacka w kon-
kursie „Mazowieckie Wierzby” organizowanym 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Źródło:
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.

BALLADA 
O DZIEJACH JAKUBOWA
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Tak! To wtedy Jakubów zapisano w rejestr,
by żyć tu, by się rodzić, pracować i umierać,
by grzebać swoich bliskich, pamiętać i cenić
tych, którym puszczę w pola udało się zmienić.

Osada Jakubowo, tak wtedy nazwana,
nazwę swoją przybrała od imienia pana.
Przy trakcie czerskim, zatem dla kupców wygodnie
można było urządzać targi w Jakubowie.

Dzisiaj zaświadcza o tym szeroki we wsi plac.
który od wrót kościoła prowadził aż na trakt, 
wówczas to miejsce targowym, ważnym placem było,
i dzisiaj położenia swego nie zmieniło.

We wsi Jakubów żyli kmiecie-gospodarze,
każdego panicz Jakub włóką ziemi obdarzył.
Musieli jednak na nią ciężko zapracować,
by z niedostępnej puszczy drzewa wykarczować.

Osada była duża jak na tamte czasy.
Kwitło rzemiosło, karczowano gąszcze lasów,
bo młodzi chcieli nowe mieć, wygodne domy,
dla swoich rodzin. Wszak to już ich rodzinne strony.

Tak też powstały nowe wioski dookoła,
okolica była coraz bardziej zaludniona..
Nie tylko Mistów, Wiśniew, Turek i Łaziska,
ale też mniejsze wioski wokoło rozkwitły.

Na rzekach powstawały młyny mielące ziarna,
na Rządzy, Osownicy i na rzece Czarnej.
W sadzawkach len moczono, prano tam ubrania,
wieczory poświęcano na przędzę i tkanie.

Kasztelan Jakub część ziemi synom ofiarował
na miejsce zamieszkania przy szlakach i drogach.
Tuż przy szerokim trakcie w Warszawy do Brześcia
ród swój syn Andrzej, zwany Jędrzejem, umieścił.

Od niego to wywodzi się nazwa Jędrzejów,
inne wsie od imion też rozpoczęły dzieje.
Zwykle założyciele nazwy wsiom nadawali, 
czasem położenie lub kształt na to wpływ miały.

Żyło się na tych ziemiach dostatnio, nawet błogo.
Nie brakowało w lasach zwierzyny, grzybów, jagód, 
ryb w wodach, miodu w barciach i na opał drewna,
budulca na budynki i paszy dla bydła.

Zaś kościół oraz szkoła znamienny wpływ miały 
na naukę swych dzieci, na wyznawanie wiary.
Tu dobre obyczaje w mieszkańców wpajano
i mądrość założyciela wciąż przywoływano.

Tak przebiegały lata, mijały stulecia
tutaj grzebano starców, tu rodziły się dzieci.
Choć bywały pożogi, wojny, głód, choroby,
to Jakubów wciąż dzielnie powstawał na nogi.

Broniła go patronka, Anna, matka Maryi,
co od początku strzegła tej wsi i świątyni.
Czuwała, kiedy wkoło gromy, zawierucha
wydrzeć, pochwycić chciały z ludu hart i ducha.

Dzwon kościelny donośnie wydzwaniał na trwogę,
wzywając do modlitwy, obrony przed wrogiem.
I chociaż nie obyło się bez strat i żalu,
To zło wielkie, najgorsze wioskę omijało.

Choć wiele krwi przeniknęło w miękkie ziemi wnętrze,
a perły potu skiby skrapiały, niczym deszczem,
Jakubowe dziedzictwo trwało niewzruszone.
Biały orzeł wzrok bystry kierował w Jego strony.

A ci, którzy nie mogli oprzeć się losowi
mają swoje pomniki, kwiaty, chwile wspomnień. 
W słowach wierszy i w pieśniach, w szkolnych akademiach,
czci się ich bohaterstwo. Są wzorem potomnych.

Patriotyzm, jako miłość do ojczystej ziemi,
zrodzony został z pracy na roli, z serc potrzeby.
Choć przemysł rzadko kwitł tu, ziemia żywicielką,
ona matką, co daje chleby swoim dzieciom.

Wójtowie – gospodarze pragną tak chleby dzielić,
by starczyło dla wszystkich, by nie było głodnych.
Zaś dożynkowe zbiory, choć nie zawsze szczodre,
w święto cieszą mieszkańców. Wieńce składają ozdobne.

Pieśni dziękczynienia zespół Wrzos śpiewa wdzięcznie,
chcąc wyrazić najczystszą radość przez piosenkę.
A „Jakubowskie Pióra” wiersze piszą jak z baśni,
dzieci i młodzież prezentują nastrój wsi nowoczesnej.

Z urzędem gminy, szkołą: podstawową, gimnazjum,
z ośrodkiem zdrowia, pocztą, bankiem i sklepami,
strażą pożarną, która od dziesięcioleci,
odwagą przy pożarach, klęskach powodzi, świeci.

Znowu młodzi wyruszą do szkół, biblioteki,
a gospodynie zajmą się świeżym wypiekiem.
I tylko staruszkowie wspomną czasy dawne
może właśnie te, które w tych strofach zawarte?

A może porównają lata dawne z nowymi,
to, co było, minęło, z tym, co jeszcze przed nimi?
Ciesząc się, równocześnie czoła zmarszczą trwogą,
Wyznając uniżenie: – Wszystko jest w ręku Boga!

Jeśli ktoś, za lat pięćset, odnajdzie tę balladę,
zamyśli się i powie: Tu naszych przodków ślady.
Pokoleń Jakubowych – dzielnych, wytrwałych, światłych,
wyblakłą datę odczyta:
– sierpień, dwa tysiące jedenasty.

Mieszkańcom Gminy Jakubów
Stanisława Gujska

Jakubów dnia 28. 08. 2011 r.
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HALAGIERA MIECZYSŁAWA 

(1932-2008), dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ludwinowie 
w latach 1977-1988 (→ Szkoła 
Podstawowa w Ludwinowie). 
Ur. w Łyścu pow. Bohoradcza-
ny, woj. Stanisławów (obecnie 
Ukraina). W ramach przesie-
dleń wraz z rodziną znalazła 
się na Ziemiach Odzyskanych. 
Wykształcenie: Studium Na-
uczycielskie. Pracowała w: 
Szkole Podstawowej w Łęgach 
koło Świdwina, Inspektoracie 

Oświaty w Świdwinie, Szkole Podstawowej 
w Wołowych Lasach koło Wałcza, Szkole Pod-
stawowej w Świeszynie koło Koszalina, Szkole 
Podstawowej w Ludwinowie.
Działalność społeczna: członek KG ZSL w Ja-
kubowie, radna gminy Jakubów, praca z Kołem 
Gospodyń Wiejskich. 
W czasie pełnienia funkcji dyrektora szkoły: 
utworzono Izbę Pamięci Narodowej w szkole; 
powstało boisko asfaltowe, zbudowano stud-
nię głębinową na placu szkolnym; założono 
centralne ogrzewanie (1986/87); Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Siedlcach wykupiło 
prywatną posesję wraz z budynkiem przezna-
czonym na mieszkania dla nauczycieli; powstał 
szkolny zespól folklorystyczny „Ludwiniacy”; 
organizowano liczne wycieczki krajoznawcze 
dzięki pozyskaniu funduszy od sponsorów; 

szkoła została wyposażona w nowoczesne środki 
medialne (komputer, kserokopiarka).
Spoczywa na cmentarzu w Dębem Wielkim.
 
Źródło:
Opracowanie Krystyny Kupiec.

Mieczysława Halagiera 
– fot. archiwum 
Zofii Kowalskiej

HALAGIERA SYLWESTER 

Dyrektor szkoły w Ludwinowie w latach 70. 
(→ Szkoła Podstawowa w Ludwinowie), po nim 
obowiązki przejęła żona Mieczysława Halagiera 
(→ Halagiera Mieczysława).
Pracował jako kierownik Domu Dziecka k. Ka-
łuszyna, następnie w internacie Zespołu Szkół 
Budowlanych w Mińsku Mazowieckim.
W trakcie jego pracy w Ludwinowie zostało 
utwardzone boisko szkolne. W późniejszych 
latach przyczynił się do powstania studni głę-
binowej oraz założenia centralnego ogrzewa-
nia w szkole.

Źródło:
Opracowanie Zofii Kowalskiej i Jana Kupca.

HERB GMINY JAKUBÓW 

Tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym, 
błękitnym św. Jakub (→ Święty Jakub Apostoł) 
jako wędrowiec w białej (srebrnej) szacie, ze 
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Herb gminy Jakubów

HUHLE KAROLINA 

(ur. 1822, zm. 1904 w Warszawie) córka Ernesta 
Suckerta (Sukerta), majstra piekarskiego z War-
szawy i Maryi z Franków. Wydana 16.07.1846 r. 

złotym kosturem w lewej ręce i złotą muszlą 
w prawej. W polu drugim, czerwonym, godło 
z herbu Prus III.
Herb ten odwołuje się do przeszłości Jakubowa. 
W 1416 r. Mińsk Mazowiecki i ziemie przyległe 
stały się własnością Jana z Gościańczyc (vel Go-
ścieńczyc). W 1471 r. nastąpił podział majątku, 
Mińsk i przyległy klucz dóbr przypadł synowi 
Jana – Jakubowi, który od tego momentu za-
czął się pisać z Mińska (→ Jakub z Gościań-
czyc). Jakub Miński był założycielem Jakubowa 
i nazwa wsi pochodzi właśnie od jego imienia. 
Ufundował w niej kościół i dzięki jego stara-
niom w 1473 r. Jakubów stał się miejscowością 
parafialną, w której koncentrowało się życie 
duchowe, społeczne i gospodarcze. Św. Jakub 
to patron założyciela Jakubowa – przypomina 
o jego osobie i w pewnym stopniu staje się też 
patronem miejscowości. Herb Prus III to rodo-
wy herb Gościańskich (Gościeńskich), a później 
również Mińskich. Czerwony kolor lewego pola 
nawiązuje do historycznego herbu Mazowsza 
(orzeł biały w polu czerwonym), a oba pola ra-
zem to odwrócona tarcza herbu Prus III.

Źródło:
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.

Nagrobek Karoliny Huhle na warszawskim 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim 

– fot. Grobonet, http://www.polskie-cmentarze.com

za mąż za starszego o 30 lat Jana Piotra Huh-
le, wdowca po Elżbiecie Reginie z Böslerów. 
Od 27.01.1847 r. wdowa, którą pozostała aż do 
śmierci. Właścicielka domu i młyna przy ul. 
Marymonckiej w Warszawie oraz domu przy 
ulicy Nalewki. W 1873 r. od swojej siostry Ro-
zalii i jej męża Jana Gottlieba Langnera (→ Lan-
gner Jan Gottlieb) odkupiła majątek ziemski 
w Przytoce (→ Majątek ziemski Przytoka), 
którego właścicielką pozostała aż do śmierci. 
Zmarła bezpotomnie, a majątek odziedziczy-
ło jej rodzeństwo oraz siostrzeńcy i bratanice. 

Żródło:
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Przytoka [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Akta stanu cywilnego gminy warszawskiej I cyrkułu [w:] AP 
w Warszawie, akt urodzenia nr 347 z 1822 r.
Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w War-
szawie [w:] AP w Warszawie, akt małżeństwa 107 z 1846 r.; 
akt zgonu nr 28 z 1847 r.

HUTY SZKŁA 

Funkcjonowały na terenie gminy Jakubów 
w XIX w. Głównie były związane z majątkiem 
w Łaziskach (→ Majątek ziemski Łaziska) i to 
na jego terenie powstawały: huta w Moczydłach, 
Szczytniku, Przytoce. Funkcjonowała również 
huta w Jędrzejowie, która była związana z tam-
tejszymi dobrami ziemskimi. Huty zazwyczaj 



Gmina Jakubów 

50

H
XX w. na polach Feliksa Książka i Jana Pował-
ki można było odnaleźć pozostałości huty, tj. 
stopione bryły szkła i ułamki glinianych donic 
służących do wytopu szkła.

Źródło:
Talarek E., Talarek W., Huta szkła w Barczącej oraz pozosta-
łości innych hut szkła w powiecie mińskim [w:] Mińskie Ze-
szyty Muzealne, zeszyt 5, Mińsk Mazowiecki 2017, s. 61-84. 
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszaw-
skie, tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973, s. 29.
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego: z wyrażeniem ich 
położenia i ludności, T. 2, M-Z, Warszawa 1827, s. 27. 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Tom VI, s. 562 – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slow-
nik_geograficzny/Tom_VI/562 [dostęp 3.04.2019 r.].
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Akta stanu cywilnego gminy Jakubów powiat Mińsk Mazo-
wiecki, AP Siedlce sygn. 62/607.
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jakubowie 
powiat Mińsk Mazowiecki, AP Siedlce sygn. 62/582.

Huta szkła w Szczytniku – Huta Moczydliń-
ska – powstała na mocy kontraktu z 22 września 
1839 r. Aleksander Różniecki, dziedzic majątku 
Łaziska, zawarł go z Janem Falińskim, Jerzym 
Libertem i Franciszkiem Talmą, wyłączając 
z lasów dworskich część gruntów, które miały 
być uposażeniem dla nowo powstałego ośrodka 
przemysłowego pod nazwą Huta Moczydlińska. 
Były to grunty „od winkla lasów w kierunku 
prostym do drogi prowadzącej z Jakubowa do 
Wiśniewa i drogą, aż do Rządzy, a od tej linii 
na zachód, aż do pól Łaziskich w szerokości, 
w długości zaś od granicy Jakubowskiej, aż do 
granicy Mlęckiej i Wiśniewskiej czyli rzeki 
Rządza w położeniu od południa na północ”. 
Po wykorzystaniu drewna poprzez jego wycię-
cie i wykarczowanie, powstały teren przeszedł 
na własność dziedzica dóbr Łaziska – w ten spo-
sób powstała wieś czynszowa Szczytnik, której 
założycielami byli robotnicy huty. Działalność 
huty trwała przypuszczalnie ok. 20 lat.
W 1841 r. Jan Faliński sprzedał swój udział 
w hucie Ignacemu Wieczorowskiemu, który 
w 1848 r. zbył go pozostałym wspólnikom. Za-
raz po tym Franciszek Talma zrzekł się swoje-
go udziału na rzecz Jerzego Liberta, który stał 
się wówczas jedynym właścicielem huty. Jerzy 

były zakładane pośród rozległych kompleksów 
leśnych, przy ciekach wodnych lub stawach i nie 
miały stałego charakteru. Okres ich funkcjono-
wania to od kilku do kilkunastu lat, w zależ-
ności od tego, jak szybko zużywało się drewno 
niezbędne do rozgrzewania pieców hutniczych. 
Praca huty opierała się głównie na trzech za-
sobach naturalnych: drewnie, wodzie i piasku, 
które definiowały miejsce jej powstania. Po wy-
korzystaniu tych zasobów, huta była zamykana 
lub przenoszona w inne miejsce, które spełnia-
ło niezbędne warunki do jej funkcjonowania. 
Huty poprzez wyrąb lasu odgrywały znaczną 
rolę kolonizacyjną, wędrowały za cofającym się 
lasem pozostawiając po sobie tereny, na których 
powstawały nowe wsie. 

Źródło:
Talarek E., Talarek W., Huta szkła w Barczącej oraz pozosta-
łości innych hut szkła w powiecie mińskim [w:] Mińskie Ze-
szyty Muzealne, zeszyt 5, Mińsk Mazowiecki 2017, s. 61-84.
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszaw-
skie, tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973, s. 29.
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego: z wyrażeniem ich 
położenia i ludności, T. 2, M-Z, Warszawa 1827, s. 27. 
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.

Huta szkła w Moczydłach – Huta Moczy-
dło – została założona przed 1814 r., ponieważ 
już na początku XIX w. w księgach metrykal-
nych parafii Jakubów huta ta była wzmianko-
wana jako „huta szkła w Moczydłach do dóbr 
Łaziska należąca”. Wśród fabrykantów szkła 
z tej huty znajdziemy m.in. Józefa Dytkow-
skiego, Ignacego Glixiera, Łukasza Maciera, 
Józefa Naymana, Wincentego Tokarskiego, 
Wojciecha Wdowińskiego, Pawła Wiązow-
skiego. W latach 1824-1827 wyrabiano tu szkło 
taflowe, białe i ordynaryjne oraz szkła drob-
ne, białe rysowane i zielone. Część produkcji 
wywożono nawet do Rosji. W 1827 r. osada 
Huta Moczydło składała się z 8 domów i 87 
mieszkańców. Huta w Moczydłach zapewne 
przestała istnieć przed utworzeniem podob-
nego ośrodka przemysłowego w Szczytniku 
zwanego Huta Moczydlińska – nazwa wska-
zuje, że huta z Moczydeł została powtórnie 
lokowana w Szczytniku. Jeszcze w latach 70. 
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Libert był znanym w powiecie mińskim pro-
ducentem szkła. Wiele hut szkła prowadził sam 
lub w spółce, a w poł. XIX w. założył własną 
w majątku Ładzyń, którą od swojego nazwiska 
nazwał Hutą Libertów.

Źródło:
Talarek E., Talarek W., Huta szkła w Barczącej oraz pozosta-
łości innych hut szkła w powiecie mińskim [w:] Mińskie Ze-
szyty Muzealne, zeszyt 5, Mińsk Mazowiecki 2017, s. 61-84. 
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszaw-
skie, tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973, s. 29.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Tom XI, s. 878 – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slow-
nik_geograficzny/Tom_XI/878 [dostęp 3.04.2019 r.].
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251 (cytat).
Akta stanu cywilnego gminy Jakubów powiat Mińsk Mazo-
wiecki, AP Siedlce sygn. 62/607.
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jakubowie 
powiat Mińsk Mazowiecki, AP Siedlce sygn. 62/582.

Huty szkła w Przytoce – huta pod nazwą „huta 
szkła na osadzie Przytockiej” założona została 
przez dziedziczkę dóbr Łaziska – Anielę hr. Je-
zierską Scipio del Campo (→ Jezierska Scipio del 
Campo Aniela, hr.) 7 kwietnia 1843 r. prawo 
utworzenia huty otrzymali: Jerzy Libert, Fran-
ciszek Talma i Ignacy Wieczorkowski, którzy 

w tym czasie prowadzili także hutę w Szczytni-
ku. Kontrakt określił czas działania huty na 18 
lat. Hrabina zobowiązała się do dostarczania 
z lasów dworskich na potrzeby funkcjonowa-
nia huty drewno w stałej cenie, tj. 37,5 kopiejek 
za sążeń. Huta zaprzestała produkcji zgodnie 
z kontraktem, ponieważ w 1865 r. nie była wy-
mieniana w opisie dóbr Łaziska. Do dziś po tym 
ośrodku przemysłu pozostały tylko cegły, które 
wydobywane są z ziemi podczas uprawy, umiej-
scawiając tym samym hutę przy polnej drodze 
prowadzącej z folwarku przytockiego (→ Ma-
jątek ziemski Przytoka) do Bud Przytockich.
Huta funkcjonowała jako oddzielna od wsi 
Przytoka osada, w której mieszkali m.in. Win-
centy Birecki, Adam Chmielewski, Józef Do-
mański, Jan Flerczyński, Adam Habrowski, 
Ludwik Holff, Józef Mirowski, Jan Off, Ludwik 
Rezler, Andrzej Siwnicki oraz Antoni Studziń-
ski, który był pisarzem huty.

Źródło:
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Akta stanu cywilnego gminy Jakubów powiat Mińsk Mazo-
wiecki, AP Siedlce sygn. 62/607.
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jakubowie 
powiat Mińsk Mazowiecki, AP Siedlce sygn. 62/582.

Mapa Karola de Pertheésa z końca XVIII w. – źródło AGAD, Zb. S. A. AK 94
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IMPREZY KULTURALNE

Złote i Diamentowe Gody
Uroczyste spotkanie przedstawicieli władz 
gminnych z parami małżeńskimi, które obcho-
dzą Złote lub Diamentowe Gody. Jubilaci otrzy-
mują Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uroczystości towarzyszy symboliczny 
toast, tort weselny oraz oprawa artystyczna.

Złote gody, Jakubów 2019 r.
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Konkurs Recytatorski „Seniorzy pamiętają…”
Odbywający się od 2016 r. konkurs recytatorski 
skierowany do seniorów z terenu gminy Jaku-
bów oraz sąsiednich gmin powiatu mińskiego. 
Organizatorami konkursu są: wójt gminy Ja-
kubów, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jakubowie oraz dyrektor wybranej szkoły 
podstawowej – gospodarz imprezy. Celem kon-

kursu jest wspieranie rozwoju zainteresowań, 
aktywizacja i integracja seniorów.

Gminny Dzień Kobiet i Gminna Olimpiada
Uroczystość Gminnego Dnia Kobiet połączo-
na z Gminną Olimpiadą Wiedzy o Wiejskim 
Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczo-
ści i Ekologii. Organizatorami wydarzenia 
są: Gmina Jakubów oraz Mazowiecki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Od-
dział Siedlce – Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim. 
Na program wydarzenia składają się: gratulacje 
i wręczenie upominków dla zebranych pań; roz-
wiązanie testu obejmującego tematy niezbęd-
ne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa 
domowego oraz przedsiębiorczości i ekologii; 
część artystyczna; ogłoszenie wyników olim-
piady i wręczenie nagród.

Konkurs recytatorski „Seniorzy pamiętają… 
list do bliskiej osoby”, Wiśniew 2018 r. 

– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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Tydzień bibliotek
Coroczny cykl różnorodnych imprez i spotkań 
bibliotecznych organizowany przez bibliotekę 
gminną z okazji Tygodnia Bibliotek w dniach 
8-15 maja. Celem inicjatywy jest upowszech-
nianie czytelnictwa i bibliotek wśród mieszkań-
ców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży. W tym czasie odbywają się: 
spektakle dla dzieci, konkursy (plastyczne, re-
cytatorskie, biblioteczne), warsztaty artystyczne, 
spotkania autorskie, głośne czytanie.

Tydzień bibliotek, warsztaty dla dzieci, Jakubów 
2018 r. – fot. archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Jakubowie

Spotkanie z Hanną i Krzysztofem Kunachowiczami 
w 2014 r. – fot. archiwum Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jakubowie

Narodowe czytanie
Ogólnopolska akcja objęta patronatem hono-
rowym Pary Prezydenckiej, organizowana od 
2012 r. w pierwszą sobotę września. Została 
zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza. Podczas następnych edy-
cji w całej Polsce czytano kolejno: dzieła Alek-
sandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, 
Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskie-
go, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, nowele 
polskie. 
W gminie Jakubów organizatorem akcji jest 
biblioteka publiczna. W spotkaniach biorą 
udział władze gminne, bibliotekarze, człon-
kowie organizacji gminnych i wszyscy chęt-
ni mieszkańcy.

Gminny Dzień Kobiet, Mistów 2019 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Tydzień bibliotek, czytanie na trawie, Mistów 2017 r. 
– fot. archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie
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Narodowe czytanie Przedwiośnia, Jakubów 2018 r. 
– fot. archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Jakubowie

Kultura pod strzechy
Impreza cykliczna organizowana corocznie 
jesienią w dwie niedziele w czterech miejsco-
wościach gminy Jakubów.
Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do oferty 
polskich teatrów poprzez umożliwienie prezen-
tacji spektakli w ośrodkach, w których nie ma 
teatru instytucjonalnego.
Dotychczas mieszkańcy bezpłatnie obejrzeli 
następujące sztuki:
2013 r. – „Zemsta”,
2014 r. – „Damy i huzary”,
2015 r. – „Arszenik i stare koronki”,
2016 r. – „Szczęście Frania”,
2017 r. – „Dożywocie”,
2018 r. – „Pan Jowialski”,
2019 r. – „Ptak”. 

Spektakl teatralny „Pan Jowialski”, Mistów 2018 r. 
– fot. archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Jakubowie

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Uroczystość wyjazdowa organizowana przez 
Urząd Gminy Jakubów, poświęcona osobom 

związanym z oświatą z terenu całej gminy Ja-
kubów. Na program uroczystości składają się: 
życzenia od włodarzy gminy i zaproszonych 
gości; wręczenie przez wójta gminy nagród 
pieniężnych dla dyrektorów szkół za zaanga-
żowanie w pracy; część artystyczna.

Gminny Dzień Edukacji, Mistów 2019 r. 
– fot. Dawid Ewiak

Gminny Dzień Seniora
Obchodzone coroczne w październiku święto 
seniorów z terenu gminy Jakubów oraz zaprzy-
jaźnionych seniorów z gmin sąsiednich. Uroczy-
stość wyjazdowa, organizowana każdego roku 
w innym miejscu (2018 r. – w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Pod Dębami” w Głęboczy-
cy; 2017 r. – w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „Na KOŃcu wsi” w Brzozówce).
Program uroczystości: życzenia od włodarzy 
gminnych i zaproszonych gości; wręczenie od-
znaczeń i podziękowań Prezydium Zarządu 
Oddziału Rejonowego PZERiI w Mińsku Ma-
zowieckim; część artystyczna.

Dzień Seniora, Mistów 2019 r. – fot. Dawid Ewiak
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Uroczyste obchody z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości organizowane przez wójta 
gminy Jakubów i dyrektora szkoły podstawo-
wej w Jakubowie.
Na program uroczystości składają się: zapale-
nie zniczy i złożenie kwiatów przy miejscach 
pamięci w Jakubowie; przemarsz niepodległo-
ściowy mieszkańców ulicami Jakubowa; część 
artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły, chóru 
gminnego i gminnej orkiestry dętej.

Przemarsz z okazji Święta Niepodległości, Jakubów 
2017 r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Wigilia gminna
Wspólna wigilia gminna z koncertem kolęd or-
ganizowana przez wójta gminy Jakubów w nie-
dzielę poprzedzającą Święta Bożego Narodzenia. 
W spotkaniu uczestniczą pracownicy urzędu, 
zaproszeni goście, radni, sołtysi, dyrektorzy 
szkół, kierownicy jednostek. 
Na program uroczystości składają się: modlitwa 
i pobłogosławienie opłatka przez proboszcza 
parafii w Jakubowie; dzielenie się opłatkiem; 
życzenia bożonarodzeniowe od wójta gminy 
i zaproszonych gości; koncert kolęd w wyko-
naniu dzieci, chóru gminnego i orkiestry dętej; 
wspólne śpiewanie kolęd przez radnych, sołty-
sów i pracowników urzędu.

Wigilia gminna, Jakubów 2017 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.
Opracowanie Darii Lisieckiej.

IMPREZY SPORTOWE

Turniej sołtysów gmin: Jakubów, Dobre, Sta-
nisławów 
Turniej organizowany od 2017 r., którego go-
spodarzem każdego roku jest jedna z trzech 
gmin: Jakubów, Dobre lub Stanisławów. Do 
turnieju przystępują reprezentacje trzech gmin, 
które rywalizują ze sobą podczas konkurencji 
sportowych, śpiewaczych i zręcznościowych. 
Wszyscy otrzymują nagrody pieniężne odpo-
wiednio do zajętych miejsc na podium. 

Dzień seniora, Jakubów 1985 r. 
– fot. kronika Szkoły Podstawowej w Ludwinowie
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze, 2019 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Turniej tenisa stołowego
Turniej organizowany od 2012 r. w hali spor-
towej jakubowskiej szkoły, przeznaczony dla 
wszystkich mieszkańców gminy Jakubów z po-
działem na kategorie wiekowe.
Celem turnieju jest: popularyzacja tenisa sto-
łowego w środowisku gminnym; aktywne spę-
dzanie czasu wolnego; integracja mieszkańców 
gminy Jakubów.
Najlepsi otrzymują pamiątkowe puchary, po-
zostali – nagrody za udział.

Rajd rowerowy „Masz rower i chęć, wokół 
Jakubowa kręć”
Majowa impreza organizowana od 2013 roku, 
przeznaczona dla mieszkańców powiatu miń-
skiego. Uczestnicy wyruszają z placu pod Urzę-
dem Gminy w Jakubowie, pokonują ok. 15-ki-
lometrową trasę biegnącą przez tereny gminy 
Jakubów. Na mecie rajdu na rowerzystów czeka 
poczęstunek, drobne upominki oraz rekreacyjne 
atrakcje. Czas odpoczynku umilają występy lo-
kalnych artystów. Impreza finansowana i wpisa-
na w zadania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Turniej ma na celu integrację mieszkańców 
sąsiadujących ze sobą gmin poprzez zaangażo-
wanie w przygotowania i dobrą zabawę.

Bieg Publiczny oraz Nordic Walking 
Kwietniowa impreza organizowana od 2015 r. 
w Jakubowie, dedykowana miłośnikom biegania 
oraz nordic walking. Uczestnicy: mieszkańcy 
gminy i powiatu mińskiego bez ograniczeń 
wiekowych. Impreza finansowana i wpisana 
w zadania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bieg Publiczny i Nordic Walking, Jakubów 2018 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Odbywające się w czerwcu zawody dla straża-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Jakubów. Organizatorem jest Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP i Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej przy współudziale samorządu gminnego.
Zawody odbywają się w kategoriach:
– grupa A – męskie drużyny pożarnicze, 
– grupa C – żeńskie drużyny pożarnicze, 
– Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (w wieku 
12-16 lat).
Rozgrywane są w trzech konkurencjach: biegi 
sztafetowe z przeszkodami 7x50, ćwiczenia bo-
jowe, musztra. Są formą intensywnego szkolenia 
pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu 
do działań ratowniczych. 
Celem organizacji zawodów sportowo-pożar-
niczych jest w szczególności: mobilizowanie 
do stałego doskonalenia umiejętności obsługi 
sprzętu; ocena stanu wyszkolenia pożarniczego; 
popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień 
ochrony przeciwpożarowej; przygotowanie do 
startu w zawodach wyższego szczebla. 
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Rajd rowerowy „Masz rower i chęć, 
wokół Jakubowa kręć”, 2015 r. 
– fot. Przemysław Piątkowski

Turniej Wsi Gminy Jakubów 
Gminna impreza cykliczna organizowana w lip-
cu od 2015 r. Dotychczas gospodarzami turnieju 
były sołectwa: Jędrzejów Nowy, Nart, Aleksan-
drów. Do udziału zapraszana jest maksymalnie 
10-osobowa delegacja z każdej miejscowości 
(dzieci, młodzież i dorośli) z sołtysem lub rad-
nym na czele. Konkurencje na turnieju: bieg 
narciarski, sztafeta z wałkiem, skrzynkonoga, 
wyścig sołtysów, bieg ze skakanką, kręgle, slalom 
z piłką na łopacie, kobieta też potrafi, czyli wbi-
janie gwoździ młotkiem, strzały piłką do mini 
bramki, picie soku z butelki z dzióbkiem i inne.
Cel imprezy: integracja i aktywizacja miesz-
kańców gminy Jakubów; upowszechnianie 
aktywnych form spędzania czasu; populary-
zacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi; 
wspólnie spędzony czas w nastroju zabawy 
z zachowaniem ducha rywalizacji sportowej 
i zasadami fair play.

Turniej sołectw, Aleksandrów 2019 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Turniej sołectw, Aleksandrów 2019r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Mistrzostwa Polski Wschodniej w brazylij-
skim jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży o Puchar 
Wójta Gminy Jakubów
Brazylijskie jiu-jitsu to brazylijski sport walki 
wywodzący się z jiu-jitsu, zapasów i judo, który 
wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze.
W gminie Jakubów uprawianie tego sportu zo-
stało zapoczątkowane w 2013 r., kiedy powstała 
sekcja dzieci i młodzieży, prowadzona przez 
trenera Marcina Frankiewicza z mińskiego 
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Klubu Walki Grappler. Zawodnicy i zawod-
niczki kilkanaście razy w roku biorą udział 
w różnych turniejach w całej Polsce. Każde 
starty przynoszą ze sobą zdobycie kolejnych 
medali, nagród i wyróżnień.
Pomysł zorganizowania turnieju dla dzieci zro-
dził się w 2014 r. i na początku miał charakter 
zawodów wewnętrznych. W 2016 r. zorgani-
zowano po raz pierwszy I Mistrzostwa Polski 
Wschodniej w brazylijskim jiu-jitsu dla dzieci 
i młodzieży. Wtedy też w Jakubowie zagościła 
prawie setka osób z różnych klubów z Polski. 
W 2017 r. odbyły się kolejne zawody, które zgro-
madziły ponad 130 adeptów tej sztuki walki. 
W 2018 r. uczestników było już 200, natomiast 
w 2019 r. pod nazwą II Mistrzostwa Polski 
w brazylijskim jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży 
prawie 300. 
Zawody dedykowane są dzieciom w wieku 6-18 
lat. Corocznie Gmina Jakubów gości zawodni-
ków z całej Polski, m.in. Gdańska, Ełku, Suwałk, 
Dąbrowy Górniczej, Szczytna, Radomia, Rze-
szowa. Oprócz zawodów w sezonie letnim, od 
2011 r. na terenie gminy Jakubów odbywają się 
także cykliczne turnieje mikołajkowe.

Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu 
dla dzieci i młodzieży, Jakubów 2018 r. 

– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Międzygminny rajd rowerowy
Wrześniowa impreza organizowana wspólnie 
przez gminy: Jakubów, Dobre i Stanisławów. 
Rowerzyści wyruszają ze swoich gmin o tej 
samej godzinie, mając do pokonania kilkuna-
stokilometrową trasę. Spotykają się na mecie, 
która każdego roku wyznaczona jest na terenie 
innej gminy-organizatora. Na strudzonych ro-
werzystów czeka zawsze: grochówka, kiełbaska 
z grilla, słodki poczęstunek. 

Rajd trzech gmin, 2017 r.
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Gminny Dzień Sportu 
Impreza skierowana do uczniów szkół z tere-
nu gminy Jakubów. Wyznaczone reprezentacje 
rywalizują ze sobą podczas konkurencji spor-
towych. Zwycięzcy otrzymują nagrodę pienięż-
ną dla szkoły, wszyscy uczestnicy – nagrodę 
za udział i poczęstunek. Impreza finansowa-
na i wpisana w zadania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

Wyścig kolarski ŻTC BIKE RACE SUPER 
PRESTIGE
Ogólnopolski prestiżowy cykl kolarski orga-
nizowany przez Żyrardowskie Towarzystwo 
Cyklistów. Odbywa się corocznie od kwiet-
nia do września i składa z kilkunastu etapów. 
W 2018 r. do grona gospodarzy podejmujących 
na swoim terenie kolarski peleton dołączy-
ła gmina Jakubów. Organizatorami etapu są: 

Ogólnopolski wyścig kolarski ŻTC BIKE RACE, 
Jakubów 2019 r. – fot. archiwum Żyrardowskiego 

Towarzystwa Cyklistów
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Jadwiga 
Bartnicka

IZABELIN 

Liczba mieszkańców: 83 (stan na 30.06.2019 r.), 
znajduje się na północ od Jakubowa, w rozwi-
dleniu dróg prowadzących do Dobrego i Wi-
śniewa. Rozciągają się tu jedne z największych 
na terenie gminy kompleksów leśnych. Wieś po-
wstała w 1882 r. po parcelacji majątku Jakubów 
(→ Majątek ziemski Jakubów). Na lokację wsi 
przeznaczono 133 morgi. Osadnicy zamieszkali 
w siedmiu domach. Najstarszą datą, jaka zo-
stała zapisana w księgach metrykalnych parafii 
Jakubów, jest dzień 23.03.1839 r.
Na rozstaju dróg stoi metalowy krzyż pocho-
dzący z 1919 r. 

Sołtysi (l. 1990-2024): 

        

Źródło:
Archiwum parafialne kościoła w Jakubowie.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

Izba pamięci regionalnej w Jakubowie  
– fot. kronika Szkoły Podstawowej w Jakubowie

IZBA PAMIĘCI REGIONALNEJ 
W JAKUBOWIE 

Miejsce służące zachowaniu dorobku histo-
rii i tradycji lokalnej w gminie znajdujące się 
w szkole podstawowej w Jakubowie (uroczyste 
otwarcie 21 maja 2007 r.) (→ Szkoła Podstawo-
wa w Jakubowie). Jej założycielami byli pań-
stwo Halagierowie z Ludwinowa (→ Halagiera 
Mieczysława, → Halagiera Sylwester), których 
córka Zofia Kowalska (→ Kowalska Zofia Ma-
ria) umieściła Izbę w tamtejszej szkole podsta-
wowej (→ Szkoła Podstawowa w Ludwinowie). 
Po zlikwidowaniu szkoły eksponaty zostały 
przeniesione do szkoły w Jakubowie. Ponadto 
znajdują się tu przedmioty pozyskane przez 
nauczycielki historii Renatę Bartnicką i Zofię 
Czerwińską-Gągol. Izba Regionalna gromadzi 
przyrządy wykorzystywane dawniej w domach 
i gospodarstwach rolnych takie jak: kijanka, 
tara, maselnica, kołowrotek, niecka, cepy, sierpy 
i kosy. Można tu także obejrzeć: łuski pocisków 
i hełm z II wojny światowej, ikony z wizerun-
kami świętych, gablotę poświęconą dziejom 
polskiej złotówki, kroniki szkoły podstawowej 
w Ludwinowie, monografie Jakubowa oraz eg-
zemplarz Encyklopedyji Powszechnej, tom IX, 
pod red. S. Orgelbranda z 1884 r.

Źródło:
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012.

gmina Jakubów, Żyrardowskie Towarzystwo 
Cyklistów oraz miński Klub Kolarski V-MAX. 
Finał cyklu odbywa się w Żyrardowie.

Źródło:
Regulaminy zawodów i imprez sportowych.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Jerzy 
Kosakowski

Leszek 
Miąsek

Jadwiga 
Jackiewicz
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JACKIEWICZ JULIAN 

(1916-2002) w okresie II woj-
ny światowej czynny żoł-
nierz w  obronie ojczyzny. 
W lutym 1938 r. został wcie-
lony do 1. Pułku Artylerii 
Przeciwlotniczej, do 1. bate-
rii na stanowisko kanonier; 
w listopadzie 1938 r. przydzie-
lony do 9. Dywizji Artylerii 
Przeciwlotniczej, 3. baterii 
na stanowisko celowniczego; 

w sierpniu 1939 r. przydzielony do 9. samo-
dzielnej baterii na stanowisko celowniczego. 1 
września 1939 r. brał udział w walkach z Niem-
cami na Śląsku w obronie Góry św. Anny; 21 
września 1939 r. internowany na Węgrzech; 20 
grudnia 1939 r. internowany do Francji, przy-
dzielony do l. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, 
3. baterii na stanowisku celowniczy. Do czerw-
ca 1940 r. brał udział w walkach z Niemcami 
na terenie Francji. W czerwcu 1940 r. wyjechał 
do Anglii do Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 
na stanowisko celowniczy. W lipcu 1941 r. zo-
stał przydzielony do l. Pułku Artylerii Prze-
ciwlotniczej pod dowództwem gen. Stanisława 
Maczka na stanowisko kierowca samochodowy. 
W październiku 1942 r. brał udział w walkach 
z Niemcami w obronie wybrzeża Wielkiej Bry-
tanii, w styczniu 1943 r. – w obronie Londynu, 
w 1944 r. – w walkach we Francji, Belgii, Ho-
landii i Niemczech.

Do domu rodzinnego we wsi Borek Czarniń-
ski wrócił w maju 1947 r. W następnym roku 
ożenił się z Hanną Sosińską ze wsi Ludwinów 
(→ Ludwinów), gdzie oboje zamieszkali pro-
wadząc gospodarstwo rolne.

Źródło: 
Książeczka wojskowa Juliana Jackiewicza.
Materiały od Zofii Kowalskiej.

JAKUB Z GOŚCIAŃCZYC 
(JAKUB Z GOŚCIEŃCZYC, 
JAKUB Z MIEŃSKA) 

Kasztelan czerski, założyciel Jakubowa. Na-
leżał do rodziny Gościańskich, stanowiącej 
część szlacheckiego rodu Prusów, używającej 
herbu Prus III. Jego bratem był biskup płoc-
ki Ścibor. Jakub szybko piął się po stopniach 
ówczesnej hierarchii urzędniczej, obejmując 
następujące stanowiska: starosta liwski (1451), 
czerski i pułtuski (1459-1464), podsędek czerski 
(1456-1461), podkomorzy czerski (1461-1464), 
a później kasztelan zakroczymski (1465-1467), 
warszawski (1468) i czerski (1469-1480). W dru-
giej połowie XV w. do rodziny Gościańskich 
należał Mińsk i ziemie leżące wokół niego. Ja-
kub w 1473 r. ufundował parafię w Jakubowie. 
Jego żoną była Katarzyna z Walewic (od 1451 r.), 
miał trzech synów: Mikołaja, Andrzeja (zało-
życiela Jędrzejowa) i Stanisława.
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Źródło:
Karlikowski A. (oprac.), Powstanie Jakubowa, Jakubów 2003.
Chojnacki P., Dwie pieczęcie Ścibora z Gościeńczyc, „Rocznik 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. VI 
(XVII), red. S. K. Kuczyński, Warszawa 2003, s. 92.
Nowik A. M., Dzieje Jędrzejowa w powiecie mińskim do 1914 r. 
[w:] Jędrzejów Nowy i Stary. Historia, szkoła, OSP, Jędrzejów 
Nowy 2019, s. 10-12.

Herb Prus III 
– źr. Gajl T., Herbarz Polski: od średniowiecza 

do XX wieku, Gdańsk 2007.

JAKUBOWIACY 

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny dzia-
łający przy Urzędzie Gminy Jakubów. Po-
wstał w 2013 r. z inicjatywy wójt gminy Han-
ny Wocial.
Przeprowadzono casting wśród chętnych 
uczniów wszystkich szkół podstawowych, kie-
rownikiem muzycznym została Zofia Kowalska 
(→ Kowalska Zofia Maria), a choreografem 
Elżbieta Karlikowska. Celem istnienia zespo-
łu była nauka i popularyzacja polskich pieśni 
i tańców ludowych. W ciągu kilku lat istnienia 
zespół reprezentowało ok. 70 małych artystów. 
Z czasem zespół otrzymał stroje ludowe w bar-
wach gminy Jakubów. W 2015 r. choreografem 
została Katarzyna Wolska, a w 2017 – Honora-
ta Grudzień.

Jakubowiacy na dożynkach powiatowo-gminnych 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Zespół zapewnia dzieciom zaspokajanie potrze-
by ruchu, ekspresji i chęci tworzenia. JAKUBO-
WIACY mogą pochwalić się wieloma wystąpie-
niami na licznych imprezach lokalnych, takich 
jak: przegląd twórczości „Kulturalna niedziela” 
w Jakubowie, wigilia gminna, Dni Powiatu 
Mińskiego, Festiwal Chleba, 50-lecie pożycia 
par małżeńskich, dożynki i festiwale ludowe.

Źródło:
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.

JAKUBÓW 

Liczba mieszkańców: 649 (stan na 30.06.2019 r.), 
najludniejsza miejscowość, centrum i siedziba 
Urzędu Gminy Jakubów. W 1471 r. biskup płoc-
ki Ścibor przepisał testamentem swemu bratu 
Jakubowi (kasztelanowi czerskiemu) niemałą 
kwotę z przeznaczeniem na budowę kościoła 
parafialnego. Tak w 1473 r. powstał Jakubów. 
Archiwalne zapiski dotyczące tego wydarzenia 
podają, że „dla prędszego wzniesienia osady (Ja-
kub) ufundował w niej – w 1473 r. kościół pa-
rafialny”. Nazwa miejscowości pochodzi zatem 
od imienia założyciela – kasztelana czerskiego 
Jakuba z Gościańczyc (→ Jakub z Gościańczyc), 
syna Janusza – właściciela Mińska. Ziemie 
wchodzące wówczas w skład obecnego Jaku-
bowa leżały w ziemi czerskiej. Według opisu 
Jakubowa z 1882 roku: „J., wieś i folw., pow. 
nowomiński, gm. i par. Jakubów. Jest tu ko-
ściół par. murowany. Parafia ta była utworzona 
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w pustyni Szczytno zwanej przez Jakóba z Go-
ściańczyc, który tu założył kościół parafialny 
w 1473 roku. Wtedy parafia liczyła tylko dwie 
wsie: Jakubów i Łaziska w 1540 było ich osiem 
a 1616 dziesięć. Par. J. dek. nowominskiego, 
daw. siennickiego, 3918 dusz liczy. Gmina J. 
należy do sądu gm. okr. IV w Stanisławowie, 
st. poczt. w Kałuszynie, ma 11.300 nr obszaru 
i 3382 mk (1866 r.). Z folwarku J. wydzieliły się 
kolonie Antonin, Izabelin i ws włośc. J. (osad 
43, gruntu mr 557). Tak zw. J. proboszczowski 
ma osad 14, gruntu mr 97.”
Według zamierzeń swego właściciela Jakubów 
powstał jako osada targowa przy trakcie czer-
skim. Od początku swojego powstawania Jaku-
bów nie był małą wsią. Świadczy o tym liczba 
kmieci – gospodarzy (6-8), także był pleban 

Dzieci na parkanie przykościelnym, lata 70. XX w.   
– fot. z archiwum rodziny Laskowskich 

Kulig ulicami Jakubowa, koniec lat 70. XX w. 
– fot. z archiwum rodziny Kościeszów 

Bar Jakub, lata 90. XX w.  – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Przegon krów, lata 90. XX w. 
– fot. archiwum rodziny Laskowskich

Ulica Mińska w Jakubowie, lata 90. XX w. 
– fot. archiwum rodziny Laskowskich
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Centrum Jakubowa, 2005 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Widok na kościół w Jakubowie, 2009 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Centrum Jakubowa, 2005 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Jakubowa rozwinęła się sieć sklepów prywat-
nych oraz składów z nawozem. 
Obecnie funkcjonują następujące instytucje 
użytku publicznego: szkoła podstawowa, Urząd 
Gminy, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, 
apteka, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna 
Biblioteka Publiczna i Urząd Pocztowy.
Do najciekawszych obiektów sakralnych w Ja-
kubowie należą kościół neogotycki z 1903 r. 
oraz plebania zbudowana w 1896 r. w stylu 
eklektycznym (→ Zabytki gminy Jakubów).
Sąsiedztwo z miastem powiatowym – Miń-
skiem Mazowieckim, niewielka odległość od 
Warszawy – stolicy województwa mazowiec-
kiego, przebieg głównej trasy komunikacyjnej 
o randze krajowej i międzynarodowej stwarzają 
korzystne warunki dalszego rozwoju. 

Sołtysi (l. 1990-2024): 

Źródło:
Gajc-Piątkowska D. i in., Ziemia mińska. Gmina Jakubów, 
Jakubów 2014.
Powstanie Jakubowa, oprac. A. Karlikowski, Jakubów 2003.
Historia Parafii w Jakubowie, oprac. M. Zioło-Płochocka, 
Siedlce 2010. 
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
www. jakubow.pl [dostęp 10.2019 r.].

i wikary, rektor szkoły (Andrzej Żaboklicki), 
słudzy kościelni oraz zagrodnicy. W latach 
powojennych budowano instytucje pożytku 
publicznego, drogi i połączenia komunikacyj-
ne. Przez Jakubów do Mińska Mazowieckiego 
i Jędrzejowa Nowego położono drogę asfaltową. 
Uruchomiona została komunikacja autobusowa. 
Została powołana Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska” (→ Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”), która miała za za-
danie udzielać rolnikom pomocy w rozwoju 
produkcji, w zbywaniu produktów rolnych. 
W 1954 r. Jakubów został zelektryfikowany, 
a w 1956 r. zradiofonizowany. Dzięki Spółdzielni 
nastąpił rozwój sieci handlowej, powstały nowe 
sklepy, punkty gastronomiczne, bazy magazy-
nowe. Zbudowana została kuźnia. Szkołę wy-
budowano w 1961 r. jako Pomnik Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. W 1966 r. został wybudo-
wany Ośrodek zdrowia (→ Ośrodek Zdrowia 
w Jakubowie). Po zamknięciu Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”, na obszarze 

Tadeusz 
Kunka

Renata 
Gałązka
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JAKUBSKA-GÓJSKA 
ALEKSANDRA 

Lekarz chorób wewnętrznych „Rodzinnego” 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Jakubowie (→ Ośrodek Zdrowia w Jakubo-
wie), od ponad 40 lat służy pomocą medyczną.
W 1973 r. ukończyła studia medyczne w War-
szawie, następnie rozpoczęła staż na oddziale 
wewnętrznym w szpitalu w Mińsku Mazo-
wieckim. W 1977 r. ukończyła trwającą 2 lata 
specjalizację lekarza chorób wewnętrznych 
w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.
1 września 1976 r. rozpoczęła pracę w Ośrodku 
Zdrowia w Jakubowie, pełniąc jednocześnie 
funkcję kierownika (do 2008 r.). Aleksandra 
Jakubska-Gójska pracuje do dnia dzisiejszego 
jako lekarz.

Źródło:
Wywiad z Aleksandrą Jakubską-Gójską (2019 r.).

JEZIERSKA SCIPIO DEL CAMPO 
ANIELA, HR. 

Ur. 1818 r. w Mińsku Mazowieckim, ochrzczona 
pod 8. imionami: Aniela Katarzyna Zuzanna 
Karolina Antonina Rozalia Michalina Marian-
na, zmarła 5.10.1885 r. w Warszawie, pochowana 
na Powązkach w grobie rodzinnym. Córka Sta-
nisława Donata hrabiego Gołąbek-Jezierskiego 
herbu Prus (II), właściciela części dóbr mińskich 
i Marianny Józefy Izabeli Małachowskich her-
bu Nałęcz. Od 12.02.1839 r. żona Maurycego 
Konstantego Scipio del Campo. 
W 1841 r. Aniela Scipio del Campo w dro-
dze publicznej licytacji nabyła po Aleksandrze 
Rożnieckim dobra ziemskie Łaziska (→ Mają-
tek ziemski Łaziska). Jej małżonek posiadał 
już wówczas majątek Czarna. Wskutek skolo-
nizowania części majątku oraz późniejszego 
uwłaszczenia, co ujmowało znacznie dochodu 
z majątku, sprzedała w 1868 r. Łaziska i prze-
niosła się z rodziną do Warszawy, a później do 
Lwowa, pod koniec życia powróciła jednak do 
Warszawy. 

Wydała na świat dwanaścioro dzieci, z których 
połowa zmarła – większość rodziła się w Czar-
nej i Łaziskach, jej synami byli m.in.
1. Stanisław, ur. 1841 r. w Czarnej – inżynier bu-
downiczy kolei na Ukrainie i w Królestwie Pol-
skim;
2. Karol, ur. 1842 r. w Czarnej – poseł na Sejm 
Krajowy we Lwowie (wybrany w 1878 r.);
3. Zdzisław, ur. 1844 w Łaziskach – poświęcił 
się swojemu gospodarstwu na Wołyniu;
4. Tadeusz, ur. 1846 w Łaziskach – inżynier 
techniczno-fabryczny na Ukrainie, późniejszy 
ojciec Michała Scipio del Campo (1887-1984), 
pioniera polskiego lotnictwa.

Źródło:
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Aniela Karolina Róża hr. Gołąbek-Jezierska h. Prus (II) [w:] 
Wielka genealogia Minakowskiego (ID: 9.50.636) – http://
www.sejm-wielki.pl/b/9.50.636 [dostęp 9.03.2019 r.].
Kowalów W., Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiń-
ski w pamięci wiernych i przyjaciół, część 2, Ośrodek Wołanie 
z Wołynia, Biały Dunajec-Ostróg 2006, s. 29-31.
Akta stanu cywilnego gminy Mińsk Mazowiecki [w:] AP Sie-
dlce, akt urodzenia 189 z 1818 r. 

Akt zgonu Anieli Scipio del Campo z parafii 
św. Aleksandra w Warszawie, nr 667 z 1885 r. 

Płyta nagrobna Anieli Scipio del Campo z warszaw-
skich Powązek – fot. Dorota Mazurek [styczeń 2016]
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JĘDRZEJÓW NOWY 

Liczba mieszkańców: 387 
(stan na 30.06.2019 r.), 
położony przy trasie 
Warszawa-Terespol. Po-
wstał z działek wydzie-
lonych z  folwarku Ję-
drzejów, początkowo 
nazywany folwarkiem 
jędrzejowskim lub ko-
loniami jędrzejowski-
mi (→ Jędrzejów Stary). 
Na rozwój wsi wpłynęło 

położenie przy ruchliwym trakcie brzeskim. 
W latach 1954-1959 funkcjonowała tu groma-
da Jędrzejów Nowy, której przewodniczącym 
był Tadeusz Kosut; od 1960 r. przyłączona do 
gromady Jakubów (bez Leonowa i Przytoki). 
Wieś jest dwuwyznaniowa, mieszkańcy należą 
do dwóch parafii: Starokatolickiego Kościo-
ła Mariawitów z parafią św. Jana Chrzciciela 
w Cegłowie i Rzymskokatolickiego Kościoła 
z parafią św. Antoniego z Padwy w Ignacowie.
Znajduje się tu zabytkowa kaplica mariawicka 
(→ Kaplica mariawicka w Jędrzejowie No-
wym) oraz murowana kapliczka przydrożna, 
na której widnieje napis: „O Mario bez grzechu 
poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy. Fundacja M. Wąsowska”. Od 1928 r. 
w Jędrzejowie Nowym mieści się Ochotnicza 
Straż Pożarna (→ Ochotnicza Straż Pożarna 

w Jędrzejowie Nowym). Działalność eduka-
cyjną prowadzi Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy (→ Szkoła Podstawowa w Jędrze-
jowie Nowym).

Sołtysi (l. 1990-2024): 

       

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Jędrzejów Nowy i Stary. Historia, szkoła, OSP, Jędrzejów 
Nowy 2019.
Uchwała nr VI/10/7/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie z dn. 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe 
gromady powiatu mińskiego.

Ołtarz kaplicy mariawickiej w Jędrzejowie Nowym
– fot. Przemysław Piątkowski

Pamiątkowy kamień odsłonięty podczas jubileuszu 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

i założenia szkoły, 2018 r. – fot. Przemysław Piątkowski

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym 
– fot. Przemysław Piątkowski

Elżbieta 
Gromulska

Teresa 
Duda
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JĘDRZEJÓW STARY 

Liczba mieszkańców: 182 (stan na 30.06.2019 r.), 
wieś położona w nieznacznym oddaleniu od 
drogi krajowej Warszawa – Terespol. Nazwa 
Jędrzejów, przypisywana miejscowości po-
wstałej na przełomie XV i XVI w., wywodzi 
się od imienia właściciela ziemskiego Andrze-
ja i dawniej miała brzmienie Andrzejów. Był 
to prawdopodobnie Andrzej z Mieńska – syn 
Jakuba, założyciela Jakubowa (→ Jakub z Go-
ściańczyc). Położona była na trójstyku trzech 
dóbr ziemskich: Szczytno (Mieńsko), Kałuszy-
no i Piaseczno (późniejsze Cegłowo). Granica 
z dobrami kałuskimi była jednocześnie granicą 
ziemi czerskiej i liwskiej. Początkowo należała 
do powiatu czerskiego, od 1539 r. – do powiatu 
garwolińskiego. Jędrzejów w XVI w. liczył 23,5 
włóki i należał do Stanisława Mińskiego. 
13 maja 1831 r. w czasie powstania listopado-
wego miała tu miejsce zwycięska dla Polaków 
bitwa pod Jędrzejowem z rosyjskimi wojskami 
Iwana Dybicza (→ Bitwa pod Jędrzejowem).
Na początku XIX w. dobra ziemskie Jędrzejów 
miały 35 włók ziemi i składały się z folwarku 
Jędrzejów oraz wsi włościańskich Jędrzejów 
i Leonów. W 1870 r. z folwarku Jędrzejów zosta-
ły wyodrębnione dobra ziemskie Romualdów 
liczące 3 włóki, do których w 1875 r. zostały 
dołączone dalsze 2 włóki. 
Po II wojnie światowej nastąpił podział wsi 
na dwa sołectwa, w wyniku czego powstał: 
Jędrzejów Nowy (→ Jędrzejów Nowy) i Ję-
drzejów Stary.

Sołtysi (l. 1990-2024): 

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejo-
wie Nowym. 1918-2018, Jędrzejów Nowy 2018.

Mieszkańcy Jędrzejowa, lata 60. XX w. 
– fot. archiwum Lidii Wanat-Koncy

Henryk 
Kuberski

Lidia 
Wanat-Konca

Jolanta 
Gzowska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Dybicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonów_(powiat_miński)
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JÓZEFIN 

Liczba mieszkańców: 62 (stan na 30.06.2019 r.), 
położony na południowy zachód od Jakubowa, 
niedaleko drogi do Jędrzejowa Nowego. Motto 
mieszkańców: Bezinteresowność jest ciepłem 
i pięknem życia. Wieś Józefin powstała na te-
renie dawnego majątku ziemskiego Brzozów-
ka (→ Majątek ziemski Brzozówka), odłączo-
na ostatecznie od tych dóbr ukazem carskim 
z 1864 r. Istniała wcześniej, była wzmiankowana 
jako kolonia Józefin (np. przy okazji wydzier-
żawienia części dóbr ziemskich Brzozówka 
Adolfowi Maltzan w 1840 r.). 
Nazwa Józefin oraz Józefów (jak nazywano 
kolonię wsi umiejscowioną pod Antoniną) 
prawdopodobnie pochodzi od imienia które-
goś z właścicieli dóbr Brzozówka – Józefa Sko-
roszewskiego, Józefa Koryckiego lub jego żony 
Józefy ze Skoroszewskich Koryckiej.
Wieś w II połowie XIX w. składała się z 20 go-
spodarstw, do których należało 185 morgów 
gruntu (ok. 104 ha). Pod nazwą Józefin wystę-
powała również kolonia dworska mająca 34 
morgi gruntu (ok. 19 ha), która w 1891 r. była 

Mapa Józefina i okolic w przededniu wojny 1939 r. 
wraz z zaznaczonymi zabudowaniami przed po-

wstaniem lotniska – fot. Wojskowy Instytut Graficz-
ny, arkusz Pas 40-Słup 33-C, https://polona.pl

Mieszkańcy Józefina po Mszy prymicyjnej 
ks. Stanisława Gromulskiego, 27 maja 1934 r. 

– fot. archiwum rodziny Gromulskich

Przegon krów – fot. archiwum rodziny Piotrowskich

wystawiona na sprzedaż wraz z całym inwen-
tarzem żywym i martwym.
W czasie II wojny światowej we wsi stały woj-
ska niemieckie oraz radzieckie, nie przeszko-
dziło to jednak w utworzeniu i działaniu ko-
mórki Armii Krajowej (→ Armia Krajowa). 
W trakcie okupacji niemieckiej do wsi przybyli 
wysiedleńcy z innych terenów Polski; sołtys 
rozdzielał przybyłych do wolnych izb u go-
spodarzy we wsi. 
Po II wojnie światowej kilku gospodarzy zostało 
wysiedlonych ze wsi, głównie z kolonii, z uwa-
gi na powstające w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotnisko w Janowie.
Z Józefina pochodzą: ks. Stanisław Gromulski 
(→ Gromulski Stanisław, ks.), siostra zakon-
na Józefa Gromulska, Stanisław Piotrowski 
(→ Piotrowski Stanisław), ks. Krzysztof Bodecki 
(→ Bodecki Krzysztof, ks.).
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Sołtysi (l. 1990-2024): 
 

JURKOWA HONORATA 
PS. „DZICZKA” 

Córka Walentego Domańskiego z Ludwino-
wa (→ Domański Walenty), posłanka Sejmu 
PRL I kadencji (20.11.1952 – 20.11.1956 r.). Była 
aktywną działaczką KGW i ZMW. Podczas 
okupacji najczęściej w jej mieszkaniu odby-
wały się zebrania i narady konspiracyjne Od-
działu BCh (→ Bataliony Chłopskie). Należała 
do Zarządu Powiatowego Ludowego Związku 
Kobiet. W latach 1946-1947 była sekretarzem 
Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowe-
go. W 1949 r. została sekretarzem Komite-
tu Powiatowego Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego. Na Kongresie Zjednoczeniowym 

ZSL wybrana na delegata na kongres zjedno-
czeniowy ludowców. Na tym kongresie zosta-
ła członkiem Tymczasowego Wojewódzkiego 
Komitetu Wykonawczego. 
Podczas pierwszego zjazdu wojewódzkiego SL 
obradującego w Mińsku Mazowieckim na za-
kończenie wystąpił młodzieżowy zespół arty-
styczny z Ludwinowa pod kierunkiem Honoraty 
Domańskiej-Jurkowej. Dzięki jej inicjatywie 
ówczesne władze zdecydowały o budowie nowej 
szkoły w Ludwinowie (→ Szkoła Podstawowa 
w Ludwinowie).
Dziennikarka, pracowała w centralnych wła-
dzach ZSL oraz komisji historycznej, pisała 
w prasie ludowej, przygotowywała materiały 
na szkolenia członków. Około 1970 r. w biu-
letynie szkoleniowym ukazał się jej artykuł 
„W mazowieckiej wsi – po 25 latach”, który 
dotyczył Ludwinowa w pow. mińskim.
W „Roczniku Mińsko-Mazowieckim” tom 
24 (2016) opublikowano wspomnienia Hono-
raty Jurkowej „Działalność ruchu ludowego 
w powiecie mińskim w okresie okupacji hi-
tlerowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wsi Ludwinów”.

Źródło:
Ruch ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu, materia-
ły sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez Zakład 
Historii Ruchu Ludowego przy NK Komisji Historycznej 
WK ZSL w Warszawie w dniu 20.11.1973 r., Warszawa 1975.
Biblioteka Sejmowa.
Popiel P., Ruch ludowy i ludowcy w powiecie Mińsk Mazo-
wiecki, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki” nr 14, 2006, s. 23-39.
Kronika wsi Ludwinów.
Jurkowa H., Działalność ruchu ludowego w powiecie mińskim 
w okresie okupacji hitlerowskiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Ludwinowa, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki” t. 24, 
2016.

Honorata Jurkowa 
ps. „Dziczka” 

– fot. archiwum Celiny 
Lichniak z Ludwinowa

Źródło:
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Brzozówka [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Siedlce sygn. 62/759.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, Brzozówka, Tom XV, s. 249; Józefin, Tom III, s. 607.
Wspomnienia Feliksa Wróblewskiego (ur. 1924 r.), mieszkańca 
Józefina w latach 1924-1953 (spisane 6.01.2019 r.).
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Tom III, Haag – Kępy. Warszawa 1882 , s. 607.
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KACZOROWSKI RYSZARD 

Ur. 26 listopada 1919 r. w Białymstoku, zm. 
10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie 
lotniczej. Ostatni prezydent RP na uchodź-
stwie, ekonomista, działacz harcerski. Od 1939 r. 
w Szarych Szeregach, 1940 r. – komendant cho-
rągwi białostockiej.
W 1940 r. aresztowany przez NKWD, ska-
zany na karę śmierci, zamienioną w 1942 r. 
na 10 lat łagru. Po uwolnieniu był żołnierzem 
w Armii Polskiej w ZSRR, następnie w II Kor-
pusie Polskim. Po wojnie pozostał na uchodź-
stwie w Wielkiej Brytanii, działając w orga-
nizacjach polonijnych. W latach 1955-1967 
był naczelnikiem harcerstwa polonijnego, od 
1967 r. przewodniczącym ZHP. W latach 1986-
1989 był ministrem spraw krajowych rządu RP 
na uchodźstwie, w latach 1989-1991 – prezy-
dentem RP na uchodźstwie (insygnia władzy 

Ryszard Kaczorowski podczas 
uroczystości w Jakubowie, 2006 r.

– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Wpis prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
do kroniki gminnej, 2006 r. 

– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Wpis Karoliny Kaczorowskiej do kroniki gminnej, 
2013 r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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przekazał Lechowi Wałęsie). Nadal mieszkał 
w Londynie, jednak często przebywał w Pol-
sce, gdzie uczestniczył i patronował wielu wy-
darzeniom. Za swoją wieloletnią działalność 
wojskową i służbę publiczną był odznaczany 
i wyróżniany wieloma orderami, w tym tytu-
łem Rycerza Krzyża Wielkiego nadanym przez 
Elżbietę II.
24 lutego 2006 r. prezydent Kaczorowski gościł 
w Gimnazjum im. Orła Białego w Jakubowie 
z okazji nadania szkole imienia, wręczenia sztan-
daru oraz oddania do użytku hali sportowej 
(→ Szkoła Podstawowa w Jakubowie). W Jaku-
bowie znajduje się również tablica ku pamięci 
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na skwe-
rze jego imienia, odsłonięta przez żonę Karolinę 
Kaczorowską w 2013 r. (→ Miejsca historyczne).

Źródło:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kaczorowski-Ry-
szard;3918875.html [dostęp 06.2019 r.].
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

KAMIONKA 

Liczba mieszkańców: 124 (stan na 30.06.2019 r.), 
położona 2 km na północ od Wiśniewa. Miej-
scowość powstała w 1473 r. Podobnie jak Wi-
śniew i Turek stanowiła własność książęcą, 
a od 1529 r. – królewską. Dawniej nazywa-
ła się Kamianka lub Kamionna, a jej nazwa 
związana była z występowaniem tu dużej 
ilości kamieni, wykorzystywanych także do 
budowy domów i ogrodzeń. W 1565 r. w Ka-
mionce na rzeczce bez nazwy, dopływie Osow-
nicy, znajdował się „młyn na stawie małym, 
na zdrojach uczyniony, na jedno koło ko-
rzeczne”. Ślady, jakie po nim pozostały, to 
staw i grobla koło drogi prowadzącej do wsi. 
W XIX w. według metryk parafialnych mły-
narzem był Wisławski.
W I połowie XIX w. w Kamionce istniał mają-
tek ziemski, którego właścicielem był Grzegorz 
Świniarski, poseł, radca powiatu stanisławow-
skiego. Znajdują się tu także zbytkowy krzyż 
oraz kapliczka przydrożna (→ Zabytki gmi-
ny Jakubów).

Sołtysi (l. 1990-2024): 

Źródło:
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszaw-
skie, Wrocław 1973.
Gajc-Piątkowska D. i in., Ziemia Mińska. Gmina Jakubów, 
Jakubów 2014, s. 24.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 

Przebieg kampanii w gminie Jakubów według 
relacji ówczesnych mieszkańców. „O tym, że jest 
wojna, dowiedziałem się dopiero około połu-
dnia, jak przygnałem krowy z pastwiska. Za-
raz poszedłem do sąsiada Stanisława Królaka, 
u którego było radio słuchawkowe. Słuchaliśmy 
go do wieczora. W radiu podawano ostrzeżenia 
o nalotach, komunikaty z frontu i nadano orę-
dzie prezydenta Mościckiego (…)” wspomina 
ówczesny mieszkaniec Łazisk. Dwa radia były 
także w Jakubowie.
Następnego dnia co pewien czas przelatywały 
niemieckie samoloty. Praca na polu stała się 
niebezpieczna – przy drodze z Jakubowa do 
Wiśniewa samolot niemiecki zrzucił bombę 
w pobliżu pracujących rolników, natomiast 

Stanisław 
Królak

Irena 
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Emil 
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mieszkańcy Wiśniewa wspominają, że nie-
mieccy lotnicy nisko latali i strzelali do ludzi. 
Od 3 września na teren gminy Jakubów zaczęła 
przybywać ludność uciekająca z Mińska, później 
z Warszawy, a po kilku dniach z Poznania, Łodzi 
i innych miast zachodniej Polski. W materiałach 
archiwalnych kościoła parafialnego w Jakubo-
wie z 1947 r. proboszcz Wincenty Sobolewski 
napisał: „Ludność polska przeprowadzona szyb-
kimi postępami, a szczególnie okrucieństwami 
Niemców, uciekała przed wrogami na wschód. 
Nie mogąc jechać furmankami, ani iść pieszo 
szosą przed bombardującymi samolotami, ucie-
kali Polacy bocznymi drogami, między innymi 
drogą polną przez Jakubów. Tylko od 3 do 10 
września samych świeckich i zakonników prze-
szło przez Jakubów 360, którzy zatrzymali się 
na posiłek”. Uchodźców można było spotkać 
prawie w każdej wsi. Mieszkańcy udostępniali 
im miejsce do spania w swoich domach i sto-
dołach. Po 2-3 dniach uciekinierzy odeszli, 
co miało związek ze zbliżaniem się Niemców, 
którzy coraz bardziej zacieśniali pierścień wo-
kół wojsk polskich na wschód od Warszawy. 
Po sforsowaniu przez Niemców Bugu, Naczelny 
Wódz wydał rozkaz dowódcy Armii „Modlin” 
wycofywania się w ogólnym kierunku połu-
dniowym i jednoczesne opóźnianie marszu 
Niemców wzdłuż osi Kałuszyn-Siedlce-Łuków-
-Radzyń-Parczew. 11 września Niemcy po raz 

pierwszy zdobyli Kałuszyn. Generał Piekarski 
został zmuszony do wycofania się z Kałuszyna. 
Tego samego dnia przybył do Jakubowa, gdzie 
był w tym czasie gen. Przedrzymierski. W rejon 
Jakubowa dotarła także 11 września 1. Dywizja 
Piechoty Legionów generała W. Kowalskiego, 
która wycofywała się znad Bugu tocząc walki 
z Niemcami. Zdobycie przez Niemców Kału-
szyna groziło okrążeniem i zniszczeniem 1. DP. 
Generał Przedrzymierski skierował dywizję do 
natarcia na Kałuszyn. Po odpoczynku 11 wrze-
śnia w późnych godzinach wieczornych dywizja 
wyruszyła w dwóch kierunkach z Jakubowa. 
Kolumna główna skierowała się na Cegłów-Ku-
flew, kolumna boczna poszła drogą na Rządzę, 
Wiśniew i dalej w kierunku Kałuszyna. Bój 
o Kałuszyn trwał całą noc. Ranni w bitwie, 
w tym ciężko ranny płk S. Engel, zwożeni byli 
do punktu sanitarnego w kościele w Jakubowie.
Wieczorem 11 września, kiedy 1. dywizja wy-
ruszyła z Jakubowa, Niemcy uderzyli na Dobre 
oraz zaatakowali Głęboczycę, gdzie szykowa-
ły się do dalszego marszu szwadrony 7. i 11. 
Pułku Ułanów z MBK. Po oderwaniu się od 
nieprzyjaciela, tocząc po drodze walki, 7. Pułk 
zatrzymał się na postoju ubezpieczeniowym 
pod Wiśniewem. Następnego dnia wyruszył 
bocznymi drogami przez Pełczankę i dalej, by 
dotrzeć do rejonu koncentracji 1. DP we wsi 
Kaczory. Ich odejście miało związek ze zbli-
żaniem się Niemców. 
Na teren gminy Jakubów wojska niemieckie we-
szły 12 września drogą prowadzącą od Dobrego, 
które zajęli wieczorem poprzedniego dnia. Około Radio słuchawkowe – zbiory Henryka Wąsowskiego

Kombatanci: (od lewej) Zygmunt Sadoch, 
Władysław Wąsowski, Eugeniusz Kościesza, 

Jakubów 2003 r. – fot. archiwum Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jakubowie
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godziny 9.00 rano Niemcy pojawili się w Łazi-
skach, około godziny 10.00 wkroczyli do Jaku-
bowa. Na polu ustawili 6 dział i strzelali w kie-
runku Mińska Mazowieckiego. W wyniku tego 
ostrzału została zniszczona część domów przy 
ulicy Siennickiej. Wojska niemieckie przebywały 
w Jakubowie przez dwa tygodnie. Na plebanii 
i w kościele urządzili szpital dla swoich żołnierzy. 
Zmarłych chowali na cmentarzu obok kościoła. 
Koło szkoły trzymali w baraku konie, natomiast 
w miejscu obecnego ośrodka zdrowia zbudowali 
drewniane warsztaty do naprawy samochodów. 
Spali w miejscowych domach. 
We wrześniu 1939 r. Niemcy byli też w innych 
miejscowościach położonych w pobliżu dróg Ja-
kubów-Dobre i Jakubów-Kałuszyn. Do Wiśniewa 
weszli 12 września po południu od strony Mlę-
cina i Kamionki. Była to część wojsk, które szły 
w stronę Jakubowa. 13 września weszli do Misto-
wa, gdzie przebywali do końca wojny. W szkole 
założyli swój sztab, a w pobliskich budynkach 
trzymali konie. 14 września weszli do wsi Góry, 
którą szybko opuścili w obawie przed tyfusem. 

Źródło:
Wrzesień 1939 w gminie Jakubów, oprac. A. Karlikowski, Koło 
Badaczy Historii Naszego Regionu, Jakubów 2003.

KAPLICA MARIAWICKA 
W JĘDRZEJOWIE NOWYM 

Filia parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie 
wchodzącej w skład diecezji lubelsko-podlaskiej 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. 
Opiekę duszpasterską w kaplicy sprawuje ka-
płan Dariusz Maria Zenon Miklus, proboszcz 
parafii św. Anny w Piasecznie.
Kaplica położona jest w Jędrzejowie Nowym, 
usytuowana w centrum wsi, przy drodze kra-
jowej nr 2 oraz w pobliżu drogi prowadzącej 
do Cegłowa. 
Kaplica została wybudowana około 1906 r. przez 
miejscowych mariawitów w stylu neogotyc-
kim. W latach 1930–1990 kaplicą opiekowała 
się siostra diakonisa Natalia Maria Makryna 
Siuta (→ Siuta Natalia, siostra M. Makryna), 
która mieszkała w przyległej do kaplicy izbie.

Świątynia składa się z trzech części: kaplicy, za-
krystii oraz przedsionka. Budowla drewniana, 
salowa, zamknięta prostokątnie. Dach blaszany, 
jednokalenicowy. Od frontu blaszana wieżyczka 
z ostrosłupowym hełmem nad latarnią. W głów-
nej części (kaplicy) znajduje się ołtarz z taber-
nakulum, nad którym umieszczony jest obraz 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Ponadto 
na bocznej ścianie zawieszona jest niewielka 
tablica informacyjna o godle Kościoła Staro-
katolickiego Mariawitów, przedstawiająca jego 
historię i symbolikę. W zakrystii umieszczone 
są obrazki św. Marii Franciszki Kozłowskiej, 
kapłana Bolesława Marii Łukasza Wiechowi-
cza – założyciela parafii w Cegłowie i apostoła 
mariawityzmu na Podlasiu oraz grobu Pań-
skiego.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

KAPLICA MARIAWICKA 
W TURKU 

Zabytkowa kaplica mariawicka należąca do 
parafii w Wiśniewie. Została wybudowana 
w 1909 r. na działce podarowanej przez para-
fianina Marka Szatkowskiego. Przykład reali-
zacji stylu neogotyckiego. Wymurowana z cegły 
i tynkowana od wewnątrz. Jednoprzestrzenna, 
parterowa kaplica powstała na planie prostokąta. 

Kaplica w Jędrzejowie Nowym 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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Kaplica w Turku 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Na osi jej fasady znajduje się o połowę węższy, 
zbliżony do kwadratu przedsionek. Charaktery-
styczne dla tej kaplicy są naroża ujęte lizenami, 
także w przedsionku i pomiędzy osiami elewa-
cji bocznych oraz piec kaflowy z kominem. Od 
frontu wychodzącego na wschód znajdują się 
płycinowe drzwi. W latach 2016-2019 kaplica 
przeszła generalny remont. Poświęcenie kaplicy 
po remoncie odbyło się 1 maja 2019 r.

Źródło: 
Relacja rodziny Marka Szatkowskiego.
Relacja Zbigniewa Marusy.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

KARCZEWSKA-BRZOST EDYTA

(ur. 1970 r.) dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Jędrzejowie 
Nowym (→ Szkoła Podstawowa 
w Jędrzejowie Nowym). W la-
tach 1989-1991 ukończyła Stu-
dium Nauczycielskie im. H. i K. 
Gnoińskich w Siennicy, w latach 
1992-1997 uzyskała magisterium 
z pedagogiki w zakresie naucza-
nia początkowego na Wyższej 

Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, 
w latach 2005-2009 ukończyła studia licencjackie 
na kierunku administracji w zakresie admini-
stracji publicznej na Wyższej Szkole Gospodarki 
Euroregionalnej Alcide De Gasperi w Józefowie.

W latach 1991-1992 nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej w Łękawicy, w latach 1992-2002 nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Jędrzejowie Nowym, od 2002 r. dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ję-
drzejowie Nowym, w latach 2003-2016 dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział 
Regionalny w Siedlcach, w latach 2013-2016 dy-
rektor Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach.
Dodatkowe kwalifikacje:
2002 – Kurs kwalifikacyjny ,,Zarządzanie 
oświatą” – Studio Edukacyjne Eko-TUR,
2003 – Studia Podyplomowe w zakresie wy-
chowania fizycznego, zdrowotnego i korek-
tywy – Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP 
w Warszawie,
2013-2014 – Studia Podyplomowe „Historia. 
Historia i społeczeństwo” – Szkoła Wyższa im. 
Pawła Włodkowica w Płocku,
2019-2020 – Studia Podyplomowe „Pedago-
gika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (olino-
frenopedagogika)” – Szkoła Wyższa im. Pawła 
Włodkowica w Płocku.
Ukończone formy doskonalenia: liczne szkolenia 
dla kadry kierowniczej szkoły; kurs doskona-
lący nauczycieli – Studium Kształcenia Zinte-
growanego; Certyfikat ,,Konsultant Funduszy 
Unijnych”; liczne kursy, warsztaty metodyczne, 
konferencje dla nauczycieli.
Osiągnięcia:
– 2014 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
– 2002-2018 r. – Nagrody Wójta Gminy Ja-
kubów,
– Sekretarz Komisji Rewizyjnej TWP oddziału 
Regionalnego w Siedlcach,
– Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci 
i Społeczności Wiejskiej ,,JĘDREK”,
– Puchar ,,Za zasługi dla TWP”,
– Medal za zasługi dla TWP – Zarząd Główny 
TWP w Warszawie,
– Statuetki za zasługi dla TWP i  pracę 
na rzecz TWP.

Źródło:
Opracowanie Edyty Karczewskiej-Brzost.
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KARCZEWSKI ROBERT 

Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ludwinowie (→ Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ludwinowie) w kadencjach: 2011-2016, 2016-
2021, kontynuator remontu budynku remizy 
OSP w Ludwinowie; organizator uroczystości 
50-lecia powstania OSP w Ludwinowie wraz 
z nadaniem jednostce sztandaru i odznacze-
nia Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa (2017 r.); współorganizator Gminnych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych w 2018 r., 
podczas których drużyna OSP w Ludwinowie 
zdobyła III miejsce; współorganizator obcho-
dów Gminnego Dnia Strażaka dla OSP z tere-
nu gminy Jakubów w Ludwinowie w 2019 r.; 
współorganizator obchodów uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości w październiku 2018 r. w Ludwinowie. 
W latach 2017-2018 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ludwinowie kierowana przez Roberta Kar-
czewskiego realizowała projekt pn. „Warszta-
ty kulinarne: Kuchnia tradycyjna i regionalna 
na Mazowszu” dla mieszkańców gminy Jakubów 
i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Źródło:
Opracowanie Marty Krusiewicz.

KASKA MARIAN 

(1934-2017) mieszkaniec Misto-
wa, zasłużony strażak – przez 
64 lata swego życia był człon-
kiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Mistowie (od 1953 r.) 
(→ Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mistowie). W 1963 r. został 
wybrany na naczelnika OSP 
i pełnił tę funkcję przez 42 lata. 
Przez ponad 20 lat pełnił funk-

cję komendanta Zarządu Gminnego OSP w Ja-
kubowie (→ Gminny Oddział Związku OSP 
RP w Jakubowie).
Przez wszystkie lata angażował się w każdą 
inicjatywę na rzecz straży oraz całej społecz-

ności lokalnej: rozbudowa remizy strażackiej, 
pozyskanie pierwszego samochodu pożarni-
czego, starania o ufundowanie drugiego sztan-
daru dla jednostki, budowa Domu Strażaka, 
odnowienie kapliczki na placu strażackim, 
budowa miejscowej szkoły, domu nauczyciela 
i drogi w Mistowie.
Odznaczenia i medale: 
1985 r. – złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 
1998 r. – Złoty Znak Związku, 
2006 r. – tytuł Honorowego Naczelnika jed-
nostki OSP,
2008 r. – Medal Honorowym im. Bolesława 
Chomicza. 
W czasie służby podwyższał swoje umiejętności, 
uczestnicząc we wszystkich szkoleniach orga-
nizowanych przez Państwową Straż Pożarną. 

Źródło: 
Domańska L. i in., 100 lat OSP w Mistowie. 1918-2018, Mi-
stów 2018.

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY
 „NEURONKI” 

Działa od 2015 r. przy Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Jakubowie (→ Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jakubowie). To jeden z klubów 
zakładanych w miejscowościach całej Polski 
pod patronatem Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. Klubowiczami są dzieci w wieku 
od 6 lat, które uwielbiają odkrywać świat po-
przez eksperymentowanie. Pomysłodawczynią 
założenia klubu w Jakubowie jest Karolina La-
skowska-Macios. Zajęcia są bezpłatne, odbywają 
się raz w miesiącu w sobotnie poranki. 

Źródło:
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.
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KOŁA EMERYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW (KERII) 

Organizacja mająca na celu działanie na rzecz 
poprawy szeroko rozumianych warunków ży-
cia emerytów, rencistów i inwalidów, której 
początki w Polsce sięgają lat międzywojen-
nych. Organem naczelnym jest Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Zarządem 
Głównym dla całej Polski w Warszawie zało-
żonym w 1961 r.
W gminie Jakubów istnieją cztery Koła Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w: Jakubowie, Lu-
dwinowie, Mistowie i Wiśniewie. Przy kołach 
tych działają zespoły śpiewacze. Członkowie 
kół aktywnie uczestniczą w życiu społecznym 
i kulturalnym swoich miejscowości i całej gmi-
ny Jakubów.
Przewodniczący KERiI:
– KERiI w Jakubowie – przewodnicząca: Lu-
cyna Kunka, zespół Wrzos;
– KERiI w Mistowie – przewodnicząca: Alina 
Parol, zespół Mistowianie;
– KERiI w Ludwinowie – przewodnicząca: 
Wanda Dąbroś (→ Dąbroś Wanda), zespół Lu-
dwinianki;
– KERiI w Wiśniewie – przewodniczący: Woj-
ciech Nowak (→ Nowak Wojciech), zespół Wi-
sienki.

Źródło:
www.pzerii.org [dostęp 10.2019 r.].
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów. 

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów gminy Jakubów, 2018 r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
(KGW) 

Samorządna i niezależna organizacja społeczno-
-zawodowa kobiet wiejskich działająca na pod-
stawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212). 
Reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy 
sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich. 
Działalność koncentruje się na pięciu aspektach: 
pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, 
kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży; działaniu na rzecz ochrony zdrowia 
i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich; 
rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet; racjona-
lizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego 
i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi 
w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.
Pierwsze koło gospodyń w Polsce powstało 
w 1866 r. w Piasecznie (Pomorze) pod nazwą 
„Towarzystwo Gospodyń”, a pierwsze o nazwie 
Koło Gospodyń Wiejskich – w 1877 r. w Jani-
sławicach (woj. łódzkie).
W gminie Jakubów działa 13 kół gospodyń 
z  następującymi przewodniczącymi (stan 
na 31.12.2019 r.):
Koło Gospodyń Wiejskich w Mistowie (34 oso-
by) – Alina Parol,
Koło Gospodyń Wiejskich w  Jakubowie  
(19 osób) – Lucyna Krystyna Kunka,
Koło Gospodyń Wiejskich w Moczydłach  
(34 osoby) – Jolanta Sadoch-Krusiewicz,
Koło Gospodyń Wiejskich w  Strzebuli  
(19 osób) – Mariola Żaboklicka,
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Koło Gospodyń Wiejskich w Łaziskach „Sto-
krotki” (13 osób) – Anna Kosakowska,
Koło Gospodyń Wiejskich w  Narcie  
(15 osób) – Wioleta Anna Kowalczyk,
Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrzejowie No-
wym (12 osób) – Barbara Maria Wojdyga,
Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce „Ka-
myki” (15 osób) – Urszula Adamkiewicz,
Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Kumiń-
skich (10 osób) – Barbara Szymańska,
Koło Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie 
(36 osób) – Wioleta Sikorska,
Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie  
(22 osoby) – Wanda Dąbroś (→ Dąbroś Wanda),
Koło Gospodyń Wiejskich w  Wiśniewie  
(30 osób) – Honorata Natalia Gąsior,
Koło Gospodyń Wiejskich w  Antoninie  
(11 osób) – Remigiusz Suchenek.

Źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=W-
DU20180002212 [dostęp 04.12.2019 r.].
https://kolkarolnicze.pl/ [dostęp 4.12.2019 r.].
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

KOŁA ŁOWIECKIE 

Jednostki prowadzące gospodarkę łowiecką 
na terenie obwodów. W Polsce pod nadzorem 
Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów 
administracji państwowej na szczeblu minister-
stwa. Na terenie gminy Jakubów działalność 
prowadzi pięć kół łowieckich:
Koło Łowieckie „Jeleń” – obwód nr 387 (War-
szawa),
Koło Łowieckie Nr 128 „Diana” – obwód  
nr 386 (SGGW, Warszawa),
Koło Łowieckie Nr 32 przy Ministerstwie Rol-
nictwa w Warszawie – obwód nr 361,
Mińsko-Mazowieckie Koło Łowieckie – ob-
wód nr 410,
Nadleśnictwo Mińsk – obwód nr 411.

Źródło: 
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Encyklopedia PWN.

KOŚCIESZA WITOLD JAN 

(1945-2011) rodowity jaku-
bowianin; absolwent SGGW 
w Warszawie, magister pedago-
giki rolniczej z ogrodnictwem. 
Wieloletni nauczyciel przedmio-
tów zawodowych w Zasadniczej 
Szkole Rolniczej w Rudzienku k. 
Dobrego, a następnie w Zespole 
Szkół Agroturystycznych w Ja-
nowie. Były dyrektor Zasadni-
czej Szkoły Rolniczej w Rudzienku k. Dobrego. 
Radny i Przewodniczący Rady Gminy Jakubów 
II kadencji w latach 1994-1998. Wieloletni in-
struktor nauki jazdy. Członek OSP w Jakubo-
wie. Od 1982 r. do śmierci pełnił funkcję pre-
zesa Gminnego Oddziału Związku OSP RP 
w Jakubowie (→ Gminny Oddział Związku 
OSP RP w Jakubowie). W 2007 r. odznaczony 
Złotym Znakiem Związku OSP RP za zasługi 
na rzecz OSP Jakubów i Związku OSP RP w Ja-
kubowie. Wieloletni członek Rady Spółdzielczej 
Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim 
(→ Bank Spółdzielczy w Jakubowie), odzna-
czony w 1988 r. honorową srebrną odznaką, 
a w 1999 r. honorową złotą odznaką za zasługi 
dla spółdzielczości bankowej. W 2001 r. wspólnie 
z Tadeuszem Kunką, sołtysem wsi Jakubów, przy 
wsparciu ówczesnego wójta Tadeusza Sobotki 
(→ Sobotka Tadeusz), był inicjatorem pozyska-
nia gruntu po likwidowanym SKR w Jakubowie 
(obecna stacja paliw), który przekazano nieod-
płatnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jakubowie (→ Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jakubowie). 

Źródło:
Opracowanie Justyny Miłaczewskiej.

KOWALSKA ZOFIA MARIA 

Ur. 1959 r. w Świdwinie, mieszkanka Ludwi-
nowa. Dyrektor szkoły podstawowej w Lu-
dwinowie, nauczycielka muzyki, bibliotekarz. 
Wykształcenie: mgr muzyki, bibliotekarz – kurs 
pedagogiczny. 
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W latach 1979-2005 pracowała 
w Szkole Podstawowej w Lu-
dwinowie, w tym w latach 1992-
2005 pełniła funkcję dyrektora 
(→ Szkoła Podstawowa w Lu-
dwinowie). Po likwidacji szkoły 
w Ludwinowie pracuje w szko-
łach w: Jędrzejowie Nowym, 
Mistowie i Wiśniewie.
Na wniosek wójta Gminy Jaku-

bów w 2014 r. otrzymała Nagrodę Powiatu Miń-
skiego LAURA w dziedzinie nauka i oświata 
za pracę społeczną w dziedzinie kultury na te-
renie gminy Jakubów (prowadzenie zespołów 
śpiewaczych w Ludwinowie, Wiśniewie, Misto-
wie oraz zespołu tanecznego „Jakubowiacy”). 
W latach 1994-1998 była radną gminy Jakubów.
Prowadzi zespoły instrumentalno-muzyczne 
i chóry w szkołach, przygotowując oprawę uro-
czystości szkolnych i pozaszkolnych. 
Od 2014 r. przygotowuje z uczniami szkół w Ję-
drzejowie Nowym i Wiśniewie scenariusze 
spektakli „Korowodu kolędowego”, który or-
ganizuje Lokalna Grupa Działania Ziemi Miń-
skiej: w 2014 r. II miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa w Wiśniewie, w 2018 r. II miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym. 
W szkole w Ludwinowie zorganizowała zespół 
akordeonistów. W szkole powstał także zespół 
„Ludwiniacy”, którego kierownikiem muzycz-
nym była Zofia Kowalska, a kierownikiem li-
terackim Krystyna Kupiec (→ Kupiec Krysty-
na). Największy rozkwit działalności zespołu 
przypadł na lata 1977-2000. Programy arty-
styczne „Ludwiniaków” uświetniały wszystkie 

Wigilia gminna w 2017 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

KÓŁKA ROLNICZE 

Społeczno-gospodarcze organizacje rolników, 
działające w celu zwiększenia i doskonalenia 
produkcji rolnej. W gminie Jakubów w 1959 r. 
powołano kółka wiejskie w miejscowościach: Ja-
kubów, Łaziska, Jędrzejów, Wiśniew i Przedew-
sie. Z funduszu rozwoju rolnictwa kółka zaku-
piły sprzęt rolniczy, służąc rolnikom pomocą 
w pracach polowych. W skład zarządu Kółka 
Rolniczego w Jakubowie wchodzili: prezes – Ta-
deusz Kunka, sekretarz – Eugeniusz Kościesza, 
skarbnik – Władysław Rudnicki.
Kółko wykupiło plac na bazę magazynową (od 
Teodora Aksmana z Jakubowa), gdzie przetrzy-
mywano sprzęt rolniczy. W 1970 r. powstała 
Międzykółkowa Baza Maszynowa w Jakubowie 
zrzeszająca Wiejskie Kółka Rolnicze, gromadząc 
ich sprzęt. Prowadziła usługi maszynowe na rzecz 
rolników nieposiadających sprzętu i maszyn. 
Prezesem został Wacław Tuwalski z Niedziałki.
W 1975 r. została powołana Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych w Jakubo wie (SKR). Kierownikiem 
bazy spółdzielni był Czesław Poławski z Rządzy, 
prezesem – Antoni Chodziński, a jego zastęp-
cą – Edward Pietruczuk z Mińska Mazowieckiego. 
Spółdzielnia oferowała usługi w zakresie mecha-
nizacji rolnictwa. Mechanikami byli: Henryk 
Galik z Jakubowa, Grzegorz Skuza z Brzozówki, 
Jan Ciar kowski z Aleksandrowa. Z czasem coraz 
więcej rolników kupowało własny sprzęt rolni-
czy i zmniejszało się zapotrzebowanie na usługi 
rolnicze bazy. Spółdzielnia wy sprzedała sprzęt 
i zakończyła swoją działalność. 

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów. 
Gmina Jakubów we wspomnieniach Marii Kopczyńskiej, oprac. 
M. Kopczyńska, Jakubów 2008.

uroczystości wewnątrzszkolne, a także wiele 
imprez gminnych.
Pracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Lu-
dwinowie i Wiśniewie.

Źródło:
Opracowanie Krystyny Kupiec.
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KRÓL TEODOZJA 

Siostra zakonna Starokatolic-
kiego Kościoła Mariawitów. 
W czasie II wojny światowej 
powierzoną funkcję pełniła 
w parafii Wiśniew. 2 sierpnia 
1944 r. pocisk uderzył w wieżę 
kościoła, co spowodowało po-
żar. Zakonnica zginęła podczas 
gaszenia organów kościelnych 
w wyniku postrzelenia lub spa-

lenia (→ Wydarzenia w Wiśniewie). Odnale-
ziono tylko obrączkę zakonną i jedną kość, 
którą bp M. Franciszek Rostworowski (→ Ro-
stworowski Wawrzyniec M. Franciszek, bp) 
pochował na cmentarzu parafialnym.

Źródło: 
„Mariawita” nr 8/2018.

KRZYŻ W WIŚNIEWIE 

Najstarszy w gminie 
Jakubów krzyż przy-
drożny znajdujący się 
na rozwidleniu dro-
gi w kierunku Miń-
ska Mazowieckie-
go i  Woli Polskiej. 
Wzniesiony w 1900 r. 
przez Piotra Ołdaka 
(ur. 1843 r.), syna Be-
nedykta i  Karoliny 
z domu Gajc. Krzyż 
żeliwny, osadzony 
na kamiennym co-
kole z  wyrzeźbio-
nym napisem „Któryś 
za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste zmiłuj 
się nad nami 1900 r.”. 
Powstał w intencji od-
miany losu po tragicz-
nych zdarzeniach w rodzinie twórcy (przedwcze-
sna śmierć córki, zięcia, synowej). Przy krzyżu 
doszło też do dramatu wojennego: w 1944 r. 
zostały wyprowadzone do rozstrzelania rodziny 
Ołdaków z czterech domów, a budynki podpa-
lone (→ Wydarzenia w Wiśniewie).

Źródło:
Archiwum kościoła rzymskokatolickiego w Wiśniewie (akty 
urodzin, ślubów i zgonów).
Opracowanie Mirosławy Ołdak.

Krzyż w Wiśniewie 
w 2019 r.

 – fot. Mirosława Ołdak

Krzyż w Wiśniewie w latach 40. XX w. 
– fot. Wacław Wąsowski

KRÓLAK WALENTY, KS.

(ur. 14.02.1949 r. w Łaziskach) 
ukończył Seminarium Du-
chowne w Warszawie. Święce-
nia kapłańskie otrzymał z rąk JE 
ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego 
24.06.1973 r.
Placówki duszpasterskie:
– Parafia św. Jadwigi w Mila-
nówku, wikariusz;
– Parafia Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Marii Panny 
w Pruszkowie-Żbikowie, wi-
kariusz;

– Parafia św. Anny w Piasecznie, wikariusz;
– Parafia Nawrócenia św. Pawła w Warszawie, 
wikariusz;
– Parafia Matki Bożej Różańcowej w Warsza-
wie, wikariusz;
– Parafia św. Stanisława Kostki w Mrokowie, 
proboszcz 1988-1992;
– Parafia św. Augustyna w Warszawie, proboszcz.

Źródło:
http://swaugustyn.pl [dostęp 10.2019 r.].

Okładka książki 
Po prostu Walenty
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KUNKA AGNIESZKA 

(ur. 1971 r. w Rządzy, zam. w Ja-
kubowie) wicedyrektor w Szko-
le Podstawowej w Jakubowie 
(→ Szkoła Podstawowa w Jaku-
bowie), nauczyciel dyplomowany. 
W latach 1986-1992 ukończyła 
Studium Nauczycielskie w Sien-
nicy, w latach 1995-1997 studia 
licencjackie w zakresie pedago-
giki wczesnoszkolnej na Wyższej 

Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, w la-
tach 1997-1999 studia magisterskie w zakresie 
wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej na Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, 
w latach 2003-2004 kurs kwalifikacyjny z zakresu 
terapii pedagogicznej w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach, w latach 2005-2006 
studia podyplomowe w zakresie kształcenia 
blokowego w zakresie przyrody na Akademii 
Podlaskiej w Siedlcach, w latach 2012-2013 kurs 
kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą 
w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych 
„Edukacja” w Warszawie.
W latach 1992-1994 pracowała w Przedszko-
lu Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim, 
w latach 1995-2003 w Szkole Podstawowej 
w Ludwinowie, w latach 2003-2006 w Szko-
le Podstawowej w Jakubowie, w latach 2006-
2017 w Zespole Szkół w Jakubowie, w okresie 
1.IV.2009-30.VI.2009 w punkcie przedszkolnym 
zorganizowanym w ramach projektu „Mazo-
wieckie Ośrodki Przedszkolne”, od 1.09.2011 
jest wicedyrektorem szkoły, od 2017 r. do chwili 
obecnej pracuje w Szkole Podstawowej im. Orła 
Białego w Jakubowie.
Źródło:
Opracowanie Agnieszki Kunki.

KUPIEC JAN 

Ur. 1943 r. w Nowych Lipkach, emerytowany 
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ludwinowie, 
którą kierował w latach 1966-1975 (→ Szkoła 
Podstawowa w Ludwinowie).

Wykształcenie:
1963 r. – Liceum Pedagogiczne 
w Siedlcach;
1967 r. – Studium Nauczyciel-
skie w Warszawie;
1979 r. – Wyższa Szkoła Rol-
niczo-Pedagogiczna w Siedl-
cach – mgr matematyki – spe-
cjalność nauczycielska.
Praca zawodowa:
1963-1966 – Szkoła Podstawowa w Radoszynie, 
gm. Korytnica;
1966-1998 – Szkoła Podstawowa w Ludwino-
wie, gm. Jakubów, w tym w latach 1966-1975 
na stanowisku dyrektora szkoły;
1998-1999 – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Miń-
sku Mazowieckim.
W latach 1980-1994 był prezesem ogniska Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w gminie Jakubów, 
w latach 1990-1994 – prezesem oddziału ZNP 
w Mińsku Mazowieckim i członkiem Głównej 
Komisji Rewizyjnej przy ZG ZNP w Warszawie.
Odznaczenia: 
1978 r. – Odznaka Zasłużonego Działacza Ru-
chu Spółdzielczego,
1984 r. – Złoty Krzyż Zasługi,
1985 r. – Złota Odznaka ZNP,
1988 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Działalność społeczna:
1966-1990 – opiekun Spółdzielni Uczniowskiej 
w SP w Ludwinowie;
1985-1993 – instruktor Wojewódzkiej Komisji 
Spółdzielni Uczniowskich w powiecie mińskim;
1974-1984 – społeczny egzaminator przepisów 
ruchu drogowego w Ludwinowie;
1994-1998 – ławnik przy Sądzie Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych w Siedlcach;
1992-1996 – obrońca nauczycieli przed komi-
sjami dyscyplinarnymi przy MEN.
Wspierał budowę drogi Ludwinów-Mistów 
mobilizując mieszkańców do nawożenia żwi-
ru i jego plantowania. Autor zdjęć do kroniki 
budowy drogi oraz kroniki Ludwinowa.
Członek wspierającym OSP Ludwinów: pomoc 
w prowadzeniu dokumentacji finansowej oraz 
przy budowie remizy.
Źródło:
Opracowanie Krystyny Kupiec.
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KUPIEC KRYSTYNA 

Ur. 1942 r. w Szczytniku, eme-
rytowana nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Ludwinowie 
(→ Szkoła Podstawowa w Lu-
dwinowie).
Wykształcenie:
1961 r. – Liceum Pedagogiczne 
w Siennicy;
1967 r. – Studium Nauczyciel-
skie w Warszawie;
1980 r. – kurs specjalistyczny 

dla nauczycieli reedukatorów, Siedlce;
1980 r. – Studium Metodyczne Nauczania Po-
czątkowego, Warszawa;
1981 r. – Wyższe Studia Zawodowe;
1988 r. – I stopień specjalizacji zawodowej.
Praca zawodowa:
1961–1965 – Szkoła podstawowa w Czarno-
głowiu; 
1965/66 – Szkoła Podstawowa w Mlęcinie; 
1966–2001 – Szkoła Podstawowa w Ludwinowie.
Odznaczenia:
1974 r. – Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej,
1982 r. – Złoty Krzyż Zasługi,
1985 r. – Zasłużony Działacz Kultury.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej 
była nagradzana przez władze gminne, woje-
wódzkie i centralne:
1977-1978 r. – dodatek specjalny,
1978 r. – nagroda Ministra Oświaty i Wycho-
wania II stopnia,
1978, 1989, 1992, 1993 r. – honoraria autorskie 
z ZNP w Kielcach,
1982, 1983, 1984, 1986, 1989 r. – nagrody z Ban-
ku Spółdzielczego w Siedlcach i Mińsku Mazo-
wieckim za najlepsze wyniki w Wojewódzkim 
Konkursie Oszczędzania,
1982 r. – nagroda Gminnego Dyrektora Szkół,
1984 r. – nagroda Ministra Kultury i Sztuki,
1987 r. – nagroda Specjalna Ministra Oświaty 
i Wychowania,
1992 r. – nagroda Kuratora.
Była członkiem Wojewódzkiej Rady Postępu 
Pedagogicznego. Pełniąc funkcję pełnomocnika 
do spraw profilaktyki i resocjalizacji inicjowała 

współpracę z Poradnią Wychowawczo Zawo-
dową. Ściśle współpracowała z metodykiem 
nauczania początkowego w zakresie wdrażania 
postępu pedagogicznego.
Przez 32 lata prowadziła kronikę szkoły w Lu-
dwinowie (5 tomów).
Przez kilka lat była kierownikiem literackim 
zespołu ludowego „Ludwiniacy”. Przez 24 lata 
opiekowała się Szkolnym Kołem Ligi Ochro-
ny Przyrody współpracując z Kołem Łowiec-
kim „Jeleń” w Warszawie (→ Koła łowieckie). 
W 1991 r. została wybrana do Zarządu Woje-
wódzkiego LOP w Mińsku Mazowieckim. Brała 
udział w Sejmikach Przyrodniczych organizo-
wanych przez Zarząd Wojewódzki LOP. Przez 
34 lata opiekowała się Szkolną Kasą Oszczędno-
ści. Zestaw wybranych pomocy, kroniki szkoły, 
SK LOP i SKO były prezentowane podczas II 
Sesji Postępu Pedagogicznego w Siedlcach i III 
Sesji w Mińsku Mazowieckim.
W Czarnogłowiu przez 4 lata organizowała 
z młodzieżą teatrzyki, aby zebrać fundusze 
na budowę szkoły. W Ludwinowie również 
organizowała liczne uroczystości i imprezy, 
aby pozyskać fundusze na budowę remizy 
OSP (→ Ochotnicza Straż Pożarna w Lu-
dwinowie).

Źródło:
Opracowanie Jana Kupca.

Odznaka „Zasłużony działacz kultury” 
– fot. archiwum Krystyny Kupiec
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LANGNER JAN GOTTLIEB 

(ur. 1814 w Gugelwiczach na pograniczu Ślą-
ska i Wielkopolski, zm. 1877 r. w Warszawie) 
syn rolnika Krystiana Langnera, właściciel 
majątku Łaziska (→ Majątek ziemski Łazi-
ska). W 1851 r. zawarł małżeństwo z Rozalią 
Suckert (Sukert), córką piekarza z podwar-
szawskiej Pragi. W 1832 r. przybył do Warsza-
wy. Zaczął inwestować w dorożki i świadczyć 
usługi przewozu po Warszawie oraz między 
miastami krajów sąsiednich (m.in. Petersburg, 

L

Kijów, Wiedeń). Kupił Zajazd Furmański przy 
ul. Bielańskiej, przebudowując go na Hotel de 
Paris, a w sąsiedztwie wybudował młyn i kilka 
domów czynszowych. W 1864 r. napisał w ję-
zyku niemieckim i wydał własnym kosztem 
„Pamiętnik dorożkarza warszawskiego 1832-
1857”. W 1871 r. nabył po Anieli Scipio del 

Fotografia Gottlieba Langnera pochodząca z jego 
książki Pamiętnik dorożkarza warszawskiego 1832-1857

Nagrobek Gottlieba Langnera na warszawskim 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim 

– źr. Grobonet http://www.polskie-cmentarze.com
 [dostęp 10.03.2019 r.]
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Beata 
Piotrkowicz 

Kamil 
Ankersztajn

Campo (→ Jezierska Scipio del Campo Anie-
la, hr.) majątek ziemski w Łaziskach, z którego 
wyłączył folwark Przytoka (→ Majątek ziemski 
Przytoka), oba majątki zbył w 1873 r.

Źrodło:
Jan Gottlieb Langner [w:] Polacy z wyboru. Rodziny pocho-
dzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku http://
www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/biogramy/jan-gottlie-
b-langner [dostęp 10.03.2019 r.].
Langner G., Pamiętnik dorożkarza warszawskiego 1832-1857, 
Inpingo, Warszawa 1864 – https://www.legimi.pl/ebook-
-pamietnik-dorozkarza-warszawskiego-1832-1857-gottlie-
b-langner,b32683.html [dostęp 10.03.2019 r.].
Lubryczyński Ł., Gańko K., Dorożkarstwo warszawskie w XIX 
wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Przytoka [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.

LASKOWSKA STANISŁAWA 

Wieloletnia dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Ja-
kubowie (→ Gminna Biblio-
teka Publiczna w Jakubowie). 
Wykształcenie: wyższe rolni-
cze – SGGW AR w Warszawie, 
podyplomowe studia z bibliote-
koznawstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim w Warszawie.
Pracę w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Jakubowie rozpoczęła 
w 1989 r. W pracy bibliotecznej 
główny nacisk położyła na aktu-
alizację księgozbioru i kompu-
teryzację. Odznaczenia: Medal 
za zasługi dla bibliotekarstwa 
i Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich (2007 r.); Statuet-
ka Przyjaciel Gminy Jakubów 
(2013 r.); Medal z okazji 25-lecia 
samorządu terytorialnego gmi-
ny Jakubów.

Źródło: 
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.

LEONTYNA

Liczba mieszkańców: 118 (stan na 30.06.2019 r.), 
znajduje się na zachód od Jakubowa, sąsiaduje 
z Mistowem. Została założona w 1921 r., a jej 
nazwa pochodzi od imienia Leontyna. Stanowi 
najmłodsze sołectwo w gminie Jakubów. 

Sołtysi (l. 1990-2024): ,

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

LIPSKI JÓZEF, KS. 

Ur. 20.05.1878 r. w Warszawie, zm. 15.09.1923 r. 
w Jakubowie; syn Bolesława i Izabeli z Jeżew-
skich. Proboszcz parafii św. Anny w Jakubo-
wie w okresie 1.02.1913-15.09.1923 (→ Parafia 
rzymskokatolicka w Jakubowie). Brat Antoni 
również w kapłaństwie. 
Do seminarium duchownego wstąpił jako 
19-letni chłopak, święcenia kapłańskie przyjął 
w 1901 r. Pełnił kolejno obowiązki wikariusza 
w Jadowie, Latowiczu, Mszczonowie, Powsinie, 
Żyrardowie, Łodzi i Warszawie. Pierwsze pro-
bostwo objął w Drwalewie pod Grójcem, a ko-

Janusz 
Michalczyk

Stanisław 
Wójcicki

Mariusz 
Czajka
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lejne, i jak się okazało ostatnie, w Jakubowie, 
zastępując ks. Józefa Bretschneidera. 
W Jakubowie dokonał odrestaurowania kościoła 
i plebanii. Organizował życie religijno-społecz-
ne, brał czynny udział w opiece nad biednymi, 
był członkiem rady gminnej, uzyskał mandat 

Nekrolog ks. Józefa Lipskiego, zamieszczony w Ga-
zecie Urzędowej Wydziału powiatowego starostwa 

Mińsko-Mazowieckiego nr 31-32 z 14.09.1923 r.;
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

Pierwotny grób ks. Józefa Lipskiego 
na jakubowskim cmentarzu – w 2018 r. zastąpiony 

grobowcem kapłańskim upamiętniającym 
również innego proboszcza, który zmarł 

w Jakubowie – ks. Andrzeja Sypniewskiego. 
Fot. Grobonet, cmentarz Parafii 

Rzymskokatolickiej św. Anny w Jakubowie 
http://polskie-cmentarze.com

w wyborach do sejmiku powiatu mińskiego. 
W czasie wojny bolszewickiej 1920 r. wspierał 
na duchu przerażonych parafian, dla części or-
ganizował wyjazdy w bezpieczne miejsca, sam 
jednak został na probostwie, aby ustrzec doby-
tek przed rabunkiem oraz zbezczeszczeniem 
miejsca świętego. Niestety czas ten odbił się 
znacząco na jego zdrowiu. Od sierpnia 1920 r. 
podupadał na zdrowiu, przed śmiercią w 1923 r. 
bardzo cierpiał. 
W pogrzebie, który odbył się 18.09.1923 r., 
uczestniczyła cała parafia oraz duchowień-
stwo z okolicy: siostry szarytki z Ignacowa, 
księża z ówczesnych dekanatów mińskiego 
i kałuszyńskiego oraz z odleglejszych, tj. grójec-
kiego, kutnowskiego, łowickiego. Ciało zostało 
złożone do grobu na cmentarzu w Jakubowie. 
W 2018 r. w tym miejscu powstał grobowiec 
kapłański upamiętniający ks. Józefa Lipskiego 
oraz ks. Andrzeja Sypniewskiego (proboszcza 
jakubowskiego w latach 1836-1862 r., również 
pochowanego na tutejszym cmentarzu).

Źródło:
Notka biograficzna o ks. Józefie Lipskim [w:] „Wiadomości 
Archidiecezjalne Warszawskie”, Miesięcznik Duchowieństwa 
Archidiecezji Warszawskiej, nr 11 z listopada 1923 r.
Akta stanu cywilnego parafii Matki Boskiej Loretańskiej [w:] 
AP Warszawa, akt urodzenia 500 z 1878 r.
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jakubowie 
powiat Mińsk Mazowiecki [w:] AP Siedlce, akt zgonu 52 z 1923 r.
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LOKALNY PROGRAM REWITA-
LIZACJI DLA GMINY JAKUBÓW 
NA LATA 2017-2023 

Przyjęty uchwałą nr XXXVI/261/2018 Rady 
Gminy Jakubów z dnia 11 kwietnia 2018 r. Jest 
wieloletnim programem działań ukierunko-
wanych na wyprowadzenie obszaru zdegrado-
wanego gminy ze stanu wieloletniego kryzysu 
społecznego oraz stworzenia warunków do jego 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Jest to również narzędzie planowania, 
koordynowania i integrowania różnorodnych 
aktywności w ramach rewitalizacji obszaru 
znajdującego się w kryzysie rozwojowym. 
Obszar rewitalizacji określony w granicach 
administracyjnych sołectw zajmuje łączną po-
wierzchnię 1082,5 ha (12,4% powierzchni gmi-
ny), zamieszkały przez 1271 osób (25% populacji 
gminy Jakubów). Planowanym efektem rewi-
talizacji jest ożywienie społeczne, integracja 
mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności osad-
niczej oraz poprawa jakości życia na obszarze 
rewitalizacji. 

Źródło:
Załącznik do Zarządzenia nr 35/2019 Wójta Gminy Jaku-
bów z dnia 31 maja 2019 r. – Raport o stanie Gminy Jaku-
bów za rok 2018.

LUDWINÓW 

Liczba mieszkańców: 192 (stan na 30.06.2019 r.), 
leży na północny zachód od Jakubowa. Według 
„Słownika geograficznego Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich”: wieś włościań-
ska utworzona w latach 1839-1853 z części dóbr 
Łaziska (→ Majątek ziemski Łaziska), na po-
lach po byłej osadzie Gęsianka. Pierwsze źródła 
pisane występują już od 1823 r. (metryki stanu 
cywilnego parafii Jakubów). Początkowo nazy-
wany był Kolonia przy Tartaku, bądź Kolonia 
przy Tartaku i Młynie, a następnie Kolonia 
Ludwinów, by następnie przejść do obecnej 
nazwy. Przez północno-wschodnią część wsi 
przepływa rzeka Rządza wraz z planowanym 
zbiornikiem wodnym „Olechów”. 

Pomnik w Ludwinowie – fot. Jan Kupiec

„Zima stulecia” w Ludwinowie, 1979 r. – fot. Jan Kupiec

Pocztówka z Ludwinowa, 1977 r. 
– fot. z kroniki wsi Ludwinów
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Mieszkańcy wsi Ludwinów od dawna aktyw-
nie uczestniczyli w życiu społecznym i kultu-
ralnym. W 1940 r. działało tu konspiracyjne 
Koło Stronnictwa Ludowego, w 1942 r. powstał 
oddział Batalionów Chłopskich (→ Bataliony 
Chłopskie). Koło SL wznowiło swoją działalność 
już we wrześniu 1944 r. – było to pierwsze koło 
SL w województwie. W 1950 r. założono sklep 
w domu prywatnym. W 1953 r. powstała nowa 
murowana siedziba miejscowej szkoły. W latach 
60. oddano do użytku zlewnię mleka i nowy 
budynek sklepu wielobranżowego. W 1965 r. 
wioska została zelektryfikowana. W Ludwino-
wie działały organizacje: Stronnictwo Ludowe, 
Koło Związku Młodzieżowego, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Kółko Rolnicze, Ochotnicza Straż 
Pożarna (→ Ochotnicza Straż Pożarna w Lu-
dwinowie), Spółdzielnia Spożywców „Społem”, 
Koło Związku Bojowników o Wolność i Demo-
krację. Na przełomie lat 60. i 70. podjęto wspól-
ny wysiłek budowy drogi dojazdowej i starania 
o połączenie autobusowe Ludwinów-Mistów, 
których finał nastąpił 25 maja 1974 r.
Obecnie w Ludwinowie funkcjonuje: koło eme-
rytów, rencistów i inwalidów, koło gospodyń 

Uruchomienie połączenia autobusowego, 1974 r. – fot. Jan Kupiec

Zespół Ludwinianki – fot. Jan Kupiec

Grupa teatralna z Ludwinowa – fot. Jan Kupiec
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storyczne). Na terenie miejscowości zlokalizo-
wane są obiekty architektury sakralnej: krzyż 
przydrożny z 1926 r. oraz kapliczki.

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich. Tom V, s. 475.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

wiejskich, reaktywowany w 2012 r. zespół lu-
dowy „Ludwinianki” oraz ochotnicza straż 
pożarna, założona w 1967 r. Do 2000 r. w Lu-
dwinowie funkcjonowała szkoła podstawowa 
(→ Szkoła Podstawowa w Ludwinowie), której 
budynek stanowi obecnie internat ośrodka so-
cjoterapeutycznego w Zielonce. W centrum wsi, 
przed budynkiem remizy OSP, zlokalizowany 
jest skwerek z kapliczką i pomnikiem z 1938 r. 
oraz tablicą upamiętniającą 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości (→ Miejsca hi-

Ludwinów – najaktywniejsze sołectwo 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2019 r. 

– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Obchody narodowego święta niepodległości w Ludwinowie, 2019 r. – fot. arch. Urzędu Gminy Jakubów

Władysław 
Prymek

Sylwester 
Prymek

Karol 
Abelski

Marek 
Najman

Małgorzata 
Pietrzyk

Marta 
Krusiewicz
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ŁAZISKA

Liczba mieszkańców: 230 (stan na 30.06.2019 r.), 
miejscowość leży na północ od Jakubowa. Znaj-
dują się tu pozostałości zabytkowego kompleksu 
dworskiego pochodzącego z XV w. (→ Mają-
tek ziemski Łaziska), zabytkowy krzyż oraz 
kapliczka przydrożna. Po utworzeniu parafii 
w Jakubowie w XV w. nadano jej ziemie leżą-
ce na terenie Łazisk. Nazwa miejscowości to 
zgrubienie słowa „łazy”, które „Słownik War-
szawski” tłumaczy jako miejsce wypalone z za-
rośli i przygotowane pod ziemię orną. W latach 
1954-1959 funkcjonowała tu gromada Łaziska 
(→ Gromada), której przewodniczącym był 
Marian Mielcarz; od 1960 r. przyłączona do 
gromady Jakubów (→ Gromada Jakubów).

Wpis do pamiętnika, 1951 r. 
– fot. archiwum rodzinne Justyny Kwiatkowskiej

Kapliczka na skrzyżowaniu dróg w Łaziskach 
– fot. Przemysław Piątkowski

Do 1978 r. funkcjonowała tu szkoła podstawo-
wa (→ Szkoła Podstawowa w Łaziskach). Dziś 
na terenie miejscowości działa koło gospodyń 
wiejskich (od 1968 r.) oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna (→ Ochotnicza Straż Pożarna w Ła-
ziskach), powołana w 1966 r. 

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Uchwała nr VI/10/7/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w War-
szawie z dn. 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe 
gromady powiatu mińskiego.

Bogdan 
Królak
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ŁOBODA JADWIGA 

(1911-2002) z d. Stolarska, ur. 
w Sługocicach, pow. Brzezi-
ny; córka Błażeja Stolarskie-
go  –  znanego „zaraniarza” 
(działacz ludowy związany z pi-
smem „Zaranie”). Będąc chłop-
skim dzieckiem, ukończyła 
miejscową szkołę powszechną, 
średnią Szkołę Rolniczą w Jeże-
wie, a także Wiejski Uniwersytet 

Orkanowy w Szycach.
Wyrosła w domu o silnych tradycjach ruchu 
ludowego. Już jako 15-letnia dziewczyna włą-
czyła się w pracę miejscowego koła Związku 
Młodzieży Wiejskiej i od 1928 r. była działacz-
ką ZMW „Wici”, a w 1933 r. wstąpiła w szeregi 
Stronnictwa Ludowego.

 Świadectwo ślubu, 1934 – fot. archiwum Marii Kasprzak

Jadwiga Łoboda, przepustka z Pawiaka, 1944 r. 
– fot. archiwum Marii Kasprzak

Jadwiga Łoboda, legitymacja członkowska PSL, 1946 r. 
– fot. archiwum Marii Kasprzak

Wspomnienia Jadwigi Łobody 
– fot. archiwum Marii Kasprzak
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Została żoną Józefa Łobody (→ Łoboda Józef 
Władysław), z którym włączyła się w konspi-
racyjne prace „Rocha” i Batalionów Chłopskich 
(→ Bataliony Chłopskie). Z ramienia Powia-
towego Kierownictwa Ruchu Ludowego i Ko-
mendy Obwodu BCh w Mińsku Mazowieckim 
organizowała i prowadziła kolportaż konspira-
cyjnej prasy ludowej w gminach Stanisławów, 
Dobre, Wiśniew i Jakubów. Była łączniczką 
komendy obwodu BCh. Była również działacz-
ką Ludowego Związku Kobiet. Organizowała 
jego strukturę oraz kierowała pracą w powie-
cie. Wchodziła też w skład kierownictwa LZK 
na województwo warszawskie.
6 lipca 1944 r. przewożąc z mężem materiały 
konspiracyjne zostali pod Jakubowem areszto-
wani przez Niemców i osadzeni na Pawiaku. 
Zmaltretowana po przesłuchaniach, została 
zwolniona i wróciła pieszo do Tymoteuszewa 
29 lipca 1944 r. Pomimo przeżytych cierpień, 
zajęła się gospodarstwem i pomocą ukrywają-
cym się Żydom oraz uchodźcom z powstania 
warszawskiego. Zmarła 18 maja 2002 r., pocho-
wana na cmentarzu w Jakubowie.

Źródło:
Wspomnienia Jadwigi Łobody spisane przez nią samą oraz 
przez córkę Barbarę.
Opracowanie Marii Kasprzak (młodszej córki Jadwigi).

Grób Jadwigi Łobody i symboliczny Józefa Łobody 
w Jakubowie – fot. archiwum Marii Kasprzak

Wspomnienia Jadwigi Łobody 
– fot. archiwum Marii Kasprzak

ŁOBODA JÓZEF WŁADYSŁAW 
PS. „DĘBCZAK” 

(1909-1944) ur. w Ludwino-
wie. Przewodniczący kierow-
nictwa SL „Roch” i komen-
dant BCh w obwodzie Mińsk 
Mazowiecki. Delegat rządu 
na powiat. Zamordowany 
przez Niemców w 1944 r.
Ukończywszy szkołę po-
wszechną, a następnie Szko-
łę Rolniczą w Czarnocinie k. 
Koluszek, podjął w 1928 r. pracę jako instruktor 
kółek rolniczych w powiecie pułtuskim. W tym 
samym roku wstąpił do Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP (ZMW RP) i Polskiego Stron-
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nictwa Ludowego „Wyzwolenie”. W rodzinne 
strony powrócił w 1931 r. Osiadł na gospodar-
stwie rolnym w Tymoteuszewie i przez kilka 
lat był prezesem tamtejszego koła ZMW RP.
W 1931 r. został prezesem Zarządu Powiatowego 
ZMW w Mińsku Mazowieckim, w 1932 r. – se-
kretarzem, w latach 1934-1935 – I wicepre-
zesem, w 1936 r. – prezesem, w latach 1937-
1939 – ponownie I wiceprezesem. W latach 1931 
i 1934 był skarbnikiem w Zarządzie Wojewódz-
kim Stronnictwa Ludowego. Po 1 września 
1939 r. aktywnie włączył się w organizowanie 
konspiracyjnych komórek ruchu ludowego. 
W 1940 r. przewodniczył Powiatowemu Kie-
rownictwu Ruchu Ludowego, tworzył gminną 
organizację SL „Roch” i oddział Batalionów 
Chłopskich (→ Bataliony Chłopskie) w po-
wiecie mińskim. Od stycznia 1941 r. pełnił 

Dowód Józefa Władysława Łobody z 1939 r. 
– fot. archiwum Marii Kasprzak

Świadectwo urodzenia i chrztu Józefa Władysława 
Łobody – fot. archiwum Marii Kasprzak (córki Władysława)

funkcję komendanta mińskiego Obwodu BCh, 
od połowy 1943 r. był delegatem rządu w po-
wiecie. We własnym domu ulokował siedzibę 
PKRL, punkt kontaktowy BCh oraz skrzynkę 
łączności i kolportażu prasy konspiracyjnej. 
Aresztowany wraz z żoną Jadwigą (→ Łoboda 
Jadwiga) przez gestapo 6 lipca 1944 r. w czasie 
przewożenia prasy konspiracyjnej (na drodze 
do Mińska Mazowieckiego), więzień Pawiaka 
i obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, 
zamordowany w 1944 r. Rozkazem KG BCh 
awansowany do stopnia kapitana i odznaczony 
Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Ma 
symboliczny grób na cmentarzu w Jakubowie.

Źródło:
Popiel P., Ruch ludowy i ludowcy w powiecie Mińsk, [w:] „Rocz-
nik Mińsko-Mazowiecki” nr 14, 2006, s. 23-39.
Kronika wsi Ludwinów.
Jurkowa H., Działalność ruchu ludowego w powiecie mińskim 
w okresie okupacji hitlerowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
Ludwinowa [w:] „Rocznik Mińsko-Mazowiecki” tom 24, 2016.
Ruch ludowy na Mazowszu , Kurpiach i Podlasiu. Materia-
ły sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez Zakład 
Historii Ruchu Ludowego przy NK Komisję Historyczną 
WK ZSL w Warszawie w dn. 20.11.1973 r., Warszawa, 1975.

Zaświadczenie Warszawskiego Sądu 
Metropolitarnego dot. Józefa Władysława Łobody 

– fot. archiwum Marii Kasprzak
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ŁOŚ WANDA 

(1897-1974) z domu Danielewska, siostrzenica 
Adama Patockiego (→ Patocki Adam); zwią-
zana z Witkowizną (→ Witkowizna) od wcze-
snego dzieciństwa. Jako niemowlę (jej matka 
umarła, gdy Wanda miała dwa miesiące) została 
przywieziona z Mrozów do Witkowizny, gdzie 
opiekowały się nią jej babcia (z Rostkowskich 
Patocka) oraz ciocia Maria Patocka.
W 1920 r. ukończyła kurs ogrodniczo-pszcze-
larski. W 1926 r. wyszła za mąż za inż. Ludwi-
ka Łosia i wyjechali do Brześcia, gdzie zastał 
ich wybuch wojny. Mąż jej wyjechał na front, 
ona zaś z dwojgiem dzieci, Iwo i Ewą, została 
w domu. Po aneksji tej części Polski przez ZSRR, 
unikając wywiezienia w głąb Rosji, przedostała 
się z dziećmi przez „zieloną granicę” i dotarła do 
Witkowizny. Pozostała tu przez całą okupację, 
zajmując się domem i ogrodem, a jej kuzynka, 
Krystyna Sławińska (→ Sławińska Krystyna 
z Patockich), prowadziła fermę lisów. W kwiet-
niu 1945 r. wrócił z oflagu jej mąż. Połączona 
rodzina wyjechała do Łodzi. 

Źródło:
Wspomnienia rodzinne córki Ewy.

ŁUNIEWSKI TYMOTEUSZ 

Ur. 1847 r. w Sokołowie Podlaskim, zm. 1905 r. 
w Warszawie; syn Karola Marcelego i Marianny 
Anny z Łuniewskich. Żonaty dwa razy: w 1875 r. 
z Marią Zabiełłówną (rozwód 1881 r.), w 1884 r. 
z Marią Izabelą Boglewską. Pozostawił po sobie 
cztery córki: Kazimierę (z pierwszego małżeń-
stwa), Marię Annę, Zofię Adelę i Annę Stani-
sławę oraz syna Michała Adama. 
Powstaniec styczniowy, ziemianin, wynalazca, 
racjonalizator, meteorolog, etnograf, archeolog, 

Dwór w Łaziskach – dożynki we dworze w 1904 r.
Tymoteusz Łuniewski odbiera od kobiet płody rolne 

– fot. ze zbiorów dr Katarzyny Broczek

Przybysz K., Konspiracyjny Ruch Ludowy ma Mazowszu 1939-
1945, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 112.
Księga poległych i pomordowanych żołnierzy Batalionów 
Chłopskich 1940-1945, Warszawa 1995.

agronom i społecznik, członek Cesarskiej Aka-
demii Nauk w Sankt Petersburgu.
Autor prac z dziedziny agronomii, za które 
otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Uprawa 
kartofli (1899), Jak należy uprawiać kartofle, 
Rolnictwo i uprawa ziemi u starożytnych rzy-
mian, Starożytne żarna w Polsce itd. Był jednym 
z autorów haseł do Encyklopedii staropolskiej, 
Encyklopedii rolniczej i Słownika geograficznego 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
Właściciel majątków ziemskich: Guzówka pod 
Stoczkiem Łukowskim (1870-1874), Korytnica 
(1874-1902), Łaziska (od 1902 r.) (→ Majątek 
ziemski Łaziska). 

Źródło:
Roguski M., Tymoteusz Łuniewski – od powstańca do pozyty-
wisty [w:] Rocznik Liwski, tom VII, Muzeum – Zbrojownia 
na Zamku; Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych „Sigil-
lum”, Liw,2014, s. 135-155.
http://www.archiwum2015.korytnica.pl/upload/Tymote-
usz%20Luniewski-%20od%20powstanca%20do%20pozy-
tywisty.pdf [dostęp 8.03.2019 r.].
Broczek K., Tymoteusz Łuniewski – rolnik i uczony [w:] Ze-
szyty Korytnickie, tom 3, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Korytnickiej, Korytnica 2011, s. 129-143. 
http://www.archiwum2015.korytnica.pl/upload/Zeszyty_t3w.
pdf [dostęp 8.03.2019 r.].
Szczygielski W., Łuniewski Tymoteusz [w:] Polski słow-
nik biograficzny, tom XVIII, Wrocław – Warszawa – Kra-
ków – Gdańsk 1973.
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tymoteusz-luniew-
ski [dostęp 8.03.2019 r.].
Rody i Rodziny Mazowsza: Łuniewscy z Korytnicy i Fonbergo-
wie – wywiad z dr. Andrzejem Rutkowskim, prawnukiem Tymo-
teusza Łuniewskiego, audycja z 22.03.2015 r. w Radiu dla Ciebie.
https://www.rdc.pl/podcast/rody-i-rodziny-mazowsza-lu-
niewscy-z-korytnicy-i-fonbergowie/ [dostęp 30.03.2019 r.].



92

M

MAJĄTEK ZIEMSKI 
ANIELINEK 

Około 1859 r. Marceli Werner (dziedzic Mi-
stowa od lutego 1858 r.) erygował w obrębie 
dóbr Mistów nowy folwark Anielin – obecnie 
Anielinek (→ Anielinek). Nazwał go tak praw-
dopodobnie na cześć żony, którą była Aniela 
z Mierzwińskich, córka Stanisława i Ksawery 
z Czajkowskich.
26 maja 1860 r. Marceli Werner sprzedał Anie-
lin Romualdowi Jarkiewiczowi („w dobrach 
w okręgu szydłowieckim osiadłemu”) za 10 
tysięcy rubli srebrem. Folwark ten wraz z ko-
lonią wydzielony i zmierzony w 1859 r. miał 
„włók 15 morgów 21 i prętów 26 na miarę no-
wopolską”.
27 września 1862 r. Romuald Jarkiewicz sprzedał 
folwark Anielin „za 12 tysięcy rubli srebrem” 
Kazimierzowi Żelazowskiemu oraz Janowi 
i Marcjannie Żelazowskim (właścicielom dóbr 
Żelazów w powiecie węgrowskim) oraz Janowi 
Komorowskiemu (właścicielowi dóbr Komory 
w powiecie węgrowskim). W roku 1863 Anie-
lin miał już swoją księgę hipoteczną niezależnie 
od Mistowa.

Źródło:
Opracowanie Wojciecha Nowaka.
Drzewo genealogiczne rodziny Wójcickich z Mistowa oraz 
rodzin spokrewnionych, oprac. M. Wójcicki, www.wojciccy.
net [dostęp 10.2019 r.].

MAJĄTEK ZIEMSKI 
BRZOZÓWKA 

Składał się głównie z gruntów dzisiejszej wsi 
Brzozówka (→ Brzozówka) i Józefin (→ Józefin). 
Zabudowania dworskie znajdowały się na za-
chodnim krańcu wsi (obecnie → Gospodarstwo 
„Na KOŃcu wsi”). Majątek ziemski od zacho-
du graniczył z majątkiem Janów, od północy 
z dobrami ziemskimi Jakubów, od wschodu 
z majątkiem w Jędrzejowie, a od południa z roz-
ległymi lasami ciągnącymi się aż pod Mienię, 
należącymi do dóbr szpitalnych w Mieni. 
Na mocy ukazu z 1864 r. wydzielono z mająt-
ku 185 morgów gruntu (ok. 104 ha) pod nowo 
powstałą wieś Józefin, czasowo zwaną Józefów. 
W późniejszych latach przyłączono do Józefina 
tzw. osadę dworską znajdującą się na kolonii 
o wielkości 34 morgów (ok. 19 ha). W końcu 
XIX w. Brzozówka miała 87 mieszkańców 
i 404 morgi gruntu. Przed utworzeniem lotni-
ska w Janowie, Brzozówka leżała przy drodze 
łączącej dwa majątki ziemskie – Mienię i Ła-
ziska. Lotnisko nie tylko pozbawiło Brzozów-
kę bezpośredniego dostępu do trasy A2, ale 
również znacznie uszczupliło grunta należące 
do wsi, taki sam los spotkał również Józefin. 
Właściciele dóbr ziemskich w XIX i XX w.:
1. Józef Graf Grabowski – właściciel przed 1805 r.;
2. Józef Skoroszewski i jego żona Agnieszka 
z Garczyńskich – zakup 19.07.1805 za sumę 
70 000 złotych polskich;
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3. Agnieszka Skoroszewska z d. Garczyńska, 
wdowa po zmarłym 7.09.1925 Józefie, i jej córka 
Józefa zamężna z Józefem Koryckim;
4. Józef Korycki – zakup 20.08.1829 za sumę 
35 000 złotych polskich;
5. Kazimierz Lucjan, Cecylia Agnieszka, Anna, 
Marianna Walentyna, Justyna Franciszka ro-
dzeństwo Koryckich – na mocy spadku po zmar-
łym 3.12.1847 ojcu, Józefie Koryckim;
6. Józefa Korycka z d. Skoroszewska, wdowa 
po Józefie Koryckim – na mocy działów po-
między sukcesorami – prawo własności nabyła 
14.03.1852 za kwotę 80 000 złotych polskich;
7. Lucjan Załęski i jego żona Bronisława z Mal-
czów – zakup 3.07.1855 za sumę 96 000 zło-
tych polskich;
8. Włodzimierz Grabowski – zakup 26.07.1868 
za sumę 17 850 rubli srebrnych;
9. Helena Marianna Grabowska z d. Polińska 
i jej małżonek Maurycy Grabowski – zakup 
28.08.1874 za sumę 18 875 rubli srebrnych;
10. Aleksander Włodek i żona jego Aniela z Pa-
derewskich, Antoni Włodek, Franciszek i Alek-
sandra Gołembiowscy, Jan Gołembiowski, Józef 
i Regina Krupscy, Kazimierz Kozieracki, Alek-
sander i Józefa Żurowscy, Józef i Teresa Żukow-
scy – na mocy wspólnego kontraktu z 30.05.1884 
za ogólną sumę 41 945 rubli srebrnych zakupili 
dobra ziemskie i podzielili je między sobą (w ko-
lejnych latach następowały kolejne podziały 
zgodnie z prawem spadkowym oraz sprzedaże).

Źródło:
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Brzozówka [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Siedlce sygn. 62/759.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Tom XV, s. 249 – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slow-
nik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/249 [dostęp 3.04.2019 r.]. 

MAJĄTEK ZIEMSKI JAKUBÓW 

W XVIII w. właścicielami majątku ziemskie-
go w Jakubowie była rodzina Piłsudskich. Jan 
Chrystofor Piłsudski herbu własnego, starosta 
czerakowski w 1787 r. i starosta wiśniański, 
członek konfederacji targowickiej w 1792 r.; 
w 1792 r. został kawalerem Orderu Świętego 
Stanisława; zmarł przed 1821 r.

Jeszcze w I poł. XIX w. rodzina Jana Piłsudskie-
go mieszkała w Jakubowie, o czym świadczą 
metryki małżeństw córek Jana i Anny Piłsud-
skich z 1821 i 1822 r.
Antoni Piłsudski – dziedzic wsi Jakubów, 
w 1835 r. mieszkał w Warszawie, był świad-
kiem do aktu zgonu Agnieszki Skoroszewskiej 
(18.01.1844 w Jakubowie), dziedziczki Brzo-
zówki.
Karol Murawski – dziedzic dóbr Jakubów, zam. 
w Jakubowie.
Jerzy Konstanty Pawłowski – właściciel majątku 
ziemskiego w Jakubowie, ur. ok. 1852/1853 r., 
żonaty z Heleną Felicjanną Dudrewicz.
Roman Andrzejkowicz (→ Andrzejkowicz Ro-
man) – ur. ok. 1859 r., na początku dwudziesto-
lecia międzywojennego właściciel ziemski Jaku-
bowa i Przytoki (→ Majątek ziemski Przytoka). 
Franciszek Czyżewski – ur. w 1875 r. w Jaku-
bowie, nabył drogą kupna resztówkę majątku 
w Jakubowie o powierzchni 3 włók, wraz z mu-
rowanym domem (dom ten, obecnie w ruinie, 
jest najstarszym domem murowanym w gminie 
Jakubów) i oborami murowanymi bez dachów 
(wcześniej uległy spaleniu).

Źródło:
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

MAJĄTEK ZIEMSKI ŁAZISKA 

Stanowił rozległy majątek obejmujący znaczną 
część obecnej gminy Jakubów. W jego skład 
wchodziły grunta pod dzisiejszymi wsiami 
(część z nich nie istnieje): Aleksandrów, Budy 
Kumińskie, Budy Przytockie (pierwotnie zwa-
ne Gabryelów), Gęsianka, Góry, Jeżakowizna 
(wcześniej Hryniewizna), Krupowizna, Lu-
dwinów, Marianka, Moczydła, Olechowizna 
(zwana także Olechów/Papiernia), Przytoka, 
Rębiska, Rządza (zwana także Budy Rządzkie), 
Szczytnik, Tymoteuszew. 
Przed 1841 r. grunta te rozpościerały się na prze-
strzeni 6385 morgów (ok. 3576 ha). Były to tereny 
głównie zalesione, wśród których znajdowały 
się niewielkie osady mieszkalne. Na skutek licz-
nych dzierżaw wieczysto-czynszowych, a tak-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Świętego_Stanisława
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Świętego_Stanisława
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że po uwłaszczeniu chłopów w 1864 r., dobra 
ziemskie w latach 80. XIX w. skurczyły się do 
obszaru 1277 morgów (ok. 715 ha), z czego na-
dal połowę stanowiły lasy. W początkach XX w. 
dobra ziemskie zajmowały obszar 29 włók, tj. 
ok. 900 morgów (ok. 504 ha). Do II wojny świa-
towej majątek zmniejszył się do 50 ha. 
Centrum majątku był dwór oraz zabudowania 
dworskie, które znajdowały się na zachod-
nim końcu Łazisk, tuż przy drodze na Mistów. 
Dwór był drewniany, otynkowany, zbudowany 
na planie litery T, kryty gontem z pięcioma mu-
rowanymi kominami. Po II wojnie światowej 
został częściowo rozebrany, a później popadł 
w ruinę i nie zachował się do czasów obec-

nych. W 1865 r. w skład zabudowań dworskich 
oprócz dworu wchodziły takie budynki jak: 
murowana oranżeria z dwoma murowanymi 
kominami, drewniany dom folwarczny o dwóch 
murowanych kominach, lodownia z zewnątrz 
murowana z kamienia polnego, a w środku 
cembrowana drewnem, drewniany spichlerz 
i stodoła, drewniane, ale z murowanymi słu-
pami holendernia i stajnia, kurniki i chlewy 
z drewnianych desek, a wszystko kryte gon-
tem. Ponadto był tam ogród owocowy z ok. 
500 drzewami owocowymi. Wodę czerpano 
z dwóch studni, każda z żurawiem, cembro-
wana drewnem.
Na początku XX w., kiedy T. Łuniewski kupo-
wał majątek, zauważył, że budynki są bardzo 
liche, uprawy źle prowadzone, a ładny park 
sprawiał wrażenie opuszczonego, z inwentarza 
żywego w majątku było ok. 80 krów i 14 koni. 
Właściciele dóbr ziemskich Łaziska począw-
szy od 1818 r.:
1. Aleksander Rożniecki (→ Rożniecki Alek-
sander) – zakupił dobra 26.03.1818 od Eleonory 
z Dembowskich hrabiny Wodzickiej, wdowy 
po Jakubie Wodzickim; 
2. Aniela hr. Jezierska Scipio del Campo (→ Je-
zierska Scipio del Campo Aniela, hr.) – zakup 
na publicznej licytacji z 25.05.1841 za kwotę 
243 500 złotych polskich;
3. Jan Gottlieb Langner (→ Langner Jan Got-
tlieb) i Rozalia z Suckertów (Sukertów) – zakup 
na publicznej licytacji 4.03.1871;
4. Szczepan Garszczyński – zakup 05.10.1873 
za sumę 32 000;
5. Tymoteusz Łuniewski (→ Łuniewski Tymo-
teusz) – zakup 19.03.1902 za sumę 70 653 ruble;
6. Maria Izabela Antonina Łuniewska z d. Bo-
glewska – spadek po zmarłym 20.04.1905 mężu 
Tymoteuszu Łuniewskim, do podziału z dzieć-
mi: Marią Anną, Zofią Adelą, Anną Stanisławą 
i Michałem Adamem;
7. Maria Anna Fonberg z d. Łuniewska – po śmier-
ci matki, majątek prowadziła wraz z mężem Ma-
teuszem Fonbergiem, a po powrocie z wojennej 
niewoli również z bratem Michałem;
8. Monika Fonberg-Broczek – obecna właściciel-
ka siedliska po dworze wraz z parkiem dwor-
skim.

Mapa z 1937 r. przedstawiająca układ zabudowań wsi 
Łaziska wraz z widocznym budynkiem dworu 

Fot. http://maps.mapywig.org
[dostęp 30.03.2019 r.]

Dwór w Łaziskach z początku XX w. 
Fotografia odnaleziona pod artykułem – Broczek 
K. (2011) Tymoteusz Łuniewski – rolnik i uczony [w:] 

Zeszyty Korytnickie, tom 3, Korytnica, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Korytnickiej (s. 129-143) – autorka 

artykułu informuje, że fotografia pochodzi z książki 
Jerzego Długołęckiego Czas miniony niezapomniany
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Źródło:
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Siedlce sygn. 62/759.
Dziennik Warszawski z 20 maja [1 czerwca] 1865 r., nr 121, 
dział: Obwieszczenia Sądowe i Administracyjne, s. 10-11 
(1220-1221).
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, Tom V, s. 621, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geo-
graficzny/Tom_V/621 [dostęp: 30.03.2019 r.].
Broczek K., Tymoteusz Łuniewski – rolnik i uczony [w:] Zeszyty 
Korytnickie, tom 3, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnic-
kiej, Korytnica 2011, s. 129-143 – http://www.archiwum2015.
korytnica.pl/upload/Zeszyty_t3w.pdf [dostęp 8.03.2019 r.].
Kołodziejczyk A., Tymoteusz Łuniewski 1847-1905; Korespon-
dencja przyjaciół. Listy Zygmunta Glogera do Tymoteusza Łu-
niewskiego z lat 1879-1904 [w:] Zeszyty Korytnickie, tom 1, 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej, Korytnica 2009, 
s. 9-89 – http://www.archiwum2015.korytnica.pl/upload/Ze-
szyty%20korytnickie.pdf [dostęp 8.03.2019 r.].
Rody i Rodziny Mazowsza: Łuniewscy z Korytnicy i Fonber-
gowie – wywiad z dr. Andrzejem Rutkowskim, prawnukiem 
Tymoteusza Łuniewskiego, audycja z 22.03.2015 r. w Radiu 
dla Ciebie – https://www.rdc.pl/podcast/rody-i-rodziny-
-mazowsza-luniewscy-z-korytnicy-i-fonbergowie/ [dostęp 
30.03.2019 r.].

MAJĄTEK ZIEMSKI PRZYTOKA 

Odłączony od dóbr Łaziska w 1871 r. decy-
zją Jana Gottlieba Langnera (→ Langner Jan 
Gottlieb), ówczesnego właściciela dóbr Łazi-
ska (→ Majątek ziemski Łaziska). Wydzielony 
teren zajmował 663 morgi 17 prętów gruntu 
(ok. 372 ha), z czego 279 morgów stanowiły 
grunty orne, 25 morgów łąki, 352 morgi lasy i 7 
morgów było nieużytków. Folwark od północy 
graniczył ze wsiami Budy Przytockie i Marian-
ka, od wschodu z dobrami Kałuszyn i wsią 
Przytoka, od południa i zachodu z dobrami Ję-
drzejów i dodatkowo od zachodu ze wsią Alek-
sandrów. Folwark na przełomie XIX i XX w. 
częściowo został rozparcelowany okolicznym 
włościanom. W 1921 r. miał powierzchnię 
304 morgów i 137 prętów gruntu (ok. 173 ha). 
W czasie II wojny światowej folwark został 
przejęty przez Niemców na Liegenschaft, za-
rządca nazywał się Ruban. Natomiast żołnierze 
wojsk sowieckich w jednym z pokoi urządzili 
kuźnię. Gdy folwark wchodził jeszcze w skład 
dóbr Łaziska, dwór był drewniany i kryty sło-

mą. Później pobudowano dwór składający się 
z dwóch parterowych budynków – niższego 
domu gospodarczego oraz wyższego domu 
właściwego, oba na planie prostokąta. Niższa 
część została rozebrana tuż po wojnie. Dom 
odznaczał się jak na tamte czasy nowocze-
snością – był skanalizowany, z bieżącą wodą 
i centralnym ogrzewaniem. Zachował się do 
dziś i służy za mieszkanie dla potomków ostat-
niego właściciela, a jeden z pokoi zachował 
wystrój z pocz. XX w. z oryginalnie malo-
wanymi ścianami przez malarza o nazwisku 
Cyganowski. Przy folwarku funkcjonowała 
karczma, która w 1875 r. została zrabowana 
i spalona. W okresie 20-lecia międzywojennego 

 Widok na oryginalnie zachowaną werandę 
wraz z południową ścianą dworu 
– fot. Ewa Migdalska [lipiec 2011]

Wnętrze jednego z pokoi we dworze 
z zachowanymi z pocz. XX w. ścianami, 

malowanymi na wzór desek zwieńczonych kiściami 
winogron – fot. Ewa Migdalska [lipiec 2011]
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w ramach folwarku działał młyn spalinowy, 
który służył okolicznym rolnikom.
Właściciele folwarku Przytoka od chwili wy-
łączenia z majątku Łaziska:
1. Gottlieb Langner – do 5.03.1873 r.;
2. Karolina Huhle z d. Suckert (→ Huhle Ka-
rolina) – zakup 5.03.1873 za sumę 15 000 rubli 
srebrnych, do śmierci – 20.07.1904; 
3. Spadkobiercy po zmarłej bezdzietnie Karo-
linie Huhle z d. Suckert: Eugenia Alicja Ko-
rzycka z d. Langner, Karolina Natalia Waiss 
z d. Langner, Kamila Emma Lampe z d. Lan-
gner, Stefania Wanda Turowska z d. Langner, 
Władysław Gerhard Suckert, Stanisław Alek-
sander Suckert, Marian Suckert, Władysław 
Suckert, Aleksandra Tekla Krzanowska z d. 
Suckert, Melania Amelia Bobke z d. Suckert, 
Karolina Paulina Martwich z d. Suckert, Alek-
sander Wacław Suckert. 
Przez kolejne lata zmieniał się udział pomiędzy 
spadkobiercami – cześć z nich odkupywała 
części należne pozostałym.
4. Maria Piotruszewska z d. Andrzejkowicz 
– brak danych o tym, kiedy weszła w posiadanie 
dóbr, ale jest wymieniana w księdze wieczystej 
jako właścicielka.
5. Roman Andrzejkowicz (→ Andrzejkowicz 
Roman) – zakup 19.09.1921 za sumę długów 
ciążących na dobrach, tj. 24 746 rubli 66 ko-
piejek oraz z dopłatą 12 000 marek, majątek 
był w jego posiadaniu do śmierci – 26.12.1938;
6. Spadkobiercy po Romanie Andrzejkowiczu: 
Roman Andrzejkowicz, Wanda Majchrowska 
z d. Andrzejkowicz;
7. Bolesław Broniarek – zakup 30.12.1942 r.

Źródło:
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Przytoka [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Przytoka [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Siedlce sygn. 62/759.
Dziennik Warszawski z 20 maja [1 czerwca] 1865 r., nr 121, 
dział: Obwieszczenia Sądowe i Administracyjne, str. 10-11 
(1220-1221).
Migdalska E., Płonący szynk – tragedia w rodzinie Siudek [w:] 
„Rocznik Mińsko-Mazowiecki”, tom 26, Towarzystwo Przyja-
ciół Mińska Mazowieckiego, Mińsk Mazowiecki 2018, s. 81-94.
Wspomnienia Adama Broniarka – spisane przez Ewę Mi-
gdalską w 2011 r.

MAŻORETKI 

Z jęz. fran. majorette – majorki, dziewczyny 
ubrane w paradne stroje z elementami umun-
durowania galowego różnych służb i formacji. 
Mażoretki prezentują choreograficzne układy 
taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, 
żonglując i podrzucając przy tym pałeczkami 
mażoretkowymi (tzw. batony). Mażoretki speł-
niają funkcję widowiskowego dodatku, a także 
przy pomocy wykonywanych gestów, sygnali-
zują zbliżający się zakręt, zakończenie utworu, 
zmianę rytmu. 
Inicjatorem założenia grupy mażoretek w gmi-
nie Jakubów jest wójt Hanna Wocial (→ Wocial 
Hanna, wójt). Aktualnie działają dwie grupy 
mażoretek: młodsza i starsza. Trenerem i cho-
reografem grup od początku jest Honorata Gru-
dzień. Pierwszy występ odbył się 5 maja 2019 r. 
podczas gminnego Dnia Strażaka.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Występ mażoretek, Jakubów 2019 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choreografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orkiestra_dęta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałeczki_mażoretkowe


Alfabet wspomnień

97

M
MIEJSCA HISTORYCZNE

JAKUBÓW
1. Miejsce pamięci narodowej – pomnik upa-
miętniający bohaterów poległych w walkach 
o niepodległość ojczyzny w latach 1918-1920. 
Odsłonięty 11 listopada 1922 r. w 4. rocznicę 
odzyskania niepodległości.
Napis na pomniku:
1918-1922, W HOŁDZIE POLEGŁYM BOHA-
TEROM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY, JAKU-
BÓW 11.XI.1922 r. RODACY.

Pomnik w Jakubowie – fot. Przemysław Piątkowski

2. Grób Nieznanego Żołnierza w Jakubowie 
– zbiorowa mogiła na cmentarzu parafialnym 
w Jakubowie, w której pochowana jest niezna-
na liczba bezimiennych żołnierzy, poległych 
w latach 1939-1945.
Napis na tablicy:
ŻOŁNIERZOM, POLEGŁYM W OBRONIE
OJCZYZNY, W LATACH 1939-1945.

Grób Nieznanego Żołnierza w Jakubowie 
– fot. Przemysław Piątkowski

3. Grób por. Armii Krajowej Wiktora Leszczyń-
skiego ps. „Ostoja” na cmentarzu parafialnym 
w Jakubowie, zmarłego w wyniku ran odnie-
sionych podczas walk w Wielgolesie w listo-
padzie 1943 r.

Grób por. Wiktora Leszczyńskiego ps. „Ostoja”  
– fot. Przemysław Piątkowski

4. Grób żołnierza Armii Krajowej Stanisława 
Żelazowskiego ps. „Orlicz” na cmentarzu para-
fialnym w Jakubowie, który poległ podczas próby 
odbicia więźniów w Latowiczu w lutym 1944 r.

Grób Stanisława Żelazowskiego ps. „Orlicz” 
w Jakubowie – fot. Przemysław Piątkowski

5. Głaz z tablicą upamiętniającą postać Teo-
fila Zawadzkiego, dawnego kierownika szko-
ły – znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej 
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w Jakubowie. Został umieszczony 13 kwietnia 
2010 r. podczas obchodów 70. rocznicy zbrod-
ni katyńskiej. Tego dnia na placu przed szkołą, 
w ziemi przywiezionej z Katynia, został po-
sadzony dąb pamięci poświęcony Teofilowi 
Zawadzkiemu. Obok stanął głaz z tablicą upa-
miętniającą osobę zamordowanego.
Napis na tablicy:
Jakubów, 13.04.2010 r. DĄB PAMIĘCI posa-
dzony dla uhonorowania porucznika Teofila 
Zawadzkiego ur. 18.02.1899 r. w Dźwinaczach
zamordowanego strzałem w tył głowy przez 
NKWD w Katyniu w roku 1940.

Głaz z tablicą upamiętniającą Teofila Zawadzkiego 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

6. Tablica upamiętniająca 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości odsłonięta 9 listo-
pada 2018 r. 

Tablica upamiętniająca 100-lecie odzyskania nie-
podległości w Jakubowie – fot. archiwum Urzędu 

Gminy Jakubów

7. Tablica pamięci Ryszarda Kaczorowskie-
go – znajduje się na skwerze imienia Ryszarda 
Kaczorowskiego w Jakubowie. Odsłonięcie tabli-
cy odbyło się 26 listopada 2013 r. przez Karolinę 
Kaczorowską, żonę Ryszarda Kaczorowskie-
go – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. 
Tego dnia odsłonięto również tablicę poświę-
coną wizycie prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego w Gimnazjum im. Orła Białego w dniu 
24 lutego 2006 r.

Tablica pamięci Ryszarda Kaczorowskiego 
– fot. Daria Lisiecka

8. Głaz z tablicą upamiętniającą 80-lecie wy-
buchu II wojny światowej – upamiętniający 
bohaterstwo żołnierzy, partyzantów i ludności 
cywilnej w 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, znajdujący się przy ul. Mińskiej w Jaku-
bowie. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło podczas 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
w dniu 11 listopada 2019 r. Jest jedną z tablic 
przekazanych przez Muzeum Ziemi Mińskiej 
samorządowcom gmin z powiatu mińskiego. 
Napis na tablicy:
W 80. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ WOBEC BOHATERSTWA ŻOŁ-
NIERZY, PARTYZANTÓW I LUDNOŚCI 
CYWILNEJ W LATACH NAZNACZONYCH 
LUDOBÓJSTWEM I POGARDĄ Z RĄK NA-
JEŹDŹCÓW POLSKI: III RZESZY NIEMIEC-
KIEJ I ZWIĄZKU SOWIECKIEGO
CHWAŁA ∙ PAMIĘĆ ∙ CZEŚĆ MIESZKAŃCY 
POWIATU MIŃSKIEGO 1 WRZEŚNIA 2019
MZM w Mińsku Mazowieckim.
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Tablica upamiętniająca 100-lecie odzyskania 
niepodległości w Ludwinowie 

– fot. achiwum Urzędu Gminy Jakubów

WIŚNIEW
1. Pomnik przed budynkiem Szkoły Podsta-
wowej poświęcony pamięci żołnierzy 7. Puł-
ku Ułanów Lubelskich, walczących w 1939 r. 
w rejonie wsi Wiśniew. 

Pomnik pamięci żołnierzy 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich w Wiśniewie – fot. Katarzyna Parol

2. Grób Nieznanego Żołnierza w Wiśniewie 
– mogiła zbiorowa na cmentarzu mariawickim 
w Wiśniewie, nieznanych z nazwiska żołnierzy 
7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimie-
rza Sosnkowskiego z Mińska Mazowieckiego, 
poległych w walce z Niemcami 12 września 
1939 r. w rejonie wsi Wiśniew. 
Napis na tablicy:
ŻOŁNIERZOM 7 PUŁKU UŁANÓW POLE-
GŁYM WE WRZEŚNIU 1939 ROKU.

Głaz z tablicą upamiętniającą 80-lecie wybuchu 
II wojny światowej – fot. Dawid Ewiak

LUDWINÓW
1. Miejsce pamięci narodowej – pomnik odsło-
nięty 11 listopada 1938 r. w 20. rocznicę odzy-
skania niepodległości.

Pomnik w Ludwinowie 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

2. Tablica upamiętniająca 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości odsłonięta 27 
października 2018 r. 
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Grób Nieznanego Żołnierza w Wiśniewie – fot. archi-
wum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie

3. Mogiła żołnierska w Wiśniewie – mogiła st. 
uł. Ryszarda Kowalskiego, poległego w 1920 r. 
na cmentarzu rzymskokatolickim w Wiśniewie. 
Obok symboliczny grób braci Kaszubskich, 
którzy stracili życie podczas II wojny światowej 
w łagrach sowieckich.

Mogiła żołnierska w Wiśniewie 
– fot. Przemysław Piątkowski

4. Mogiła zbiorowa 
5-osobowej rodziny 
Barejów na cmentarzu 
rzymskokatolickim 
w  Wiśniewie  –  ofiar 
niemieckich represji, 
którzy zostali zamor-
dowani w 1944 r.

Mogiła rodziny Barejów 
w Wiśniewie – fot. archi-
wum Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jakubowie

MIŁACZEWSKA JUSTYNA 
MAŁGORZATA 

(ur. 1976 r. w Mińsku Mazo-
wieckim) sekretarz gminy Ja-
kubów.
Absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1997 r. za-
trudniona w Urzędzie Gminy 
Jakubów, od stycznia 2011 r. 
pełni funkcję sekretarza gmi-
ny Jakubów.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

MISTÓW 

Liczba mieszkańców: 523 (stan na 30.06.2019 r.), 
położony na zachód od Jakubowa. W najdaw-
niejszych czasach sołectwo Mistów należało do 
dóbr Mińska. W 1473 r. przeszło w posiadanie 
właścicieli ziemskich Jakubowa i okolic (→ Ma-
jątek ziemski Jakubów). W historii miejscowo-
ści występowało wiele zbliżonych nazw, w tym 
między innymi: Miestowe, Niestowe, Mistowo. 
W 1576 r. Nistowe znajdowało się w powie-
cie czerskim i należało do parafii mińskiej. 
Dnia 23.01.1825 r. ksiądz Józef Niecałkiewicz, 
Urzędnik Stanu Cywilnego w Mińsku, jako 
nazwę miejscowości zapisał – Mistów. Pod ko-
niec w XVIII w. z mińskich dóbr został wyod-
rębniony Mistów, właścicielami zostali Łęscy. 
W 1827 r. w Mistowie odnotowano 35 domów 
i 322 mieszkańców. Po Łęskich właścicielami 
Mistowa i folwarku zostali Aksamitowscy, a od 
1833 r. byli nimi hrabiowie Lanckorońscy. Od 
1867 r. Mistów znalazł się w gminie Jakubów 
powiatu mińskiego (zwanego od 1869 r. nowo-
mińskim). Był to okres znoszenia pańszczyzny, 

Źródło:
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.
Księga miejsc pamięci narodowej powiatu mińskiego, red. L. Ce-
lej, Mińsk Mazowiecki 2009.
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co łączyło się z częściową parcelacją dotych-
czasowych dóbr ziemskich. Powstawały nowe 
kolonie i folwarki (np. Marcelin, Anielin). W II 
połowie XIX w. nastąpiły liczne zmiany właści-
cieli i licytacja. Na przełomie lat 70. i 80. XIX w. 
folwark mistowski zajmował powierzchnię 726 
morgów. Na początku XX w. właścicielami dóbr 
były siostry Pajewskie: Leontyna Frantowska 
i Leokadia Piekałkiewiczowa. 
W 1909 r. otworzono szkołę w domu prywat-
nym. W 1918 r. zorganizowano Ochotniczą 
Straż Pożarną (→ Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mistowie). Była tu kopalnia torfu. Rozwi-
jał się też ruch ludowy wywodzący się na tym 
terenie z PSL „Wyzwolenie”. W 1935 r. szkoła 
powiększyła się do 5 oddziałów, istniał sklep 
spożywczy i olejarnia, działał warsztat kowalski.
W 2005 r. erygowano tu parafię rzymskokato-
licką (→ Parafia rzymskokatolicka w Misto-
wie). Obecnie w Mistowie znajduje się szkoła 
podstawowa (→ Szkoła Podstawowa w Misto-
wie), najstarszy w gminie oddział Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Koło Emerytów, Rencistów 

Występ zespołu śpiewaczego z Mistowa, 2017 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Sołectwo Mistów wyróżnione za najlepszą inicjatywę, 
2019 r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

i Inwalidów, Koło Gospodyń Wiejskich. Wieś 
posiada także stację uzdatniania wody, sieć ka-
nalizacyjną, dogodną sieć drogową, co sprzyja 
rozwojowi budownictwa jednorodzinnego.
Do dziś w Mistowie zachował się krzyż z 1916 r. 
osadzony na kamiennym cokole, z napisem 
„Boże, zmiłuj się nad nami”.
Z Mistowa pochodzą: ks. Aleksander Wóycicki 
(→ Wóycicki Aleksander, ks. prof.), ks. Fran-
ciszek Cudny.

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Domańska L. i in., 100 lat OSP w Mistowie. 1918-2018, Mi-
stów 2018.
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

MŁYNY

Młyny wodne, które powstawały na terenie 
gminy Jakubów, były usytuowane głównie 
na rzece Rządzy, której źródło bije w lasach 
pomiędzy Marianką a Wólką Kałuską, tzw. 
Nowinach, w okolicach dawnej kolonii Pasieki. 
Rządza obfitowała w liczne ośrodki młyńskie. 
Te związane historycznie z Jakubowem znaj-
dowały się na odcinku rzeki pomiędzy wsiami 
Rządza a Gęsianka. Nazwy osad młyńskich 
łatwo rozpoznać po końcówce – „wizna”, np. 
Witkowizna, Krupowizna. Z czasem w gminie 
Jakubów zaczęły pojawiać się młyny, które nie 
potrzebowały strumienia do pracy, np. w An-
toninie stał młyn napędzany siłą wiatru – wia-
trak tzw. koźlak, który był własnością rodziny 
Zazdrosińskich, a przy folwarku w Przytoce 
funkcjonował młyn spalinowy.

Karol 
Laszkowski

Mirosław 
Sadoch

Renata 
Podsiadły
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Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251. 
Księga hipoteczna Osada młynarska Jeżakowizna [w:] Hi-
poteka w Mińsku Mazowieckim, AP Siedlce sygn. 62/759.
Dziennik Warszawski z 20 maja [1 czerwca] 1865 r., nr 121, 
dział: Obwieszczenia Sądowe i Administracyjne, s. 10-11 
(1220-1221).

Młyn w Jeżakowiznie – źr. Cabaj A., Katalog zabyt-
ków budownictwa przemysłowego w Polsce, powiat 

Mińsk Mazowiecki, województwo warszawskie, tom V, 
zeszyt 1, Wrocław 1973 r.

Młyn Krupowizna – młyn wodny na rzece Rzą-
dzy, wzmiankowany już w XVI w. jako młyn 
Krupa lub Giel należący do dóbr królewskich 
w Stanisławowie. W końcówce XVIII w. wszedł 
w skład dóbr ziemskich Łaziska jako osada 
młyńska Krupowizna. Odłączony od tych dóbr 
w 1862 r. wraz z 22 morgami gruntu (ok. 12 ha). 
Właścicielem młyna został Walenty Szpicer, 
który zakupił go za 1 050 rubli srebrnych i do-
datkowo opłacał roczny czynsz w wysokości 75 
rubli srebrnych. W XIX i XX w. właścicielami 
Krupowizny byli: Adam Piotrowski i jego żona 

WIG – Mapa taktyczna Polski – arkusz Tłuszcz 1:25 000 z 1935 r. – fot. fragment obejmujący rzekę Rządza na od-
cinku, na którym funkcjonowały młyny. Miejsce młyna zaznaczone graficznie jako „gwiazdka”

Młyn Jeżakowizna (Hryniewizna) – osada 
młyńska z młynem wodnym Jeżakowizna, 
dawniej zwana Hryniewizna, została w 1867 r. 
oddzielona od dóbr Łaziska wraz z 45 morgami 
gruntu (ok. 25 ha) (→ Majątek ziemski Łazi-
ska). Młyn wówczas stał się własnością Michała 
Sienkowskiego, który kupił go za 1 500 rubli 
srebrnych i dodatkowo płacił roczny czynsz 
w wysokości 142 rubli srebrnych i 50 kopie-
jek. Następnie właścicielami zostali Stanisław 
i Franciszka Michalczykowie, a później Tade-
usz Kowalczyk. Młyn funkcjonował w czasie 
II wojny światowej oraz tuż po niej, w latach 
70. XX w. już nie mielił zboża.
Zachowany do dziś budynek młyna pochodzi 
z 1918 r., usytuowany jest tuż przy drodze Ja-
kubów – Dobre. Budynek drewniany, piętro-
wy, konstrukcji ryglowej z półpiętrem zwanym 
pudem przyległym do ściany tylniej i ścian 
bocznych. Wewnątrz starannie wykończony 
przy użyciu wysokiej klasy budulca. Pracował 
wykorzystując następujące urządzenia młyń-
skie: 2 walce, 2 kamienie sztuczne, łuszczarkę 
automatyczną firmy Mars służącą do wyrobu 
kaszy jęczmiennej, pytel 6-graniasty z przed-
pytlem do odsiewania mąki, 2 cylinderki ziar-
nowe i trier. Do napędu młyna służyła turbina 
Francisa o mocy 15 KM, a później silnik elek-
tryczny o mocy 10 KW. W młynie zachowało 
się kilka zużytych kamieni francuskich. 

Źródło:
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszaw-
skie, tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973, s. 20.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, tom III, s. 581 – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slow-
nik_geograficzny/Tom_III/581 [dostęp 6.04.2019 r.].
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Antonina z Siankowskich, rodzina Sawickich, 
Józef Zaleski, Jan Michalikowski, F. Dyzbowski, 
Adam Kozłowski, Władysław Sitnicki, Aleksy 
Majewski, Jan Dziubak, rodziny Gałązków, 
Nowakowskich oraz Stefan Patocki. W 1928 r. 
właścicielem Krupowizny był Jan Gałązka, 
wówczas młyn wraz z 30 morgami gruntu (ok. 
17 ha) oraz ze stawem rybnym wyceniony był 
na 55 tysięcy.
Budynek młyna był drewniany o konstrukcji 
ryglowej, dwukondygnacyjny, z półpiętrem, tzw. 
pudem, ścianą szczytową skierowany w stronę 
rzeki. Na środkowej belce nośnej wyryto rok 
1893 jako rok budowy. Początkowo napędza-
ny poprzez dwa koła korzeczne, w 1925 r. za-
instalowano turbinę Francisa o mocy 15 KM. 
W latach 70. XX w. młyn był już nieczynny, 
w budynku przechowywano zabytkowe walce 
firmy Ganz pochodzące z 1898 r.
Źródło:
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszaw-
skie, tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973, s. 22-23.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Tom IV, s. 732 – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slow-
nik_geograficzny/Tom_IV/732 [dostęp 6.04.2019 r.].
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Księga hipoteczna Osada młynarska Krupowizna [w:] Hi-
poteka w Mińsku Mazowieckim, AP Siedlce sygn. 62/759.
Dziennik Warszawski z 20 maja [1 czerwca] 1865 r., nr 121, 
dział: Obwieszczenia Sądowe i Administracyjne, s. 10-11 
(1220-1221).

Budynek młyna w Krupowiźnie – źr. Cabaj A., Kata-
log zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, 

powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszawskie, 
tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973 r.

Młyn Olechowizna – powstał we wsi Olechów, 
znanej też pod nazwą Papiernia (→ Papier-
nia Olechów) – nazwa pochodzi od założonej 
przez małżonków Scipio del Campo w 1853 r. 
fabryki papieru. W początkach XVIII w. we 
wsi był młyn wzmiankowany pod nazwą Olko. 
W 1842 r. wieś została oddzielona od dóbr Ła-
ziska wraz z 19 morgami 200 prętami gruntu 
(ok. 11 ha), do lat 80. XIX w. powiększyła swo-
ją powierzchnię do 90 morgów gruntu (ok. 50 
ha). We wsi oprócz młyna była jeszcze karczma. 
W księdze hipotecznej zapisano następujących 
właścicieli: Jakub Możdzeń-Możdżyński, Pa-
weł i Jan Synkowscy (Siankowski), Stanisław 
Władysław Michalczyk i jego małżonka Józefa 
Franciszka z Radziów. Ostatnim właścicielem, 
w latach 70. XX w., był Tadeusz Wypustek.
Budynek młyna, który pochodził z końca 
XIX w., wybudowany został na starych fun-
damentach kamiennych łączonych zaprawą wa-
pienną. Urządzenia produkcyjne i mieszkalne 
znajdowały się pod jednym dachem. W 1929 r. 
założono turbinę wodną Francisa, która za-
stąpiła dwa koła korzeczne, a cały budynek 
przebudowano. Na wyposażeniu młyna były 
nieużywane już kamienie młyńskie, wrzecio-
na i paprzyce, a w rzece znaleziono zabytkowy 
kamień młyński z granitu. Kres funkcjonowa-
nia młyna przypadł przed latami 60-70. XX w.

Młyn wodny w Olechowiźnie – Papierni z 1937 r. 
– źr. Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemy-

słowego w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, wojewódz-
two warszawskie, tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973 r.
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Źródło:
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszaw-
skie, tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973, s. 34.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Tom VII, s. 456 – http://dir.icm.edu.pl/pl/
Slownik_geograficzny/Tom_VII/456 [dostęp 6.04.2019 r.].
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Księga hipoteczna Osada młynarska Olechów [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Siedlce sygn. 62/759.
Dziennik Warszawski z 20 maja [1 czerwca] 1865 r., nr 121, 
dział: Obwieszczenia Sądowe i Administracyjne, s. 10-11 
(1220-1221).

Młyn w Witkowiźnie – w 1827 r. Witkowizna 
(→ Witkowizna) była 1-zagrodową osadą z 6 
mieszkańcami, należącą do dóbr ziemskich 
Jakubów, z których w 1845 r. nastąpiło jej wy-
dzielenie. Na przestrzeni lat właścicielami młyna 
byli m.in. Antoni Piłsudski, dziedzic Jakubo-
wa, zm. 25.01.1849 (spokrewniony z Marszał-
kiem Józefem Piłsudskim poprzez swojego 
2x pradziadka, Jana Kazimierza Piłsudskiego 
żyjącego w XVII w., który był dla Marszałka 
4x pradziadkiem), Idzi i Katarzyna z Bebów 
małżonkowie Przewoscy (Przeworscy), Julia 
z Bebów zamężna za Romanem Ziółkowskim, 
Jan i Łucja Rostkowscy, Maria z Rostkowskich 
Patocka, Kazimierz Leon i Maria Zofia Patoc-
cy, Adam Stefan Patocki (→ Patocki Adam).
W 1858 r. osada z młynem oraz prawem propi-
nacji była wystawiona na sprzedaż za cenę 5 000 
rubli srebrnych, przynosiła dochody w wyso-
kości 180 rubli srebrnych, a jesienią 1857 r. wy-
siano na jej gruntach zboża ozimego w ilości 
18,5 korca. Do lat 80. XIX w. osada nieznacznie 
się rozrosła – miała 4 domy i 13 mieszkańców, 
a właścicielami Witkowizny była wówczas ro-
dzina Patockich.
Dziś Witkowizna jest częścią wsi Wola Polska 
(→ Wola Polska). Ostatni budynek młyna zo-
stał zbudowany w 1924 r., drewniany, piętrowy 
o konstrukcji ryglowej z wysoką podmurówką. 
Do 1930 r. siłę napędową stanowiło jedno koło 
korzenne o średnicy 3 metrów, a później turbi-
na Francisa o mocy 20 KM, w 1959 r. budynek 
przeszedł gruntowną przebudowę – zainstalo-
wano silnik elektryczny. Młyn w ostatnich latach 
swojej działalności funkcjonował jako młyn 
wewnętrzny działającego w Witkowiźnie PGR.

Źródło:
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo warszaw-
skie, tom V, zeszyt 1, Wrocław 1973 r., s. 43.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Tom XIII, s. 669 – http://dir.icm.edu.pl/pl/
Slownik_geograficzny/Tom_XIII/669 [dostęp 6.04.2019 r.].
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.
Księga hipoteczna Osada Witkowizna [w:] Hipoteka w Miń-
sku Mazowieckim, AP Siedlce sygn. 62/759.
Dziennik Warszawski z 20 maja [1 czerwca] 1865 r., nr 121, 
dział: Obwieszczenia Sądowe i Administracyjne, s. 10-11 
(1220-1221).

MOCZYDŁA 

Liczba mieszkańców: 189 (stan na 30.06.2019 r.), 
położone na wschód od Jakubowa przed Alek-
sandrowem. Miejscowość powstała w XV w. Jej 
nazwa wiąże się z działalnością ludzką. Moczy-
dło według „Słownika Warszawskiego” to sta-
wek, kałuża albo dół do moczenia lnu i konopi. 
Wynika z tego, że mieszkańcy wsi uprawiali 
len i konopie do produkcji włókna, do której 
służyły specjalnie wykopane doły o głębokości 
120-150 cm zwane moczydołami. Od tych dołów 
wieś została nazwana Moczydło. Z biegiem lat 
zmieniono jej nazwę na Moczydła. W 1952 r. 
mieszkańcy ufundowali chorągiew z wizerun-
kiem św. Izydora Oracza, patrona rolników do 

Zapasowe koła młyńskie w młynie Olechowizna 
– źr. Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa 

przemysłowego w Polsce, powiat Mińsk Mazowiecki, 
województwo warszawskie, tom V, zeszyt 1, 

Wrocław 1973 r.
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Krajobraz Moczydeł – fot. Alicja Rawska

Wyjazd z wieńcem dożynkowym, Moczydła 1972 r. 
– fot. Alicja Rawska

kościoła parafialnego w Jakubowie (poddana 
gruntownej renowacji w 2015 r.). 
Obecnie w Moczydłach funkcjonuje powołana 
w 1968 r. Ochotnicza Straż Pożarna (→ Ochot-
nicza Straż Pożarna w Moczydłach). 

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Andrzeja Karlikowskiego.

MURZYNOWSKA MARIANNA 

(ur. 1957 r.) z d. Książek, miesz-
kanka gminy Jakubów. Prywat-
nie: matka dwóch synów, babcia 
czwórki wnucząt.
Ukończyła Technikum Ekono-
miczne w Mińsku Mazowiec-
kim na kierunku technik ekono-
mista, a także studia licencjackie 
w Wyższej Szkole Menedżer-
skiej SIG w Warszawie w spe-
cjalności: zarządzanie w bankowości i finansach.
Od 4.07.1976 r. pracuje w Banku Spółdzielczym 
w Mińsku Mazowieckim Oddział w Jakubowie 
(→ Bank Spółdzielczy w Jakubowie). Obecnie 
na stanowisku Dyrektor Oddziału BS w Jaku-
bowie. W pracy ukierunkowana jest na rzecz 
rozwoju bankowości spółdzielczej i na rzecz 
rozwoju lokalnego gminy Jakubów, rolnictwa, 
wspieranie działalności samorządowej gminy 
Jakubów, OSP, szkół i innych organizacji dzia-
łających na terenie gminy.
Otrzymała Uchwałą Rady Zrzeszenia Krajowe-
go Banków Spółdzielczych: honorową srebrną 
odznakę za zasługi dla spółdzielczości bankowej 
i złotą odznakę za zasługi dla spółdzielczości ban-
kowej oraz honorowym złotym odznaczeniem 
za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej. 
Za współpracę na rzecz samorządu lokalnego 
otrzymała: statuetkę Przyjaciela Gminy Jaku-
bów w 2014 r., medal z okazji 25-lecia samo-
rządu terytorialnego gminy Jakubów i inne.

Źródło:
Opracowanie Marianny Murzynowskiej.

Marian
 Sikorski

Adam 
Książek

Włodzimierz 
Czyż
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Liczba mieszkańców: 80 (stan na 30.06.2019 r.), 
leży na północny wschód od Wiśniewa na wy-
sokości 200 m n.p.m. Nart istniał już w XV w., 
ale nie należał do parafii wiśniewskiej. Nazwa 
miejscowości ma związek ze słowem „nart” 
oznaczającym od XV do XVIII w. rodzaj lasu 

N

lub gaju, a także nazwę własną lasu i określo-
nego w nim miejsca. W 1480 r. rektorem szkoły 
parafialnej w Mińsku (jedna z wybitniejszych 
szkół ówczesnego Mazowsza) był Stanisław 
z Nart, bakałarz sztuk wyzwolonych Akade-
mii Krakowskiej. 

Krajobrazy okolic Nartu – fot. Przemysław Piątkowski
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NOWAK WOJCIECH JÓZEF 

(ur. 1948  r. w  Rządzy) s. Józefa i  Heleny 
z d. Miastkowskiej, radny Rady Gminy Jaku-
bów, przewodniczący Koła Emerytów i Ren-
cistów w Wiśniewie, członek chóru Serenada 
(→ Chór gminny Serenada). 
Po zdaniu matury w Technikum Mechanicz-
nym, odbywał zasadniczą służbę wojsko-
wą. Pracując, uzupełniał swe wykształcenie 
w systemie wieczorowym i zaocznym. Przed 
ogłoszeniem stanu wojennego pełnił funkcję 

W latach 1939-1945 na terenie Nartu na działce 
państwa Gańków stacjonowały wojska niemieckie. 
Obecnie przez miejscowość biegnie nitka ga-
zociągu wysokiego ciśnienia. Znajduje się tu 
także gazowa stacja redukcyjno-pomiarowa 
I stopnia. 
 
Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012.
Kuligowski J., Historia Miasta, Towarzystwo Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego: https://www.minsk-maz.pl/64,historia-
-miasta [dostęp 10.2019 r.].
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Przewodniczącego Zarzą-
du Gminnego Niezależnego 
Samorządnego Związku Za-
wodowego Rolników Indy-
widualnych „Solidarność” 
w Jakubowie.
Od połowy lat 80. XX w. peł-
nił funkcję sołtysa w Rzą-
dzy przez trzy kadencje. Był 
radnym gminnym w Jaku-
bowie I, II i VII kadencji, 
w tym w I kadencji był jej 
przewodniczącym. W latach 
80. był ławnikiem w Sądzie 
Rejonowym w Mińsku Ma-
zowieckim w wydziale ro-
dzinnym i nieletnich oraz 
karnym. Od początku po-
wstania gminnego chóru Se-
renada jest jego członkiem. Od trzech lat jest 
przewodniczącym Koła nr 13 Związku Eme-
rytów i Rencistów w Wiśniewie. Obecnie jest 
organizatorem struktury terenowej Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło:
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

Uroczysta sesja z okazji 25. lat samorządu 
terytorialnego, Jakubów 2015 r. 

– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Piotr 
Gąsior

Bogdan 
Gańko

Leonarda 
Gąsior

Marzanna 
Kosieradzka
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ODPUST PARAFIALNY 
W JAKUBOWIE 26 LIPCA 

Tego dnia przypada liturgia wspomnienia św. 
Anny, patronki parafii rzymskokatolickiej w Ja-
kubowie (→ Parafia rzymskokatolicka w Jaku-
bowie). Uroczystość ma wieloletnią tradycję. 
W niedzielę poprzedzającą lub następującą po 26 
lipca odbywa się uroczysta Msza święta i proce-
sja. Zapraszani są okoliczni księża. Atrakcją dla 
dzieci są stragany z zabawkami i słodyczami.

Źródło: 
Opracowanie Katarzyny Kwiatkowskiej.

W dniu odpustu w Jakubowie, koniec lat 40. XX w.; 
na zdj. Józef Nojszewski i Bronisław Piotrowski 

z Józefina – fot. archiwum rodziny Nojszewskich

OŁDAK ALINA 

(ur. 1954) mieszkanka Jakubowa, sekretarz 
Gminy Jakubów w latach 1990-2004, absolwent-
ka Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania 
i Administracji w Warszawie.
Miejsca pracy: WSS Społem w Mińsku Mazo-
wieckim, SKR Dobre, Urząd Gminy Dobre, 
Urząd Gminy Jakubów (1990-2007).

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

OŁDAK NATALIA PS. „NASTJA” 

(ur. 1992) mieszkanka Wiśnie-
wa, wokalistka, finalistka IV 
edycji programu talent show 
„Disco Star 2016”, pseudonim 
artystyczny Nastja. Jest absol-
wentką Kulturoznawstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz 
Miejskiej Szkoły Artystycznej 
I stopnia w Mińsku Mazowiec-
kim. W wieku 15 lat rozpoczęła 
pracę w zespole folkowym Tamarysze, następnie 
była wokalistką zespołów rozrywkowych Safa-
ri, Bez atestu, Horus, Takt. Obecnie współpra-
cuje z zespołem Live. W lipcu 2017 r. została 
zaproszona do udziału w XXII Ogólnopolskim 
Festiwalu Muzyki Tanecznej i Dyskotekowej 
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w Ostródzie. Reprezentowała również swój 
region w Krakowie, Katowicach i Warszawie 
na koncercie „Roztańczony Narodowy”.
W 2017 r. Nastja wydała swoją promocyjną 
płytę pod tytułem „Pasujemy do siebie”.

Źródło: 
Relacja i archiwum rodziny Ołdaków.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
(OSP) 

Umundurowana jednostka, wyposażona w spe-
cjalistyczny sprzęt, funkcjonująca w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Pra-
wo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, 
będące prekursorami obecnej OSP, powstały 
w drugiej połowie XIX w.
Do zadań ochotniczych straży pożarnych na-
leży w szczególności: 
1. udział w akcjach ratowniczych przeprowadza-
nych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych 
związanych z ochroną środowiska, wypadków 
oraz innych klęsk i zdarzeń, 
2. prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym 
zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami 
samorządowymi i innymi podmiotami, 
3. informowanie ludności o istniejących za-
grożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobach ochrony przed nimi,
4. upowszechnianie kultury fizycznej oraz pro-
wadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
Na terenie gminy Jakubów działa 7 jednostek 
OSP w: Jakubowie, Jędrzejowie Nowym, Lu-
dwinowie, Łaziskach, Mistowie, Moczydłach, 
Wiśniewie.
Publikacje dotyczące OSP z terenu gminy Ja-
kubów: 
Strażacy powiatu mińskiego, red. J. Kuligowski, 
Mińsk Mazowiecki 2019. 
100 lat OSP w Mistowie. 1918-2018, Mistów 2018.
Jędrzejów Nowy i Stary. Historia, szkoła, OSP, 
Jędrzejów Nowy 2019.

Źródło:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo-
żarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372).
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów. 

Dzień Strażaka, Jakubów 2019 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Strażacy podczas Mszy św. w kościele w Jakubowie 
– fot. Przemysław Piątkowski

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W JAKUBOWIE 

Założona w kwietniu 1927 r. Pierwszym pre-
zesem był Stefan Laskowski, natomiast na-
czelnikiem – Teofil Zawadzki (ówczesny kie-
rownik szkoły) (→ Zawadzki Teofil). Wkrótce 
zbudowano pierwszą drewnianą remizę przed 
szkołą. W 1931 r. zakończono budowę remizy 
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murowanej. Obecną siedzibę oddano do użyt-
ku uroczyście w 1983 r.
Obecny skład zarządu (2019 r.): prezes – Ar-
tur Sobótka, wiceprezes-naczelnik – Szczepan 
Gałązka, wiceprezes – Bernard Kościesza, za-
stępca naczelnika – Krzysztof Rosołek, sekre-
tarz – Sławomir Siudek, skarbnik – Krzysztof 
Ślusarczyk, gospodarz – Kamil Szczęsny, kro-
nikarz – Arkadiusz Kościesza, członek zarzą-
du – Tomasz Cudny. 
Liczba członków – 69.

Źródło:
Kuligowski J. (red.), Strażacy powiatu mińskiego, Mińsk Ma-
zowiecki 2019.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie, zawody 
2019 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Dawna remiza przy ul. Mińskiej, lata 90. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W JĘDRZEJOWIE NOWYM 

Założenie jednostki nastąpiło 14 lipca 1928 r. 
Pierwszym prezesem został Franciszek Wąsow-
ski, naczelnikiem – Paweł Wąsowski. W 1932 r. 
roku przystąpiono do budowy murowanej re-
mizy, która przetrwała do 1990 r. Nowy, obecny 
obiekt oddano do użytku w 1996 r. W 2008 r., 
podczas obchodów 80-lecia istnienia, jednostka 
otrzymała sztandar odznaczony złotym me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa. Jubileusz 
90-lecia uhonorowano odsłonięciem figurki 
św. Floriana.
Skład zarządu: prezes – Wojciech Wąsowski, 
wiceprezes-naczelnik – Andrzej Płochocki, za-
stępca prezesa – Kamil Konca, sekretarz – Pau-
lina Gryz, skarbnik – Grzegorz Duda, gospo-
darz – Cezary Wąsowski. 
Liczba członków – 58.

Źródło:
Kuligowski J. (red.), Strażacy powiatu mińskiego, Mińsk Ma-
zowiecki 2019.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowie Nowym,
zawody 2019 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W LUDWINOWIE 

Początki jednostki sięgają czasów sprzed II wojny 
światowej. W latach okupacji, mimo delegaliza-
cji, straż działała na rzecz społeczeństwa, była 
wsparciem dla Batalionów Chłopskich. Po pró-
bach odbudowania jednostki w czasach powojen-
nych, zadanie to udało się w 1967 r. Pierwszym 
prezesem został Stanisław Cichocki (→ Cichocki 
Stanisław), naczelnikiem – Jan Cudny. 
Jednostka stale dążyła do doskonalenia swoich 
umiejętności bojowych, organizowała liczne 
zbiórki i szkolenia sprawnościowe i musztry. 
W 1974 r. do użytku oddano budynek remizy.
Obecny skład zarządu: prezes – Robert Karczew-
ski (→ Karczewski Robert), naczelnik – Sylwester 
Prymek, sekretarz – Jakub Abelski, skarbnik – Mi-
rosław Farbiś, gospodarz – Paweł Śmigielski. 
Liczba członków – 34.
Duży wkład w działalność organizacji ma obec-
nie Koło Emerytów i Rencistów oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich.

Źródło:
Opracowanie Sylwii Bartnickiej na podstawie rozmowy 
z mieszkańcami Ludwinowa.

Ćwiczenia strażackie, Ludwinów, przełom lat 1960/1970 
– fot. archiwum rodziny Marianny i Stanisława Domańskich

Remiza OSP Ludwinów, 2019 r. – fot. Barbara Bohun

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W ŁAZISKACH 

Powołana 18 stycznia 1966 r. Pierwszym pre-
zesem został Władysław Sadoch, a naczelni-
kiem – Aleksander Królak. Siedziba jednostki 
została zbudowana w latach 1971-1974.
W 2011 r., z okazji jubileusz 45-lecia jednostki, 
uroczyście nadano jej sztandar oraz odznaczono 
brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 
Dodatkowo rocznicę upamiętniła postawiona 
przed remizą kapliczka ze św. Florianem. 
Obecny zarząd: prezes – Marian Starzyński, 
wiceprezes-naczelnik – Rafał Królak, wicepre-
zes – Sylwester Pisarczyk, zastępca naczelni-
ka – Szymon Kosakowski, sekretarz – Radosław 
Padzik, skarbnik – Karol Królak, gospodarz 
– Zygmunt Kosakowski, członek zarządu – Bog-
dan Królak.
Liczba członków – 54.

Źródło:
Kuligowski J. (red.), Strażacy powiatu mińskiego, Mińsk Ma-
zowiecki 2019.

Przekazanie samochodu bojowego, Łaziska 2008 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach, zawody 
2019 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W MISTOWIE 

Założona we wrześniu 
1918 r. Pierwszym preze-
sem został Piotr Wójcicki, 
naczelnikiem – Józef Bart-
nicki. Wkrótce postawio-
no pierwszą drewnianą 
remizę, natomiast muro-
waną oddano do użytku 
w 1948 r. Pierwszy sztan-
dar jednostka otrzymała 
w 1921 r. (obecnie wysta-
wiony w gablocie szkoły 
podstawowej w Mistowie), 

kolejny sztandar został ufundowany w 1968 r., 
w 50. rocznicę powstania jednostki – odzna-
czony w 1998 r. złotym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa. W 2018 r. wykonano replikę 
pierwszego sztandaru, który został uhonoro-
wany „Złotym Znakiem Związku” podczas 
obchodów 100-lecia istnienia OSP Mistów.
Obecny skład zarządu: prezes – Ryszard Parol, 
wiceprezes-naczelnik – Damian Domański, wi-
ceprezes – Tomasz Biegalski, zastępca naczel-
nika – Damian Lejman, sekretarz – Krzysztof 
Domański (→ Domański Krzysztof), skarb-
nik – Tadeusz Parol, gospodarz – Marian Mi-
chalec, kronikarz – Lidia Domańska (→ Domań-
ska Lidia), członek zarządu – Jerzy Podsiadły.
Liczba członków – 50.

Źródło:
Kuligowski J. (red.), Strażacy powiatu mińskiego, Mińsk Ma-
zowiecki 2019.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mistowie, zawody 2019 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W MOCZYDŁACH 

Została założona 18.12.1968 r. Funkcję pierw-
szego prezesa OSP pełnił Bolesław Rawski, 
pierwszym naczelnikiem jednostki był Marian 
Sikorski. W 1971 r. rozpoczęto budowę straż-
nicy, która wkrótce pełniła funkcję kina, sali 
tanecznej i świetlicy na potrzeby lokalnej spo-
łeczności.
W 2018 r. odbył się jubileusz 50-lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Moczydłach, podczas 
którego nastąpiło nadanie jednostce sztanda-
ru oraz uhonorowanie jednostki brązowym 
medalem. 
W skład aktualnego zarządu wchodzą (2019  r.): 
prezes – Mieczysław Sikorski, wiceprezes-na-
czelnik – Włodzimierz Czyż, sekretarz – Ju-
styna Sikorska, skarbnik – Marcin Czyż, go-
spodarz – Rafał Mućka.
Liczba członków – 30.

Źródło: 
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Kuligowski J. (red.), Strażacy powiatu mińskiego, Mińsk Ma-
zowiecki 2019.

Prezes Artur Czyż, Moczydła 1982 r. 
– fot. archiwum OSP Moczydła

Uroczystość 50-lecia istnienia OSP Moczydła, Moczy-
dła 2018 r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W WIŚNIEWIE 

Powołana w 1935 r. Pierw-
szym prezesem został Jan 
Bartnicki, funkcję naczelni-
ka pełnił Jan Chróstowski. 
Jeszcze w tym samym roku 
pobudowano drewnianą re-
mizę. W 1966 r. zakupiono 
plac pod budowę nowej, mu-
rowanej – obecnej remizy 
straży. W roku 2005 podczas 
jubileuszu 70-lecia nastąpiło 
nadanie sztandaru jednost-
ce. W 2015 r. OSP Wiśniew 
obchodziła 80-lecie powsta-
nia. Podczas uroczystości 
jednostka otrzymała Złoty 
Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa oraz figurkę św. 

Floriana, która obecnie umieszczona jest przy 
remizie na obelisku z tablicą pamiątkową.
Skład zarządu: prezes – Dariusz Kopczyński, wi-
ceprezes-naczelnik – Ryszard Jagliński, wicepre-
zes – Sebastian Rek, zastępca naczelnika – Da-
riusz Gąsior, sekretarz – Joanna Rosłońska, 
skarbnik – Ignacy Gąsior, gospodarz – Czesław 
Komuda, członek zarządu – Krzysztof Szcze-
pański.
Liczba członków – 46.

Źródło:
Kuligowski J. (red.), Strażacy powiatu mińskiego, Mińsk Ma-
zowiecki 2019.

Figurka św. Floria-
na w Wiśniewie, 

2015 r. – fot. archi-
wum Urzędu Gmi-

ny Jakubów

OSP Wiśniew, zawody w 2019 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

OŚRODEK ZDROWIA 
W JAKUBOWIE 

Placówka medyczna znajdująca się w Jakubo-
wie przy ul. Mińskiej 9 w budynku pochodzą-
cym z 1966 r. Pierwszym lekarzem ogólnym 
był doktor Kiljańczyk. W 2008 r. nastąpiło 
przekształcenie Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w „Rodzinny” Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej, którego kierownikiem został 
Mariusz Gójski – internista, lekarz rodzinny 
(→ Gójski Mariusz).
W skład ośrodka zdrowia wchodzą następu-
jące jednostki organizacyjne: poradnia leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej, punkt 
szczepień, gabinet zabiegowy, gabinet położnej 
i pielęgniarki środowiskowej, gabinet medy-
cyny szkolnej.
Lekarze pracujący w placówce:
1967-1976 – Danuta Sadowska-Nowak,
od 1976 r. – Aleksandra Jakubska-Gójska (→ Ja-
kubska-Gójska Aleksandra),
od 2005 r. – Mariusz Gójski (kierownik od 
2008 r.).

Źródło: 
Wywiad z Aleksandrą Jakubską-Gójską (marzec 2019 r.).

Ośrodek zdrowia w Jakubowie w 2019 r. 
– fot. Mariusz Lisiecki
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PAPIERNIA OLECHÓW 

Powstała na terenie wsi Olechów, która nale-
żała do dóbr ziemskich Łaziska (→ Majątek 
ziemski Łaziska). Uroczyste otwarcie fabry-
ki i wprawienie maszyn w ruch odbyło się 
w 29 maja 1853 r. Założycielami fabryki byli 
ówcześni właściciele majątku Łaziska: Aniela 
hr. Jezierska (→ Jezierska Scipio del Campo 
Aniela, hr.) i Maurycy (→ Scipio del Campo 
Maurycy) małżonkowie Scipio del Campo. 
Zakład zlokalizowany był na miejscu nie-
czynnego tartaku poruszanego siłą wody rzeki 
Rządzy (→ Młyny). Powodzenie papierni miał 
przynieść rosnący popyt na papier oraz bliska 
lokalizacja od Warszawy, tuż przy drodze bitej 
do Brześcia Litewskiego.
Zakład urządzony był według planu holen-
derskiego inżyniera hydraulika J. C. Singelsa. 
Maszynę do produkcji papieru sprowadzono 
statkiem żeglugi parowej z zakładów mecha-
nicznych Jouffray młodszego z Vienne we Fran-
cji. Koła turbinowe poruszały się horyzontalnie 
według nowego systemu opatentowanego przez 
pana de Canson, co dawało możliwość pro-
dukcji papieru różnego rodzaju. Dyrektorem 
papierni został Jan Mayer. Fabryka składała 
się z dziewięciu różnej wielkości budynków 
o konstrukcji drewnianej, w której stały ma-
szyny do wyrabiania papieru tzw. „bez koń-
ca”, dwie turbiny o mocy 60 koni, oraz jedna 
turbina o sile kilku koni.

Kres funkcjonowania papierni przyniósł po-
żar, który strawił znaczną część jej majątku, 
ocalałe narzędzia oraz części techniczne zo-
stały wyprzedane na publicznych licytacjach 
w pierwszych miesiącach 1866 r. 

Źródło:
„Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” z 24 grudnia 
1852 r., nr 302, s. 1-2.
„Kurier Warszawski” z 26 marca 1864 r., nr 71, s. 12.

PARAFIA MARIAWICKA 
W WIŚNIEWIE PW. TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Parafia diecezji lubelsko-podlaskiej Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów w RP powstała 
w 1906 r. Proboszczem parafii jest kpł. Czesław 
Maria Zbigniew Nawara. Do parafii należy 
kościół i cmentarz w Wiśniewie oraz kapli-
ce w okolicznych wioskach: Turku (→ Kapli-
ca mariawicka w Turku), Czarnogłowiu, Abra-
mach i Szemborach, Wólce Kałuskiej i Wólce 
Mlęckiej. Założycielem i pierwszym probosz-
czem był kpł. Wawrzyniec Ignacy Ksawery 
Rostworowski (→ Rostworowski Wawrzyniec 
M. Franciszek, bp), który w 1903 r. objął sta-
nowisko proboszcza parafii rzymskokatolickiej 
w Wiśniewie (→ Parafia rzymskokatolicka 
w Wiśniewie). Gdy doszło do rozłamu z papie-
stwem w 1906 r., cała niemal parafia opowie-
działa się za mariawityzmem. Kpł. Wawrzyniec 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiśniew_(powiat_miński)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_lubelsko-podlaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Starokatolicki_Mariawitów_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Starokatolicki_Mariawitów_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariawityzm
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otrzymał jako zakonnik i duchowny mariawic-
ki imiona Marya Franciszek. 4 października 
1907 r. kpł. Leon Maria Andrzej Gołębiowski 
z Łodzi, w obecności 15 kapłanów mariawic-
kich, poświęcił nowy kościół parafialny w Wi-
śniewie, przeniesiono również Przenajświętszy 
Sakrament z kaplicy do nowej świątyni. 
Istotnym zwrotem w historii parafii w Wiśnie-
wie było zatwierdzenie jej bytu prawnego przez 
MSW w Petersburgu w dniu 21 lutego 1909 r. Od 
tej daty bez przeszkód można było prowadzić 
wszelką działalność religijną, charytatywną, 
gospodarczą i społeczno-oświatową. 
Do I wojny światowej na jej terenie wybudo-
wano pięć budynków, w których znalazły po-
mieszczenie: dom zakonny żeński, szkoła, dwie 
ochronki dla dzieci, sklep, warsztaty usługowe 
(koszykarski, tkacki, szewski, introligatorski), 
łaźnia publiczna, przytułek i szpitalik, biblio-
teka i czytelnia, spółka pożyczkowo-oszczęd-
nościowa, a także budynki gospodarcze dla 
ponad 40-morgowego gospodarstwa rolnego. 
Ruch mariawicki na terenie parafii wiśniew-
skiej charakteryzował się głęboką religijnością 
wiernych, a także szeroko zakrojoną działalno-
ścią oświatową i społeczną. Istniejące warszta-

Ołtarz w kościele wiśniewskim, lata 30. XX w. 
– fot. Wacław Wąsowski

Widok kościoła mariawickiego, lata 30. XX w. 
– fot. Wacław Wąsowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_światowa
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PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
W JAKUBOWIE 

Parafia pw. św. Anny, diecezji warszawsko-pra-
skiej w dekanacie mińskim Narodzenia NMP. 
Siedziba parafii i kościół parafialny znajdują się 
w Jakubowie przy Placu św. Jakuba Aposto-
ła, cmentarz parafialny – przy ul. Spokojnej. 
Obecnym proboszczem parafii jest ks. Miro-
sław Tempczyk. Liczba parafian wynosi 2970. 
Miejscowości należące do parafii: Aleksandrów, 
Antonina, Borek Czarniński, Brzozówka, Budy 
Kumińskie, Budy Przytockie, Czarna, Góry, 
Izabelin, Jakubów, Józefin, Ludwinów, Łaziska, 
Marianka, Moczydła, Przedewsie, Przytoka, 
Rządza, Szczytnik, Szymankowszczyzna, Ty-
moteuszew, Witkowizna. 
Parafię erygował biskup poznański Andrzej 
z Bnina 12 listopada 1473 r. i włączył do archi-

Plebania przy kościele mariawickim 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Kościół mariawicki w Wiśniewie, 2001 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

 Kościół mariawicki w Wiśniewie, 2019 r. 
– fot. Katarzyna Parol

ty dawały ludziom zatrudnienie i kwalifikacje. 
W 1944 r. parafia znalazła się pomiędzy walczą-
cymi wojskami, w skutek czego kościół maria-
wicki uległ zniszczeniu, a cały majątek parafii 
spłonął (→ Wydarzenia w Wiśniewie). Parafianie 
rozpoczęli odbudowę kościoła, już 1945 r. stanęły 
na murach kościelnych wiązania dachowe i po-
stawiono prowizoryczny ołtarz. Jesienią 1946 r. 
wszystkie nabożeństwa zostały przeniesione do 
kościoła. W 1954 r. proboszczem został biskup 
Innocenty Gołębiowski. W dniu 4 października 
1956 r. kościół został ponownie uroczyście kon-
sekrowany po spaleniu i odbudowie.
W skład zespołu sakralnego w Wiśniewie wcho-
dzi kościół pw. Trójcy Świętej w stylu neogo-
tyckim oraz plebania położona po wschodniej 
stronie świątyni wraz z budynkiem gospodar-
czym. Na uwagę zasługuje brama, która prowa-
dzi na plac okalający świątynię. Na jej szczycie 
umieszczono rzeźbę przedstawiająca Matkę 
Boską w niebieskich szatach.
Brama powstała z inicjatywy i według projektu 
biskupa Michała Marii Sitka, ważnej postaci 
Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.

Źródło: 
Rybak S., Mariawityzm. Dzieje i współczesność, Warszawa 2011.
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diakonatu warszawskiego. Początkowo obej-
mowała dwie miejscowości: Jakubów i Łazi-
ska. W 1540 r. było ich już osiem, a w roku 
1616 – dziesięć.
Pierwszy kościół wzniesiono wraz z erygowa-
niem parafii. W 1657 r. świątynia została spro-
fanowana i obrabowana przez Kozaków i Szwe-
dów. W wyniku III rozbioru Polski w 1795 r. 
Jakubów należał do diecezji lubelskiej (dekanat 
liwski, potem garwoliński). W 1818 r. znalazł 
się w granicach nowo powstałej archidiecezji 
warszawskiej (dekanat siennicki, potem miński).
Obecny neogotycki kościół zbudowano w latach 
1903-1905 według projektu Józefa Dziekońskie-
go, staraniem ks. Kazimierza Sobolewskiego, 
z ofiar miejscowej ludności. Świątynię konsekro-
wał bp Kazimierz Ruszkiewicz 26 lipca 1905 r.
Zaliczany jest do najcenniejszych obiektów sa-
kralnych Gminy Jakubów, wpisany do rejestru 
zabytków pod nr 312/83. Świątynia została wy-
budowana w stylu neogotyckim. Masywną bryłę 
z czerwonej cegły urozmaica wieża, na której 

Kościół w Jakubowie, lata 60. XX w. 
– fot. archiwum rodziny Laskowskich

Wnętrze kościoła w Jakubowie, lata 40. XX w. 
– fot. archiwum rodziny Piotrowskich

Komunia św. w Jakubowie, lata 30. XX w. 
– fot. archiwum Ewy Migdalskiej
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zawieszone są trzy dzwony. Jeden z nich datowa-
ny jest na rok 1648. Inną pamiątką z odległych 
czasów jest krucyfiks pochodzący z pierwszej 
jakubowskiej świątyni, który umiejscowiony 
został w ołtarzu głównym. W nawie głównej 
i w bocznych znajdują się drewniane neogotyc-
kie ołtarze zwieńczone wimpergami i pinaklami 
pokrytymi złoconą dekoracją. Świątynia prze-
trwała obie wojny światowe. Wykorzystywana 
była przez armię niemiecką i polską jako punkt 
sanitarny. Kościół przeszedł trzy gruntowne 
renowacje w latach: 1928, 1966 i 1990.
Obok kościoła znajduje się murowana pleba-
nia z 1896 r., reprezentująca styl eklektyczny.
Proboszczowie:
Ks. Mirosław Tempczyk, od 27.08.2009,
Ks. Wiesław Chrząszcz, 08.06.2006 -27.08.2009 (†),
Ks. Andrzej Wnuk, 27.07.2002-08.06.2006,
Ks. Leonard Jarosz, 02.03.1998-23.07.2002 (†),
Ks. Ryszard Mierzejewski, 10.06.1987-02.03.1998,
Ks. Ludwik Konieczny, 18.03.1972-10.06.1987,
Ks. Ksawery Stasiewicz, 15.05.1970-18.03.1972,
Ks. Józef Ciećwierz, 15.06.1967-15.05.1970,Komunia św. w Jakubowie, 1964 r.

– fot. archiwum Ewy Migdalskiej

Komunia św. w Jakubowie, w środku proboszcz ks. Jan Świtkowski, 1964 r. – fot. archiwum Ewy Migdalskiej

https://diecezja.waw.pl/pasterze/ks-tempczyk-miroslaw
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Kościół w Jakubowie, 2005 r.
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Wnętrze kościoła w Jakubowie, 2019 r. 
– fot. Dawid Ewiak

Ks. Jan Świtkowski, 10.02.1952-15.06.1967,
Ks. Wincenty Siedlecki, 15.11.1947-05.12.1951 (†),
Ks. Eugeniusz Garwacki, 14.08.1937-15.11.1947,
Ks. Jan Malatyński, 01.11.1923-01.08.1937,
Ks. Józef Lipski, 01.02.1913-15.09.1923 (†), 
(→ Lipski Józef, ks.)
Ks. Józef Bretschneider, 01.01.1911-01.01.1913,
Ks. Aleksander Perkowski, 01.09.1907-01.01.1911,
Ks. Kazimierz Sobolewski, 12.1897-01.09.1907,
Ks. Michał Stefański, 01.1897-12.1897,
Ks. Teodor Zieliński, 12.1866-12.1896,
Ks. Leonard Modelski, 07.1862-12.1866,
Ks. Andrzej Sypniewski, 1836-1862,
Ks. Tomasz Rutkowski, 1835-1836.

Z parafii pochodzą: ks. Krzysztof Bodecki, ks. 
Walenty Królak (→ Królak Walenty, ks.), ks. 
Roman Bartnicki (→ Bartnicki Roman, ks. 
prof. dr hab.), ks. Stanisław Rawski (→ Rawski 
Stanisław, ks), ks. Julian Aksman, ks. Stanisław 
Gromulski, (→ Gromulski Stanisław, ks.), ks. 
Henryk Mielcarz, ks. Wacław Niewiatowski, ks. 
Józef Wocial, s. Józefa Gromulska SM, s. Me-
chtylda Mielcarz CSSE, s. Salomea Mielcarz 
CSSE, s. Józefa Sieńowska USJK.

Źródło:
https://diecezja.waw.pl/parafie/jakubow-sw-anny [dostęp 
10.2019 r.].
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Procesja z wieńcami dożynkowymi wokół kościoła 
w Jakubowie – fot. archiwum Ewy Migdalskiej
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PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
W WIŚNIEWIE 

Parafia pw. Św. Trójcy, diecezji siedleckiej w de-
kanacie grębkowskim. Siedziba parafii, kościół 
parafialny oraz cmentarz znajdują się w Wi-
śniewie. Parafia liczy 1094 wiernych i stanowi 
mniejszość wyznaniową w swojej okolicy. Pro-
boszczem parafii jest ks. Krzysztof Wesołowski.
Miejscowości należące do parafii: Wiśniew, 
Adamów, Czarnogłów, Garczyn Duży, Garczyn 
Mały, Gęsianka, Kamionka, Mlęcin, Nart, Strze-
bula, Turek, Wola Polska, Wólka Czarnogłow-
ska, Wólka Mlęcka, Zimnowoda, Żebrówka.

Kościół katolicki w Wiśniewie, 2005 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
W MISTOWIE PW. MATKI BOŻEJ 
FATIMSKIEJ

Parafia diecezji warszawsko-praskiej, od 2009 r. 
prowadzona przez Wspólnotę Chemin Neuf 
(→ Wspólnota Chemin Neuf). Proboszczem jest 
o. Marcin Borządek. Miejscowości należące do 
parafii: Anielinek, Leontyna, Mistów, Porąb (tyl-
ko Marcelin). Liczba parafian wynosi 880 osób.
Ośrodek Duszpasterski erygował bp Kazimierz 
Romaniuk 16 grudnia 1997 r. z części parafii 
Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim 
i Jakubów. Nowa placówka powstała dzięki 
staraniom ks. prał. Stanisława Wołosiewicza, 
który w ten sposób ułatwił wiernym z odległych 
miejscowości udział w niedzielnej Eucharystii. 
Centrum parafii stanowi kompleks budynków 
(kaplica z plebanią) zaprojektowany przez ar-
chitekta Jarosława Wołosiewicza z Białegosto-
ku. Znajduje się on na terenie Mistowa i został 
zbudowany w latach 1999-2001 staraniem ks. 
Mirosława Tempczyka, pierwszego administra-
tora (1997-2007), wspomaganego przez dzieka-
na mińskiego ks. Stanisława Wołosiewicza. Do 
czasu wybudowania kaplicy wierni gromadzili 
się na Mszy św., nabożeństwach i spotkaniach 
formacyjnych w remizie strażackiej. Ks. bp Ka-
zimierz Romaniuk, dokonując obrzędu poświę-
cenia kaplicy 13 maja 2003 r., polecił przyszłą 
parafię patronowi Matki Bożej Fatimskiej. Ko-
lejnym administratorem był ks. Andrzej Wnuk 
(2007 -2009). W 2009 r. abp Henryk Hoser SAC 
powierzył pieczę nad ośrodkiem Wspólnocie 
Chemin Neuf (Nowa Droga) i jej administratora-

mi kolejno byli: o. Józef Jonczyk SVD, 2009 -2010, 
o. Jacek Gniadek SVD, 2010, o. Krzysztof Cha-
rańczuk CCN, 2010-2016, o. Marcin Borządek 
CCN, 2016 -2017. Dekretem ks. abp. Henry-
ka Hosera SAC z dniem 1 sierpnia 2017 roku, 
w roku setnej rocznicy objawień fatimskich, 
w miejsce ośrodka duszpasterskiego została ery-
gowana parafia pod tym samym wezwaniem, 
a o. Marcin Borządek CCN od 1.10.2017 r. jest 
jej pierwszym proboszczem. W parafii obecnie 
posługują również siostry konsekrowane: Joan-
na Pruszkowska i Edyta Klejn. 
Z parafii pochodzą: ks. Franciszek Cudny, ks. 
Aleksander Wóycicki. (→ Wóycicki Aleksan-
der, ks. prof.)

Źródło:
https://diecezja.waw.pl/parafie/mistow-mb-fatimskiej [10.2019 r.].

Msza św. przed kaplicą w Mistowie, 2016 r. 
– fot. Archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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Pierwszy drewniany kościół w Wiśniewie został 
zbudowany ok. 1442 r. W 1472 r. książę mazo-
wiecki Bolesław V podarował kościołowi w Wi-
śniewie 2 łany ziemi, a w skład parafii oprócz 
Wiśniewa weszły Turek i Mlęcin. Stanowiły 
one dobra książęce, a od 1529 r., po wcieleniu 
Mazowsza do Korony, stały się własnością kró-
lewską. W 1660 r. w czasie wojny polsko-ro-
syjskiej Wiśniew został zniszczony, a kościół 
spalony przez Kozaków. W 1670 r. zbudowany 
został nowy drewniany kościół pw. Św. Trójcy 
i św. Doroty, który w XVIII w. popadł w ruinę. 
W 1784 r. postawiony został trzeci z kolei drew-
niany kościół. Miał trzy ołtarze z ołtarzem Św. 
Trójcy pośrodku. Dzwonnica kryta gontami 
miała dzwony z 1668 i 1686 r. Do 1798 r. parafia 
Wiśniew należała do Archidiecezji Poznańskiej. 
Następnie w okresie rozbiorów – do Archidie-
cezji Warszawskiej. W 1906 r. ks. Wawrzyniec 
Rostworowski (→ Rostworowski Wawrzyniec 
M. Franciszek, bp) zerwał jedność z Kościołem 
i Stolicą Apostolską. Dokonał rozłamu wspólno-
ty parafialnej i utworzył na tym terenie Maria-
wityzm. W styczniu 1921 r. miał miejsce pożar 
kościoła zbudowanego w 1784 r. Nowy kościół 
rzymskokatolicki zbudowany został w 1923 r. 
dzięki staraniom księdza Zdzisława Wasia z ofiar 
parafian i pomocy kurii Archidiecezji War-
szawskiej. Kościół ten został bardzo zniszczo-
ny w wyniku działań wojennych w sierpniu 
1944 r. (→ Wydarzenia w Wiśniewie). Obecny 
murowany kościół parafialny, piąty w dziejach 
parafii Wiśniew, został wybudowany w stylu 
współczesnym w latach 1994-1997 staraniem 
ks. Kazimierza Chełstowskiego, a także dzięki 
ks. biskupowi Janowi Mazurowi oraz ofiarności 
i pracowitości parafian.
Proboszczowie:
ks. Krzysztof Wesołowski od 2015 r.,
śp. ks. Sławomir Malon 2006-2015,
ks. Dariusz Cabaj 1999-2006,
ks. Emilian Zarzycki 1997-1999,
ks. Kazimierz Chełstowski 1989-1997,
śp. ks. Czesław Juszczyński 1982-1989,
ks. Zdzisław Domański 1980-1982,
śp. ks. Jerzy Miazio 1972-1980,
śp. ks. Eugeniusz Zalewski 1966-1972,
śp. ks. Jan Siekierko 1958-1966,

Kościół katolicki w Wiśniewie, 2019 r. 
– fot. Katarzyna Parol

Brama przy kościele katolickim 
w Wiśniewie z 1925 r. – fot. Katarzyna Parol
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PATOCKI ADAM 

(1873-1944) syn Andrzeja Patockiego i Marii 
z Rostkowskich Patockiej, dr medycyny, wła-
ściciel majątku Witkowizna. Ukończył studia 

medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, 
specjalizując się w neurologii. Następnie pra-
cował w Warszawie w Klinice Neurologicznej 
dr. Dydyńskiego. W czasie I wojny światowej 
został powołany do wojska carskiego, z którego 
dostał się do niewoli niemieckiej. Po zakończe-
niu wojny pracował nadal w tej samej klinice 
w Warszawie.
W 1905 r. wstąpił w związek małżeński z Hanną 
Poklewską Koziełł. Mieli dwoje dzieci – Krystynę 
i Zbigniewa (→ Patocki Zbigniew). Żona Hanna 
była jego wielką podporą w całym życiu i trudach 
pracy zawodowej. Od 1925 r. osiadł w majątku 
Witkowizna (→ Witkowizna), który należał do 

Dr med. Adam Patocki w gabinecie 
– fot. archiwum rodzinne

Dr med. Adam Patocki z żoną Hanną i dziećmi Krysią i Zbyszkiem. Brzegi, 1911 r. – fot. archiwum rodzinne

śp. ks. Władysław Śledziewski 1948-1958,
ks. Stanisław Rychlik 1945-1948,
ks. Czesław Zurmanowicz 1944-1945,
ks. Bronisław Pastewski 1934-1944,
ks. Filaber 1929-1934,
ks. Tadeusz Modzelewski 1925-1929,
ks. Zdzisław Waś 1921-1924,
ks. Wolski 1911-1913,
ks. Wacław Głowacki 1913-1921,
bł. ks. Michał Woźniak 1909-1911, (→ Woźniak 
Michał, bł. ks.)
ks. Kurpiński 1907-1909,
ks. Józef Bakalarczyk 1906-1907,
ks. Wawrzyniec Rostworowski 1903-1906,
ks. Tymoteusz Urbański 1869-1903.

Źródło:
Opracowanie historii parafii w Wiśniewie, A. Karlikowski: 
https://parafia-wisniew.pl/o-parafii/ [dostęp 10.2019 r.].
https://diecezja.siedlce.pl/parafie/parafia-trojcy-swietej-7/ 
[dostęp 10.2019 r.].
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rodziny Patockich od lat 60. XIX w., a przedtem 
do Rostkowskich (rodziny matki Adama). 
Początkowo łączył pracę lekarską z gospodaro-
waniem, wspomagany przez brata Kazimierza 
i siostrę Marię. W późniejszych latach dalej 
rozwijał gospodarstwo rolne, a także służył 
potrzebującym swoją wiedzą i doświadcze-
niem medycznym.
W latach okupacji, wykorzystując powagę zwią-
zaną ze swoją pozycją zawodową i społeczną, 
a także dobrą znajomość języka niemieckiego, 
niósł pomoc Polakom, chroniąc ich swoimi za-
świadczeniami przed wysyłaniem „na roboty” 
do Niemiec.
Pochowany na cmentarzu w  Jakubowie. 
Na cmentarz odprowadzały go tłumy, a pa-
mięć o nim długo pozostała żywa w okolicy.

Źródło:
Księga Wieczysta KW Osada Witkowizna, Archiwum Sie-
dlce sygn. 616.
Sławiński A., Sławińska-Kunachowicz H., Wspomnienie 
o doktorze medycyny Adamie Patockim (1873-1944). Rocznik 
Mińsko-Mazowiecki 23 (177-179), 2015 – w oparciu o wspo-
mnienia rodziny.

PATOCKI ZBIGNIEW 

(1910-1941) syn Adama i Hanny z Poklewskich 
Koziełłów Patockiej, brat Krystyny. Ukończył 
studia na SGGW w Warszawie ze specjalizacją 

Zbigniew Patocki, 1923 r. – fot. archiwum rodzinne

Zbigniew Patocki, Witkowizna, 1928 r. – fot. archiwum rodzinne
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hodowli koni. Po studiach odbył praktyki we 
Francji. Mieszkał w Warszawie i pracował w Mi-
nisterstwie Rolnictwa. Po wybuchu wojny prze-
bywał w Witkowiźnie, skąd w 1940 r. wyruszył 
przez „zieloną granicę” do wojska polskiego we 
Francji przez Węgry. Na Słowacji został aresz-
towany przez „hlinkowców” (słowacka policja 
współpracująca z hitlerowcami) i przekazany 
do gestapo. Z obozu przejściowego w Tarnowie 
został przewieziony pierwszym transportem do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Au-
schwitz. Miał numer obozowy 310. W obozie 
zmarł z wycieńczenia 19 maja 1941 r. Telegram 
wysłany z Auschwitz na pocztę w Jakubowie 
zawiadomił dr. Patockiego (→ Patocki Adam) 
o śmierci syna. Na cmentarzu w Jakubowie jest 
kamień upamiętniający Zbigniewa Patockiego.

Źródło:
Piper F., Albin K,. Strzelecka I. (Eds.), Księga Pamięci. Trans-
porty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejsco-
wości Polski południowej 1940-1944, Muzeum i Towarzystwo 
Opieki nad Oświęcimiem, Oświęcim 2002.
Korespondencja z KL Auschwitz do doktora Adama Patoc-
kiego, 1940-1941. Archiwum domowe.

PIOTROWSKI STANISŁAW 

Ur. 1951 r. w Józefinie (gm. Ja-
kubów). Wójt gminy Jakubów 
w latach 2002-2010, pierwszy 
wójt wybrany w wyborach bez-
pośrednich przez mieszkańców 
gminy Jakubów. Wykształce-
nie wyższe rolnicze. Absolwent 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz 
podyplomowego studium pra-

cowników służb społecznych.
Karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel 
w szkole rolniczej w Rudzienku. W latach 1977-
1992 pracował jako kierownik produkcji, a na-
stępnie prezes w Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Rudzienku i Wiśniewie. W latach 
1992-2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni. 
W latach 1998-2002 był radnym Rady Gminy 

Jakubów. Od 2002 do 2010 r. pełnił funkcję 
wójta Gminy Jakubów (2 kadencje).
Najważniejsze inwestycje/osiągnięcia w trakcie 
sprawowania funkcji wójta:
– budowa sieci wodociągowej na terenie gminy 
oraz budowa stacji wodociągowej w Mistowie 
(→ Sieć wodociągowa),
– rozbudowa szkoły podstawowej w Jakubowie, 
otwarcie hali sportowej i boiska wielofunkcyj-
nego,
– generalne remonty wszystkich szkół gmin-
nych,
– budowa i modernizacja dróg gminnych,
– budowa ciągów pieszych, zatok, parkingów 
i chodników oraz terenów zielonych w Jaku-
bowie i Wiśniewie, 
– budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy,
– opracowanie planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy,
– rozpoczęcie projektu sanitacji gminy,
– założenie internetu szerokopasmowego na te-
renie gminy, 
– utworzenie Gminnego Centrum Informacji,
– kwartalnik gminny.

Źródło: 
Wywiad ze Stanisławem Piotrowskim.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

PIOTROWSKI WŁADYSŁAW, KS. 

(1936-2014) pochodził z Jędrze-
jowa Nowego, do Zgromadze-
nia Księży Misjonarzy wstąpił 
w 1952 r., śluby złożył 8 grudnia 
1957 r., a święcenia kapłańskie 
przyjął 19 czerwca 1960 r. z rąk 
ks. bp. Jana Kantego Lorka CM.
Placówki:
1960 – Kraków Stradom,
1961-1965 – Żmigród (wikary),
1965-1972 – Trzciel (wikary),
1972-1976 – Warszawa św. Krzyż (katecheta),
1976-1985 – Jordanowo (administrator parafii),
1985-1991 – Żmigród (proboszcz, superior),
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1991-1992 – Warszawa św. Krzyż,
1992-1996 – Ignaców (proboszcz),
1996-2000 – Trzciel (proboszcz, superior),
2000-2010 – Tarnów (penitencjarz),
2010-2014  –  Warszawa Tamka (kapelan 
Sióstr Miłosierdzia),
2014 – Kraków Kleparz.
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w gro-
bowcu Księży Misjonarzy w Krakowie. 

Źródło:
Portal: misjonarze.org [dostęp 05.2019 r.].

PLACE ZABAW I SIŁOWNIE 
ZEWNĘTRZNE 

Powstały na terenie gminy Jakubów w latach 
2014-2019. Place zabaw i siłownie znajdują się 
w miejscowościach: Jakubów, Góry, Aleksan-
drów, Rządza, Antonina, Moczydła, Szczytnik, 
Łaziska, Izabelin, Ludwinów.
Place zabaw funkcjonują w miejscowościach: 
Nart, Jędrzejów Stary, Anielinek, Kamion-
ka, Turek, Wola Polska. Siłownie zewnętrzne 
znajdują się w: Jędrzejowie Nowym, Mistowie 
i Wiśniewie. Środki finansowe na stworzenie 
obiektów pochodziły przede wszystkich z fun-
duszu sołeckiego, a także z budżetu gminy oraz 
ze środków zewnętrznych.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Plac zabaw w Ludwinowie 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

PLANOWANIE I ZAGOSPODA-
ROWANIE PRZESTRZENNE 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodaro-
wania gminy wyznacza Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Jakubów przyjęte uchwałą 
nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 
9 września 2013 r. Jest to dokument planistycz-
ny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar 
całej gminy. Istotą studium jest określenie po-
lityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego w oparciu 
o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego. Szczegółowe zasady zagospo-
darowania terenów określają miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego:
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary – za-
twierdzony uchwałą nr XXVI/127/04 Rady Gmi-
ny Jakubów z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 45 poz. 1089); 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi: Ludwinów, Tymoteuszew, Wola 
Polska – zatwierdzony uchwałą nr XIV/82/08 
Rady Gminy Jakubów z dnia 25 stycznia 2008 r. 
(Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 61, poz. 2230); 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla inwestycji celu publicznego pn. „Budo-
wa napowietrznej linii 400 kV Miłosna-Siedlce 
Ujrzanów w części miejscowości: Ludwinów, 
Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, 
Budy Kumińskie w gminie Jakubów” – zatwier-
dzony uchwałą nr XXXVI/215/2013 Rady Gmi-
ny Jakubów z dnia 30 grudnia 2013 r.;
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Mistów – zatwierdzony uchwałą nr 
VI/29/99 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 lu-
tego 1999 r.; 
• Zmiana miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Jakubów 
-Zbiornik Retencyjny „Olechów” – uchwała nr 
XXIX/138/01 Rady Gminy Jakubów z dnia 24 
maja 2001 r.

Źródło:
Załącznik do Zarządzenia nr 35/2019 Wójta Gminy Jaku-
bów z dnia 31 maja 2019 r. – Raport o stanie Gminy Jaku-
bów za rok 2018.
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PLĄSEK KAROLINA 

Ur. 1957 r. w Ośnikach, gmina 
Leoncin. Emerytowana, wielo-
letnia dyrektor szkoły podsta-
wowej w Wiśniewie (→ Szko-
ła Podstawowa w Wiśniewie), 
nauczyciel przyrody. Obecnie 
mieszkanka Turku.
Wykształcenie wyższe inżynier-
skie z przygotowaniem pedago-
gicznym: 

1976-1983 – Politechnika Warszawska, Wydział 
Geodezji i Kartografii; 
1985-1987 – Instytut Kształcenia Nauczycieli 
w Warszawie; 
1995-1996 – Wyższa Szkoła Rolniczo-Peda-
gogiczna w Siedlcach, Wydział Humanistycz-
ny – Instytut Pedagogiki, Katedra Organizacji 
i Zarządzania – studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania oświatą;
2001-2002 – Wyższa Szkoła Umiejętności Peda-
gogicznych i Zarządzania w Rykach, Wydział 
Pedagogiczny – studia podyplomowe w zakresie 
nauczania blokowego przyrody w klasach IV-VI. 
Praca zawodowa:
1984-1985 – referent w Zespole Ekonomiczno-
-Administracyjnym Szkół w Mogielnicy, 
1985-1986 – inspektor ds. geodezji w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Mogielnicy, 
1987-1993 – nauczyciel w szkołach podstawo-
wych w: Leoncinie, Nowinach i Wiśniewie, 
1993-1994 – geodeta w przedsiębiorstwie geo-
dezyjnym w Mińsku Mazowieckim,
1994-2019 – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wiśniewie.

Źródło: 
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Dane uzyskane od Karoliny Pląsek.

POLKOWSKI TADEUSZ 
PS. „KRUK” 

(1917-2003) syn Józefa i Marii (z domu Głowac-
ka), sierżant Armii Krajowej, zam. w Anielinku. 

W 1932 r. ukończył szkołę podstawową w Ja-
kubowie, a następnie dwuletnią szkołę rolniczą 
w Pszczelinie. Odbył również dwuletnie przy-
sposobienie wojskowe II stopnia. 
Zawodowo związany był z pracą w rolnic-
twie – najpierw w gospodarstwie ojca, a od 
1945 r. we własnym. W styczniu 1940 r. został 
zaprzysiężony jako żołnierz ZWZ/AK Tadeusz 
Polkowski i przyjął pseudonim „Kruk” (→ Ar-
mia Krajowa). Został przydzielony do oddziału 
dywersyjnego plutonowego Aleksandra Polkow-
skiego ps. „Bimber”. Brał udział w wielu akcjach 
sabotażowo-dywersyjnych na terenie powiatu 
mińskiego. W okresie okupacji „Kruk” służył 
w stopniu kaprala. Za całość walki podziemnej 
Tadeusz Polkowski został odznaczony przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej Rządu Lon-
dyńskiego w Dniu Wojska Polskiego 15 sierp-
nia 1948 r., czterokrotnie „Medalem Wojska” 
(legitymacja nr 43916), a w dniu 4 października 
1988 r. „Krzyżem Armii Krajowej” (legityma-
cja nr 41783).
Pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu 
parafialnym w Pruszkowie

Źródło:
Zwierzyński F., Epitafium dla „Kruka”, „Rocznik Mińsko-
-Mazowiecki”, z. 13, 2005, s. 234-235.

POMNIKI PRZYRODY

Drzewa rosnące w parku należącym do daw-
nego zespołu dworskiego w Łaziskach mogące 
dziś liczyć nawet ponad 400 lat. Są wśród nich: 
klon jawor o obwodzie ponad 410 cm i wyso-
kości 18 m, gruby na 255 cm i wysoki na dwa-
dzieścia kilka metrów modrzew europejski 
oraz wiąz szypułkowy, którego pień przekra-
cza w obwodzie 320 cm, a gałęzie dorastają do 
około 26 m wysokości.
Dąb szypułkowy w Woli Polskiej o obwodzie 
420 cm i 22 m wysokości. Drzewo należące do 
gatunku typowego dla obszarów nizinnych. 
Pień krótki o grubych, nisko osadzonych i roz-
łożystych konarach; kora głęboko spękana, 
ciemnoszara. Znajduje się na prywatnej posesji 
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Głaz narzutowy w Strzebuli  
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

należącej do Józefa Łokietka (wpisany do reje-
stru pomników przyrody).
Głaz narzutowy w Strzebuli, polodowcowy 
blok skalny, typowy dla terenów morenowych, 
pozostawiony przez lądolód plejstoceński. Śred-
nica wynosi 150 cm, uformowany z granitu 
różowego, eratyki typowe dla terenów pół-
nocnej oraz środkowej Polski. Jedna z siedmiu 
takich skał polodowcowych rozmieszczonych 
w powiecie mińskim. Znajduje się na terenie 
prywatnym należącym do Czesława Gąsiora.

Źródło:
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012.

Modrzew europejski w Łaziskach, 2002 r.
– fot. Katarzyna Kwiatkowska

Dąb szypułkowy w Woli Polskiej, 2002 r.
– fot. Katarzyna Kwiatkowska

POTYCZKA POD ANTONINĄ 

Miała miejsce na przełomie maja i czerwca 
1945 r. między żołnierzami Armii Krajowej 
(→ Armia Krajowa) Obwodu „Mewa-Kamień” 
a Rosjanami. Po odbiciu więźniów w Remberto-
wie oddział AK, który kwaterował w zabudowa-
niach Józefa Leszczyńskiego, został zaatakowany 
przez Rosjan. W potyczce po stronie polskiej 
zginęło 5 mężczyzn: Józef Leszczyński – rol-
nik z Antoniny, zastrzelony w swoim obejściu; 
Antoni Zazdrosiński – młynarz z Antoniny, 
w czasie walki mielił zboże, wyjrzał przez okno 
i został zestrzelony przez Rosjanina; Zygmunt 
Michalczyk – syn młynarzy z Witkowizny, był 
w AK, zastrzelony na polu z żytem; żołnierz 
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AK pochodzący ze Stanisławowa oraz jeden 
z odbitych więźniów z Rembertowa. 
Pozostali członkowie oddziału uciekli w pola 
w kierunku Moczydeł oraz Jędrzejowa Stare-
go – cześć z nich pochodziła z okolicy. Zabu-
dowania Leszczyńskiego zostały spalone. Przy-
najmniej jednego z zabitych Rosjanie wywieźli 
w nieznanym kierunku. 
Atak Rosjan był spowodowany zdarzeniem, 
które miało miejsce na szosie między Mińskiem  
a Ignacowem, kiedy to samochód przewożący 
żywność, kierowany przez żołnierzy rosyjskich, 
został zaatakowany prawdopodobnie przez żoł-
nierzy AK w celu zdobycia jedzenia. Rosjanie 
wytropili AK-owców na kwaterze i otworzyli 
do nich ogień. 
Po tej walce po okolicznych wsiach chodziły pa-
trole Rosjan, którzy szukali zbiegłych z miejsca 
walki żołnierzy AK. Odgłosy walki było słychać 
w okolicy, widać było też dym ze spalonych za-
budowań. Mężczyźni wiejscy, w obawie przed 
represjami, przeszukiwaniami i aresztowania-
mi, uciekali w pola, lasy lub do innych wsi. Do 
domu powrócili pod osłoną nocy. 

Źródło:
Wspomnienia Feliksa Wróblewskiego (ur. 1924), ówczesnego 
mieszkańca Józefina, spisane przez Ewę Migdalską 6.01.2019 r.

PRUSZYŃSKA MARIA 

Ur. 1958 r. w Pieńkach (woj. 
podlaskie), mieszkanka Miń-
ska Mazowieckiego. Wieloletni 
dyrektor gimnazjum, zespołu 
szkół, a następnie szkoły pod-
stawowej w Jakubowie (→ Szko-
ła Podstawowa w Jakubowie). 
Wykształcenie:
1973-1978 – Państwowe Tech-
nikum Ochrony Roślin w Ró-

żanymstoku;
1981-1982 – Studium Pedagogiczne w Białym-
stoku;
1982-1987 – Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedago-
giczna w Siedlcach, kierunek biologia, specjal-
ność nauczycielska;

1991-1992 – Warsztatowe Studium przedmio-
towo-metodyczne z biologii; 
1997 – Studium przedmiotowo-metodyczne 
w zakresie biologii, I stopień specjalizacji za-
wodowej w zakresie biologii; 
2001-2002 – kurs kwalifikacyjny „Zarządza-
nie Oświatą”. 
Szereg form doskonalących pracę, w tym:
1988-1999 – cykl kursów komputerowych w ra-
mach projektu „Pracownia internetowa w każ-
dej gminie”;
2015 – kurs obsługi komputera ECDL – Euro-
pejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych;
2005, 2006 – seminarium z zakresu doskonale-
nia zawodowego kadry kierowniczej „Zarządza-
nie oświatą w krajach Unii Europejskiej” – po-
łączone ze zwiedzaniem szkół w Niemczech, 
Szwajcarii, Austrii;
Szkolenia z zakresu nowelizacji prawa oświa-
towego, profilaktyki, ewaluacji, udzielania po-
mocy PP, bezpieczeństwa – z przedstawicielami 
GROM, rozpoznawania zachowań narkotyko-
wych i dopalaczowych, zasady postępowania 
z dzieckiem pod wpływem narkotyku, wy-
chowawca we współczesnej szkole – wyzwa-
nia, zagrożenia oraz przeciwdziałanie agresji, 
jak pracować z uczniem zdolnym, kształcenie 
ucznia niepełnosprawnego i wiele innych.
Przebieg pracy zawodowej: 
1978-1979 – stażystka w Wojewódzkim Ośrod-
ku Postępu Rolniczego w Olecku;
1980-1988 – nauczyciel kl. I-III w Szkole Pod-
stawowej w Domanowie, od 1982 r. – kierownik 
punktu filialnego w Pruszance;
1988-1999 – nauczyciel biologii w Szkole Pod-
stawowej w Jakubowie; 
1999-2006 – dyrektor Publicznego Gimnazjum 
w Jakubowie;
2006-2017 – dyrektor Zespołu Szkół w Jaku-
bowie;
od 2017 – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ja-
kubowie (po przekształceniu Zespołu Szkół 
w Jakubowie).

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
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PRZEDEWSIE 

Liczba mieszkańców: 113 (stan na 30.06.2019 r.), 
leży na południe od Jakubowa. Nazwa miej-
scowości oznacza domy (chaty) znajdujące się 
przed większą osadą, którą jest w tym wypadku 
Jakubów. Dogodne położenie oraz malownicze 
krajobrazy sprzyjają rozwojowi miejscowości, 
która w ostatnich latach rozbudowuje się co-
raz bardziej. 

Sołtysi (l. 1990-2024): , 

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Andrzeja Karlikowskiego.

PRZEDSZKOLA

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze dla dzie-
ci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia obowiązku 
szkolnego; rozwinęły się z dawnych ochronek, 
które były instytucjami filantropijnymi o cha-
rakterze opiekuńczym.
W 2009 r. Gmina Jakubów w partnerstwie 
z Fundacją Rozwoju Dziecka im. J. A. Ko-
meńskiego rozpoczęła projekt „Mazowieckie 
Ośrodki Przedszkolne” współfinansowany ze 
środków UE. W ramach projektu na terenie 
gminy powstało pięć ośrodków: dwa przy Ze-

Pasowanie na przedszkolaka w 2019 r. 
– fot. archiwum szkoły w Jakubowie

Rocznica odzyskania niepodległości w 2019 r. 
– fot. archiwum szkoły w Jakubowie

spole Szkół w Jakubowie; trzy przy Szkołach 
Podstawowych w Mistowie, Jędrzejowie No-
wym i Wiśniewie. Do europejskich przedszkoli 
uczęszczało 88 dzieci w wieku 3-5 lat. Dzięki 
środkom unijnym przedszkola zostały w całości 
wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne.
Obecnie w gminie Jakubów funkcjonują przed-
szkola publiczne wchodzące w skład szkół i pod-
legające bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przedszkole;3963292.html 
[dostęp 10.2019 r.].

Regina 
Szczepek

Jerzy 
Jeznacki

Andrzej 
Piotrkowicz

Janusz 
Szczepek

Katarzyna 
Sikorska
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RADA GMINY JAKUBÓW 

Organ stanowiący i kontrolny samorządu gmi-
ny o 5-letniej kadencji (w latach 1990–2017 
kadencja była 4-letnia), pochodzący z wybo-
rów. Status rady gminy reguluje ustawa z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Do 
właściwości rady gminy należą wszystkie spra-
wy pozostające w zakresie działania gminy, 
o ile ustawy nie stanowią inaczej. Decydu-
je m.in. o wysokości budżetu gminy, wyso-
kości podatków i opłat, podejmuje uchwały 
w sprawie majątku gminnego. Na czele rady 
stoi przewodniczący. W skład Rady Gminy 
Jakubów wchodzi piętnastu radnych, którzy 
ze swego grona wybierają komisje do okre-
ślonych zadań: Komisja Rewizyjna; Komisja 
Budżetu, Rolnictwa, Oświaty; Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji.
Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych 
przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie 
rzadziej niż raz na kwartał. Obrady rady gminy 
są transmitowane i utrwalane, nagrania obrad 
są udostępniane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej i na stronie internetowej gminy.

Źródło:
Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 
16, poz.94, 95, 96. Nr 32, poz.191, Nr 34, poz. 198, 199, Nr 43).
Ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funk-
cjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

25 lat samorządu terytorialnego, Jakubów 2015 r.
 – fot. Przemysław Piątkowski

20 lat samorządu terytorialnego, Jakubów 2010 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Radni VIII kadencji (2018-2023) 
– fot. Przemysław Piątkowski
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Elżbieta Drzazga
 

Ryszard Goźliński 

Stanisław Królak 

Krzysztof Miąsek 

Janusz Murzynowski
 

Sabina Muszel 
– przewodnicząca 

Wojciech Nowak 
– przewodniczący 

Józef Parol

Władysław Prymek

 

Stanisław Tadeusz 
Rawski 

Stefan Roguski
 

Władysław Ruszpel
 

Ryszard Sadoch
 

Tadeusz Sobotka
 

Henryk Wocial

Stanisław Waldemar 
Wocial 

Zygmunt Wocial
 

Stanisław Wójcicki
 

Stefan Zych 

Maria Żelazowska

I KADENCJA 1990-1994 
Wójt: Tadeusz Sobotka

Zastępca wójta (funkcja społeczna): Stanisław Królak
Zarząd: Tadeusz Sobotka, Maria Żelazowska, Józef Parol, Stefan Roguski, Janusz Murzynowski, Stanisław Wocial, Stanisław Królak
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Tomasz Czerwiński 

Witold Gańko 

Honorata Gąsior 

Wojciech Jaworski 

Witold Kościesza 
– przewodniczący

II KADENCJA 1994-1998 
Wójt: Tadeusz Sobotka

Zastępca wójta (funkcja społeczna): Stanisław Królak
Zarząd: Tadeusz Sobotka, Zofia Kowalska, Stanisław Królak, Tomasz Czerwiński, Marian Starzyński, Wojciech Jaworski

Zofia Kowalska 

Stanisław Królak 

Wojciech Nowak 

Ryszard Parol 

Antoni Rawski 

Barbara Sadoch 

Maria Sadoch 

Tadeusz Sobotka 

Marian Starzyński 

Bożena Szelągowska

Wojciech Wąsowski 

Antoni Wocial 

Maria Żelazowska
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III KADENCJA 1998-2002 

Wójt: Tadeusz Sobotka
Zastępca wójta (funkcja społeczna): Wojciech Jaworski

Zarząd: Tadeusz Sobotka, Mirosława Nowak, Zygmunt Bartnicki, Wojciech Jaworski, Krzysztof Domański, Andrzej Żaboklicki

Zygmunt Bartnicki 

Tomasz Czerwiński 

Krzysztof Domański 

Zbigniew Domański 

Tadeusz Gajc 

Ryszard Goźliński

 
Wojciech Jaworski

 
Zbigniew Marusa

 
Janusz Murzynowski

 
Zbigniew Muszelik 

Mirosława Nowak

 
Marek Pawlak 

– przewodniczący 

Stanisław Piotrowski

 
Tadeusz Sobotka

 
Kazimierz Wójcicki 

Zdzisław Wójcik 

Dorota Zagórska 

Andrzej Żaboklicki
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IV KADENCJA 2002-2006
Wójt: Stanisław Piotrowski

Zastępca wójta: Tomasz Czerwiński

 
Tomasz Czerwiński 

Krzysztof Domański 

Wojciech Jaworski 

Roman Jurek 

Zygmunt Kosakowski 

Stanisław Królak 
– przewodniczący 

Tadeusz Kunka 

Zbigniew Marusa 

Krzysztof Oklesiński 

Maciej Rek 

Jolanta 
Sadoch-Krusiewicz 

Bożena Szelągowska 

Piotr Wróblewski 

Kazimierz Wójcicki 

Zdzisław Wójcik 

Dorota Zagórska
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V KADENCJA 2006-2010
Wójt: Stanisław Piotrowski

Zastępca wójta: Tomasz Czerwiński

 
Sylwester Bziuk 

Krzysztof Domański 
– przewodniczący 

Leszek Gadaj 

Krystyna Grzybowska 

Ewa Jastrzębska 

Anna Kosakowska 

Stanisław Królak 

Mirosława Nowak 

Krzysztof Oklesiński 

Małgorzata Pietrzyk 

Maciej Rek 

Bożena Szelągowska 

Ignacy Wocial 

Barbara Wojdyga 

Józef Zawadzki
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VI KADENCJA 2010-2014 

Wójt: Hanna Wocial
Zastępca wójta: Bogusław Dziedzic

VII KADENCJA 2014-2018 
Wójt: Hanna Wocial

Zastępca wójta: Bogusław Dziedzic

 

 
Krystyna Bartnicka 

Tomasz Biegalski 

Krzysztof Domański 
– przewodniczący

 

Agnieszka Filipiak
(rezygnacja z mandatu)

Daniel Gryz 

 

 
Tomasz Biegalski 

Sławomir Bodecki 

Piotr Ciarkowski 

Krzysztof Domański 
– przewodniczący 

Dariusz Kopczyński 

Kamil Konca 

Dariusz Kopczyński

Anna Bożena 
Kosakowska 

Stanisław Królak 

Sabina Muszel 

Sylwester Prymek 

Marek Stachowicz 

Bożena Szelągowska 

Bożena Barbara 
Szymańska 

Barbara Maria
 Wojdyga 

Józef Zawadzki
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VII KADENCJA 2014-2018 

Wójt: Hanna Wocial
Zastępca wójta: Bogusław Dziedzic

Anna Bożena 
Kosakowska 

Marzanna 
Kosieradzka 

Jacek Kot 

Bogusława 
Matejkowska 

Wojciech Nowak 

Krzysztof Oklesiński 

Sylwester Prymek 

Artur Sobótka 

Marek Stachowicz 

Piotr Ślusarczyk

VIII KADENCJA 2018-2023
Wójt: Hanna Wocial

Zastępca wójta: Bogusław Dziedzic

 

 
Sławomir Bodecki

Ewa Bziuk 

Piotr Ciarkowski 

Wanda Dąbroś 

Krzysztof Domański 
– przewodniczący 

Piotr Jagliński 

Dariusz Kopczyński 

Marzanna 
Kosieradzka 

Jacek Kot 

Bogusława 
Matejkowska 

Leszek Miąsek 

Krzysztof Paluch 

Artur Sobótka 

Marek Stachowicz 

Bartłomiej Wocial
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RAWSKI FELIKS, 
PROF. DR HAB. INŻ. 

(1934-2016) ur. w Moczydłach; 
prof. Politechniki Warszawskiej, 
naukowiec, wybitny specjali-
sta w dziedzinie motoryzacji. 
Całe życie zawodowe spędził 
w Politechnice Warszawskiej. 
Odznaczony Odznaką Zasłu-
żony dla Politechniki Warszaw-
skiej, autor wielu książek, arty-
kułów i patentów z dziedziny 

motoryzacji, wpisany do encyklopedii WHO 
IS WHO W POLSCE, Honorowy Prezes Klu-
bu Absolwenta Wydziału Samochodów i Ma-
szyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, 
Rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie 
opieki nad zabytkami techniki motoryzacyjnej, 
Ekspert Honorowy z dziedziny historii moto-
ryzacji i oceny pojazdów zabytkowych, członek 
Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Po-
nadpodstawowych, wieloletni Przewodniczący, 
Honorowy Przewodniczący Ogólnopolskiego 
Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji 
Pojazdów, współtwórca kopii legendarnego po-
wstańczego pojazdu bojowego KUBUŚ. Pocho-
wany na cmentarzu parafialnym w Jakubowie.

Źródło: 
www.biuletyn.pw.edu.pl [dostęp 30.04.2019 r.].
www.wyborcza.pl [dostęp 30.04.2019 r.].

RAWSKI FELIKS, KOLARZ 

(1886-1973) kolarz urodzo-
ny w Moczydłach, mistrz 
Królestwa Polskiego na 100 
wiorst w 1912 r., wicemistrz 
na Wszechrosyjskiej Olimpia-
dzie Sportowej w 1913 r. w Ki-
jowie na dystansie 300 wiorst. 
Inicjator i fundator pierwszego 
w Mińsku Mazowieckim toru 
kolarskiego wraz z boiskiem 

sportowym (1913 r.). Pochowany na cmentarzu 
w Mińsku Mazowieckim. Od 2008 r. w Miń-

sku Mazowieckim organizowane jest Kolar-
skie Kryterium Uliczne im. Feliksa Rawskiego. 
W 2012 r. odsłonięto pomnik Feliksa Rawskiego 
w Mińsku Mazowieckim. Honorowy obywatel 
miasta Mińsk Mazowiecki.

Źródło:
Uchwała Nr XVI.164.2016 rady Miasta Mińsk Mazowiec-
ki z dnia 25 kwietnia 2016 r. z okazji 595. rocznicy nadania 
praw miejskich.

RAWSKI STANISŁAW, KS. 

(1942-2019) syn Jana i Jadwigi 
z domu Kosteckiej, urodził się 
w Antoninie w parafii Jakubów. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
z rąk kardynała Stefana Wy-
szyńskiego 12 czerwca 1966 r. 
Jako wikariusz pracował w pa-
rafiach: św. Mikołaja bp. w Grój-
cu (1966-1968; AW), św. Jana 
Chrzciciela w Mszczonowie 
(1968-1970), św. Anny w Gro-
dzisku Mazowieckim (1970-1974; AW), św. 
Aleksandra w Warszawie przy Trakcie Królew-
skim (1974-1983). W 1983 r. odebrał skierowa-
nie do tworzenia struktur parafialnych parafii 
św. Marii Magdaleny w Warszawie na Bródnie. 
Organizował jej życie i duszpasterstwo, zbudo-
wał świątynię i plebanię. W 1994 r., po 11 latach 
posługi, został mianowany proboszczem parafii 
MB Nieustającej Pomocy w Warszawie na Sa-
skiej Kępie. Funkcję tę sprawował do 2015 r. 
Zamieszkał wówczas w Domu Księży Emery-
tów w Otwocku.
Kardynał Józef Glemp odznaczył go przywile-
jem noszenia rokiety i mantoletu 1 maja 1987 
r.; biskup Kazimierz Romaniuk powołał go do 
godności kanonika honorowego Kapituły Ka-
tedralnej 24 grudnia 1992 r.; 9 listopada 1999 r. 
otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości; 
25 marca 2002 r. otrzymał tytuł kanonika gre-
mialnego, a 15 kwietnia 2008 r. został Protono-
tariuszem Apostolskim (infułatem).
Ksiądz Stanisław Rawski wspierał budujące 
się kościoły w Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
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Jego staraniem powstały świątynie w parafiach: 
Miłosierdzia Bożego w Warszawie na Saskiej 
Kępie oraz św. Karola Boromeusza w Warsza-
wie-Lesie; zbudował kaplicę i plebanię w pa-
rafii św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu; 
uczestniczył finansowo w powstawaniu struktur 
i wyposażaniu parafii: św. Łukasza Ewangeli-
sty na Kępie Tarchomińskiej, MB z Guadalupe 
w Budach Barcząckich oraz MB Dobrej Rady 
w Wólce Mińskiej; wspierał parafię św. Anny 
w Jakubowie.
Odznaczony godnościami kościelnymi: kanonik 
gremialny Kapituły Katedralnej, prałat papieski, 
a następnie infułat. Pochowany 24 października 
2019 r. na cmentarzu w Jakubowie.

Źródło: 
diecezja.waw.pl/pasterze/ks-rawski-stanislaw [dostęp 10.2019 r.].
www.nobla16.pl/duszpasterze/proboszczowie [dostęp 10.2019 r.].

RECHNIO JAN 

(1916-1976) długoletni kierownik Szkoły Pod-
stawowej w Jakubowie (→ Szkoła Podstawowa 
w Jakubowie), nauczyciel geografii i historii.
Wykształcenie: Korespondencyjne Liceum 
Ogólnokształcące w Pruszkowie.
Praca zawodowa:
1951-1956 r. – nauczyciel w Grzebowilku,

1956-1971 r. – kierownik Szkoły Podstawowej 
w Jakubowie.
Przez kilka lat prowadził w Jakubowie kursy dla 
dorosłych (przeszkolił ok. 200 osób), następnie 
był instruktorem oświaty dla dorosłych i współ-
organizatorem kursów wieczorowych. Zaanga-
żowany w budowę nowej szkoły w Jakubowie.
Praca ze środowiskiem:
– współpraca ze Związkiem Młodzieży Wiej-
skiej przy organizacji wydarzeń kulturalno-
-oświatowych,
– członek popierający OSP Jakubów,
– radny gromadzki (dwie kadencje), przewodni-
czący komisji kulturalno-oświatowej przy GRN.
Odznaczony za zasługi dla nauczycielstwa Zło-
tym Krzyżem Zasługi ZNP za wkład w budowę 
szkoły i rozwój szkolnictwa.

Źródło:
Rechnio J., Moja praca społeczna i pedagogiczna w PRL, Ja-
kubów, 14.05.1971 r.
Informacje pozyskane z rozmowy z córką Hanną Kopcińską 
[28.03.2019 r.].

Jan Rechnio podczas otwarcia szkoły 
w Jakubowie, 1961 r. – fot. arch. Marii Kopczyńskiej

ROSTWOROWSKI WAWRZY-
NIEC M. FRANCISZEK, BP 

(1874-1956) pochodził z rodziny hrabiowskiej 
wywodzącej się z rodu Rostworowskich herbu 
Nałęcz. Po ukończeniu Seminarium Duchowne-
go w Warszawie i otrzymaniu święceń kapłań-
skich rozpoczął pracę jako kapelan arcybiskupa 
Wincentego Chościak-Popiela. W Warszawie 
zetknął się z ukrytym ruchem mariawic-
kim, przyjął jego zasady i w 1900 r. przystą-
pił do Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. 
„Za karę” przeniesiony w 1903 r. na probostwo 
do Wiśniewa, gdzie po rozłamie z Rzymem 
zorganizował parafię mariawicką (→ Parafia 
rzymskokatolicka w Wiśniewie, → Parafia 
mariawicka w Wiśniewie). Kapłan Wawrzy-
niec otrzymał jako zakonnik i duchowny ma-
riawicki imiona Marya Franciszek, nawiązując 
do tradycji św. Franciszka z Asyżu. Zgodnie ze 
ślubowanym ubóstwem zakonnym, cały swój 
spadek rodzinny przeznaczył na potrzeby Ko-
ścioła Mariawickiego. Zbudował kościół i całą 
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osadę parafialną w Wiśniewie (w tym budynki 
przeznaczone na działalność kulturalno-oświa-
tową i charytatywną), kupił działkę budowlaną 
pod planowaną budowę kościoła parafialnego 
w Mińsku Mazowieckim, zbudował kościół 
w Czerwonce i kaplicę w Strupiechowie, kupił 
nieruchomość, na której wybudowany został 
tzw. Dom Braci w Płocku. W latach 1907-1954 
był nieprzerwanie proboszczem w Wiśnie-

wie. Konsekrowany na biskupa 4.10.1923 r. Do 
śmierci biskup diecezji lubelsko-podlaskiej. 
Przez ostatnie dwa lata życia mieszkał przy 
świątyni w Płocku. Pochowany w Wiśniewie 
przy kościele. 

Źródło: 
Rybak S., Mariawityzm. Dzieje i współczesność, Warszawa 2011.
Ginter W. S., Biedaczyna mariawicki, [w:] „Mariawita” 
4-6/2006.
www.mariawita.pl/pionierzy.php [dostęp 05.2019 r.].

Bp M. Franciszek Rostworowski – fot. W. Wąsowski

ROŻNIECKI ALEKSANDER 

ur. 1772, zm. 1849 także w Warszawie, pocho-
wany na Powązkach. Syn Aleksandra Roż-
nieckiego herbu Rola i Ludwiki d’Aloy herbu 
Złoty Orzeł. Żonaty dwa razy: z Marianną Co-
lonna-Walewską herbu Pierzchała i z Ludwiką 
Boyer. Od 1788 r. służył w wojsku, brał udział 
w powstaniu kościuszkowskim, walczył w le-
gionach, w wojsku Księstwa Warszawskiego 
i w kampanii napoleońskiej 1812 r. Po 1815 r. 
był generałem, dowódcą jazdy Wojska Pol-
skiego. Po powstaniu listopadowym uciekł 
do Rosji, gdzie służył w tamtejszym wojsku. 
W 1817 r. nabył od Kazimierza Rudzińskiego 
miasto Kałuszyn wraz z przyległymi dobrami. 
W 1818 r. kupił od Eleonory z Dembowskich, 

Portret Aleksandra Rożnieckiego w mundurze 
generała dywizji – fot. Polski słownik biograficzny 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/
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Akt małżeństwa Aleksandra Rożnieckiego z 1838 r. 
z parafii św. Jana w Warszawie wraz z autentycznym 

podpisem Aleksandra – fot. szukajwarchiwach.pl

wdowy po Jakubie Wodzickim, majątek Łazi-
ska (→ Majątek ziemski Łaziska), oba majątki 
utracił w drodze publicznej licytacji w 1843 r. 

Źródło:
Zacharewicz Z., Rożniecki Aleksander [w:] Polski słownik 
biograficzny, tom XXXII, Wrocław – Warszawa – Kra-
jów – Gdańsk – Łódź. https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/bio-
grafia/aleksander-rozniecki [dostęp 10.03.2019 r.].
Aleksander Antoni Jan Rożniecki h. Rola [w:] Wielka gene-
alogia Minakowskiego (ID: lu.4818).
https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=lu.4818 [dostęp 
09.03.2019 r.].
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie [w:] AP Warszawa, akt małżeń-
stwa 112 z 1838 r.
Księga hipoteczna Dobra ziemskie Łaziska [w:] Hipoteka 
w Mińsku Mazowieckim, AP Otwock sygn. 78/251.

RZĄDZA 

Liczba mieszkańców: 286 (stan na 30.06.2019 r.), 
leży na północny wschód od Jakubowa, między 
Szczytnikiem i Wiśniewem. Pierwszy doku-
ment pisany dotyczący Rządzy zachowany do 
czasów współczesnych pochodzi z 1494 r. Na-
zwa wsi pochodzi od nazwy rzeki, nad którą 
ta wieś powstała (→ Rzeki i zbiorniki wodne). 
W 1556 r. na rzece Rządzy we wsi o tej samej 
nazwie znajdowały się nie istniejące już młyny 
wodne (→ Młyny): jeden po stronie wschodniej, 
drugi tzw. Młyn Krupa, trzeci w Witkowiźnie 
(→ Witkowizna). W XVI w. wieś wchodziła 
w skład dóbr szlacheckich Mińsk, później Ła-
ziska (→ Majątek ziemski Łaziska). W latach 
pięćdziesiątych XIX w. grunty rolne majątku Ła-
ziska zostały częściowo rozparcelowane. Od tego 
też czasu nastąpiło znaczne powiększenie wsi.

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Cabaj A., Katalog Zabytków Budownictwa Przemysłowego 
w Polsce, tom V, Wrocław 1973, s. 43.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

RZEKI I ZBIORNIKI WODNE 

Rzeki na terenie gminy Jakubów to niewielkie, 
naturalne cieki wodne, które w większości od-
cinków zachowały swój naturalny charakter. 
Należą do nich: Rządza, Osownica, Czarna, 
Mienia, Srebrna, Wiśniówka. Największe zbior-
niki wodne to: jezioro Torfisko, staw w Rządzy, 
zbiornik retencyjny „Olechów” (na styku wio-
sek Ludwinów i Wola Polska).

Wojciech 
Nowak

Mirosław
Ołdak

Agata 
Sobotka
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kiego w okolicach Anielinka. Przepływa przez 
miasto Mińsk Mazowiecki, gdzie ma charakter 
uregulowanego cieku miejskiego o umocnio-
nych brzegach, w odcinku ujściowym zmienia 
się w meandrującą, naturalną rzekę nizinną. 
Wpada do Mieni w miejscowości Podrudzie.
Wiśniówka – struga, największy lewobrzeż-
ny dopływ Srebrnej. Wypływa z niewielkiego 
kompleksu leśnego położonego między Jakubo-
wem a Niedziałką Drugą. Do Srebrnej uchodzi 
w Karolinie.
Mienia – nazwa rzeki związana jest z meta-
licznymi błyskami w nurcie za sprawą wystę-
pującej w podłożu rudy darniowej. Mienia jest 
nizinną rzeką o źródłach niedaleko Kałuszy-
na – między Aleksandrowem a Jędrzejowem 
Starym. Uchodzi do Świdra w rejonie Emowa 
(na wsch. od Józefowa). Całkowita długość 
rzeki to około 40 km. Powierzchnia zlewni 
wynosi około 280 km². Największy dopływ 
(prawy) – Srebrna, mniejszym (lewym) jest 
struga Jędrzejnica. Ze względu na morfologię 
koryta w przebiegu Mieni można wyróżnić 
dwa zasadnicze odcinki: górny, w którym 
ma ona charakter melioracyjnego rowu rol-
niczego o umocnionych brzegach i oczyszczo-

Rzeka Rządza – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Osownica – lewy dopływ Liwca, płynie na Ni-
zinie Południowopodlaskiej i Środkowoma-
zowieckiej; dł. 40 km, pow. dorzecza 234 km2; 
mająca swe źródła w okolicy wsi Wiśniew i Tu-
rek; płynie na północ przez Wysoczyznę Kału-
szyńską i Równinę Wołomińską. Rzeka na wielu 
odcinkach uregulowana i połączona z systemem 
rowów melioracyjnych. W przeszłości nad rzeką 
działało kilka młynów wodnych. Dwa z nich 
istnieją do dziś: w Makówcu i Wólce Kobylań-
skiej (gm. Dobre). Nad Osownicą rozegrała się 
bitwa w powstaniu listopadowym – zwycięska 
bitwa pod Dobrem w dniu 17 lutego 1831 r. sto-
czona przez wojsko polskie pod dowództwem 
gen. Jana Skrzyneckiego z rosyjskim korpusem 
gen. Rosena.
Czarna – wypływa z okolic Jakubowa, następnie 
przepływając przez powiat legionowski i wo-
łomiński, uchodzi do Kanału Żerańskiego. 
W dolnym biegu rzeka przepływa przez re-
zerwat Puszcza Słupecka. Rzeka przepływa 
m.in. przez Kobyłkę i Marki oraz wsie Nadma 
i Czarna koło Wołomina.
Srebrna – największy prawostronny dopływ 
Mieni o długości 13,86 km. Swoje źródła ma 
na północny wschód od Mińska Mazowiec-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jędrzejnica
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nym korycie, oraz dolny – poniżej Wiązowny, 
w którym Mienia ma charakter naturalnie 
meandrującej rzeki nizinnej. Odcinek dolny, 
ze względu na cenne walory przyrodnicze, 
stanowi część Rezerwatu „Świder” oraz Ma-
zowieckiego Parku Krajobrazowego. Wzdłuż 
odcinka rezerwatowego prowadzi czerwony 
szlak pieszy.
Rządza – jedna z większych rzek regionu, po-
siadająca cenne walory turystyczne. Jej źródło 
znajduje się okolicach miejscowości Wola Ka-
łuska w gminie Kałuszyn. Woda w rzece jest 
czysta, dno piaszczyste i płytkie. Początkowo 
wąska, z biegiem rozszerza się. Płynie wart-
ko przez Nizinę Mazowiecką zbierając wody 
z mniejszych cieków i rowów melioracyjnych. 
Wiosną i w czasie długotrwałych opadów zdarza 
się, że rzeka zmienia koryto wracając do swo-
ich starorzeczy sprzed kilkudziesięciu lat. Roz-
lewa się szeroko po łąkach tworząc olbrzymie 
jeziora, „sama się rządzi”. Uchodzi do Zalewu 
Zegrzyńskiego (w miejscowości Załubice Stare) 
jako ostatni lewy dopływ Narwi (koło Wyspy 
Euzebii). Jeszcze na początku ubiegłego stule-
cia na odcinku rzeki pomiędzy Stanisławowem 
a Załubicami działały cztery młyny wodne. 

Jezioro Torfisko – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Ostatni zakończył działalność w latach 70. XX 
wieku. (→ Młyny).
Na rzece znajduje się zbiornik retencyjny o po-
wierzchni około 3 ha w pobliżu wsi Witkowizna 
(ok. pół kilometra powyżej Woli Polskiej). Przej-
ście na tamie pochodzi z okresu sprzed II wojny 
światowej. Nieopodal znajduje się ferma strusi 
i kóz oraz trzy bloki mieszkalne, zbudowane 
po wojnie dla pracowników PGR-u. 
Jezioro Torfisko – największy zbiornik wód sto-
jących w gminie Jakubów, powstały w wyniku 
eksploatacji torfu, położony między Mistowem 
a Ludwinowem. Powierzchnia lustra wody wy-
nosi około 16 ha. Jezioro to planowane jest do 
objęcia ochroną rezerwatową. 

Źródło:
Raport o stanie Gminy Jakubów za 2018 rok.
Nurt. Niezwykły urok rzek – turystyka, Warszawa 2013, s. 73-76.
Kałuszko J., Ajdacki P., Otwock i okolice, Otwock 2006.
http://wody.hydrologia.net/portfolio_page/rzeki-srebrna-i-
-mienia/ [dostęp 10.2019 r.].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_(dopływ_Kanału_Że-
rańskiego) [dostęp 10.2019 r.].
https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/644-pttk-mazowsze-rzeka-
-mienia [dostęp 10.2019 r.].
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Osownica;3952315.html 
[dostęp 10.2019 r.].
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SĄD POKOJU W JAKUBOWIE 

Wywodzi się z Królewsko-Polskiego Sądu Poko-
ju, który istniał w Jakubowie w okresie od wrze-
śnia 1917 r. do grudnia 1918 r. Rozpatrywał spra-
wy z terenu gminy Jakubów i gmin sąsiednich 
(Chrościce, Ładzyń, Rudzienko, Stanisławów), 
organem odwoławczym był Królewsko-Polski 
Sąd Okręgowy w Warszawie. Królewsko-polskie 
sądy pokoju były tworzone na miejscu zlikwido-
wanych niemieckich sądów gminnych. Dekre-
tem z 22 listopada 1918 r. zostały przekształcone 
w sądy pokoju, jednak zachowały swoją obsadę, 

kompetencje i zasięg. Jurysdykcja powstałego 
Sądu Pokoju rozciągała się na gminy Jakubów, 
Chrościce, Ładzyń, Stanisławów, Rudzienko 
oraz miasto Kałuszyn. W 1921 r. zniesiono Sąd 
Pokoju w Jakubowie i utworzono Sąd Pokoju 
w Kałuszynie, który obejmował ten sam teren. 
Następnie w 1922 r. przeniesiono siedzibę Sądu 
Pokoju z Kałuszyna do Mińska Mazowiec-
kiego, dzieląc jego zasięg terytorialny na dwa 
sądy. Gmina Jakubów została wcielona do Sądu 
Pokoju II Okręgu w Mińsku Mazowieckim.
Sądy te rozpatrywały sprawy cywilne, głównie 
o podział majątku oraz dotyczące spadków.
Przed powstaniem Królewsko-Polskich Sądów 
Pokoju funkcjonowały Sądy Gminne. W Ja-
kubowie Sąd Gminny funkcjonował w latach 
1860-1917.
Zachowane akta Królewsko-Polskiego Sądu 
Pokoju oraz Sądu Pokoju w Jakubowie prze-
chowywane są w Archiwum Państwowym 
w Siedlcach oraz w Archiwum Państwowym 
w Warszawie Oddział w Otwocku.

Źródło:
Dekret Naczelnika Państwa z 22 XI 1918 o najwyższej władzy 
reprezentacyjnej RP (Dz. P. PP 1918 nr 17 poz. 41).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 marca 1921 r. 
(Dz. U. Ministerstwa Sprawiedliwości z 1921 nr 7). 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. Minister-
stwa Sprawiedliwości z 1922 nr 18).
Akta Królewsko-Polskiego Sądu Pokoju w Jakubowie, AP 
Siedlce sygn. 62/1260.
Akta Sądu Pokoju w Jakubowie, AP Siedlce sygn. 62/1676.
Akta Sądu Gminnego w Jakubowie, AP Siedlce sygn. 62/1623.
Akta Sądu Gminnego w Jakubowie, AP Siedlce sygn. 78/390.

Obwieszczenie Sądu Pokoju w Jakubowie 
– fot. Biblioteka Narodowa
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SCIPIO DEL CAMPO MAURYCY 

(1810-1894) syn Karola i Marianny hr. Tar-
nowskiej herbu Leliwa. Od 12.02.1839 r. mąż 
Anieli hr. Jezierskiej herbu Prus (II) (→ Jezier-
ska Scipio del Campo Aniela, hr.). Żołnierz 
powstania listopadowego, wzięty do niewoli 
i przez dwa lata więziony, powrócił do kraju 
na mocy amnestii. Od 1837 r. związany z zie-
mią – dzierżawił od Onufrego hr. Małachow-
skiego wieś Zdanków w Guberni Radomskiej. 
Po ślubie zamieszkał w Czarnej, a po nabyciu 
przez żonę rozległego majątku przeniósł się do 
Łazisk (→ Majątek ziemski Łaziska), pozostając 
tu do 1868 r. Później przebywał w Warszawie 
i Lwowie. Był ojcem m.in. Stanisława – bu-
downiczego kolei na Ukrainie i w Królestwie 
Polskim; Karola – posła na Sejm Krajowy we 
Lwowie (1878 r.); Tadeusza – inżyniera technicz-
no-fabrycznego na Ukrainie; oraz dziadkiem 
Michała Scipio del Campo (1887-1984) – nestora 
polskiego lotnictwa. 

Źródło:
Kowalów W., Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiń-
ski w pamięci wiernych i przyjaciół, część 2, Ośrodek Wołanie 
z Wołynia, Biały Dunajec – Ostróg 2006, s. 29-31.
Maurycy Konstanty Scipio del Campo h. wł. [w:] Wielka ge-
nealogia Minakowskiego (ID: 9.50.637).
http://www.sejm-wielki.pl/b/9.50.637 [dostęp 9.03.2019 r.].

Nekrolog Maurycego Scipio del Campo 
– http://grocholski.pl/pl/maurycy-del-campo-sci-

pio-zm-30-12-1894/ [dostęp 9.03.2019 r.]

Akt małżeństwa Maurycego Scipio del Campo 
z Anielą hr. Jezierską – akt nr 57 z 1839 r. z parafii św. 
Krzyża w Warszawie – https://szukajwarchiwach.pl/

[dostęp 9.03.2019 r.]

Płyta nagrobna z nagrobka Maurycego 
Scipio del Campo z warszawskich Powązek, 

kwatera 200, rząd 6, miejsce 25,26 
– fot. Dorota Mazurek [styczeń 2016 r.] 

SEKULAR JANINA 

Dyrektor szkoły podstawo-
wej w Jędrzejowie Nowym 
w latach 1985-2002 (→ Szko-
ła Podstawowa w Jędrzejo-
wie Nowym), emerytowana 
nauczycielka matematyki, po-
chodzi z Jędrzejowa Nowego, 
absolwentka miejscowej szkoły 
podstawowej. Po szkole śred-
niej ukończyła studia wyższe 
i podjęła pracę nauczyciela w jędrzejowskiej 
szkole. Następnie została dyrektorem szkoły. 
Bardzo zaangażowana w pracę dydaktyczno-
-wychowawczą i rozwój szkoły (zakup pierw-
szego w okolicy komputera).

Źródło:
100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejo-
wie Nowym. 1918-2018, Jędrzejów Nowy 2018.
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Uroczystość wręczenia nagród 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

SER KOZI RICOTTA 
Z WITKOWIZNY 

Lokalny produkt regionalny wytwarzany przez 
Krzysztofa Michalczuka z Rządzy (Witkowi-
zna). Surowce wykorzystywane do produkcji 
to naturalnego pochodzenia: serwatka z sera 
koziego podpuszczkowego, mleko kozie, do-
datek octu jabłkowego.
Nagrody:
2019 r. – Laur Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego za najlepszy produkt roku w ka-
tegorii produkty mleczarskie – producenci in-
dywidualni.
2019 r. – II miejsce w Mazowieckim Konkursie 
Serów Zagrodowych w kategorii sery świeże

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Ser kozi ricotta z Witkowizny 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

SER KOZI Z JAKUBOWA 

Lokalny produkt regionalny wytwarzany przez 
Annę Michalczuk z Rządzy na bazie mleka ko-
ziego i podpuszczki pochodzenia zwierzęcego. 
Cechy produktu: barwa śnieżnobiała; kształt 
kulisty, w przekroju owalny; wymiary w prze-
kroju ok. 17x14 cm; waga ok. 1 kg; konsystencja 
dość miękka, dobrze zwarta i delikatna; smak 
i zapach typowy. 
Doceniony w wielu konkursach kulinarnych, 
wystawach i targach:

Ser kozi z Jakubowa 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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2013 r. – I miejsce w konkursie „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo – konkurs na potrawę re-
gionalną 2013”,
2016 r. – I nagroda w konkursie „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo” – smaki regionów, Poświętne,
2016 r. – II miejsce w Mazowieckim Konkursie 
Serów Zagrodowych w Siedlcach,
2017 r. – wpis na Listę Produktów Tradycyj-
nych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – pierwszy produkt w gminie 
Jakubów wytwarzany metodą tradycyjną, 
2018 r. – wyróżnienie w konkursie o Laur Mar-
szałka w kategorii produkty mleczarskie – pro-
ducenci indywidualni.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

Rok 2018 był dla Polaków wyjątkowy ze wzglę-
du na uroczyste obchody setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Gmina 
Jakubów również włączyła się w obchody tego 
jakże ważnego jubileuszu. Przez cały 2018 r. 

Przemarsz niepodległościowy w Jakubowie, 
11.11.2018 r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Przemarsz niepodległościowy w Jakubowie, 11.11.2018 r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Odsłonięcie tablicy, Jakubów, 11.11.2018 r.
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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wielu wydarzeniom przyświecał motyw niepod-
ległościowy. Odbyły się m.in. konkurs piosenki 
patriotycznej dla seniorów z powiatu mińskiego, 
bieg publiczny „Biegniemy z wolnością” oraz 
marsz nordic walking, turniej sołectw „Spor-
t=Wolność”, liczne spotkania i konkursy o te-
matyce patriotycznej (→ Imprezy kulturalne, 
→ Imprezy sportowe).
Uroczystość z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości rozpoczął przemarsz ulicami Jaku-
bowa, w którym uczestniczyli licznie zaprosze-
ni goście, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy 
gminy. Złożono kwiaty pod głazem upamięt-
niającym postać Teofila Zawadzkiego (→ Za-
wadzki Teofil) – dawnego kierownika szkoły, 

Konkurs Piosenki Patriotycznej dla seniorów  
z powiatu mińskiego, 13.04.2018 r.

– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

III bieg publiczny „Biegniemy z wolnością” 
oraz marsz nordic walking, Jakubów, 22.04.2018 r.

– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

IV Turniej Sołectw SPORT=WOLNOŚĆ o puchar Wójta Gminy Jakubów, 25.07.2018 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Część artystyczna w szkole w Jakubowie, 11.11.2018 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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zamordowanego w Katyniu w 1940 r., tablicą 
pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
(→ Kaczorowski Ryszard) oraz przy pomniku 
bohaterów poległych w walkach o niepodległość 
ojczyzny w latach 1918-1920 (→ Miejsca histo-
ryczne). Z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości uroczyście odsłonięto 
tablicę z opisem historii Jakubowa. Uroczyste 
obchody święta wraz z odsłonięciem tablicy 
odbyły się również w Ludwinowie.
Drugą część obchodów wypełnił występ arty-
styczny w wykonaniu uczniów jakubowskiej 
szkoły, orkiestry gminnej, chóru Serenada oraz 
uroczyste wręczenie nagród dla uczestników 
konkursów patriotycznych i promocja okolicz-
nościowej publikacji „Droga do niepodległości”.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
http://jakubow.pl/ [dostęp 05.2019 r.]

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Dane dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w miejscowościach Leon-
tyna, Mistów, Anielinek, Jakubów, Jędrzejów 
Nowy i Jędrzejów Stary (stan na 31.12.2018 r.):
– łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej: 22 553,94 mb, 
– łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej: 4 915,05 mb, 
– łączna długość przyłączy kanalizacyjnych: 
11 471,13 mb, 
– łączna liczba przyłączy kanalizacyjnych: 
550 szt.
Na terenie gminy Jakubów działają trzy zbior-
cze oczyszczalnie ścieków:
1. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna 
w Jędrzejowie Nowym, która obsługuje dwie 
miejscowości – Jędrzejów Nowy i Jędrzejów 
Stary. Jej wydajność to Qd,śr=50 m3/d. W skład 
oczyszczalni wchodzą: stacja zlewcza ścieków 
dowożonych, pompownia/zbiornik uśredniający 
z sitem, sitopiaskownik, budynek techniczny, 
reaktor biologiczny, zbiornik osadu nadmier-
nego, komora pomiarowa, dmuchawy. 

2. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna 
w Leontynie, która na dzień 31.12.2018 r. obsłu-
guje miejscowości: Mistów, Leontyna, Anielinek 
i Jakubów. W skład oczyszczalni wchodzi jeden 
ciąg technologiczny o wydajności Qd,śr=150 
m3/d, Qd,max=185 m3/d. W skład oczyszczal-
ni wchodzą: pompownia ścieków surowych, 
budynek techniczny, reaktor biologiczny i ciąg 
technologiczny, punkt zlewny, zbiornik uśred-
niający, zbiorniki osadu, pomieszczenie na kon-
tener na osad odwodniony, wiata na agregat 
prądotwórczy, studnia kablowa, studnia po-
miarowa ścieków oczyszczonych. Przewidziano 
możliwość rozbudowy obiektu poprzez budo-
wę drugiego ciągu technologicznego i zwięk-
szenie wydajności o 100%. Docelowo oczysz-
czalnia będzie odbierała ścieki z miejscowości: 

Oczyszczalnia w Leontynie 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Oczyszczalnia w Jędrzejowie Nowym 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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Przedewsie, Moczydła, Aleksandrów, Łaziska, 
Izabelin, Szczytnik, Rządza, Wiśniew i Turek. 
3. Oczyszczalnia mechaniczno-biologicz-
na w Rządzy, która obsługuje osiedle trzech 
budynków wielorodzinnych w miejscowo-
ści Rządza o przepustowości Qd,śr=12 m3/d. 
Oczyszczalnia jest instalacją dwustopniową 
składającą się z odpowiedniej wielkości złóż 
biologicznych zraszanych, poprzedzoną osad-
nikiem wstępnym oraz uzupełnioną o komorę 
sedymentacyjną. 

Źródło:
Raport o stanie gminy Jakubów za 2018 r. – załącznik do Zarzą-
dzenia nr 35/2019 Wójta Gminy Jakubów z dn. 31 maja 2019 r.

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Dane dotyczące sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami na terenie całej gminy Jakubów (stan 
na 31.12.2018 r.): 
– łączna długość sieci wodociągowej – 119,03 
km, 
– łączna liczba przyłączy wodociągo-
wych – 1 716 szt., w tym 1 641 do budyn-
ków mieszkalnych,
– wodomierze podlegające wymianie – 814 szt.
Dla zaopatrzenia w wodę wsi gminy Jakubów 
służą dwie stacje uzdatniania wody znajdują-
ce się w miejscowościach Mistów i Garczyn 
Duży. Stacja wodociągowa Mistów zaopatru-
je w wodę miejscowości: Mistów, Leontyna, 
Anielinek, Jakubów, Moczydła, Aleksandrów, 
Jędrzejów Stary, Jędrzejów Nowy, Antonina, 
Józefin, Przedewsie, Brzozówka, Ludwinów, 
Wola Polska, Tymoteuszew, cz. Wiśniewa, Rzą-
dza, Szczytnik, Łaziska, Izabelin, Góry, Budy 
Kumińskie oraz w gminie Mińsk Mazowiecki 
miejscowość Stara Niedziałka. Stacja wodocią-
gowa w Garczynie Dużym zaopatruje w wodę 
miejscowości: cz. Wiśniewa, Turek, Nart, Ka-
mionka, Strzebula. W 2018 r. SUW Garczyn 
Duży został zmodernizowany przy współudzia-
le Gminy Jakubów i Gminy Kałuszyn.

Źródło: 
Raport o stanie gminy Jakubów za 2018 r. – załącznik do Zarzą-
dzenia nr 35/2019 Wójta Gminy Jakubów z dn. 31 maja 2019 r.

SIUTA NATALIA, SIOSTRA 
M. MAKRYNA

(1895-1987) ur. w Niesułkowie 
k. Łodzi. Pochodziła z nieza-
możnej rodziny. Poczuła po-
wołanie i wstąpiła do rzym-
skokatolickiego zakonu, jednak 
po zetknięciu się z mariawity-
zmem s. Natalia wraz z ogrom-
ną większością mieszkańców 
Niesułkowa przeszła na ma-
riawityzm. W 1916 r. Natalia 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Mariawitek. 
W 1918 r. złożyła śluby trzyletnie, a welon za-
konny przyjęła z rąk św. M. Franciszki, otrzy-
mując zakonne imię M. Makryna. W 1925 r. 
złożyła śluby wieczyste. W Boże Narodzenie 
1929 r. otrzymała święcenia diakonackie i mogła 
w ten sposób zastępować kapłanki i kapłanów 
w wielu czynnościach liturgicznych. 
Od 1930 r. związana z Jędrzejowem, gdzie przez 
ponad pół wieku opiekowała się kaplicą maria-
wicką i mieszkała w przyległej do kaplicy izbie 
(→ Kaplica mariawicka w Jędrzejowie Nowym). 
W czasie II wojny światowej udzielała pomocy 
Żydom, których w miarę możliwości ukrywa-
ła. Prowadziła działalność konspiracyjną jako 
łączniczka Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Była 
kolporterką prasy lewicowej, którą przywoziła 
z Warszawy. Została pochowana na cmentarzu 
mariawickim w Lipce.

Źródło:
Grabowska U., Siostra Biała Jaskółka, „Mariawita” (4-9/2007).
Relacja Natalii Siuty [w:] Archiwum Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, sygn. 301/6129.

SŁAWIŃSKA KRYSTYNA 
Z PATOCKICH 

(1908-1996), mgr inż. rolnik, córka Adama 
(→ Patocki Adam), założycielka fermy lisów 
srebrzystych w majątku Witkowizna (w 1934 r.) 
(→ Witkowizna) i jego ostatnia właścicielka 
do chwili nacjonalizacji w ramach reformy 
rolnej PKWN.
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Po ukończeniu studiów na SGGW zamiesz-
kała w Witkowiźnie, gdzie prowadziła fermę. 
W 1935 r. wyszła za mąż za inż. Stanisława 
Sławińskiego. Mieli dwoje dzieci, Andrzeja 
i Hannę oraz czworo wnuków.
W czasie okupacji, gdy na terenie Mazowsza 
i Podlasia rozwinęła się działalność partyzanc-
ka, oddziały leśne znajdowały oparcie w mająt-
ku. Szczególnie trudne chwile były związane 
z przyjazdami niemieckich władz okupacyjnych 
na kontrole, napadami rabunkowymi bandy-
tów, a także ze stacjonowaniem komendan-
tury wojsk sowieckich działającej na zapleczu 
frontu od jesieni 1944 r. do zimowej ofensywy 
w styczniu 1945 r.
Po nacjonalizacji Witkowizny została popro-
szona o dalsze prowadzenie fermy, po kilku 
miesiącach pozwolono jej sprowadzić do siebie 

SOBOTKA TADEUSZ 

(ur. w 1946 r. w Jakubowie) wójt 
gminy Jakubów w latach 1990-
2002.
Absolwent studium nauczy-
cielskiego, następnie wieloletni 
nauczyciel przedmiotów zawo-
dowych w szkołach rolniczych 
w Kuflewie, Jakubowie i Sien-
nicy. 
W latach 1990-2002 pełnił funk-
cję wójta gminy Jakubów (3 kadencje).

Źródło: 
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Tadeusz Sobotka (pierwszy z prawej), uroczysta 
sesja z okazji 25. lat samorządu terytorialnego, Jaku-
bów 2015 r. – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

SOŁECTWO, SOŁTYSI 

W dawnej Polsce zespół uprawnień, a zarazem 
uposażenie majątkowe związane z urzędem soł-
tysa; w PRL wieś lub sąsiadujące ze sobą wsie 
powiązane wspólnymi więzami społecznymi 

Krystyna Patocka-Sławińska z córką Hanną Sławiń-
ską-Kunachowicz, 1958 r. – fot. archiwum rodzinne

Krystyna Patocka, 
w 1924 r. 

– fot. archiwum 
rodzinne

matkę i dzieci. W 1947 r. Krystyna wraz z rodzi-
ną musiała opuścić Witkowiznę. Przenieśli się 
do Warszawy, gdzie Krystyna mieszkała aż do 
swej śmierci w 1996 r. Pochowana na cmenta-
rzu w Jakubowie.

Źródło:
Archiwum rodzinne.
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III-VII Włodzimierz Aniszewski
VIII Michał Sap

Anielinek (→ Anielinek)
I-III Szczepan Wiktorowicz
III-VIII Janina Wiktorowicz
VIII Dorota Dębowska

Antonina (→ Antonina)
I-VI Jan Piotrowski
VII-VIII Remigiusz Suchenek

Brzozówka (→ Brzozówka)
I-IV Tadeusz Gołębiowski
V-VIII Sławomir Gołębiowski

Budy Kumińskie (→ Budy Kumińskie)
I-VII Krzysztof Trzeciak
VIII Arkadiusz Trzeciak

Góry (→ Góry)
I-IV Stanisław Wąsak
V-VIII Anna Wąsak
VIII Anastazja Dowgiałło

Izabelin (→ Izabelin)
I Jadwiga Bartnicka
II-V Jadwiga Jackiewicz
VI Jerzy Kosakowski
VII-VIII Leszek Miąsek

Jakubów (→ Jakubów)
I-VII Tadeusz Kunka 
VIII Renata Gałązka

Jędrzejów Nowy (→ Jędrzejów Nowy)
I Teresa Duda 
II-VIII Elżbieta Gromulska

Jędrzejów Stary (→ Jędrzejów Stary)
I Henryk Kuberski
II-VII Lidia Wanat-Konca (→ Wanat-Konca Lidia)
VIII Jolanta Gzowska

Józefin (→ Józefin)
I-II Tadeusz Bodecki
III Elżbieta Wróblewska
IV Ewelina Dworzyńska
V-VIII Krystyna Bakuła

Kamionka (→ Kamionka)
I-II Stanisław Królak
III-V Wiesława Abramowska
VI-VII Irena Królak
VIII Emil Adamkiewicz

i uwarunkowaniami przestrzennymi; od 1990 r. 
sołectwo jest jednostką pomocniczą samorządu 
terytorialnego w gminie. 
Organizację i zakres działania organów ustala 
statut gminy. Organem uchwałodawczym jest 
zebranie wiejskie, organami wykonawczymi 
są sołtys i rada sołecka (organ pomocniczy), 
wybierane przez mieszkańców wsi. 
Gmina Jakubów podzielona jest na 26 sołectw: 
Aleksandrów, Anielinek, Antonina, Brzozów-
ka, Budy Kumińskie, Góry, Izabelin, Jakubów, 
Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Józefin, Ka-
mionka, Leontyna, Ludwinów, Łaziska, Mi-
stów, Moczydła, Nart, Przedewsie, Rządza, 
Strzebula, Szczytnik, Turek, Tymoteuszew, 
Wiśniew, Wola Polska.

Sołtysi miejscowości sprzed 1990 r. podani 
przez mieszkańców:

Antonina: Józef Piotrowski, Piotr Zalewski, Zyg-
munt Zazdrościński, Kazimierz Kostecki, Jadwi-
ga Kostecka.

Góry: Bronisław Wadas, Roman Miąsek.

Jędrzejów Nowy: Józef Chrościcki (pierwszy sołtys 
miejscowości Folwark-Jędrzejów), Polikarp Klukow-
ski (po II wojnie światowej), Wacław Wąsowski (lata 
50. XX w.), Kazimierz Wąsowski (lata 60. i 70. XX 
w., do 1973 r.), Eugeniusz Wąsowski (1973-1999).

Jędrzejów Stary: Władysław Sadoch.

Józefin: Feliks Jałówka (1933?-1947), Władysław 
Piotrowski (1947-1956), Władysław Gromulski 
(1956-1970), Tadeusz Bodecki (1970-1994).

Kamionka: Jan Książek.

Leontyna: Stanisław Płoszaj (pierwszy sołtys), Sta-
nisław Wocial (przez 20 lat), Zdzisław Jędrasik 
(1970-1989).

Nart: Tadeusz Kosiński.

Wiśniew: Zygmunt Wąsak (do 1990 r.).

Lista sołtysów w Gminie Jakubów w latach 1990-
2024 (kadencje I-VIII):

Aleksandrów (→ Aleksandrów)
I Józef Muszelik
II-III Tadeusz Jastrzębski
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Leontyna (→ Leontyna)
I-III Stanisław Wójcicki
IV Janusz Michalczyk
V-VI Stanisław Wójcicki
VII Mariusz Czajka
VIII Kamil Ankersztajn

Ludwinów (→ Ludwinów)
I-II Władysław Prymek
III Karol Abelski
IV Małgorzata Pietrzyk
V Sylwester Prymek
VI-VII Marek Najman
VIII Marta Krusiewicz

Łaziska (→ Łaziska)
I-VIII Bogdan Królak

Mistów (→ Mistów)
I Karol Laszkowski
II-IV Mirosław Sadoch
IV-VIII Renata Podsiadły

Moczydła (→ Moczydła) 
I Marian Sikorski
II Włodzimierz Czyż
III Adam Książek
IV-VIII Włodzimierz Czyż

Nart (→ Nart)
I-II Piotr Gąsior
III-V Bogdan Gańko 
VI Leonarda Gąsior
VII-VIII Marzanna Kosieradzka

Przedewsie (→ Przedewsie)
I-III Janusz Szczepek
III-IV Regina Szczepek
V Andrzej Piotrkowicz
VI-VII Jerzy Jeznacki
VIII Katarzyna Sikorska

Dzień sołtysa, Jakubów 2019 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Rządza (→ Rządza)
I-II Wojciech Nowak (→ Nowak Wojciech)
III-IV Mieczysław Ołdak
V-VIII Agata Sobotka

Strzebula (→ Strzebula) 
I-II Mieczysław Bodecki
III-VIII Andrzej Żaboklicki

Szczytnik (→ Szczytnik)
I-II Franciszek Miąsek
III-IV Leszek Gadaj
V Krystyna Bartnicka
VI-VIII Marta Wojciechowska

Turek (→ Turek)
I-III Leokadia Szymańska
III-IV Bogdan Odrobiński
V-VIII Witold Krusiewicz

Tymoteuszew (→ Tymoteuszew)
I-VIII Maciej Łoboda

Wiśniew (→ Wiśniew)
I-II Henryk Czyżewski
III-V Janusz Czyżewski
VI-VIII Dariusz Kopczyński

Wola Polska (→ Wola Polska)
I-II Władysław Ruszpel
III Tomasz Czerwiński
IV Władysław Ruszpel
V-VIII Mariola Damentka

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/solectwo;4010031.html 
[dostęp10.2019 r.].
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506).
Relacje mieszkańców gminy Jakubów.
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SOSIŃSKI ADAM WIESŁAW
PS. „SOSNA” 

(1921-1944) ur. w Ludwinowie; syn Stanisława 
i Julianny. W 1937 r. ukończył siedmioklaso-
wą Publiczną Szkołę Powszechną im. Henryka 
Sienkiewicza w Stanisławowie. Dalszą naukę 
kontynuował w Warszawie w Państwowej Szkole 
Budownictwa II stopnia – Wydział Kolejowy, 
którą ukończył w 1943 r. Następnie rozpoczął 
naukę w systemie tajnego nauczania w progra-
mie Szkoły Wyższej (Politechnika Warszawska). 
Równolegle zdobywał przygotowanie wojskowe.
Należał do zgromadzenia „Żywiciel” na Żoli-
borzu w II Obwodzie Warszawskiego Okręgu 
AK. W sierpniu 1944 r. znalazł się w Puszczy 
Kampinoskiej w partyzanckim zgrupowaniu 
AK walczącym w powstaniu warszawskim.
Zginął 29 września 1944 r. w okolicach wsi 
Budy Zosinie nieopodal Jaktorowa, powiat 
grodziski. Rozegrała się tam największa bitwa 
powstania zakończona rozbiciem przez Niem-
ców głównych sił grupy „Kampinos”. Pocho-
wany został na Wojennym Cmentarzu Armii 
Krajowej w Budach Zosinych.
Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 1995 r. Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa 
odznaczył pośmiertnie Adama Sosińskiego 
Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
Na Murze Pamięci okalającym Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, na którym umieszczo-
no nazwiska poległych za ojczyznę powstań-
ców, pod numerem 61/81 upamiętniony został 
Adam Sosiński ps. „Sosna”.

Źródło:
Materiały od Zofii Kowalskiej.

SOSIŃSKI WOJCIECH 
PS. „GEDROYĆ” 

(1893-1942) nazwisko konspiracyjne: „Stanisław 
Sosnowski”, pochodzący z Ludwinowa działacz 
oświatowy, instruktor rolny, poseł na Sejm IV 
i V kadencji w II Rzeczypospolitej (1935-1939). 
Syn Adama i Marianny z Chrzanowskich.
Ukończył szkołę powszechną i kursy rolnicze 
w Sokołówku. W kwietniu 1914 r. wstąpił do 
konspiracyjnego Związku Strzeleckiego, a jesie-
nią wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, 
w 1915 r. do Legionów Polskich, był żołnierzem 
I Brygady Legionów Polskich. Po rewolucji lu-
towej został wzięty do niewoli rosyjskiej, zwol-
niony po wybuchu rewolucji październikowej, 
ponownie podjął działalność w Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej. Walczył jako ochotnik 
w wojnie 1920 r. 
Skończył studia na Wydziale Społeczno-Poli-
tycznym Wolnej Wszechnicy Polskiej.
W latach 1920-1922 – referent oświaty pozasz-
kolnej sejmiku powiatu opoczyńskiego; od 
1922 r. – kierownik Komisji Domów Ludowych 
Centralnego Związku Kółek Rolniczych; od 
1934 r. – sekretarz generalny Wiejskich Uni-
wersytetów Regionalnych; od 1934 r. – członek 
wydziału powiatowego powiatu warszawskiego. 
W 1935 r. został wybrany posłem na Sejm IV 
kadencji (1935–1938) z okręgu nr 7, obejmują-
cego powiat warszawski. Był sekretarzem Sej-
mu, pracował w komisjach: oświatowej, regu-
laminowej, samorządu stołecznego. W 1938 r. 
został wybrany posłem na Sejm V kadencji 
(1938–1939) z tego samego okręgu. Był sekreta-
rzem Sejmu, należał do Klubu OZN, pracował 
w komisji oświatowej. 
We wrześniu 1939 r. został ewakuowany jako 
poseł. Od grudnia 1939 r. do stycznia 1942 r. 
prowadził własne gospodarstwo w Łaziskach. 
Aresztowany przez Gestapo w końcu stycznia 
1942 r., w kwietniu 1942 r. został wywieziony 
do obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer 
obozowy 31300), gdzie zmarł.
Odznaczenia:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1937),
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Krzyż Niepodległości,
Złoty Krzyż Zasługi,
Srebrny Krzyż Zasługi,
Brązowy Krzyż Zasługi.

Źródło:
Konarski S., Sosiński Wojciech, [w:] Polski Słownik Biograficz-
ny. T. 40, Songin Józef – Sowiński Ignacy, Warszawa – Kraków 
2001, s. 523-524.
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wojciech-sosinski 
[dostęp 10.2019 r.].

STATUETKA „PRZYJACIEL GMI-
NY JAKUBÓW” 

Przyznawana z inicjatywy wójta Stanisława Pio-
trowskiego od 2006 r., początkowo w kształcie 
róży. Jako pierwszy statuetkę otrzymał poseł 
Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, następnie 
lek. med. Aleksandra Jakubska-Gójska.
W latach 2012-2019 statuetki otrzymali:
2012 r. – Stanisława Gujska, Zofia Kowalska, 
Antoni Jan Tarczyński, Maciej Łoboda, Janina 
Ewa Orzełowska, Antoni Raczyński, Małgorza-
ta Aniszewska-Wolińska, Janina Laskowska;
2013 r. – KGW i KEiR w Jakubowie, KGW 
i KEiR w Wiśniewie, KGW w Łaziskach, KEiR 
w Mistowie, KEiR w Ludwinowie, Mariusz 
Kozera, Stanisława Laskowska, Andrzej Kar-
likowski, Stefan Karwowski;
2014 r. – Elżbieta Karlikowska, Marzanna 
Murzynowska, Jacek Lipiec, Andrzej Solo-
nek, Karol Chróścik, Piotr Rawski, OSP Ja-
kubów, OSP Jędrzejów Nowy, OSP Wiśniew, 
OSP Ludwinów, OSP Łaziska, OSP Mistów, 
OSP Moczydła;
2015 r. – Maria Pruszyńska, Karolina Pląsek, 
Lidia Domańska, Edyta Karczewska-Brzost, 
J. Zbigniew Piątkowski, Przemysław Piątkow-
ski, Andrzej Matejak, Krystyna i Jan Kupcowie, 
Ewelina i Marcin Frankiewiczowie;
2016 r. – Bartłomiej Dydek, Zbigniew Pucelak, 
Robert Reda, Jarosław Ufnal, Grażyna Borowiec, 
Janusz Sadoch, Katarzyna Wolska;
2017 r. – Danuta Wojdyna-Grodzka, Kata-
rzyna Zawadzka, Czesław Gągol, Jolanta Ko-
walczyk, Anna i Zbigniew Chrzanowscy, Ma-
ciej Twardowski;

2018 r. – Maria Zofia Koc, Stowarzyszenie 
na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej JĘ-
DREK, Natalia Ołdak NASTJA;
2019 r. – Iwona Wujastyk, Zofia Noiszew-
ska, Honorata Grudzień, Georg Blase, Miro-
sław Sawiak.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Wręczenie statuetek w 2013 r.
– fot. Przemysław Piątkowski

STOWARZYSZENIA W GMINIE 
JAKUBÓW 

Stowarzyszenie to dobrowolne i trwałe zrze-
szenie osób o celach niezarobkowych, samo-
dzielnie określające swoje programy i strukturę. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym 
działalność stowarzyszeń jest ustawa z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(UPS) (Dz. U. z 2019 r. poz. 713). 
Na terenie gminy Jakubów zarejestrowane (wpi-
sane do Krajowego Rejestru Sądowego) są na-
stępujące stowarzyszenia:
• Stowarzyszenie za Miedzą – zał. 13.05.2008 r. 
z siedzibą w Wiśniewie. Prezes – Artur Arament.
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności 
Wiejskiej „Jędrek” – zał. 7.09.2009 r. z siedzi-
bą w Jędrzejowie Nowym. Prezes – Aleksan-
dra Woźniak.
• Stowarzyszenie „Nasz Izabelin”  –  zał. 
8.02.2017 r. z siedzibą w Izabelinie. Prezes – Ja-
cek Wójcik.
• Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jaku-
bów – zał. 19.06.2018 r. z siedzibą w Jakubo-
wie. Prezes – Ewa Charczuk (→ Charczuk Ewa).
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• Akademia Piłkarska Jakubów – klub sporto-
wy – zał. 20.08.2018 r. z siedzibą w Jakubowie. 
Prezes – Krzysztof Gadomski.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie – zał. 
15.04.2002 r. z siedzibą w Jakubowie. Pre-
zes – Artur Sobótka.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach – zał. 
6.03.2002 r. z siedzibą w Łaziskach. Prezes – Ma-
rian Starzyński.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Mistowie – zał. 
9.04.2002 r. z siedzibą w Mistowie. Prezes – Ry-
szard Parol.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Moczydłach – zał. 
21.11.2002 r. z siedzibą w Moczydłach. Pre-
zes – Mieczysław Sikorski.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie – zał. 
19.03.2002 r. z siedzibą w Wiśniewie. Pre-
zes – Dariusz Kopczyński.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowie No-
wym – zał. 15.05.2002 r. z siedzibą w Jędrze-
jowie Nowym. Prezes – Wojciech Wąsowski.
• Ochotnicza Straż Pożarna w  Ludwino-
wie – zał. 30.10.2008 r. z siedzibą w Ludwino-
wie. Prezes – Robert Karczewski (→ Karczew-
ski Robert).

Źródło: 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stowarzyszenie;3980052.
html [dostęp grudzień 2019 r.].
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(UPS) (Dz. U. z 2019 r. poz. 713).
Krajowy Rejestr Sądowy.
Rejestr klubów sportowych działających w formie stowarzy-
szenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działal-
ności gospodarczej prowadzony przez Starostę Mińskiego.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności 
Wiejskiej JĘDREK – założone w 2009 r., dzia-
ła przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Jędrzejowie Nowym (→ Szkoła Podstawowa 
w Jędrzejowie Nowym). Prezesem stowarzy-
szenia jest Aleksandra Woźniak, wicepreze-
sem – Edyta Karczewska-Brzost (→ Karczew-
ska-Brzost Edyta).
Celem działalności stowarzyszenia jest wspie-
ranie wszechstronnego i zrównoważonego roz-
woju społecznego, kulturalnego i gospodarczego 
gminy Jakubów i powiatu mińskiego, integracja 
mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezrad-

ności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie 
demokracji i budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego w środowisku lokalnym.
Osiągnięcia: 
1. Zadanie publiczne pn. „Chcemy mądrze 
decydować o swojej wsi” współfinansowane 
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-
2020, 2014 r.;
2. Projekt pn. „Jakubowskie impresje muzycz-
ne” – warsztaty wokalne, taneczne i instrumen-
talne dla lokalnych zespołów z terenu Gminy 
Jakubów”, w ramach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwo-
ju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020;
3. Zadanie publiczne „Każdy mieszkaniec ma 
głos – skuteczne narzędzia zwiększania za-
angażowania obywateli w życie publiczne” 
współfinansowane ze środków otrzymanych 
od Narodowego Instytutu Wolności – Cen-
trum Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą 
w Warszawie w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 
2018 r.;
4. Zadanie publiczne pn. „SPORT=WOLNOŚĆ” 
Turniej Sołectw Gminy Jakubów współfinan-
sowane ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej” (na podsta-
wie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie), 2018 r. 

Źródło:
Statut stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiej-
skiej JĘDREK.
Archiwum Urzędu Gminy w Jakubowie. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jaku-
bów – założone w 2018 r. z siedzibą w Jaku-
bowie. Prezesem jest Ewa Charczuk. W skład 
stowarzyszenia wchodzą osoby związane gminą 
Jakubów, z różnych grup zawodowych i w róż-
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nym wieku: nauczyciele, animatorzy kultury, 
księgowa, radca prawny, pracownicy admini-
stracji samorządowej, seniorzy. Misja: Rozwój 
gminy Jakubów i zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców w różnych obszarach.
Cele:
– Wspieranie wszechstronnego i zrównowa-
żonego rozwoju: społecznego, kulturalnego 
i gospodarczego gminy Jakubów.
– Wspieranie integracji społecznej i przeciw-
działanie bezradności, marginalizacji i wyklu-
czeniu społecznemu.
– Wspieranie demokracji i budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego w środowisku lo-
kalnym.
– Wspieranie rozwoju lokalnej edukacji.
– Wspieranie działalności innych stowarzyszeń.
– Prowadzenie edukacji muzykalnej.
– Kultywowanie tradycji regionalnych, lokal-
nych oraz narodowych. 
Osiągnięcia Stowarzyszenia Przyjaciół Gmi-
ny Jakubów:
2019 r. – zadanie publiczne pn. Bieg publicz-
ny „Biegam, bo lubię!” współfinansowane 
ze środków Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach „Wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej 2019”, na pod-
stawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie;
2019 r. – projekt „Utworzenie miejsca rekreacji 
i turystyki w miejscowości Jakubów, gm. Jaku-
bów” –w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 
„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej”;
2019 r. – zadanie publiczne pn. „Jakubowskie 
spotkania z kulturą”, w ramach otwartego kon-
kursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na realizację w 2019 r. zadań publicznych Wo-
jewództwa Mazowieckiego w obszarze „Kul-

tura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego”.

Źródło:
Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów.
Archiwum Urzędu Gminy w Jakubowie.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY 
JAKUBÓW NA LATA 2014-2024 

Przyjęta uchwałą nr XLIII/258/2014 Rady Gmi-
ny Jakubów z dnia 9 września 2014 r., zmie-
niona uchwałą nr XLIV/262/2014 Rady Gminy 
Jakubów z dnia 27 października 2014 r. Zgod-
nie ze strategią wizja rozwoju gminy wygląda 
następująco: Gmina Jakubów konkurencyjna 
ze względu na oferowaną wysoką jakość życia, 
cenne walory przyrodnicze i kulturowe. Misja 
rozwoju gminy: Gmina Jakubów – atrakcyjna 
inwestycyjnie, turystycznie, przyjazna swoim 
mieszkańcom. Cel główny Strategii Rozwoju 
Gminy Jakubów do 2024 roku: Gmina Jakubów 
jako atrakcyjne miejsce zamieszkania i rozwoju 
gospodarki lokalnej w obrębie Warszawskiego 
Obszaru Metropolitalnego.
Cele strategiczne Gminy Jakubów odpowiadają 
trzem obszarom zrównoważonego rozwoju: 
• Poprawa warunków dla gospodarki lokalnej. 
Dogodne warunki do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przyczynią się do zwiększenia 
liczby miejsc pracy w gminie oraz przedsię-
biorczości jej mieszkańców. Wzrośnie atrak-
cyjność obszaru dzięki rozszerzeniu zakresu 
oferowanych na jego terenie usług. Poprawi się 
również potencjał inwestycyjny gminy. 
• Wzrost jakości życia mieszkańców. 
Poprawa dostępu do infrastruktury jest wa-
runkiem koniecznym do zaspokojenia potrzeb 
ludności oraz gospodarki lokalnej. Zwiększe-
nie aktywności i zaangażowania społeczności 
w sprawy lokalne poprzez budowanie więzi po-
między mieszkańcami przyczyni się do spraw-
ności przepływu informacji oraz likwidowania 
problemów społecznych. 
• Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz 
dziedzictwa kulturowego gminy. 
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Zasoby naturalne i kulturowe obszaru są uni-
katowym dobrem, które wyróżnia gminę. 
Istotny jest rozwój infrastruktury turystycz-
nej oraz okołoturystycznej. Cel ten będzie 
oddziaływał na rozwój gospodarczy gminy, 
poprawi jakość życia mieszkańców oraz przy-
ciągnie turystów. 

Źródło:
Załącznik do Zarządzenia nr 35/2019 Wójta Gminy Jaku-
bów z dnia 31 maja 2019 r. – Raport o stanie Gminy Jaku-
bów za rok 2018.

STRZEBULA 

Liczba mieszkańców: 63 (stan na 30.06.2019 r.), 
położona na północ od Wiśniewa, na wznie-
sieniach, z których najwyższe sięga 204,9 m 
n.p.m. Nazwa miejscowości pochodzi, podobnie 
jak w przypadku Turku, od przezwiska. Praw-
dobopodnie utworzone na bazie czasownika 
„strzebać” oznaczającego „jeść coś płynnego, 
gęste zostawiając”. W miejscowości na skrzyżo-
waniu dróg stoi zabytkowy krzyż. Tutaj też znaj-
duje się głaz narzutowy (→ Pomniki przyrody). 

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Andrzeja Karlikowskiego.
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012.

SUDA IRENA 

Ur. 1930 r., pochodziła z Mieni, wieloletni kie-
rownik szkoły podstawowej w Jędrzejowie No-
wym (→ Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie 

SUDA STANISŁAW 

(1912-1982) kierownik szkoły 
w Jędrzejowie Nowym w la-
tach 1960-1972 (→  Szkoła 
Podstawowa w Jędrzejowie 
Nowym), absolwent semina-
rium w Siennicy w 1934 r. Po-
chodził z Latowicza, wcześniej 
był nauczycielem w szkołach 
podstawowych w Wielgolesie, 
Jeruzalu i Dębem Wielkim. 
W Jędrzejowie Nowym kie-
rował szkołą aż do przejścia 
na emeryturę. 
Dzięki zaangażowaniu i sprawnej organizacji 
działań przyczynił się do powstania nowych 
obiektów szkolnych w trzech miejscowościach 
powiatu mińskiego (w Jeruzalu, Dębem Wiel-
kim i Jędrzejowie) oraz Domu Nauczyciela w Ję-

Stanisław Suda 
– fot. archiwum 

Marii Kopczyńskiej

Nowym), nauczyciel plastyki i zajęć praktycz-
no-technicznych.
Wykształcenie: liceum ogólnokształcące 
w Mińsku Mazowieckim, studia pedagogicz-
ne w Warszawie.
W 1972 r. objęła stanowisko dyrektora szkoły 
i pełniła tę funkcję do osiągnięcia wieku eme-
rytalnego w 1985 r.
Pracując w Jędrzejowie była współtwórczynią 
sukcesów dydaktycznych i wychowawczych 
tej placówki oraz dużych osiągnięć w zakresie 
poprawy warunków lokalowych: wybudowania 
nowego budynku szkolnego i domu nauczy-
ciela, przystosowania budynku starej szkoły 
na nowoczesne i dobrze urządzone przedszkole.
Po przejściu na emeryturę wolny czas poświę-
ciła pasji artystycznej, malując obrazy olejne 
na płótnie.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-le-
cia Polski Ludowej.

Źródło:
100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejo-
wie Nowym. 1918-2018, Jędrzejów Nowy 2018.
Ocalić od zapomnienia… Słownik bibliograficzny, z. 2, Mińsk 
Mazowiecki 2005, s. 276.

Mieczysław 
Bodecki

Andrzej 
Żaboklicki



Alfabet wspomnień

159

S
przeniesienia huty do Libertowa w par. Stanisła-
wów (1861), nazwę wsi pisano Huta Szczytnik 
(→ Huty szkła). Huta Szczytnik jako miejscowość 
była od początku istnienia huty miejscowością 
prężną – w czasie pierwszego roku urodziło się 
w niej 20-cioro dzieci (w tym czasie w całej para-
fii Jakubów – 124 dzieci). Po przeniesieniu huty 
powrócono do nazwy Szczytnik. Od tego czasu 
wieś stała się włościańska, co nastąpiło w wyni-
ku parcelacji majątku ziemskiego w Łaziskach 
(→ Majątek ziemski Łaziska). 

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, tom II, Poznań 
1964, s. 550, 602, 603.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

drzejowie, co zapewniło wysoko wykształconą 
kadrę specjalistyczną. Zorganizował i prowa-
dził kursy wieczorowe w Jędrzejowie i Dę-
bem Wielkim.
Pochowany na cmentarzu katolickim w Ce-
głowie.
Za pracę pedagogiczną, wychowawczą i społecz-
ną otrzymywał nagrody z Wydziału Oświaty: 
Złoty Krzyż Zasługi i Złota Odznaka ZNP.

Źródło:
100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejo-
wie Nowym. 1918-2018, Jędrzejów Nowy 2018.
Ocalić od zapomnienia… Słownik bibliograficzny, z. 2, Mińsk 
Mazowiecki 2005, s. 278.

SZCZYTNIK 

Liczba. mieszkańców: 120 (stan na 30.06.2019 r.), 
położony na północ od Jakubowa nad niewiel-
kim strumykiem, lewobrzeżnym dopływem rze-
ki Rządzy potocznie nazywanym Dunajkiem. 
Znajduje się tu zabytkowa kapliczka i krzyż 
przydrożny (→ Zabytki gminy Jakubów).
Najstarsza udokumentowana miejscowość w ja-
kubowskiej gminie. W dokumencie z 4.04.1304 r. 
wystawionym w Czerwińsku zapisano nazwę wsi 
Szczithno, położonej w ziemi czerskiej. W do-
kumentach parafialnych z drugiej poł. XVIII w. 
aż do 1853 r. brak jest jakichkolwiek dokumentów 
pisanych na temat wsi Szczytnik. W 1853 r. mię-
dzy 22 i 28 marca została przeniesiona z Moczy-
deł do Szczytnika huta szkła. Od tej pory, aż do 

Szczytnik ok. 1939 r. – fot. archiwum Alicji Rawskiej

SZKOLNICTWO 

Na przełomie XIX i XX w. szkolnictwo i oświata 
były silnie uzależnione od przemian w stosun-
kach społeczno-politycznych oraz postępów 
demokratyzacji życia społecznego. Na ziemiach 
polskich rozwój szkolnictwa hamowali zaborcy, 
w zaborze rosyjskim walkę o polskie szkolnic-
two elementarne prowadzono w ciągu całego 
okresu niewoli. Część polskich dzieci uczest-

Franciszek 
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Bartnicka
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Marta 
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niczyło w tajnym nauczaniu, które odegrało 
bardzo dużą rolę w procesie rozwoju oświaty 
i podnoszenia świadomości narodowej ludności 
polskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
przystąpiono do organizacji szkolnictwa, na-
trafiając na olbrzymie trudności materialne, 
kadrowe i organizacyjne. Pierwszym aktem 
prawnym dotyczącym szkolnictwa powszech-
nego był Dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 
1919 r. ustalający siedmioletni obowiązek szkol-
ny, jednocześnie dopuszczający tworzenie szkół 
niepełno cztero- i pięcioletnich. W gminie Ja-
kubów rozbudowę szkół zawdzięczamy w dużej 
mierze mieszkańcom, którzy ofiarnie pracowali 
w czynie społecznym. Przez lata w szkolnictwie 
przeprowadzano wiele zmian strukturalnych. 
Część szkół uległa likwidacji z powodu zmniej-
szającej się liczby uczniów, ponownie tworzone 
są szkoły na wzór szkół zbiorczych. 
W gminie Jakubów funkcjonują cztery szkoły 
podstawowe (stan na 2019 r.):
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaku-
bowie (→ Szkoła Podstawowa w Jakubowie), 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ję-
drzejowie Nowym (→ Szkoła Podstawowa w Ję-
drzejowie Nowym), 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mi-
stowie (→ Szkoła Podstawowa w Mistowie),
Szkoła Podstawowa im. 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich w Wiśniewie (→ Szkoła Podstawowa 
w Wiśniewie). 
Szkoły już nie funkcjonujące znajdowały się 
w: Ludwinowie, Łaziskach i Turku (→ Szkoła 
Podstawowa w Ludwinowie, → Szkoła Pod-
stawowa w Łaziskach, → Szkoła Podstawowa 
w Turku). W okresie przedwojennym działały 
również szkoły w domach prywatnych w: Rzą-
dzy, Budach Przytockich, Szczytniku.
Na terenie gminy Jakubów działa 13 oddziałów 
przedszkolnych: dwa w Wiśniewie, dwa w Ję-
drzejowie Nowym, trzy oddziały w Mistowie 
oraz sześć w Jakubowie.

Źródło:
Turos L. (red.), Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Warszawa 
1999, s. 94-109.
Mrozek W., Dzieje Oddziału ZNP w latach 1915-1972; Oświata 
Mińska w latach 1900-1970.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W JAKUBOWIE 

Pierwsza szkoła w Jakubowie powstała w 1870 r. 
i mieściła się w jednej izbie lekcyjnej, naukę pro-
wadził jeden nauczyciel. Nowy drewniany budy-
nek szkoły wzniesiono w 1895 r. Była to szkoła 
czteroklasowa, obejmująca jedną obszerną salę, 
w której uczyli się wszyscy uczniowie. W 1927 r. 
dobudowano dwie izby lekcyjne i podwyższo-
no stopień organizacyjny do siedmiu oddzia-
łów – powstała Publiczna Szkoła Podstawowa. 
W czasie II wojny światowej, mimo ogromnych 
zniszczeń, budynek szkoły ocalał. 1 września 
1944 r. odbyło się rozpoczęcie roku szkolne-
go. Po wojnie liczba uczniów systematycznie 
wzrastała. Zaistniała potrzeba wybudowania 
nowej murowanej szkoły. W 1956 r. zgodnie 
z zarządzeniem władz oświatowych i hasłem 

Szkoła w Jakubowie, 1961 r.
 – fot. kronika Szkoły Podstawowej w Jakubowie



Alfabet wspomnień

161

S
„1000 Szkół na Tysiąclecie”, sporządzony został 
plan budowy szkół. 
W 1958 r. powołano społeczny komitet budo-
wy szkoły w Jakubowie pod przewodnictwem 
Wacława Sobotki. W maju 1960 r. wmurowa-
no akt erekcyjny w fundamenty pod budowę 
nowej szkoły. 16 września 1961 r. odbyła się 
uroczystość otwarcia szkoły piętrowej z salą 
gimnastyczną – była to druga „tysiąclatka” 
w powiecie mińskim. Stary budynek szkoły zo-
stał przeznaczony na służbowe mieszkania dla 
nauczycieli oraz na posterunek policji. Wkrót-
ce przy szkole wybudowano dom nauczyciela. 
W 1978 r. w związku z dołączeniem klas I-IV 
ze likwidowanej szkoły w Łaziskach konieczne 
było przeprowadzenie modernizacji budynku: 
założono centralne ogrzewanie i doprowadzono 
bieżącą wodę, zorganizowano stołówkę i świetli-
cę szkolną. W 1984 r. szkole nadano imię Wła-
dysława Broniewskiego i wręczono sztandar. Ze 
względu na coraz trudniejsze warunki lokalowe 
spowodowane zwiększającą się liczbą dzieci 
w 1994 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły – za-
planowano budynek o 14 pomieszczeniach do 
nauki 300 uczniów. W lutym 1998 r. odbyła się 
uroczystość otwarcia nowego skrzydła szkoły. 
W wyniku reformy oświatowej 1 września 
2000 r. nowy rok szkolny rozpoczęła sześcio-
letnia szkoła podstawowa oraz nowy szcze-
bel – gimnazjum. Młodzież ze szkół podstawo-
wych z terenu gminy zaczęła korzystać z dalszej 
nauki w gimnazjum w Jakubowie. Zorgani-
zowano również dowóz uczniów autobusami 
szkolnymi. W 2006 r. gimnazjum otrzymało 
imię Orła Białego oraz została oddana do użytku 
hala sportowa – w uroczystości uczestniczył pre-
zydent Ryszard Kaczorowski (→ Kaczorowski 
Ryszard). We wrześniu 2007 r. nastąpiło połą-
czenie szkoły podstawowej i gimnazjum – po-
wołano Zespół Szkół w Jakubowie pod kierow-
nictwem Marii Pruszyńskiej. 
We wrześniu 2017 r. W wyniku reformy przy-
wracającej ośmioletnią szkołę podstawową na-
stąpiło przekształceniu Zespołu Szkół w Ja-
kubowie na Szkołę Podstawową w Jakubowie, 
podjęto również decyzję o zmianie patrona. Od 
2018 r. placówka nosi nazwę: Szkoła Podstawo-
wa im. Orła Białego w Jakubowie.

Drewniana szkoła podstawowa w Jakubowie 
– fot. archiwum Marii Kopczyńskiej

Rozbudowa szkoły w Jakubowie, 2002 r. 
– fot. Katarzyna Kwiatkowska

Szkoła w Jakubowie w 2012 r. 
– fot. Przemysław Piątkowski

Szkoła w Jakubowie, lata 80. 
 – fot. kronika Szkoły Podstawowej w Jakubowie
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Dyrektorzy/kierownicy:
– Józef Żelazowski,
– Jan Cudny (1909 r.),
– Stanisława Żelazowska (1909-1914),
– Szatkowski (1914-1916),
– Antoni Gałązka (1916-1939),
– Teofil Zawadzki (1939 r.), (→ Zawadzki Teofil)
– Helena Zawadzka (1944-1947),
– Aleksander Wieczorek (1948-1950),
– Julian Bartnicki (1951-1954),
– Tadeusz Wójcik (1954-1956),
– Antoni Zawadka (1956),
– Jan Rechnio (1956-1972), (→ Rechnio Jan)
– Jan Wiącek (1972-1973),
– Longin Wąsowski (1973-1977),
– Zofia Kielak (1977-1980),
– Jan Misiołek (1980-1982),
– Zygmunt Grzechnik (1982-1984),
– Zofia Kielak (1984-1990),
– Jadwiga Muszel (1991-1994),
– Helena Leśniak (1994-2006),
– Maria Pruszyńska (od 2006 r.). (→ Pruszyń-
ska Maria)

Źródło: 
Kronika Szkoły Podstawowej w Jakubowie.
Relacja Marii Kopczyńskiej.

Pożegnanie patrona szkoły Władysława Broniewskiego  
– fot. kronika Szkoły Podstawowej w Jakubowie

Pasowanie na ucznia, 2019 r. 
– fot. kronika Szkoły Podstawowej w Jakubowie

Wizyta prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, 2006 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W JĘDRZEJOWIE NOWYM 

Oficjalna szkoła państwowa powstała w Ję-
drzejowie Nowym w 1918 r. Przez lata zmie-
niał się stopień organizacyjny szkoły, a wraz 
z nim liczba uczących nauczycieli. W 1918 r. 
w szkole zatrudniony był tylko jeden nauczy-
ciel (Ostrowski). Później pracowało dwóch, 
następnie trzech nauczycieli. W 1947 r. dołą-
czył czwarty nauczyciel, a szkoła stała się pełną 
siedmioklasową, następnie ośmioklasową. Od 
tamtej pory dzieci miały możliwość ukończenia 
szkoły podstawowej w miejscu zamieszkania. 
Jej absolwenci kontynuowali naukę w szko-
łach średnich. W 1999 r. (po reformie oświaty) 
ośmioklasową szkołę przekształcono w sześcio-
klasową, a następnie w 2017 r. ponownie stała 
się szkołą ośmioklasową. 
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Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym 
mieszkaniu Piotra Milewskiego, później w wy-
najętych izbach wiejskich, a w czasie II woj-
ny światowej w domach opuszczonych przez 
ludność żydowską. W 1962 r. mieszkańcy wsi 
rozpoczęli starania o budowę nowej szkoły. Za-
wiązano społeczny komitet, powołano przewod-
niczącego (Bolesław Parol), sekretarza (Hen-
ryk Kuberski) i skarbnika (Bolesław Sekular). 
Rodzice postarali się o dostarczenie kamienia 
potrzebnego na fundamenty, wykonanie wy-
kopów i zgromadzenie funduszy poprzez orga-
nizację dochodowych imprez. Jednak budowę 
nowego budynku szkoły, pomnika tysiącle-
cia, rozpoczęto dopiero w 1967 r. (po pożarze 
budynku szkolnego w 1966 r.). Prace zakoń-
czono w 1968 r. Od tego czasu zmienił się wy-
strój szkoły, wyposażenie, baza dydaktyczna 
itp. Te działania pozwalają zapewnić uczniom 
bezpieczeństwo, poprawiają warunki nauki, 
umożliwiają właściwą realizację zmieniającej 
się podstawy programowej. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu władz samorządowych, finan-
sowemu wsparciu sponsorów oraz pozyskaniu 
unijnych funduszy w 2006 r. oddano do użyt-
ku boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę 
i siatkówkę oraz utworzono i wyposażono salę 
komputerową. W 2008 r. odbyła się uroczystość 
nadania szkole imienia Jana Brzechwy oraz 
sztandaru. W 2008 r. na terenie szkoły powstała 
świetlica socjoterapeutyczna, w 2009 r. – przed-
szkole. W latach 2003-2010 przy szkole istniał 
ośrodek szkoleniowy Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej w Siedlcach, który prowadził kursy 

eksternistyczne przygotowujące do egzaminów 
z zakresu liceum ogólnokształcącego 
W 2010 r. w siedzibie szkoły rozpoczęło swoją 
działalność Uzupełniające Liceum Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych TWP, a w 2013 – Policealna 
Szkoła dla Dorosłych TWP kształcąca w kie-
runku opiekun medyczny. Funkcję dyrektora 
tych szkół pełniła Edyta Karczewska-Brzost. Od 
września 2009 r. przy szkole działa Stowarzy-
szenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej 
„Jędrek” (→ Stowarzyszenia w gminie Jakubów). 
Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami 
oraz lokalną społecznością. Organizuje uroczy-
stości, udostępnia pomieszczenia, pozytywnie 
wpływa na rozwój dzieci i całego środowiska.
Kierownicy/dyrektorzy:
– Marian Konca,
– H. Zychowicz (1941/1942), 
– państwo Nadratowscy (do 1947 r.), 
– Stanisław Suda (do 1950 r.), (→ Suda Stanisław)

Szkoła w Jędrzejowie, uroczystości w 1968 r.
– fot. kronika szkoły w Jędrzejowie Nowym

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym, 2006 r.
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym, 2012 r.
– fot. Przemysław Piątkowski



Gmina Jakubów 

164

S

– Leokadia Ślusarczyk (do 1960 r.),
– Stanisław Suda (1960-1970), 
– Irena Suda (1970-1985), (→ Suda Irena)
– Janina Sekular (1985-2002), (→ Sekular Ja-
nina)
– Edyta Karczewska-Brzost (od 2002 r.). (→ Kar-
czewska-Brzost Edyta)

Źródło:
Kronika szkoły w Jędrzejowie Nowym.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W LUDWINOWIE

Organizatorem szkoły w Ludwinowie w okre-
sie I wojny światowej był Walenty Domański 
(→ Domański Walenty), mieszkaniec tej wioski. 
Nauczanie odbywało się w domach prywatnych, 
szkoła nie była legalna. Pierwszym nauczycielem 
został Tomasz Federowicz. W latach 1918-1920 
w jednoklasowej Mieszanej Szkole Elementar-
nej w Ludwinowie pracowała Ewelina Karola 
Zamojska, w latach 1920-1922 – Kazimiera 
Bronisz. W okresie międzywojennym szkoła 
była trzyklasowa, a następnie pięcioklasowa. 
Mieściła się w domach Stanisława Sosińskie-
go i Jana Szatańskiego. Nauczali: Franciszek 
Reda, Ignacy Galiński, Władysław Wąsak, Anna 
i Wacław Pieńkowscy. W okresie działań wo-
jennych nauczanie prowadziła nauczycielka 
Wocial. Po wojnie wynajęto na izbę lekcyjną 
mieszkanie u Stanisława Michalczyka. Klasa 
i mieszkanie nauczycielki Cieślak mieściły się 
w jednym pomieszczeniu. W 1946 r. przywie-
ziono barak z Mińska Mazowieckiego i zesta-
wiono go na placu w miejscu obecnego budyn-
ku szkoły. W baraku mieściła się jedna izba 
lekcyjna, szatnia i mieszkanie dla nauczycieli. 
Pracowało wtedy dwóch nauczycieli – Turkus 
i Klepacki, następnie Dominik Legat, później 
Marian Bujalski. W 1951 r. barak częściowo 
spłonął, powrócono do nauczania w domach 
prywatnych: Tadeusza Śliwińskiego, Stani-
sława Kuźmy, Antoniego Guta. Mieszkańcy 
rozpoczęli starania o budowę murowanego 
budynku, który oddano do użytku w 1953 r. 
We wrześniu 1953 r. rozpoczął się pierwszy rok 
szkolny w nowej siedzibie. Od tego roku szko-
ła była siedmioklasowa, a od 1966 r. – ośmio-
klasowa z sześcioma nauczycielami. W roku 
szkolnym 1966/67 liczba wszystkich uczniów 
wynosiła 150 osób. W 1971 r. dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców i kadry powstał budynek 
gospodarczy, przeprowadzono remont kapi-
talny szkoły z wymianą dachu. We wrześniu 
1978 r. popłynęła woda ze studni głębinowej. 
Poważną inwestycją była instalacja centralnego 
ogrzewania w 1986 r. 

Szkolne uroczystości w 2019 r.
– fot. kronika szkoły w Jędrzejowie Nowym
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Szkoła w Ludwinowie, lata 50., 60. XX w. 
– fot. kronika Szkoły Podstawowej w Ludwinowie

Niestety dzieci w szkole ubywało, wprowadzono 
klasy łączone. Wójtowie sąsiednich gmin Stani-
sławów i Dobre nie chcieli przekazywać dotacji 
do gminy Jakubów, zorganizowali dowożenie 
dzieci ze swojego terenu do własnych szkół. 
Rok szkolny 2004/2005 był ostatnim rokiem 
nauki w Szkole Podstawowej w Ludwinowie. 
Po likwidacji szkoły budynek został sprzedany 
osobie prywatnej.
Dyrektorzy/kierownicy:
– Władysław Wąsak (od 1931 r.),
– Wacław Pieńkowski (1936-1940),
– Dominik Legat (przed 1952 r.),
– Scholastyka Domańska (1952/1953),
– Antoni Gromek (1954-1964),
– Józef Kryński (1964/1965),
– Jan Kupiec (1965-1974), (→ Kupiec Jan)
– Krystyna Kupiec (1974/1975), (→ Kupiec Kry-
styna)
– Sylwester Halagiera (1975/1976), (→ Halagie-
ra Sylwester)

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W ŁAZISKACH 

Szkołę w Łaziskach ufundowali przed II wojną 
światową Tymoteusz i Maria Łuniewscy – wła-
ściciele majątku Łaziska (→ Łuniewski Tymo-
teusz, → Majątek ziemski Łaziska). W szkole 

– Mieczysława Halagiera (1976-1988), (→ Hala-
giera Mieczysława)
– Mirosław Samociuk (1988-1992),
– Zofia Kowalska (1992-2005). (→ Kowalska 
Zofia Maria)

Źródło: 
Kronika Szkoły Podstawowej w Ludwinowie.
Ocalić od zapomnienia… Słownik bibliograficzny, Mińsk Ma-
zowiecki 2005, s. 28, 191, 279, 302.

Pamiętniki z 1951 r.
– fot. archiwum rodzinne Justyny Kwiatkowskiej



Gmina Jakubów 

166

S

Przed budynkiem szkoły w Łaziskach, lata 50. XX w.
– fot. archiwum rodzinne Marianny Królak

Uczniowie łaziskiej szkoły, lata 50. XX w.
– fot. archiwum rodzinne Marianny Królak

tej nauczycielkami były ich córki: Marianna 
z męża Fonberg i jej siostra. Szkoła spłonęła 
po wojnie. Na jej miejscu pobudowano nowy 
budynek murowany, który stoi (obecnie pusty) 
do dzisiaj. W latach 50. Marianna Fonberg stra-
ciła pracę w szkole z powodu swego pochodze-
nia. Po wojnie w szkole tej uczył m.in. Nikodem 
Kaszubski z Rządzy. W latach 50. nauczycielką 
była Marianna Królak (z d. Popiołek). Szkoła 
działała do 1978 r.

Źródło:
Wywiad z Maciejem Łobodą, który był uczniem w szkole 
łaziskiej w latach 50.
Wywiad z Zofią Boglewską – przeprowadzony 27.08.2016 r. 
w „Radiu dla Ciebie”.
Relacja Marianny Królak.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W MISTOWIE 

Została założona w 1909 r. Na początku mieściła 
się w prywatnym domu rodziny Witkowskich. 
Pierwszym kierownikiem i zarazem nauczy-
cielem był P. Fioderowicz. W roku następnym 
szkoła została przeniesiona do domu Piotra 
Wójcickiego, gdzie mieściła się do 1916 r. Sta-
raniem mieszkańców Mistowa i Leontyny za-
kupiono dom w miejscowości Urle, który zo-
stał przywieziony i oddany do użytku w 1917 r. 
Uczniowie uczyli się w szkole przez 7 lat: I i II 
oddział – jeden rok, III oddział – 2 lata, IV od-
dział – 3 lata, wypełniając program A, B i C. 
W 1937 r. szkołę podwyższono do 5 oddziałów. 
Wybuch II wojny światowej w 1939 r. przerwał 
naukę szkolną. Około 20 września Niemcy za-
jęli budynek szkoły i spalili wszelkie znajdują-
ce się w niej dokumenty. Po opuszczeniu bu-
dynku przez Niemców, za zezwoleniem władz 
okupacyjnych, wznowiono naukę. W 1965 r. 
przystąpiono do rozbudowy szkoły i w cią-

List z 1913 r. mieszkanki Mistowa zamieszczony 
w piśmie „Rozrywki dla dzieci i młodzieży” 

– źródło: Biblioteka Narodowa
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gu 2 lat oddano do użytku nowy budynek, co 
zbiegło się z wprowadzeniem 8-klasowej szko-
ły podstawowej. W 1968 r. rozpoczęto budowę 
domu nauczyciela, który oddano do użytku 
w 1971 r. Kolejne lata to rozkwit szkoły i ko-
nieczność dalszej rozbudowy i modernizacji. 
W 1990 r. rozpoczęto budowę części piętrowej 
wraz z łącznikiem spajającym już istniejące 
budynki, założono w całej szkole sanitaria-
ty, centralne ogrzewanie i całość oddano do 
użytku w 1992 r. W tym czasie szkoły zosta-
ły przejęte przez samorządy. W październiku 
2007 r. miało miejsce uroczyste nadanie szko-
le imienia Jana Pawła II. W 2009 r. odbyły się 
obchody 100-lecia istnienia szkoły połączone 
z nadaniem sztandaru z wizerunkiem patrona. 
Wiosną 2016 r. rozpoczęły się pierwsze prace 
przy budowie hali sportowej, której uroczyste 
otwarcie odbyło się 1 września 2018 r. W 2019 r. 
uroczyście odsłonięto przed szkołą pomnik 
Jana Pawła II – patrona szkoły.

Dyrektorzy/kierownicy:
– P. Fioderowicz,
– Jan Nielepiec,
– Jan Parol (1927-1935),
– brak danych (1935-1939),
– Kazimierz Siemianowski (1939-1945), 
– Jan Nawrot (1945-1947),
– Jan Sęktas (1947-1971),
– Hanna Wocial (1971-2004), (→ Wocial Han-
na, nauczyciel)
– Lidia Domańska (od 2004 r.). (→ Domań-
ska Lidia)

Źródło:
Domańska Lidia i in., 100 lat OSP w Mistowie. 1918-2018, 
Mistów 2018, s. 58.

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w 2019 r. 
– fot. Dawid Ewiak

Hala sportowa w Mistowie 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W TURKU 

Działająca w latach 50. i 60. 8-klasowa szkoła 
podstawowa dla dzieci z okolicznych wsi na-
leżących do gminy Jakubów i Kałuszyn. Znaj-
dowała się na terenie pozyskanym od trzech 
gospodarzy, na skraju wsi przy drodze prowa-
dzącej do Garczyna Dużego. Wyposażona była 
w drewniane ławki z otworami na atrament do 
pisania stalówką lub piórem. Nie było bieżącej 
wody, łazienek, centralnego ogrzewania ani sali 

Arkusz ocen z 1963 r. 
– fot. archiwum rodzinne Mirosławy Ołdak
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gimnastycznej. Latem akademie uczniowskie 
odbywały się na zewnątrz.
Oprócz funkcji oświatowych szkoła była cen-
trum kulturalnym dla mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Wystawiane były sztuki teatralne 
z udziałem mieszkańców, odbywały się zabawy 
taneczne, uroczystości państwowe. W szkole 
znajdował się pierwszy w okolicy telewizor.
W 1970 r. szkoła spłonęła na skutek zaprószenia 
ognia. Uczniowie I klasy kontynuowali naukę 
w wynajętym budynku mieszkalnym, dzie-
ci starsze przeniesiono do szkół w Wiśniewie 
i Czarnogłowiu.

Źródło:
Relacja Mirosławy Ołdak i Zbigniewa Marusy (uczniowie 
szkoły).

Uczniowie pierwszej klasy szkoły w Turku 
z wychowawczynią, rok szkolny 1970/1971
– fot. archiwum rodzinne Mirosławy Ołdak

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W WIŚNIEWIE 

Motto szkoły: „Szkoła patriotyzmu, tradycji 
i szacunku”. Początki szkoły w Wiśniewie się-
gają pierwszych lat XVII w., kiedy istniała w tej 

miejscowości szkoła parafialna. W 1850 r. zo-
stał wybudowany przy kościele dom parafialny, 
gdzie w jednej z izb organista uczył dzieci śpiewu 
kościelnego, katechizmu i pacierza. W 1868 r. 
zaczęła działać w Wiśniewie szkoła elemen-
tarna, w której nauka aż do 1917 r. odbywała 
się w języku rosyjskim. W 1905 r. powstała 
4-oddziałowa szkoła u pana Brzosta z jednym 
nauczycielem, mieszcząca się w czworakach 
w jednej z izb. Językiem wykładowym nadal 
pozostawał rosyjski, niektóre lekcje odbywa-
ły się w języku polskim. W 1907 r. powstał 
klasztor mariawicki, w którym została zorga-
nizowana prywatna szkoła dla dzieci tego wy-
znania. Chwilowo istniały obie szkoły. W nie-
długim czasie szkoła od pana Brzosta została 
przeniesiona do Turku. Budowę nowej szkoły 
rozpoczęto w Wiśniewie w 1916 r. Do tej pory, 
po połączeniu obu istniejących przed wojną 
szkół, działała tu szkoła pełna, a nauka odby-
wała się w budynku dzierżawionym od parafii 
mariawickiej. 
W 1929 r. szkołę z Turku przeniesiono ponow-
nie do Wiśniewa, gdzie mieściła się u pana Pra-
dziocha w budynku pokarczemnym. W 1932 r. 
szkoła u Pradziocha dostała drugiego na-
uczyciela. Obie szkoły (niepełne) istniały do 
1944 r. W czasie działań wojennych budy-
nek szkolny u Pradziocha został spalony wraz 
z wszystkimi aktami szkolnymi. Po wyzwole-
niu obie szkoły zostały połączone i powstała 
szkoła pełna, która mieściła się w murowa-
nym budynku dzierżawionym od parafii ma-
riawickiej. W 1963 r. zaczęto budowę nowej 
szkoły – Pomnika 1000-lecia Państwa Polskie-
go – oraz budynku mieszkalnego dla nauczy-
cieli. 12 września 1964 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie i wręczenie kluczy kierownikowi pla-
cówki – Franciszkowi Wojciechowi Karkosie. 
Trzy lata później placówka otrzymała imię 
Aleksandra Zawadzkiego (1899–1964) – uczest-
nika powstań śląskich, oficera Ludowego Woj-
ska Polskiego podczas II wojny światowej, jed-
nego z czołowych działaczy PZPR. W 2004 r. 
uchwałą Rady Gminy Jakubów patron szkoły 
został zmieniony na 7. Pułk Ułanów Lubelskich. 
Decyzję o wyborze patrona podjęto w związku 
z tym, iż uczniowie od lat sprawowali opie-
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kę nad grobami ułanów 7PUL pochowanych 
na cmentarzu parafialnym. Uczniowie szkoły 
stali się spadkobiercami chwalebnych tradycji 
polskiej kawalerii, powstałej w odrodzonej 
Polsce po okresie zaborów. W 2014 r. odbyły 
się uroczyste obchody 70. rocznicy powstania 
szkoły oraz 50. rocznicy oddania budynku 
szkoły oraz wręczenie medalu pamiątkowego 
PRO MASOVIA – wyróżnienia za wybitne 
zasługi oraz całokształt działalności na rzecz 
województwa mazowieckiego przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Dyrektorzy/kierownicy: 
– Aleksander Wieczorek (do 1948 r.),
– Bolesław Piekarski (1948-1958), 
– Julian Stosio (1958-1961),
– Franciszek Karkosa (1961-1970),
– Maria Karkosa (1970-1975),
– Krystyna Dmowska (1975-1977),
– Genowefa Bankiewicz (1977-1978),
– Maria Karkosa (1978-1990),
– Piotr Kopczyński (1990-1994),
– Karolina Pląsek (1994-2019), (→ Pląsek Ka-
rolina)
– Ewa Charczuk (od 2019 r.). (→ Charczuk Ewa)

Źródło:
Kronika Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Szkoła w Wiśniewie, 2019 r. – fot. Katarzyna Parol

Uczniowie wiśniewskiej szkoły, lata 30. XX w. – fot. Wacław Wąsowski

Uczniowie wiśniewskiej szkoły, lata 30. XX w. 
– fot. Wacław Wąsowski
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ŚCIEŻKI TURYSTYCZNE

Rowerem przez Gminę Jakubów – szlak rowero-
wy na długości ok. 30 km, który rozpoczyna się 
i kończy w Ludwinowie. Ścieżka biegnie wzdłuż 
rzeki Rządzy, prowadzi przez Wolę Polską do 
Wiśniewa. Zawraca do miejscowości Rządza 
i kieruje do Bud Kumińskich, Gór i Szczytnika. 
Dalej rowerzyści, mając do wyboru dwie dro-
gi – przez Łaziska lub wzdłuż rzeki – zmierzają 
do Tymoteuszewa i ponownie do Ludwinowa, 
początku trasy. 
PRESTIGE – Program Rozwoju Europejskich 
Szlaków Turystycznych i Grup Edukacyjnych, 
współrealizowany przez Lokalną Grupę Dzia-
łania Ziemi Mińskiej. Celem projektu jest 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz 
upowszechnienie wiedzy o walorach przyrod-
niczych, historycznych i kulturowych dzię-
ki wykorzystaniu europejskich doświadczeń 
w wyznaczaniu szlaków pielgrzymkowych, tzw. 
dróg jakubowych (→ Święty Jakub Apostoł). 

Źródło:
Rowerem przez gminę Jakubów, Jakubów 2013.
PRESTIGE, Mińsk Mazowiecki 2014.

ŚWIĘTY JAKUB APOSTOŁ 

(ur. w Galilei, w Palestynie – zm. 44 r. w Je-
rozolimie; święto 25 lipca) patron założyciela 

Ś
Jakubowa – Jakuba z Go-
ściańczyc (→ Jakub z Go-
ściańczyc).
Jeden z Dwunastu Apo-
stołów Jezusa Chrystu-
sa, zwany Większym, syn 
Zebedeusza i Salome, brat 
Jana Ewangelisty, biskup 
Jerozolimy, męczennik. 
Patron pielgrzymów, ry-
baków, aptekarzy, robot-
ników, żebraków. Według 
tradycji relikwie św. Ja-
kuba miały zostać spro-
wadzone z Jerozolimy do 
Hiszpanii, obecnie San-
tiago de Compostela, 
gdzie na przełomie XII 
i XIII w. zbudowano sanktuarium. Prowadzi 
do niego jeden z najważniejszych chrześcijań-
skich szlaków pielgrzymkowych, tzw. Droga św. 
Jakuba oznaczona muszlą św. Jakuba.
Święty Jakub uwidoczniony jest w herbie gminy 
Jakubów (→ Herb gminy Jakubów) w postaci 
wędrowca. O patronie przypomina również 
figurka znajdująca się na parkingu przykościel-
nym w Jakubowie, powstała w 2006 r. z inicja-
tywy proboszcza ks. Andrzeja Wnuka. 

Źródło:
Bauer Z., Wielka księga świętych. 2, G-Ł, Kraków 2003, s. 116-
118.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Św. Jakub
– fot. Przemysław 

Piątkowski
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TUREK 

Liczba mieszkańców: 140 (stan na 30.06.2019 r.), 
wieś położona na wschód od Wiśniewa; jedna 
z najstarszych w gminie, która podobnie jak 
Wiśniew była własnością książęcą i istniała już 
w XV w. Od 1529 r. Turek wraz z Wiśniewem 
i Kamionką stał się własnością królewską Zyg-
munta I, którego żoną była Bona Sforza. Nazwa 
wsi pochodzi od ludzi „silnych jak tur”.
Według „Słownika geograficznego Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich” (XIX/

XX w.): „Turek, wś, pow. węgrowski, gm. Czar-
nogłów, par. Wiśniew, ma 13 dm., 134 mk., 
504 mr. W 1827 r. 12 dm., 84 mk.”
W miejscowości znajduje się wybudowana 
na początku XX w. neogotycka kaplica maria-
wicka (→ Kaplica mariawicka w Turku), nale-
żąca do parafii Trójcy Przenajświętszej w Wi-
śniewie (→ Parafia mariawicka w Wiśniewie). 
Zachowały się również pochodzące z przeło-
mu wieków drewniane domy kryte strzechą. 
W latach 50. i 60. działała tu 8-klasowa szkoła 
podstawowa (→ Szkoła Podstawowa w Turku). 
W pobliżu wioski znajduje się najwyżej położo-
ne wzniesienie na obszarze gminy wynoszące 
217 m n.p.m. 

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012, 
s. 107-108.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, Tom XII, 1880-1914.
Historia Wiśniewa, oprac. A. Karlikowski.

Kaplica mariawicka w Turku w 1998 r.
fot. Archiwum Zakładowe WUOZ w Warszawie

 Delegatura w Siedlcach

Leokadia 
Szymańska

Bogdan 
Odrobiński

Witold 
Krusiewicz



Gmina Jakubów 

172

T
TYMOTEUSZEW 

Liczba mieszkańców: 42 (stan na 30.06.2019 r.), 
najmniejsza miejscowość w gminie Jakubów. 
Znajduje się na północ od Jakubowa przy rze-
ce Rządzy (→ Rzeki i zbiorniki wodne), dzięki 
czemu stanowi jedną z najatrakcyjniejszych 
turystycznie miejscowości w okolicy. Wieś po-
wstała po częściowej parcelacji majątku Łaziska 
(→ Majątek ziemski Łaziska) i wzięła nazwę 
od imienia ówczesnego właściciela tego ma-
jątku – Tymoteusza Łuniewskiego (→ Łuniew-
ski Tymoteusz). Znajduje się tu zabytkowy 
drewniany młyn wodny oraz dom młynarza 
(→ Młyny). 

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012.

Młyn w Tymoteuszewie – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Rzeka Rządza
– fot. Przemysław Piątkowski

Maciej Łoboda
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ULICE JAKUBOWA 

Nazwy ulic zostały nadane Uchwałą Nr 
30/182/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 
czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowości Jakubów (→ Jakubów) i brzmią 
następująco: ul. Dobra, ul. Górna, ul. Klonowa, 
ul. Mińska, ul. Nowa, Plac św. Jakuba Apostoła, 
ul. Siedlecka, Skwer im. Ryszarda Kaczorow-
skiego, ul. Spacerowa, ul. Spokojna, ul. Szkolna.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

ULICE MISTOWA 

Nazwy ulic zostały nadane Uchwałą Nr 
XL/243/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 
maja 2014 r. i brzmią następująco: ul. Akacjo-
wa, ul. Boczna, ul. Kościelna, ul. Kwiatowa, ul. 
Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Południowa, ul. Pół-

URZĄD GMINY JAKUBÓW 

Rozpoczął działalność 1 stycznia 1973 r. na pod-
stawie Ustawy z dnia 29 listopada 1972 r., która 
powołała do życia urzędy gmin i ich naczelni-
ków jako terenowe organy administracji pań-
stwowej stopnia podstawowego. 
Po reformie urząd gminy stał się organem wyko-
nawczym uchwał rady i postanowień prezydium, 
jednoosobowo kierował nim naczelnik gminy 
wybierany spośród kandydatów zaopiniowanych 
przez radę narodową i organizację partyjną. 
Początkowo organizacja urzędu była bezwydzia-
łowa, a w jego skład wchodzili: Naczelnik Gmi-
ny, biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna, 
Urząd Stanu Cywilnego, później urząd dzielił 
się na referaty i samodzielne stanowiska pracy. 
W 1990 r. Ustawa o samorządzie terytorialnym 
zmieniła zakres kompetencji gminy oraz podział 
zadań między gminą a organami administracji 
państwowej. Urzędy Gminy nabrały charakteru 
administracji samorządowej. 
Obecnie (stan na 2020 r.) kierownikiem Urzę-
du Gminy jest Wójt Hanna Wocial (→ Wocial 
Hanna, wójt), funkcję Zastępcy Wójta pełni 

nocna, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Strażac-
ka, ul. Szkolna, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia, 
ul. Żwirowa. 

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Górna

Czarna
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Bogusław Dziedzic (→ Dziedzic Bogusław), Se-
kretarza – Justyna Miłaczewska (→ Miłaczew-
ska Justyna Małgorzata), Skarbnika – Jolanta 
Wąsowska. Ponadto strukturę organizacyjną 
tworzą: Referat Budżetu i Finansów, Referat 
Inwestycji, Referat Organizacyjno-Administra-
cyjny, Referat Oświatowo-Komunalny.
Jednostki organizacyjne:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ja-
kubowie, (→ Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Jakubowie)
– Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie 
z filią w Wiśniewie, (→ Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jakubowie, → Filia Biblioteczna 
w Wiśniewie)
– szkoły podstawowe w Jakubowie, Mistowie, Ję-
drzejowie Nowym i Wiśniewie. (→ Szkolnictwo)
Do zadań Urzędu Gminy należy zapewnienie 
pomocy organom gminy w wykonywaniu ich 
zadań i kompetencji, a w szczególności:
1) załatwianie indywidualnych spraw obywateli;
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych 
do podejmowania uchwał i zarządzeń, wyda-
wania decyzji do uchwalenia i wykonywania 
budżetu gminy oraz innych aktów organów;
3) realizacja innych obowiązków i uprawnień 
wynikających z przepisów prawa oraz uchwał 
i zarządzeń organów gminy;
4) zapewnienie warunków organizacyjnych do 
odbywania sesji rady i posiedzeń jej komisji,
5) prowadzenie zbioru aktów prawa miejsco-
wego, dostępnego do powszechnego wglądu 
w siedzibie urzędu;

Siedziba Urzędu Gminy w latach 1973-2003
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Urząd Gminy Jakubów, 2004 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Urząd Gminy Jakubów, 1998 r.
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Urząd Gminy Jakubów w 2015 r. – fot. Przemysław Piątkowski
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URZĄD POCZTOWY 
W JAKUBOWIE 

Instytucja świadcząca usługi pocztowe, kurier-
skie i finansowe, znajdująca się w centralnej 
części Jakubowa przy ul. Mińskiej 27.
Kalendarium:
1937 r. – uruchomienie Agencji Pocztowej w Ja-
kubowie w drewnianym budynku gminnym,
1949 r. – przemianowanie placówki Jakubów 
na agencję II stopnia, 
1951 r. – przemianowanie placówki Jakubów 
na agencję I stopnia,
1952 r. – przemianowanie placówki Jakubów 
na Urząd Pocztowy,
1954 r. – zelektryfikowanie urzędu, zainstalo-
wanie aparatury radiowęzła (zradiofonizowa-
nie wsi Jakubów),
5.1956 r. – zradiofonizowanie wiosek Aleksan-
drów i Moczydła należących do UP Jakubów,
10.1964 r. – uruchomienie automatycznej cen-
trali telefonicznej, 
1964 r. – I miejsce dla Urzędu Pocztowego we 
współzawodnictwie za II półrocze (otrzymał 
sztandar przechodni i dyplom),
30.09.1976 r. – dołączenie miejscowości Jędrze-
jów Nowy i Józefin po likwidacji placówki Urzę-
du Pocztowego w Ignacowie,

1977 r. – wykup przez Wojewódzki Urząd Pocz-
towy skanalizowanego budynku mieszkalnego 
w Jakubowie (od Wacława Tkacza) i przeniesie-
nie urzędu do nowego lokalu dostosowanego 
do potrzeb pracowników (7.11.1977 r.),
1.07.1979 r. – zwiększenie obsady pracowników 
o etat asystenta, który objęła Elwira Cyran-
-Wojciechowska,
2013/2014 – przyłączenie placówki w Jakubo-
wie do Urzędu Pocztowego Mińsk Mazowiec-
ki 02, do obsługi terenu gminy przydzielono 
3 doręczycieli.

Kierownicy/naczelnicy:
1937-1940 – Eugenia Woźnicka,
1940-1946 – Jan Zysk,
1947-1982 – Celina Dubińska,
od 1.03.1982 r. – Elwira Wojciechowska.

Źródło: 
Kronika Urzędu Pocztowego w Jakubowie.

Urząd Pocztowy w Jakubowie 
– fot. Daria Lisiecka

Dawna siedziba Urzędu Pocztowego w Jakubowie 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

6) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisa-
mi prawa;
7) realizacja obowiązków i uprawnień służą-
cych urzędowi jako pracodawcy.
W latach 1973-2003 siedziba Urzędu Gminy 
mieściła się przy ul. Spokojnej w Jakubowie 
w budynku „Agronomówki” (zbudowanym 
w 1966 r.). Obecnie urząd znajduje się przy ul. 
Mińskiej 15, w centrum miejscowości.

Źródło:
Archiwum Państwowe w Siedlcach.
Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin (Dz. 
U. Nr 49 poz. 315). 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jakubów.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
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WANAT-KONCA LIDIA 

Zamieszkała w Jędrzejowie Starym, społecznik 
i wieloletni sołtys Jędrzejowa Starego (w l. 1995-
2019).
Prace społeczne z pomocą mieszkańców Ję-
drzejowa:
– utwardzenie części drogi prowadzącej przez 
wieś (1992 r.),
– zbiórka pieniędzy wśród mieszkańców na dro-
gę prowadzącą przez wieś, 
– współorganizacja zlewni mleka z Ostrowi 
dla mieszkańców Jędrzejowa Starego i Nowego 
(działała w l. 1998-2018),

Legitymacja: Order Matkom Wsi
– fot. archiwum Lidii Wanat-Koncy

WĄSOWSKI WACŁAW 

(1914-1998) ur. w Sinołęce, pow. Węgrów; 
s. Stanisława. W 1928 r. ukończył 7-klasową 
szkołę powszechną w Wiśniewie. W 1937 r. 
ukończył podoficerską szkołę 7. szwadro-
nu pionierów w 4. pułku ułanów w Wilnie. 
Po wojnie rozpoczął pracę na Tramwajach 
Warszawskich, następnie w Polskich Kolejach 
Państwowych w Łowiczu. Później pracował 
w Spółdzielni „Czarnogłowianka”, a następ-
nie był kierownikiem handlowym w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jaku-
bowie (→ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”). Pracował też w PZGS w Mińsku 
Mazowieckim. Społecznie udzielał się w Ra-

– organizacja dowozu mieszkańców Leono-
wa, Jędrzejowa Starego i Jędrzejowa Nowego 
na niedzielne msze do kościoła w Ignacowie,
– wspieranie szkoły podstawowej w Jędrzejo-
wie Nowym z: funduszu sołeckiego, dochodów 
z organizacji imprez.
Odznaczenia:
– Przyjaciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym (przy 
okazji 95-lecia) – 2013 r.
– Order Serca – Matkom Wsi – 2018 r.

Źródło:
Archiwum Lidii Wanat-Koncy.
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Świadectwo Wacława Wąsowskiego
 – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego

Awans Wacława Wąsowskiego na stopień sierżanta 
 – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego

Wacław Wąsowski
 – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego

dzie Gromadzkiej w Wiśniewie (→ Gromada 
Wiśniew), w Komitecie Budowy Szkoły w Wi-
śniewie (→ Szkoła Podstawowa w Wiśnie-
wie) oraz w Kółku Rolniczym w Wiśniewie. 
Za działalność społeczną wyróżniony „Od-
znaką Tysiąclecia Państwa Polskiego”.
Jednocześnie zajmował się rolnictwem, ogrod-
nictwem, pszczelarstwem, stolarką (adaptował 
salę ówczesnej remizy do potrzeb estradowych) 
i fotografią. Fotografował chrzty, komunie, 
śluby, pogrzeby i uroczystości rodzinne w Wi-
śniewie i okolicy. W latach 1941-1944 był ak-
tywnym żołnierzem Armii Krajowej Obwodu 
Mińsk Mazowiecki, ścigany przez NKWD i SB. 
Po wojnie członek ZBoWiD i Związku Kom-
batantów RP. Odznaczony Medalem Zwycię-
stwa i Wolności oraz Krzyżem Armii Krajo-
wej. W latach 70. ubiegłego stulecia zamieszkał 
w Sulejówku i pracował w Pracowni Konser-
wacji Zabytków w Warszawie. 

Żródło:
Opracowanie Henryka Wąsowskiego (syna).
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Zebranie GS Jakubów, PZGS Mińsk Mazowiecki – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego

Legitymacje i odznaczenia Wacława Wąsowskiego – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego
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Fot. archiwum Henryka Wąsowskiego

Radio lampowe Pionier

Akcesoria do retuszu fotografii

Aparaty i akcesoria fotograficzne

Akcesoria biurowe

Akcesoria fryzjerskie

Ul z wyposażeniem
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WIŚNIEW 

Liczba mieszkańców: 453 (stan na 30.06.2019 r.), 
graniczy z wsiami: Turek, Nart, Strzebula, Ka-
mionka, Rządza. W jej obręb wchodzi dawna 
Wiśniówka (wcześniej nazywana Kąty Wiśniew-
skie). Pierwszą wzmiankowaną datą dotyczącą 
Wiśniewa jest rok 1442. W 1565 r. wieś nazy-
wała się Wiśniow, Wiśniowo, Wiśniewo; nazwa 
pochodzi od drzew owocowych – wiśni. Od 
1529 r. Wiśniew staje się własnością królewską 
Zygmunta I Starego, który w 1545 r. przekazał 
go królowej Bonie jako oprawę, tzw. dobra sto-
łowe. W 1557 r. jest własnością króla Zygmunta 
Augusta. W XVI w. w Wiśniewie znajdowały 
się: szkoła parafialna, 3 młyny wodne i gospoda. 
W czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1660 r. wieś 
została spalona przez Kozaków. Król Michał 
Korybut Wiśniowiecki (1669-1673) osadził tu 12 
swoich żołnierzy za zasługi wojenne. W wyniku 
III rozbioru Polski w 1795 r. wieś znalazła się 
pod zaborem austriackim, w 1809 r. została włą-
czona do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. 

Wiśniew (Wiśniewo) na mapie w XVI w. 
– fot. www.slownik.ihpan.edu.pl [dostęp 10.2019 r.]

Mieszkańcy Wiśniewa, lata 30. XX w. – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego
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Kurs gotowania w Wiśniewie – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego

Mieszkańcy Wiśniewa – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego
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Mieszkańcy Wiśniewa, lata 30. XX w. – fot. archiwum Henryka Wąsowskiego
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weszła w skład Królestwa Polskiego pod zabo-
rem rosyjskim. W 1865 r. ukaz carski wprowa-
dził w Królestwie Polskim podział na gminy 
wiejskie, w siedzibach których otwarte zostały 
szkoły elementarne. W 1906 r. powstała parafia 
Starokatolickiego Kościoła Mariawitów (→ Pa-
rafia mariawicka w Wiśniewie), której założy-
ciel Franciszek Rostworowski (→ Rostworow-
ski Wawrzyniec M. Franciszek, bp) zbudował 
kościół oraz wiele budynków przeznaczonych 
na działalność kulturalno-oświatową i chary-
tatywną, m.in. 5-oddziałową szkołę, warsztaty 
tkackie, szwalnię, pracownię wyrobów wikli-
niarskich, towarzystwo oszczędnościowo-po-
życzkowe, bibliotekę z czytelnią, sklep spożyw-
czy, kuźnię, stolarnię i łaźnię ogólnodostępną. 
W 1935 r. została utworzona Ochotnicza Straż 
Pożarna (→ Ochotnicza Straż Pożarna w Wi-
śniewie). W czasach okupacji niemieckiej bp 
Franciszek Rostworowski zorganizował w pa-
rafii wiśniewskiej punkt leczniczo-pielęgniarski 
i szpital polowy dla żołnierzy konspiracyjnej 
Armii Krajowej.
W sierpniu 1944 r. Wiśniew został wyzwolony 
przez wojska radzieckie. Nastąpiła odbudowa 
i stopniowy rozwój wsi. Połączono obie szkoły, 
rozpoczął działalność Urząd Pocztowy (1950 r.). 
W latach 1954-1972 wieś była siedzibą gmi-
ny Czarnogłów. Rok 1956 to powstanie Gro-
madzkiej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie. 
W 1958 r. miejscowość została zelektryfikowana 
oraz otrzymała pierwsze połączenie autobuso-
we PKS. W 1962 r. oddano do użytku zlewnię 
mleka, a w 1969 r. sklep Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. 12 września 1964 r. 
oddano do użytku szkołę – Pomnik Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. W latach 70. w Wiśniewie 
działał ośrodek zdrowia, którego kierownikiem 
był doktor T. Ostrowski. W 1974 r. powstała Fi-
lia Biblioteczna – oddział Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jakubowie (→ Filia Biblioteczna 
w Wiśniewie). W latach 1975-1998 Wiśniew 
należał administracyjnie do woj. siedleckiego. 
W kolejnych latach powstało wiele nowych bu-
dynków mieszkalnych, drogę pokryto asfaltem 
(1988 r.), zbudowano wodociąg (1996 r.).
Obecnie w Wiśniewie funkcjonuje: Szkoła 
Podstawowa im. 7. Pułku Ułanów Lubelskich 

Mieszkańcy Wiśniewa, lata 30. XX w. 
– fot. archiwum Henryka Wąsowskiego
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(→ Szkoła Podstawowa w Wiśniewie), Ochot-
nicza Straż Pożarna, Starokatolicki Kościół 
Mariawitów, Kościół Rzymskokatolicki, filia 
biblioteczna, koło gospodyń wiejskich (zał. 
w 1975 r.), koło emerytów i rencistów, sklep 
spożywczo-przemysłowy. W Wiśniewie znajdu-
je się także najstarszy w gminie krzyż z 1900 r. 
(→ Krzyż w Wiśniewie) oraz figurka Matki 
Boskiej z 1904 r. (→ Figurka Matki Boskiej 
w Wiśniewie).

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Jasienica P., Polska Jagiellonów, t. 2, Warszawa 1975.
Dzieje Mińska Mazowieckiego 1241-1971, Warszawa 1976.
Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.
Dauksza M., Dobre – dawne miasteczko w ziemi liwskiej, 
„Rocznik Mińsko-Mazowiecki”, z. 3, 1995-1996.
Archiwum parafialne w Wiśniewie. Księgi metrykalne 
Kronika Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.
Cabaj A., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego 
w Polsce, t. 5 , Wrocław 1973.

Budynek OSP w Wiśniewie
 – fot. Katarzyna Parol

WITKOWIZNA 

Według carskiego dokumentu z 1909 r. „do-
bra w Gubernii Warszawskiej, Powiecie No-
wo-Mińskim”. Obecnie osada przyłączona do 
miejscowości Rządza (→ Rządza), położona 
pomiędzy Łaziskami a Wolą Polską. W XVIII 
w. znajdował się tu majątek ziemski należący 
do rodziny Witków. W XIX w. (po 1839 r.) 
kupiła go rodzina Rostkowskich, a po ślubie 
Marii Rostkowskiej z Andrzejem Patockim 
dwór przeszedł jako wiano Marii do rodziny 
Patockich. Od lat dwudziestych XX w. (1925) 
właścicielem majątku Witkowizna był syn 
Marii i Andrzeja dr Adam Patocki (→ Patoc-
ki Adam). W Witkowiźnie mieszkali, poza 
żoną i dziećmi Adama, brat Kazimierz, siostra 
Maria i siostrzenica Wanda. A także Hanna 
Patocka i jej matka Wanda z Narkiewiczów 
Jodków Poklewska Koziełł. Na terenie mająt-
ku działał młyn turbinowy na rzece Rządzy 
(→ Młyny). Dr Adam Patocki zainwestował 
wiele w rozbudowę i unowocześnienie ma-
jątku, m.in. zbudowano stawy rybne, a córka 
Krystyna (→ Sławińska Krystyna z Patockich) 

Dr Adam Patocki z czerwonymi krowami. 
Witkowizna, 1938 r. 

– fot. archiwum rodziny Kunachowiczów

Henryk 
Czyżewski

Janusz 
Czyżewski

Dariusz 
Kopczyński
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Dwór Witkowizna, na zdjęciu: dr Adam Patocki z żoną Hanną oraz Witold Poklewski Koziełł z żoną Joanną w 1934 r.
– fot. archiwum rodziny Kunachowiczów

Młyn w Witkowiźnie w 1938 r. 
– fot. archiwum rodziny Kunachowiczów

Dwór w Witkowiźnie w 2014 r. 
– fot. archiwum rodziny Kunachowiczów

Hodowla strusi w Witkowiźnie w 2014 r.
– fot. archiwum rodziny Kunachowiczów
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WOCIAL HANNA, WÓJT

(ur. 1970) wójt gminy Jaku-
bów od 2010 r. (3. kadencja), 
mieszkanka Jakubowa. Wy-
kształcenie: wyższe magister-
skie (KUL).
Ukończyła szereg studiów po-
dyplomowych z zakresu admi-
nistracji i samorządu.
Praca zawodowa:
– 1989-2005  –  inspektor 
w Urzędzie Gminy Jakubów;

– 2005-2010 – sekretarz gminy Jakubów;
– od 2010 r. – wójt gminy Jakubów (kadencje: 
2010-2014, 2014-2018, 2018-2023).
Najważniejsze inwestycje/osiągnięcia w trakcie 
sprawowania funkcji wójta:
– kanalizacja,

Hanna Wocial, koncert z okazji Dnia Kobiet, 2018 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Spotkanie z prezydentem, Dzień Samorządowca, 
2019 r. – fot. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP

– przedszkola,
– drogi, chodniki i oświetlenie ulic,
– place zabaw, siłownie zewnętrzne, ścieżki ro-
werowe.
Pomysłodawczyni wielu inicjatyw społecz-
nych, m.in.
– założenie nowych Kół Emerytów i Rencistów 
w Mistowie, Wiśniewie i Ludwinowie, rozkwit 
Koła w Jakubowie;
– założenie stowarzyszeń: Koła Gospodyń Wiej-
skich, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gminy Jakubów;
– założenie dziecięcego zespołu taneczno-wo-
kalnego Jakubowiacy (→ Jakubowiacy), chóru 
gminnego Serenada (→ Chór gminny Serenada), 
gminnej orkiestry dętej (→ Gminna orkiestra 
dęta), mażoretek (→ Mażoretki);

założyła z pomocą ojca fermę lisów srebrzy-
stych. W czasie okupacji niemieckiej dom był 
otwarty dla osób poszukujących schronienia 
(→ Wojna światowa 1939-1945).
W 1944 r. Witkowizna została znacjonalizo-
wana i częściowo rozparcelowana na mocy 
dekretu PKWN o reformie rolnej. Mieszkańcy 
dworu zostali zmuszeni do opuszczenia domu. 
Po 1947 r. Witkowizna istniała jako gospodar-
stwo rolne i ferma lisów pod zarządem Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych (PGR). Po upadku 
rządów komunistycznych, dzięki staraniom 
Krzysztofa Kunachowicza i jego żony Hanny 
ze Sławińskich Kunachowicz, w 1999 r. dwór 
wraz ze znacjonalizowaną uprzednio częścią 
gruntów przeszedł ponownie w posiadanie 
rodzinne. Od 2000 r. Krzysztof Kunachowicz 
prowadzi gospodarstwo opierające się głównie 
na hodowli strusi afrykańskich.

Źródło:
Skorowidz do dziennika urzędowego Ministerstwa Skarbu, 
Poland 1935.
Barbag J., Geografia gospodarcza Polski: w zarysie, Radiowy 
Instytut Wydawniczy SGGW, Poland 1949.
Brzozowski M., Studia nad rozpłodem lisów w Polsce, Radio-
wy Instytut Wydawniczy SGGW, Poland 1995.
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– wspieranie rozwoju zespołów wokalnych 
Wrzos, Wisienki i Ludwinianki, grupy teatral-
no-wokalnej Mistowiacy (→ Zespoły śpiewacze);
– pomysłodawczyni takich wydarzeń jak: gmin-
na wigilia pod chmurką, turniej wsi, gminny 
i międzygminny rajd rowerowy;
– organizatorka i pomysłodawczyni wydarzeń 
kulturalnych: przeglądu twórczości powiatu 
mińskiego „Kulturalna niedziela”, „Przeglądu 
piosenki ludowej”, różnotematycznych spotkań 
literackich, spektakli teatralnych z cyklu „Kul-
tura pod strzechy”;
– pozyskanie środków na rozwój kapitału ludz-
kiego mieszkańców z terenów wiejskich wszyst-
kich grup wiekowych, co zostało dostrzeżone 
i w 2013 r. gmina Jakubów otrzymała tytuł 
Ambasadora EFS. 
Działania na szczeblu ponadgminnym:
– funkcja Przewodniczącej Powiatowej Rady 
Rynku Pracy (w latach 2015-2019);
– udział w pracach Powiatowej Komisji Bezpie-
czeństwa w Mińsku Mazowieckim;
– członek zarządu Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Mińskiej;
– funkcja Wiceprezesa Stowarzyszenia Współ-
pracy „Polska-Wschód”.
Odznaczenia:
2012 r. – Złota Odznaka Honorowa za wybitne 
zasługi przyznana przez Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów.
2014 r. – Order Serca – Matkom Wsi przyzna-
ny przez Krajowy Związek Rolników Kółek 
i Organizacji Rolniczych – symbol uznania 
za matczyny trud w wychowywanie młodego 

WOCIAL HANNA, NAUCZYCIEL 

(1945-2016) dyrektor szkoły 
w Mistowie w latach 1971-
2004 (→ Szkoła Podstawowa 
w Mistowie), nauczycielka jęz. 
rosyjskiego. 
Wykształcenie wyższe peda-
gogiczne.
1966 r. – studium nauczyciel-
skie, kierunek filologia rosyj-
ska, nauczyciel dyplomowany,
1981 r. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kiel-
cach, magister filologii rosyjskiej.
Przebieg pracy zawodowej:
1966-1971 – nauczyciel języka rosyjskiego 
w Szkole Podstawowej w Mistowie;
1971-2004 – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mistowie.
Wieloletni pracownik oświaty, całą swoją pra-
cę poświęciła szkole w Mistowie, początkowo 
jako pedagog, później jako dyrektor tej placów-
ki aż do emerytury. Z jej inicjatywy nastąpiła 
m.in. rozbudowa szkoły w latach 80. i 90., wy-
budowanie Domu Nauczyciela.
Odznaczenia:
1973 r. – Nagroda Ministra Oświaty i Wycho-
wania,
1979 r. – Brązowy Krzyż Zasługi,
1981 r. – Złota Honorowa Odznaka TPPR,
1982 r. – Nagroda Gm. Dyrektora Szkoły w Ja-
kubowie,
1984, 1988, 1990 r. – Nagrody Kuratora Oświa-
ty i Wychowania,
1986 r. – Złota Odznaka ZNP,
1987 r. – Złoty Krzyż Zasługi.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

pokolenia Polaków, kształtowanie właściwych 
postaw i niestrudzoną pracę na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Hanna Wocial ze starostami dożynek gminnych w 2019 r. 
 – fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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WOJNA ŚWIATOWA 1939-1945 
(II WOJNA ŚWIATOWA) 

Największy konflikt zbrojny w dziejach świata, 
w czasie którego walki toczyły się na czterech 
kontynentach i wszystkich oceanach.
Działania zbrojne rozpoczęły się 1 września 
1939 r. atakiem Niemiec na Polskę, 3 wrze-
śnia w stanie wojny z nimi znalazły się Francja 
i Wielka Brytania, 17 września na Polskę od 
wschodu uderzyła Armia Czerwona, władze 
RP opuściły kraj, 28 września kapitulowała 
Warszawa, 2-5 października pod Kockiem mia-
ła miejsce ostatnia bitwa kampanii. Zgodnie 
z umową moskiewską linia Bugu stanowiła 
granicę okupacji niemiecko-sowieckiej Polski. 

Polska Zbrojna; pismo codzienne R. 18 
[i.e. 19], 243 A (2 września 1939) 
– źródło: Biblioteka Narodowa 

Czas: dziennik poświęcony polityce krajowej 
i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, 

rolniczym i przemysłowym R. 92, nr 243 
(3 września 1939) – źródło: Biblioteka Narodowa 

Na zajętych polskich ziemiach Niemcy i ZSRR 
wprowadziły administrację okupacyjną stosu-
jącą terror: eksterminacje, areszty, deportacje, 
jednocześnie zaczęła powstawać konspiracja 
oraz rządy na uchodźstwie.
Historia okresu wojennego w gminie Jakubów 
znana jest głównie z przekazów ustnych.
Hasła powiązane: → Armia Krajowa, → Batalio-
ny Chłopskie, → Bombardowanie Jakubowa, 
→ Kampania wrześniowa 1939, → Potyczka 
pod Antoniną, → Wydarzenia w Gęsiance, 
→ Wydarzenia w Wiśniewie.

Źródło:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wojna-swiatowa-II;3997520.
html [dostęp 10.2019 r.].
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WOLA POLSKA 

Liczba mieszkańców: 205 (stan na 30.06.2019 r.), 
położona na północ od Jakubowa w odległości 
ok. 5 km, wzdłuż rzeki Rządzy (→ Rzeki i zbior-
niki wodne). Jej nazwa oznacza nowo lokowa-
ną osadę na prawie polskim, której mieszkań-
cy zwolnieni byli od czynszów na rzecz pana 
ziemskiego. Wieś powstała najprawdopodobniej 
w końcu XVI w. Obejmuje dawny Olechów, 
Ujazdów oraz część kolonii Wiśniówka. Poło-
żenie Woli Polskiej nad rzeką stwarza dogodne 
warunki pod tereny letniskowe. W miejscowości 
znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy 
(→ Pomniki przyrody). Przez tereny dzisiejszej 
Woli Polskiej prowadził dawny trakt czerski, 
na trasie którego znajdowały się młyny wodne. 
Ruiny jednego z nich można odnaleźć w wo-
dach rzeki w zachodniej części miejscowości. 
Dawniej znajdował się tam folwark Ujazdów, 
którego właścicielem był Tadeusz Błociszew-
ski (wg spisu majątków ziemskich z 1930 r.); 
przed 1939 r. został częściowo rozparcelowany; 
w czasie okupacji niemieckiej okupanci osadzili 
tam swojego osadnika o nazwisku Podolczak.

Sołtysi (l. 1990-2024):

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.
Gajc-Piątkowska D. i in., Gmina Jakubów, Jakubów 2012.
Opracowanie Wojciecha Nowaka.

WOŹNIAK MICHAŁ, BŁ. KS. 

(1875 -1942) polski duchowny katolicki, bło-
gosławiony Kościoła katolickiego, proboszcz 
parafii w Wiśniewie w latach 1909-1911 (→ Pa-
rafia rzymskokatolicka w Wiśniewie). Pocho-
dził z miejscowości Suchy Las k. Warszawy. 
Do seminarium duchownego w Warszawie 
wstąpił w 1902 r., święcenia kapłańskie przy-
jął w 1907 r. Jako wikariusz służył w Mińsku 
Mazowieckim, Łodzi, Tomaszowie Mazowiec-
kim i w Warszawie. Jego pierwszą samodzielną 
placówką był Wiśniew k. Mińska Mazowiec-
kiego, a potem Chojnata k. Mszczonowa (1911-
1920). W 1920 r. został dziekanem jadowskim 
i proboszczem w Kamionnie (obecnie diecezja 
drohiczyńska). Parafię zastał w ruinie. Gorli-
wością i przykładem w krótkim czasie zmienił 
oblicze wspólnoty. W ciągu 2 lat odbudowano 
świątynię oraz wzniesiono w surowym stanie 
plebanię. Z osobistej inicjatywy papieża Piusa 
XI, który poznał go jako nuncjusz, w 1922 r. 
ks. Woźniak otrzymał godność prałata. Sława 
oddanego duszpasterza sprawiła, że w 1923 r. 
został przeniesiony do parafii pw. św. Wawrzyń-
ca w Kutnie. Tu zasłużył się w rozwoju Akcji 
Katolickiej, ale w pamięć zapadł jako opiekun 
biednych, chorych, dzieci i młodzieży. Dla nich 
sprowadził do miasta franciszkanki Rodziny 
Maryi, albertynki i salezjanów, którym przeka-
zał swoje oszczędności na założenie klasztoru.
Wcielenie Kutna do III Rzeszy po wybuchu 
II wojny światowej w 1939 r. utrudniło działal-
ność duszpasterską. Miejscowi Niemcy ostrze-
gali proboszcza o możliwości uwięzienia i radzili 
ucieczkę, jednak on stwierdził, że jako pasterz 
nie może opuścić swych owiec. Hitlerowcy aresz-
towali go w 1941 r. i wywieźli do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego w Dachau. Otrzymał 
nr 28203. Tam 16 maja 1942 r. zginął śmiercią 
męczeńską. Pamięć o jego świadectwie wiary 
sprawiła, że św. Jan Paweł II w 1999 r. beatyfi-
kował ks. Woźniaka w gronie 108 Męczenników 
Polskich z czasów II wojny światowej. 

Źródło:
https://parafia-wisniew.pl/bl-ks-michal-wozniak/ [dostęp 
10.2019 r.].
„Niedziela Podlaska”, nr 19/2017, s. 7.

Władysław 
Ruszpel

Tomasz 
Czerwiński

Mariola 
Damentka

Rzeka Rządza w Woli Polskiej – fot. Przemysław Piątkowski
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WÓJCIK MARIAN 

Mieszkaniec Szczytnika. Przez wiele lat był 
radnym Gminnej Rady Narodowej (→ Gminna 
Rada Narodowa) i prezesem Spółdzielni Rol-
niczej w Jakubowie (→ Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”). Za swoją działal-
ność odznaczony został orderami i medalami:
1968 r. – za zasługi dla województwa warszaw-
skiego,
1969 r. – Srebrny Krzyż Zasługi,
1984 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski,
1986 r. – dyplom z okazji 125-lecia Polskiej 
Spółdzielczości Bankowej.

Źródło:
Opracowanie Piotra Gadaja.

WÓJT 

W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 
organ władzy administracyjnej w jednej lub 
kilku wsiach (właściciel ziemski); w Królestwie 
Polskim od 1864 r. zwierzchnik administracji 
gminnej, formalnie samorządny, w istocie cał-
kowicie zależny od rosyjskiej władzy, spełniał 
funkcje policyjne.
Od 1918 r. wójt był organem wykonawczym 
władzy państwowej oraz przewodniczącym 
samorządu wiejskiego w gminie; od 1933 r., 
po uchwaleniu tzw. scaleniowej ustawy samo-
rządowej, wójt stał na czele zarządu i był prze-
łożonym gminy; w latach 1944-1950 wójt wy-
bierany przez radę gminy był zwierzchnikiem 
gminy wiejskiej; po reaktywowaniu samorządu 
terytorialnego w 1990 r. wójt wybrany w głoso-
waniu powszechnym (do 2002 r. przez radę) jest 
przewodniczącym zarządu gminnego, kieruje 
bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją 
na zewnątrz, jest kierownikiem urzędu gminy 
(→ Urząd Gminy Jakubów).
W gminie Jakubów na początku XX w. funk-
cję wójta pełnił Aleksander Julian Jaworski 
z Rządzy, następnie Józef Bartnicki z Rządzy. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wój-
tem został Franciszek Czyżewski z Jakubowa. 
Pierwszym wójtem po zakończeniu II wojny 
światowej był Feliks Gójski z Kazimierzowa, 
w 1948 r. na wójta powołano Ignacego Cyrana 
z Wiśniewa.
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Ustawa z 20 marca 1950 r. zniosła samorząd 
terytorialny w Polsce, zlikwidowano urząd 
wójta. Funkcje uchwałodawcze i wykonawcze 
przejęły rady narodowe i ich prezydia. W la-
tach 1955-1972 funkcję Przewodniczącego Pre-
zydium Rady Narodowej w Jakubowie pełnił 
Stanisław Kopczyński.
Z dniem 1 stycznia 1973 r. wprowadzono zmia-
ny organizacyjne, w gminach zostali powołani 
naczelnicy gminy. Pierwszym naczelnikiem 
gminy w Jakubowie został Seweryn Rawski 
z Moczydeł, który pełnił tę funkcję przez jedną 
kadencję. Następnym był Marek Zaremba ze 
Stojadeł, kolejnym Bogdan Pokora. 
W 1990 r. wójtem został Tadeusz Sobotka 
(→ Sobotka Tadeusz), który sprawował tę funk-
cję przez trzy kadencje w latach 1990-2002. 
W 2002 r. odbyły się pierwsze wybory bezpo-

Medal i pieczęć wójta guberni siedleckiej, 1864 r.
– fot. zbiory prywatne Cezarego Bartnickiego

średnie, w których mieszkańcy na wójta wy-
brali Stanisława Piotrowskiego (→ Piotrowski 
Stanisław). Pełnił tę funkcję przez 2 kadencje 
do 2010 r. Od 2010 r. wójtem gminy jest Hanna 
Wocial (3. kadencja) (→ Wocial Hanna, wójt).

Źródło:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wojt;4010458.html [do-
stęp 12.2019 r.].
Ustawa z 20 marca 1950 r. O terenowych organach jednolitej 
władzy państwowej (Dz. U. 1950 nr 14, poz. 130).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. 
w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji 
i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych.
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

WÓYCICKI ALEKSANDER, 
KS. PROF. 

(1878-1954) s. Stanisła-
wa i Karoliny, pochodził 
z Mistowa. Dewiza życio-
wa ks. prof. A. Wóycic-
kiego: qui veut, peut – kto 
chce, ten może.
Kapłan, profesor akade-
micki, jeden z prekurso-
rów socjologii polskiej, 
polityk-parlamentarzy-
sta, działacz społeczno-
-oświatowy, absolwent 
Sorbony, London School 
of Economics oraz Ka-
tolickiego Uniwersytetu Louvain w Belgii. 
Pierwszy polski ksiądz z tytułem doktora nauk 
politycznych i społecznych, jeden ze współorga-
nizatorów i pierwszych profesorów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (1919–1937), ostatni 
przedwojenny rektor Uniwersytetu Stefana Ba-
torego w Wilnie (1937–1939), kawaler Krzyża 
Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, 
Prałat Domowy Jego Świątobliwości Piusa XII.
Na lata pracy naukowej na KUL-u przypada 
również okres działalności politycznej ks. prof. 
Wóycickiego. W Sejmie Rzeczypospolitej Pol-
skiej I kadencji był członkiem klubu Chrześci-
jańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. 
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W 1939 r. więziony na Pawiaku. W 1945 r. zo-
stał profesorem Katolickiej Nauki Społecznej 
na Wydziale Teologicznym UW, następnie wy-
kładał socjologię katolicką w seminarium me-
tropolitarnym św. Jana Chrzciciela w Warsza-
wie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

Źródło:
https://www.kul.pl/ks-aleksander-w-ycicki-1878-
1954,art_78903.html [dostęp 12.2019 r.].
wojciccy.net [dostęp 12.2019 r.].

Delegacja polska na VII Posiedzenie Międzynarodowej 
Konferencji Pracy w Genewie. Widoczni na pierwszym 
planie od lewej: poseł Ludwik Waszkiewicz, Stanisław 

Okolski, prawnik Stanisław Jurkiewicz, minister 
pracy i polityki społecznej Franciszek Sokal, poseł 

Aleksander Wóycicki, poseł Bronisław Ziemięcki, 
redaktor Teller. Stoją z tyłu: Horowitz, Michał Potulicki, 

Skokowski; Genewa 1925 r. 
– źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe 

WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF 

Nowa Droga (pol.), wspólnota wywodząca 
się z grupy modlitewnej, powstała w 1973 r. 
w Lyonie (Francja). Jest wspólnotą katolic-
ką o powołaniu ekumenicznym. Liczy ok. 
2000 członków w trzydziestu krajach świata. 
W 2009 r. abp Henryk Hoser SAC powierzył 
Wspólnocie Chemin Neuf pieczę nad Ośrod-
kiem Duszpasterskim w Mistowie, obecnie Pa-
rafią Matki Bożej Fatimskiej (→ Parafia rzym-
skokatolicka w Mistowie).

Źródło: 
www.chemin-neuf.pl [dostęp 10.2019 r.].

WYDARZENIA W GĘSIANCE

W lipcu 1944 r. na teren Polski wjechały ra-
dzieckie czołgi, które przerwały front niemiec-
ki. Ludność z entuzjazmem witała radziec-
kich czołgistów. Niemcy w tym czasie nasilili 
aresztowania, szczególnie wśród mężczyzn. 
Zatrzymani ulokowani zostali w szkole w Lu-
dwinowie. Tylko dzięki przypadkowi udało się 
większości zbiec, zginęły cztery osoby. Po od-
parciu ataku czołgistów radzieckich, Niemcy 
wznowili rewizje i aresztowania. Tym razem 
aresztowanych – tych wszystkich, którzy nie 
zdążyli się ukryć – zatrzymano we wsi Gęsian-
ka i zamknięto w piwnicach do przechowy-
wania ziemniaków. Obie piwnice, pełne ludzi, 
wyleciały w powietrze. Po ludziach pozostały 
tylko szczątki.
W 1964 r. Koło Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego z Ludwinowa wystąpiło z inicjaty-
wą, aby w miejscu straceń – w Gęsiance Boro-
wej – powstał pomnik. Odsłonięcie pomnika 
nastąpiło w lipcu 1964 r.
Napis na pomniku: „Tu w sierpniu 1944 r. hordy 
hitlerowskie dokonały ohydnego mordu na 38 
osobach tutejszej wsi oraz uchodźcach z Miń-
ska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego 
i wygnańcach z Wielkopolski. Pomnik ufun-
dowało społeczeństwo w 20. rocznicę zbrodni. 
Lipiec, 1964 r.”.

Źródło:
Opracowanie Jana Kupca.

Pomnik w Gęsiance
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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WYDARZENIA W WIŚNIEWIE 

W lipcu 1944 r. nieopo-
dal młyna, na rozstaju 
dróg w kierunku Rzą-
dzy i Wiśniówki, w po-
bliżu żelazno-kamien-
nego krzyża, Niemcy 
spędzili mieszkańców 
i  podpalili zabudo-
wania. Zapowiedzie-
li, że w przypadku ja-
kiejkolwiek eksplozji 
w płonących stodołach, 
rozstrzelają wszystkich 
zakładników. Była to 
akcja odwetowa za za-
bicie kawalerzysty ze 
szwadronu Ukraiń-
ców. Niemcy sądzili, 
że mieszkańcy współ-
pracują z partyzanta-
mi. Spędzeni w pobliże 

krzyża, to rodziny Ołdaków, Malinowskich i Ba-
ranowskich, w większości kobiety. Mężczyźni 
to: Jan Ołdak, jego syn Franciszek, Jerzy Ołdak, 
którego ojciec Józef ukrył się na wozie w sto-
dole i omal nie spłonął żywcem. Jerzy został 
brutalnie pobity przez żołdaków niemieckich. 
Nieoczekiwanie akcja przybrała inny obrót, 
gdy nadjechał niemiecki oficer z dowództwa, 
który podczas stacjonowania w Wiśniewie za-
opatrywał się w żywność u żony Jana Ołda-
ka – Stefanii. Rozkazał uwolnić zakładników 
i zezwolił na gaszenie płonących zabudowań. 
Podczas opisywanych powyżej zdarzeń doszło 
do zabójstwa dokonanego na mieszkance Wi-
śniewa, Zofii Gańko (z domu Malinowskiej), 
żonie młynarza. Tragiczne w skutkach okazały 
się także dla Haliny Ołdak (c. Jana i Stefanii), 
która na skutek traumy zmarła 3 miesiące póź-
niej w wieku 17 lat.
Na załączonym zdjęciu – dom z lewej należący 
do Józefy i Józefa Ołdaków spłonął w 1944 r. 
podpalony przez Niemców. Drugi dom pokryty 
dachówką należący do Stefanii i Jana Ołdaków 
ocalał jako jedyny z 10 podpalonych zabudowań 
gospodarczych. 26 lipca 1944 r. w Wiśniewie 

Domy spalone w Wiśniewie w 1944 r. 
– fot. archiwum Mirosławy Ołdak

Wieża kościoła przed pożarem, 
lata 30. XX w. 

– fot. Wacław Wąsowski

spłonęły zbudowania gospodarcze należące do 
Jana Ołdaka, dom ocalał. Spalono wszystko 
Józefowi Ołdakowi, Aleksandrowi Ołdakowi, 
Józefowi Bartnickiemu, Bronisławowi Bartnic-
kiemu, Janowi Rudnickiemu, Janowi Cyranowi, 
Stanisławowi Aramentowi, Stanisławowi Bara-
nowskiemu i rodzinie młynarzy Malinowskich. 
W sierpniu 1944 r. na terenie Wiśniewa i okolic 
miały miejsce zacięte walki między cofający-
mi się wojskami niemieckimi a nacierającymi 
od strony Kałuszyna wojskami sowieckimi. 
Kolumna czołgów hitlerowskich miażdżyła 
piwnice i kamienne schrony, paląc drewniane 
domy i zabudowania gospodarskie. Szczególnie 
ciężkie boje toczyły się w centrum Wiśniewa. 
Na skutek ostrzału artyleryjskiego, 2 sierpnia, 
zapaliła się wieża kościoła mariawitów, a na-
stępnie pożar ogarnął cały kościół. Podczas 
walki z ogniem zginęła siostra Teodozja Król 
(→ Król Teodozja).

Źródło: 
Opracowanie Mirosławy Ołdak na podstawie wspomnień 
Jadwigi Kuźmierczyk z Wiśniewa (naocznego świadka tych 
wydarzeń) oraz Jana Miszczaka z Wiśniewa.
Opracowanie Henryka Wąsowskiego.

Grób Haliny Ołdak w 1944 r. – fot. Wacław Wąsowski
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Aleksandrów:
Kapliczka murowana, dz. ew. nr 515,
Kapliczka murowana, na granicy działek 508 
i 515,
Krzyż przydrożny, na granicy działek nr 164/1, 
165/1 i 512.
Anielinek:
Kapliczka przydrożna, na granicy działek nr 
91/6 i 180,
Krzyż przydrożny, na granicy działek nr 180 
i 178.
Budy Kumińskie:
Kapliczka przydrożna, dz. ew. nr 239.
Góry:
Krzyż przydrożny, dz. ew. nr 433,
Krzyż przydrożny, dz. ew. nr 535.
Izabelin:
Krzyż przydrożny, dz. ew. nr 114/2.
Jakubów:
Kapliczka przydrożna, ul. Mińska, dz. ew. 
nr 1055,
Dwór, ul. Mińska, dz. ew. nr 1056, 1051,
Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Spokojna, dz. 
ew. nr 470,
Zespół kościoła pw. św. Anny, Pl. św. Jakuba 
Apostoła, ul. Mińska, dz. ew. nr 731, 732, 733,
Kościół pw. św. Anny, Pl. św. Jakuba Apostoła, 
ul. Mińska, dz. ew. nr 732,
Plebania w zespole kościoła pw. św. Anny, Pl. 
św. Jakuba Apostoła, dz. ew. nr 733,

Kapliczka przydrożna, ul. Klonowa, na granicy 
działek nr 768/1 i 705/1,
Miejsce pamięci narodowej – w hołdzie po-
ległym bohaterom 1918-1922, ul. Mińska, dz. 
ew. nr 720/35.
Kamionka:
Krzyż przydrożny, na granicy działek 167, 122/3 
i 4,
Kapliczka przydrożna, dz. ew. nr 4.
Ludwinów:
Krzyż przydrożny, dz. ew. nr 152,
Kapliczka przydrożna, dz. ew. nr 207,
Kapliczka, dz. ew. nr 243,
Miejsce pamięci narodowej – pamięci pole-
głym za Ojczyznę w 20. rocznicę odzyskania 
niepodległości, dz. ew. nr 244.
Łaziska:
Kapliczka przydrożna, dz. ew. nr 181,
Krzyż przydrożny, dz. ew. nr 455,
Park, dz. ew. nr 568, 570/1,
Ruiny dworu, dz. ew. nr 570/1.
Mistów:
Kapliczka przydrożna, ul. Szkolna, dz. ew. nr 
376/1,
Krzyż przydrożny, ul. Słoneczna, na granicy 
działek nr 303/6 i 420.
Jędrzejów Nowy:
Kaplica Mariawitów, dz. ew. nr 314.
Jędrzejów Stary:
Kapliczka przydrożna, dz. ew. nr 239.
Rządza:
Kapliczka przydrożna, na granicy działek nr 
218 i 530,
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Dwór, dz. ew. nr 560/2.
Strzebula:
Krzyż przydrożny, dz. ew. nr 86.
Szczytnik:
Kapliczka przydrożna, dz. ew. nr 216,
Krzyż przydrożny, na granicy działek 126, 189, 
237/1.
Turek:
Kaplica Mariawitów, dz. ew. nr 126,
Krzyż przydrożny, dz. ew. nr 214.
Tymoteuszew:
Młyn wodny, dz. ew. nr 266/1,
Dom młynarza, dz. ew. nr 266.
Wiśniew:
Brama-dzwonnica w zespole kościoła rzym-
skokatolickiego, dz. ew. nr 159/1,
Kościół parafialny mariawitów, dz. ew. nr 1592,
Cmentarz mariawicki, dz. ew. nr 706, 708, 845, 
846, 848, 828,
Cmentarz rzymskokatolicki, dz. ew. nr 861,
Krzyż przydrożny, na granicy działek 245 i 1080,
Figura Matki Boskiej, obok posesji nr 115,
Plebania w zespole kościoła mariawitów, dz. 
ew. nr 850.

Źródło:
Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych Gminy Jakubów.

ZAWADZKI TEOFIL 

(1899-1940) ur. w Dźwiniaczach (Galicja). Kie-
rownik szkoły w Jakubowie w okresie mię-
dzywojennym (→ Szkoła Podstawowa w Ja-
kubowie), ofiara represji sowieckiego reżimu, 
oficer, uczestnik II wojny światowej, legionista. 
W 1918 r. uczestniczył w walkach na froncie 
włoskim, od XI 1918 r. służył w Wojsku Pol-
skim w 6. dywizjonie żandarmerii.
W 1923 r. ukończył seminarium nauczycielskie 
w Zaleszczykach, w 1929 r. – kurs w Batalionie 
Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie, 
należał do 34. pułku piechoty. 
Do Jakubowa przeniósł się między 1923 a 1926 r., 
gdzie uczył i udzielał się społecznie do wybuchu 
II wojny światowej. Zamordowany w Katyniu 
w roku 1940.

Ppor. Teofil Zawadzki w mundurze na koniu 
– fot. archiwum Jędrzeja Tucholskiego

Ppor. Teofil Zawadzki w mundurze, 
na legitymacji instruktora WF i PW z 1938 r. 

– źródło: depozyt Jędrzeja Tucholskiego 
– http://www.muzeumkatynskie.pl

[dostęp 8.2019 r.]
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W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej przed ja-
kubowską szkołą posadzono dąb pamięci oraz 
postawiono głaz z tablicą upamiętniającą postać 
Teofila Zawadzkiego (→ Miejsca historyczne).

Źródło:
https://timenote.info/pl/Teofil-Zawadzki#person [dostęp 
8.2019 r.].
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Obelisk przed szkołą w Jakubowie 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Uroczystość 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Jakubowie 
– fot. Przemysław Piątkowski

Dąb z certyfikatem, Jakubów 2010 r. 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

ZAWISTOWSKI BRONISŁAW 

(1908-1945) s. Piotra i Julian-
ny, mieszkaniec Woli Polskiej.
Jeniec wojenny w latach 1943-
1945:
– luty 1943 r. – został areszto-
wany i osadzony na Pawiaku, 
następnie trafił do obozu kon-
centracyjnego Gross-Rosen 
(nr jeniecki 8597), 



Alfabet wspomnień

197

Z

Karta więzienna Bronisława Zawistowskiego z 1944 r. 
– fot. archiwum rodzinne

ZESPOŁY ŚPIEWACZE 

W gminie Jakubów działają przy Kołach Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w: 
– Jakubowie – Wrzos – założony w 2002 r., 
najdłużej działający zespół ludowy w gminie,
– Ludwinowie – Ludwinianki, 
– Wiśniewie – Wisienki,
– Mistowie – Mistowianie. 
Wartym podkreślenia osiągnięciem zespołów 
był udział w 2017 r. w projekcie „…Muzyka 
piękną zawsze pozostaje”. Jego efektem było 
nagranie płyty muzycznej, do której głosów 
udzielili wyróżnieni artyści z powiatu miń-
skiego, w tym z gminy Jakubów: Mistowianie 
i Wisienki.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów.

Płyta „Muzyka piękną zawsze pozostaje” 
– fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZ-
NO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 
W JAKUBOWIE (ZOEASZ) 

Gminna jednostka organizacyjna utworzona 
1 września 1985 r. w celu wykonywania zadań 
własnych gminy w zakresie oświaty. Istniała do 
31 grudnia 2016 r. z siedzibą w Urzędzie Gminy 
Jakubów (→ Urząd Gminy Jakubów). Zespół 
obsługiwał pod względem ekonomiczno-ad-
ministracyjnym i finansowym zespół szkół 
oraz szkoły podstawowe prowadzone przez 
gminę Jakubów. 
Bezpośredni nadzór nad działalnością zespołu 
sprawował wójt.
Pracownicy: 
– dyrektorem (potem kierownikiem) Zespołu 
Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 
w Jakubowie był Bogusław Dziedzic (→ Dzie-
dzic Bogusław), 
– głównymi księgowymi były Anna Jeruzalska, 
a następnie Dorota Dębowska,
– Barbara Dziedzic, Elżbieta Sikorska, Jacek Pio-
trowski, Danuta Odrobińska, Ewa Jastrzębska.
Obecnie zadania zespołu bezpośrednio reali-
zuje Urząd Gminy Jakubów.

Źródło:
Archiwum Urzędu Gminy Jakubów – Załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 
czerwca 2016 r. – Statut Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnej Szkół w Jakubowie. 

– maj 1944 r. – został przeniesiony do obozu 
Flossenbürg ze statusem robotnik cywilny, na-
stępnie przewieziony do obozu Sachsenhausen;
– 1945 r. – został zamordowany tuż przed 
wyzwoleniem obozu.
Tabliczka upamiętniająca dramatyczną śmierć 
B. Zawistowskiego znajduje się na grobie ro-
dzinnym w Warszawie.

Źródło:
Wspomnienia rodziny Bronisława Zawistowskiego.
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A
Aleksandrów
Andrzejkowicz Roman
Anielinek
Antonina
Apteka
Armia Krajowa (AK)

B
Bank Spółdzielczy w Jakubowie
Bartnicki Roman Józef, ks. prof. dr hab. 
Bataliony Chłopskie (BCh)
Bitwa pod Jędrzejowem (13 maja 1831) 
Bodecki Krzysztof, ks.
Bombardowanie Jakubowa
Brzozówka
Budy Kumińskie

C
Charczuk Ewa
Chór gminny Serenada
Cichocki Stanisław ps. „Nerwus” 
Czerniak Teodor

D
Dąbroś Wanda
Domańska Lidia
Domański Krzysztof
Domański Walenty
Dożynki gminne i festyn rodzinny
Dziedzic Bogusław

F
Figurka Matki Boskiej w Wiśniewie
Filia Biblioteczna w Wiśniewie

G
Gmina Jakubów
Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
Gminna Orkiestra Dęta
Gminna Rada Narodowa w Jakubowie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (GS) 
Gminny Oddział Związku OSP RP w Jakubowie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie 
(GOPS)
Gospodarstwo „Na KOŃcu Wsi”
Gójski Mariusz
Góry
Grabowska Urszula
Gromada
Gromada Jakubów
Gromada Wiśniew
Gromadzka Rada Narodowa (GRN)
Gromulska Henryka
Gromulski Stanisław, ks.
Gujska Stanisława

H
Halagiera Mieczysława
Halagiera Sylwester
Herb Gminy Jakubów
Huhle Karolina
Huty szkła
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I
Imprezy kulturalne
Imprezy sportowe
Izabelin
Izba Pamięci Regionalnej w Jakubowie

J
Jackiewicz Julian
Jakub z Gościańczyc
Jakubowiacy
Jakubów
Jakubska-Gójska Aleksandra
Jezierska Scipio del Campo Aniela, hr.
Jędrzejów Nowy
Jędrzejów Stary
Józefin
Jurkowa Honorata

K
Kaczorowski Ryszard
Kamionka
Kampania wrześniowa 1939
Kaplica mariawicka w Jędrzejowie Nowym
Kaplica mariawicka w Turku
Karczewska-Brzost Edyta
Karczewski Robert
Kaska Marian
Klub Młodego Odkrywcy „Neuronki” 
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów (KERiI) 
Koła gospodyń wiejskich (KGW)
Koła łowieckie
Kościesza Witold Jan
Kowalska Zofia Maria
Kółka rolnicze 
Królak Walenty, ks.
Król Teodozja 
Krzyż w Wiśniewie 
Kunka Agnieszka 
Kupiec Jan 
Kupiec Krystyna 

L
Langner Jan Gottlieb 
Laskowska Stanisława 
Leontyna
Lipski Józef, ks. 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na 
lata 2017-2023
Ludwinów 

Ł
Łaziska
Łoboda Jadwiga
Łoboda Józef Władysław ps. „Dębczak” 
Łoś Wanda
Łuniewski Tymoteusz 

M
Majątek ziemski Anielinek
Majątek ziemski Brzozówka
Majątek ziemski Jakubów
Majątek ziemski Łaziska
Majątek ziemski Przytoka
Mażoretki
Miejsca historyczne
Miłaczewska Justyna Małgorzata
Mistów
Młyny
Moczydła
Murzynowska Marianna

N
Nart
Nowak Wojciech Józef

O
Odpust parafialny w Jakubowie 26 lipca
Ołdak Alina
Ołdak Natalia ps. „Nastja” 
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP)
Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowie Nowym
Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach
Ochotnicza Straż Pożarna w Mistowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Moczydłach
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie
Ośrodek Zdrowia w Jakubowie

P
Papiernia Olechów
Parafia mariawicka w Wiśniewie
Parafia rzymskokatolicka w Jakubowie
Parafia rzymskokatolicka w Mistowie
Parafia rzymskokatolicka w Wiśniewie
Patocki Adam
Patocki Zbigniew
Piotrowski Stanisław
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Piotrowski Władysław, ks.
Place zabaw i siłownie zewnętrzne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Pląsek Karolina
Polkowski Tadeusz ps. „Kruk”
Pomniki przyrody
Potyczka pod Antoniną
Pruszyńska Maria
Przedewsie
Przedszkola

R
Rada Gminy Jakubów
Rawski Feliks, prof. dr hab. inż. 
Rawski Feliks, kolarz 
Rawski Stanisław, ks.
Rechnio Jan
Rostworowski Wawrzyniec M. Franciszek, bp 
Rożniecki Aleksander
Rządza
Rzeki i zbiorniki wodne

S
Sąd Pokoju w Jakubowie
Scipio del Campo Maurycy
Sekular Janina
Ser kozi ricotta z Witkowizny
Ser kozi z Jakubowa
Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć wodociągowa
Siuta Natalia, siostra M. Makryna
Sławińska Krystyna z Patockich
Sobotka Tadeusz
Sołectwo, sołtysi
Sosiński Adam Wiesław ps. „Sosna”
Sosiński Wojciech ps. „Gedroyć”
Statuetka „Przyjaciel gminy Jakubów” 
Stowarzyszenia w gminie Jakubów
Strategia Rozwoju Gminy Jakubów na lata 2014-2024 
Strzebula
Suda Irena
Suda Stanisław
Szczytnik
Szkolnictwo
Szkoła Podstawowa w Jakubowie
Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym
Szkoła Podstawowa w Ludwinowie
Szkoła Podstawowa w Łaziskach
Szkoła Podstawowa w Mistowie
Szkoła Podstawowa w Turku
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Ś
Ścieżki turystyczne
Święty Jakub Apostoł 

T
Turek
Tymoteuszew

U
Ulice Jakubowa
Ulice Mistowa
Urząd Gminy Jakubów
Urząd Pocztowy w Jakubowie

W
Wanat-Konca Lidia
Wąsowski Wacław
Wiśniew
Witkowizna
Wocial Hanna, wójt
Wocial Hanna, nauczyciel 
Wojna światowa 1939-1945 (II wojna światowa)
Wola Polska
Woźniak Michał, bł. ks.
Wójcik Marian 
Wójt
Wóycicki Aleksander, ks. prof. 
Wspólnota Chemin Neuf
Wydarzenia w Gęsiance 
Wydarzenia w Wiśniewie 

Z
Zabytki gminy Jakubów
Zawadzki Teofil
Zawistowski Bronisław
Zespoły śpiewacze
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 
w Jakubowie (ZOEASz) 
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