
Moja gmina, moje miasto

Wołomin



Początki Wołomina 
Pierwsze wzmianki o Wołominie pochodzą z XV w. Wtedy to prawdopodobnie około 1454 
r. powstała wieś o tej nazwie. Miejscowość Wołomin występuje w dokumentach od roku 
1530. Początkowo nie odgrywała żadnej ważnej roli gospodarczej, istniał tu tylko dwór, 
folwark i zagrody chłopskie. Dopiero uruchomienie linii kolejowej warszawsko –
petersburskiej oraz utworzenie w 1862 r. stacji kolejowej spowodowało dynamiczny 
rozwój miejscowości. W roku 1896 Henryk Konstanty Wojciechowski zakupił ziemie 
wołomińskie i  na ich części rozplanował założenia urbanistyczne przyszłego miasta 
zapisując się w historii Wołomina jako jego założyciel. To właśnie on opracował plan ulic, 
placów, rozpoczął sprzedaż działek budowlanych oraz stawał na czele rożnych inicjatyw 
społecznych. Prawa miejskie Wołomin uzyskał w 1919 r, dekretem Marszałka Piłsudskiego, 
tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Okres międzywojenny to dobry czas dla 
rozwoju miasta. Rozwijał się przemysł, powstawały zakłady rzemieślnicze, sklepy, 
restauracje, hotel, kina. Działały organizacje społeczne i szkoły. W 1905 roku została 
uruchomiona Huta Szkła „Wołomin”, która przyciągnęła do miasta setki ludzi szukających 
zatrudnienia. 



Wołomin w czasie II Wojny Światowej

W trakcie kampanii wrześniowej miasto Wołomin nie poniosło 
poważniejszych strat. W dniu 10 września lotnictwo niemieckie dokonało 
nalotu. Zniszczeniu uległo kilka domów. Mieszkańcy miasta czynnie wzięli 

udział w obronie niepodległości Polski. 14 września do Wołomina wkroczyły 
oddziały niemieckie. Mimo wielu aresztowań, łapanek, publicznych 

egzekucji nie udało się hitlerowcom złamać w miejscowym społeczeństwie 
ducha i wiary w końcowe zwycięstwo. Okres okupacji spowodował 

zahamowanie rozwoju miasta, likwidację zakładów pracy. Z życia miasta 
uciekła na zawsze mniejszość żydowska, którą w 1942 Niemcy przesiedlili do 
warszawskiego getta. Tam mieszkańcy Wołomina pochodzenia żydowskiego 

podzielili los warszawskich Żydów. W końcu lipca 1944 r. front niemiecko-
radziecki błyskawicznie zbliżył się do granic miasta.



Gmina Wołomin obecnie

Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwały 50 102 osoby –

w mieście Wołomin 36 684 osoby, na terenach wiejskich 13 418 osób.  

W 2013 roku gmina Wołomin miała obszar 62 km², co stanowi blisko

6,5% powierzchni powiatu oraz była najgęściej zaludnioną gminą 

miejsko-wiejską – na jeden kilometr kwadratowy przypadało 835 osób.

Aktualnie Wołomin jest gminą miejsko-wiejską, w powiecie 

wołomińskim, w województwie mazowieckim. Siedzibą gminy jest 

miasto Wołomin. Na terenie gminy znajduje się 15 sołectw i 13 osiedli.



Liczba mieszkańców w poszczególnych 
sołectwach:

•Duczki – 3088; 

• Zagościniec – 2280.

•Czarna – 927 osoby;

• Nowe Lipiny – 1427;

• Lipinki – 1212; 

•Ossów – 939;

• Stare Grabie – 727;

• Stare Lipiny – 597;

•Majdan – 589;

• Leśniakowizna – 434; 

•Nowe Grabie – 296;

• Turów – 263; 

•Helenów – 248; 

•Mostówka – 188; 

•Cięciwa – 160; 



Piramida wieku mieszkańców gminy Wołomin 
w 2014 roku



Zabytki Gminy Wołomin  
1. Willa „Danuta”, ul. Piłsudskiego

2. Kapliczka neoromańska przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościelna,

3. Pałac „Laurentium”, al. Nagórna, 

4. Dom Ciechomskich, ul. Kolonia Gródek, 

5. Kościół Matki Bożej Częstochowskie, ul. Kościelna,

6. Dom z głowami, ul. Katowicka,

7. Odrestaurowany dwór „Zosia”, wieś Czarna,

8. Dom Podhorskich, ul. Kolonia Gródek, 

9. Kamienica z malowidłami, ul. Ogrodowa, 

10. Dom Pogumirskich, ul. Niepodległości,

11. Budynek kolei warszawsko-petersburskiej, ul. Żelazna.



Źródła  

• Wikipedia

• Google grafika

• Wołomin. Org

• Fakt 24



Podział ról:

• Nicole Broda – wybieranie najważniejszych informacji z tekstu, 

• Kacper Sykulski – szukanie informacji i grafiki,

• Jakub Woźnica – zajmowanie się slajdami,

• Patrycja Wróblewska – ozdabianie slajdów.

• Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. 


