
 

 

UCHWAŁA Nr IX.45.2012 

RADY GMINY JASIENIEC 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie ustanowienia herbu i flagi dla gminy Jasieniec.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. l i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundu-

rach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się herb i flagę gminy Jasieniec według wzorów określonych w załączniku Nr l do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Opis wizerunku oraz próbki barw herbu i flagi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.  

  

 Przewodnicząca Rady: 

mgr Bożena Szcześ 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.

Poz. 8193



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr IX.45.2012 

Rady Gminy Jasieniec 

z dnia 25 października 2012r. 

 

HERB I FLAGA 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr IX.45.2012 

Rady Gminy Jasieniec 

z dnia 25 października 2012r. 

 

HERB GMINY JASIENIEC 

 

Na tarczy hiszpańskiej
*
 w polu złotym pomiędzy dwoma jabłkami czerwonymi dwie kopie w krzyż skośny, 

czerwone, na nich takaż trzecia na opak w słup. 

Uzasadnienie 

Kopie czerwone nawiązują do herbu Jelita, którym pieczętowali się Boglewscy. 

Jabłka czerwone symbolizują sięgające XVI wieku tradycje sadownicze i współczesną uprawę jabłoni (jabłka 

grójeckie) stanowiącą główne zajęcie zarobkowe mieszkańców Gminy Jasieniec. 

Rys historyczny 

Na terenie współczesnej Gminy Jasieniec, wskazać można dwie historyczne parafie i dwa ważne dla prze-

szłości tych terenów gniazda osadnicze. Gminny dziś Jasieniec, siedziba parafii od co najmniej 1434 roku,  

stanowił niegdyś gniazdo rodowe Warpężów Jasieńskich.  

W historii opracowanej na potrzeby jasienieckiej parafii wymienianych jest kilka dość wczesnych dat, m.in.: 

1208r. - budowa pierwszego kościoła; 1362r. uposażenie kościoła przez Jasieńskich. Trudno jednak znaleźć  

w źródłach ich potwierdzenie, a pierwszą pewną historyczną wzmianką jest zapis mówiący, że w roku 1443 

plebanem w Jasieńcu był niejaki Stefan. W sporze z plebanem Wrociszewskim przyznano wyrokiem polubow-

nym w 1454r. plebanowi w Jasieńcu Stefanowi co drugi rok dziesięcinę z folwarków wsi „Lychowicze”  

(Łychów), obu wsi Michałów i Branków. Jako kolatorzy występowali w 1533r. liczni Jasieńscy, Mroczkowie  

z Jasieńca, Czachowscy, Milanowscy z Kurczowejwsi, Olszamowscy z Jasieńca, Gośniewscy, Łychowscy, 

Kociszewski i Poliknowscy. Liczni Warpężowie pełnili w parafii posługę kapłańską (w XVI wieku było ich co 

najmniej czterech: Piotr, Hieronim, Wawrzyniec i Andrzej). Na przestrzeni wieków poszczególne wsie i mająt-

ki zmieniały właścicieli, ale Warpężowie vel Jasieńscy pozostali tutejszymi dziedzicami aż do początków  

XIX wieku.  

Poza siedzibą Warpężów Jasieńskich na terenie obecnej gminy Jasieniec wskazać można jednak znacznie 

starszy i rozleglejszy majątek ziemski - Boglewice. Wieś ta należała co najmniej od roku 1237 do Paska h. 

Doliwa. W kolejnym stuleciu jako właściciel tej wsi występuje Panięta z Boglewic, też h. Doliwa, podsędek 

czerski (1327), kasztelan warszawski (1340), kasztelan czerski (1343) i sędzia czerski (1347), zmarły około 

1350 roku. Tenże Panięta miał zamienić część swoich dóbr (w tym Boglewice i Wolę Boglewską) z książętami 

mazowieckimi Ziemowitem i Kazimierzem na dobra Siekluki i Szczyty. Przed 1368 książęta mazowieccy 

nadali dobra boglewickie Jelitczykom, którzy z czasem od nazwy tych dóbr poczęli zwać się Boglewskimi.  

W 1408r. kasztelanem czerskim był Jan z Bolewic h. Jelita, a w roku 1412 ten sam urząd piastował Sławiec  

z Boglewic. Temuż Sławcowi w roku 1441 książę Bolesław darował Łęczeszyce. Pozostawały one w ręku  

Bolewskich do 1639 roku, gdy Mikołaj Boglewski darował je oo. Paulinom z Częstochowy.  

Na terenie dzisiejszej gminy Jasieniec Boglewscy władali w różnym czasie następującymi wsiami: Bogle-

wice, Wola Boglewska, Ryszki, Rytomoczydła, Osiny. 

W Księdze ziemi czerskiej 1404 – 1425 zachowało się niemało zapisków na temat Doliwów Bolewskich 

(ale też Warpężów Jasieńskich). W źródle tym znajdujemy m.in. taki zapis: Boglewice, siedziba rodziny staro-

żytnej i możnej Boglewskich. (…) Bolewice miały kościół już w 1428r. pod wezwaniem ś. Krzyża. Rodzina 

jakkolwiek zamożna, nigdy jednak nie zebrała się na postawienie kościoła murowanego, nawet w czasach 

świetności swojej tym XV w. I nieco dalej: Wydatne położenie zajmowały trzy rodziny: Boglewscy, Oborscy  

i Parysowie. Boglewscy, świetni starożytnością (Boglewic bowiem ich przodek podpisał przywilej, jako świa-

dek już w roku 1239), posiadali Boglewice, Łęczyszyce pod Warką i Grójcem, lasy nad Pilicą i Seroczyn za 

Garwolinem. W ciągu wieku Boglewski Jan był wojewodą, a aż trzech (Sławiec, Jan i Dzierżysław) kasztela-

nami.  
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Także w innych źródłach nie brak zapisków na temat kolejnych przedstawicieli rodu Boglewskich h. Jelita, 

którzy dziedziczyli majątki Boglewice, Wolę Boglewską, Ryszki, Rytomoczydła czy Osiny. Wśród z nich 

znajdujemy cały poczet chorążych, kasztelanów, wojewodów, starostów, cześników, stolników (znajdziemy też 

podstolego, rotmistrza królewskiego, kanonika gnieźnieńskiego etc.) – głównie w ziemi czerskiej, ale także 

innych częściach Mazowsza (a później Korony, już po inkorporacji tej części Mazowsza w XV w.).  

Poza wyżej wymienionymi w źródłach spotykamy następujących Boglewskich, właścicieli tutejszych dóbr:  

- Jakub, syna Sławka, podkomorzy zakroczymski i chorąży czerski (1451), kasztelan ciechanowski (1463) 

zamordowany przez żonę Dorotę "i jej ulubieńca, Jana Pieniążka z Witowic, archidyakiona gnieźnieńskiego 

i dziekana łęczyckiego" w 1466r. 

- Jan, syn Sławka, chorąży czerski (1434), kaszteIan czerski (1451), wojewoda mazowiecki (1462) 

- Dersław, Stanisław, Marcin, Mikołaj, Wojciech i Sławiec - synowie Jana i bratankowie Jakuba, po którym 

dziedziczyli (1480) 

- Z wyżej wymienionych Dersław, sam chorąży czerski (1471), cześnik czerski (1475), marszałek nadworny 

ks. Konrada III Rudego (1480), kasztelan czerski (1481) 

- Wojciech s. Jana (wojewody) dziedzic m.in. Boglewic i Rytomoczydeł (1493) 

- Mikołaj, s. Wojciecha, chorąży czerski (1525) 

- Stanisław s. Wojciecha, starosta czerski (1509)  

- Jan s. Stanisława dziedziczący Boglewice i Osiny, którego synowie Stanisław, Franciszek i Krzysztof pro-

cesowali się o Osiny (1562) 

- Krzysztof s. Jana 

- Jan i Paweł, którzy procesowali się z braćmi stryjecznymi, synami Krzysztofa (1583) 

- Stanisław s. Krzysztofa - cześnik (1615), podczaszy czerski (1619) 

- Jerzy podsędek zakroczymski (1606) 

- i wielu innych, których odnotowuje np. herbarz Bonieckiego za wcześniejszymi źródłami 

Na pewno jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku majątek ten należał do Mikołaja Boglewskiego, ostat-

niego wymienianego przedstawiciela tego rodu na terenie dzisiejszej Gminy Jasieniec. Później właścicielami 

byli Rychłowscy i Pułascy (przed 1815), Schillingowie (1815-50), Brzezińscy (1850-1887) i Bersonów  

(od 1887) aż do parcelacji majątku w ramach tzw. reformy rolnej przeprowadzonej na podstawie dekretu 

PKWN z 6 września 1944r. 

Region grójecki, którego Gmina Jasieniec jest częścią, nazywany bywa „największym sadem Europy”.  

Tradycje sadownicze sięgają tu co najmniej XVI wieku, okresu panowania Zygmunta Starego i królowej Bony 

Sforzy, która w 1545 roku otrzymała duże połacie ziemi na tym terenie. Dzięki jej staraniom w powiecie gró-

jeckim było wówczas kilkakrotnie więcej sadów dworskich niż w powiatach ościennych. Od tego czasu  

sadownictwo rozwijało się w kolejnych wiekach. W XIX stuleciu duże zasługi w promowaniu jabłek spod 

Grójca odegrali duchowni, którzy w swoich dobrach zajmowali się uprawą jabłoni i propagowaniem wiedzy 

sadowniczej. W 1918 roku powstała na tym terenie pierwsza w Polsce przechowalnia owoców umożliwiająca 

sprzedaż jabłek także w miesiącach zimowych. Dynamiczny rozwój sadownictwa wkroczył na te tereny wraz  

z mechanizacją rolnictwa po II wojnie światowej.  

Obecnie użytki rolne stanowią aż 80% terenu Gminy Jasieniec, z czego większość stanowią sady owocowe 

z dominującą uprawą jabłoni. To między innymi tu uprawia się słynne jabłka grójeckie, które 5 października 

2011 roku zostały zarejestrowane w przez Komisję Europejską jako kolejny polski produkt. Zgodnie z przy-

znanym certyfikatem jabłko grójeckie posiada szczególną, specyficzną jakość, reputację, cieszy się uznaniem 

lub też posiada inne cechy przypisywane temu pochodzeniu. Jakość ta może wynikać z naturalnych lub ludz-

kich czynników, takich jak: klimat, szata roślinna, specyficzna gleba, ukształtowanie powierzchni czy też nie-

zmienna i tradycyjna metoda lokalna. Ochroną zostały objęte jabłka ponad 40 odmian, uprawianych na ściśle 

wyznaczonym obszarze powiatów województwa mazowieckiego (grójeckiego, żyrardowskiego, piaseczyńskie-

go, kozienickiego, otwockiego, garwolińskiego, białobrzeskiego) oraz woj. łódzkiego (powiat rawski i skier-

niewicki).  
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Biorąc pod uwagę tradycję historyczną terenów współczesnej Gminy Jasieniec, panujące tu stosunki wła-

snościowe oraz tradycje własnościowe, a także sugestie Komisji Heraldycznej działające przy Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji, władze samorządowe zdecydowały o umieszczeniu w herbie Gminy Jasieniec godło 

herbu Jelita pomiędzy dwoma jabłkami. Godła herbu barwy czerwonej umieszczono w polu złotym. 

Symbolika kolorów: 

Złoto (żółcień) – symbolizuje królewski majestat, wiarę, stałość, mądrość i chwałę, Boski majestat a także bo-

gactwo 

Czerwień – symbolizuje przelaną krew, miłość, wspaniałomyślność i hart ducha, ogień oraz Syna Bożego; tu 

także barwę naturalną owoców jabłoni 

Zastosowana kolorystyka jest uproszczona. Właściwe odwzorowanie kolorów powinno być zgodne z niżej 

podaną paletą CMYK: 

Czerwony:   C = 0%, M = 100 %, Y = 100%, K = 0% 

Złoty / Żółty:  C = 0%, M = 15 %, Y = 100%, K = 0% 

Czarny:   C = 0%, M = 0 %, Y = 0%, K = 100% 

 

 
 
* Tarcza hiszpańska jest zaokrąglona od dołu o proporcjach 7:6 (wysokość do szerokości). 

 

 

 

FLAGA GMINY JASIENIEC 

Flagę Gminy Jasieniec stanowi prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8. Na środku 

flagi umieszczono godło z herbu Gminy Jasieniec, tj.: pomiędzy dwoma jabłkami czerwonymi dwie kopie  

w krzyż skośny, czerwone, na nich takaż trzecia na opak w słup. Wysokość godła stanowi 4/5 wysokości flagi. 

Właściwe odwzorowanie kolorów powinno być zgodne z niżej podaną paletą CMYK: 

Czerwony:   C = 0%, M = 100 %, Y = 100%, K = 0% 

Złoty / Żółty:  C = 0%, M = 15 %, Y = 100%, K = 0% 

Czarny:   C = 0%, M = 0 %, Y = 0%, K = 100% 
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