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Szanowni Państwo, 

dziś Mazowsze postrzegane jest jako największy, najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region Polski. Na arenie 

międzynarodowej wskazywane jest jako przykład dynamicznego rozwoju. Według Eurostatu jest jednym z czterech 

najszybciej rozwijających się regionów w Europie. 

Ten sukces to efekt pracy, pasji, ale i współpracy nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, naukowców 

i samorządowców. 

Mazowsze to jednak nie tylko gospodarka, inwestycje czy szansa na realizację kariery zawodowej. Region ma wiele 

do zaoferowania turystom, miłośnikom historii, przyrody czy aktywnego wypoczynku. Mazowsze to dobry pomysł 

zarówno na weekend w krajobrazie, który tak poruszył wyobraźnią wielkiego romantycznego kompozytora Fryderyka 

Chopina, jak i na miejsce do prowadzenia interesów. To także szansa zetknięcia się z fascynującą polską kulturą 

i tradycją. 

Jakie zatem jest Mazowsze? Odpowiedź znajdą Państwo w niniejszej publikacji. Daje ona możliwość prześledzenia 

dziejów regionu oraz poznania miejsc i postaci, które złotymi zgłoskami zapisały się na kartach historii. Zamieszczone 

fotografie oddają klimat minionych czasów, pokazują ogrom przemian i postęp, jakiego wspólnie jako naród 

dokonaliśmy. Jestem przekonany, że po lekturze tego wydawnictwa będą Państwo, podobnie jak ja, dumni z tego, jak 

zmienia się oblicze Mazowsza.  

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego



Niespełna dwadzieścia lat temu, w 1999 roku, na mapie naszego kraju 

pojawiły się nowe województwa. Ich utworzenie miało zasadnicze znaczenie 

dla regionalnego i lokalnego rozwoju, a także istotny wpływ na warunki 

życia oraz szanse życiowe ich mieszkańców. Kluczową rolę w dążeniu do ich 

stałego polepszenia odgrywa samorząd terytorialny, który swój mandat do 

sprawowania władzy otrzymuje od mieszkańców – jesteśmy obywatelami 

swoich gmin i powiatów, jesteśmy obywatelami Województwa Mazowieckiego. 

Bycie obywatelem nie oznacza jedynie posiadania prawa do głosowania, lecz 

przede wszystkim daje nam poczucie, że mamy wpływ na sprawy publiczne, 

że to od nas zależy, jak potoczą się losy naszej samorządowej wspólnoty. 

Jesteśmy przekonani, że aktywny udział w życiu publicznym nie jest możliwy 

bez znajomości własnej przeszłości i zrozumienia współczesnych wyzwań. Być 

może jednak jeszcze ważniejsze jest samo zainteresowanie najbliższą okolicą 

i poczucie, że ona również jest naszym domem. 

Przygotowując tę publikację, staraliśmy się zatem z jednej strony przybliżyć 

Czytelnikom najważniejsze wydarzenia i postacie z przeszłości Mazowsza oraz 

problemy związane z jego obecnym rozwojem, a z drugiej strony pokazać 

miejsca, osoby i epizody, które pozwalają nam ściślej poczuć więź z regionem. 

W obu tych kategoriach nasze wybory miały charakter uznaniowy, dlatego 

zainteresowanych przeszłością i współczesnością Mazowsza zachęcamy do 

dalszych lektur, w których pomocne może się okazać zestawienie literatury 

zamieszczone na końcu książki. 

Pamiętając o tym, że Województwo Mazowieckie liczy ponad pięć milionów 

mieszkańców, a więc więcej niż niejedno państwo w Europie, mamy nadzieję, 

że lektura tej książki poszerzy grono osób, które odkryły w sobie tożsamość 

współczesnych Mazowszan.

Autorzy

� Panorama Warszawy od strony Wisły

Łazienki Królewskie w Warszawie �
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Szanowni Państwo, 

jeden z najpiękniejszych regionów Polski to Mazowsze, kraina leżąca u zbiegu trzech rzek: Wisły, Narwi i Bugu. 

Pełna lasów, mokradeł oraz rozlewisk, trudno dostępna, do pierwszej ćwierci XVI wieku pozostawała na uboczu, 

zachowując swoją polityczną autonomię i regionalną odrębność. Dziś jest traktowana jako zaplecze, pozostające 

w cieniu nieustannie rozrastającej się stolicy. Uwagę turystów i miłośników kultury przykuwa tylko kilkoma miejscami 

najskuteczniej wypromowanymi na arenie międzynarodowej: Żelazową Wolą czy Radziejowicami, romantyczną 

Opinogórą i osnutym piastowską legendą Płockiem czy Czerskiem… A to nawet nie jest cząstka bogatej historii 

Mazowsza.

Możemy tu podziwiać ruiny średniowiecznych zamków, zamieszkanych niegdyś przez książąt mazowieckich, kościoły 

pochodzące z różnych okresów, w tym zbudowane w typowym dla naszego regionu stylu gotyku nadwiślańskiego. 

Do najcenniejszych w Polsce należą zabytki Płocka, zaś miłośnicy kolei wąskotorowych prawdziwy raj znajdą 

w Sochaczewie. O historii regionu opowiadają muzea, a o tradycjach ludowych –- skanseny. Bogactwem Mazowsza 

jest też przyroda. Kampinoski Park Narodowy znajdujący się obok stolicy jest w tym wymiarze ewenementem na skalę 

europejską. Wspaniałą wartość estetyczną i przyrodniczą mają też mazowieckie parki krajobrazowe.

Przekazuję w Państwa ręce kompendium wiedzy o Mazowszu. Jestem przekonany, że zawarte w publikacji 

informacje na temat naszej małej ojczyzny pozwolą Państwu zgłębić wiedzę i zachęcić do jej odwiedzenia.

Wiesław Raboszuk 

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
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Dr hab. Jolanta Choińska-Mika, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskie-

go w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego. Specjalizuje się 

w dziejach ustroju i staropolskiej kultury politycznej (XVI–XVII wieku); autorka 

podręczników szkolnych, prac na temat samorządności szlacheckiej na Mazow-

szu, życia publicznego i parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej.

Dr Joanna Krukowska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na 

Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Spe-

cjalizuje się w tematyce samorządu terytorialnego oraz polityki spójności Unii 

Europejskiej. W przeszłości pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 

i w mediach.

Dr hab. Michał Kulesza, prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Spe-

cjalizował się w prawie administracyjnym i administracji publicznej. Współ-

twórca reform administracyjnych po 1989 roku, jeden z ojców dzisiejszego 

polskiego samorządu. Był autorem ponad stu pięćdziesięciu prac naukowych 

i pomysłodawcą pierwszej edycji tego opracowania. Zmarł w 2013 roku.

Krzysztof Mika, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszaw-

skiego, dziennikarz specjalizujący się w problematyce ekonomicznej i histo-
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i Mazur. Tłumacz angielskich podręczników żeglarskich.

Prof. dr hab. Wojciech Morawski, kierownik Katedry Historii Gospodarczej 

Szkoły Głównej Handlowej, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa 

Historii Gospodarczej. Napisał m.in. Słownik historyczny bankowości polskiej 

do 1939 roku (1998), Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości (2002) 

oraz Dzieje gospodarcze Polski (2011).

Dr Krzysztof Mrozowski, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu 

Warszawskiego, zajmuje się historią społeczną oraz gospodarczą miast na prze-

łomie średniowiecza i nowożytności, w tym szczególnie – dziejami Warszawy 

w XV–XVI wieku.

Dr Hubert Wajs, historyk, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-

szawie. Wydał m.in. Rachunki królewskie z lat 1393–1395 i 1412 (1993), Rachun-
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MAZOWSZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO MAZOWSZE – NASZE MIEJSCE NA ZIEMI

MAZOWSZE – 
NASZE MIEJSCE NA ZIEMI1

Kilka słów na początek

Województwo Mazowieckie – największe i najludniejsze wo-
jewództwo naszego kraju – pozostaje w cieniu Warszawy. Jej 
znaczenie dla Polski, chlubne karty historii oraz liczne zabytki 
sprawiają, że w powszechnej świadomości Mazowsze często bywa 
redukowane do roli otoczenia Warszawy. Oczywiście trudno jest 
rywalizować z rangą i popularnością stolicy, nie można jednak za-
pominać o pozostałej części Województwa. W tej książce chcemy 
pokazać Mazowsze jako region – jego historię i współczesność, 
jednak czynimy to nie dlatego, aby umniejszyć znaczenie War-
szawy na mapie Województwa, ale po to, aby każdy mieszkaniec 
Mazowsza mógł poznać całą swoją macierzystą krainę.

Jakie są przestrzenne granice naszych zainteresowań? Dla 
uproszczenia poruszamy się w obrębie Województwa Mazowiec-
kiego – z pełną świadomością, że jego współczesne granice odbie-
gają od historycznych, które zmieniały się w ciągu wieków. Warto 
jednak pamiętać, że granice północna i północno-zachodnia swój 
kształt uzyskały jeszcze u schyłku I Rzeczypospolitej. Na zacho-
dzie natomiast poza granicami dzisiejszego Województwa pozo-
stały dwa ważne ośrodki historycznego Mazowsza: Łowicz i Rawa. 
Ta ostatnia – nosząca nieprzypadkowo miano Mazowieckiej – była 
w czasach I Rzeczypospolitej stolicą odrębnego województwa 
i miejscem przechowywania kwarty* koronnej, czyli jednej czwar-
tej dochodów z królewszczyzn, przeznaczonej na utrzymanie sta-
łej armii – wojska zaciężnego. Utrata terytorium na zachodzie 
została zrekompensowana nabytkami na południu i wschodzie. 
Na południu w skład Województwa Mazowieckiego wchodzi dziś 
ziemia radomska, przynależąca dawniej do województwa sando-
mierskiego, a wraz z nim do Małopolski; na wschodzie Wojewódz-
two Mazowieckie obejmuje obecnie niemałą część historycznego 
Podlasia, aż po Siedlce i Łosice.

Podróżując po Polsce – czy to w rzeczywistości, czy jedynie 
palcem po mapie – nie można jednak pochopnie kojarzyć przy-
miotnika „mazowiecki” w nazwie miejscowości z jej położeniem 
w mazowieckiej krainie. Niekiedy bowiem określenie to odnosi się 
nie tyle do lokalizacji danego ośrodka, ile do pochodzenia jego 
pierwszych mieszkańców. Takie świadectwa akcji kolonizacyjnych* 
podejmowanych przez mieszkańców Mazowsza zachowały się na 
przykład w nazwach Tomaszowa Mazowieckiego czy Wysokiego 
Mazowieckiego. Zaś największą pamiątką, jaką zostawiła po sobie 
kolonizacja mazowiecka, jest nazwa krainy wielkich jezior: Mazu-
ry. Dawniej Mazurem nazywano przecież mieszkańca Mazowsza – 
jeszcze w dziewiętnastowiecznych wspomnieniach można znaleźć 
takie użycie tego określenia. Dopiero współcześnie Mazurzy kojarzą 
nam się z mieszkańcami ziem położonych na północ i północny 
wschód od Mazowsza, które jego częścią nigdy nie były.

Należałoby zwrócić jeszcze uwagę na pochodzenie nazwy sa-
mej krainy. Pierwszy raz nazwa „Mazowsze”, jako określenie ziem 
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położonych w środkowym biegu Wisły, pojawia się w źródłach pi-
sanych w Latopisie Nestora*, datowanym na pierwszą połowę XII 
wieku. Do dziś jednak nie rozstrzygnięto, skąd wzięła się ta nazwa. 
Według językoznawców stanowi ona połączenie rdzenia „maz” – od 
„mazać się”, czyli po prostu taplać w pierwotnej błotnistej glebie 
mazowieckiej – oraz przyrostka „wsze”, który oznacza zbiorowość 
ludzką, osiedle, kraj. Nam jednak znacznie bardziej odpowiada 
marzycielskie wiązanie tej nazwy z amazonkami i ich rzekomym 
królestwem położonym na terenie dzisiejszego Mazowsza… Może 
zresztą jest w tym ziarno prawdy, skoro podróżnik Ibrahim ibn 
Jakub (w X wieku) w swojej kronice napisał: Na zachód od Brus 
[Prus] leży Miasto Kobiet. Ma ono ziemię i niewolników, a one za-
chodzą w ciążę za sprawą swoich niewolników. Jeżeli która kobieta 
urodzi chłopca – zabija go. Jeżdżą konno i osobiście biorą udział 
w wojnie, a odznaczają się siłą i srogością. Co ciekawsze, wiele od-
krytych starożytnych cmentarzy na Mazowszu Wschodnim zawiera 
jedynie miejsca pochówków kobiet i dzieci. Ot, takie bajdy…

Geografia i środowisko naturalne

Województwo Mazowieckie liczy 35 558 km2, co stanowi 
11,4 procenta powierzchni Polski. Jego szerokość z północy na po-
łudnie wynosi 274,7 kilometra, z zachodu na wschód – 263,2 ki-
lometra. Pod względem geograficznym prawie w całości znajduje 
się w obrębie Nizin Środkowopolskich – wyjątkami są północno-
-zachodni kraniec Województwa, obejmujący Pojezierza Południo-
wobałtyckie, oraz południowa, niemazowiecka część Województwa, 
która leży w obrębie Przedgórza* Iłżeckiego, stanowiącego część 
Wyżyny* Małopolskiej.

Ukształtowanie terenu ma charakter nieckowaty – w centrum 
Województwa znajduje się obniżenie Kotliny Warszawskiej oto-
czonej przez równiny – Łowicko-Błońską, Warszawską, Wołomiń-
ską i Garwolińską. Średnia wysokość tych terenów waha się mię-
dzy 100 a 120 metrów n.p.m. Cechą charakterystyczną Kotliny 
Warszawskiej jest jej niesymetryczny kształt, co ma swoje odbicie 
w wysokiej skarpie ciągnącej się wzdłuż koryta Wisły.

Centralne obniżenie Kotliny Warszawskiej i równin otoczone 
jest przez wysoczyzny – rozległe, niewysokie i dość płaskie wznie-
sienia powstałe przede wszystkim z materiału morenowego*.  
Są to odpowiednio: na północy wysoczyzny Płońska i Ciechanow-
ska, na wschodzie – Kałuszyńska i Siedlecka, na południowym 
wschodzie – Żelechowska, na południu – Rawska, na zachodzie – 
Kłodawska, leżąca już poza granicami Województwa. Przeciętna 
wysokość wysoczyzn waha się między 150 a 220 metrów n.p.m.

Przez teren Województwa Mazowieckiego przebiega kilka głę-
bokich dolin rzecznych – Dolina Środkowej Wisły, Dolina Dolne-
go Bugu oraz Dolina Dolnej Pilicy. W ich obrębie znajdują się też 
najniższe miejsca Województwa – poniżej 90 metrów n.p.m. Naj-
niższym punktem w Województwie są okolice na południe od wsi 
Brwilno w gminie Nowy Duninów – wysokość wynosi tam 55 me-
trów n.p.m.

Jak już zostało wspomniane, południowa część Województwa 
wchodzi w skład Wyżyny Małopolskiej i należącej do niej Wy-
żyny Kieleckiej. Biegną tu dwa pasma wyższych wzgórz – Garb 
Gielniowski i pagórki Przedgórza Iłżeckiego. Na tym pierwszym 
leży najwyższe wzniesienie Województwa – wzgórze Altana 
(408 metrów n.p.m.). 

 � Strona z Latopisu Radziwiłłowskiego 
opisująca narodziny księcia Igora Rurykowicza 
i najazd księcia Olega Mądrego na Smoleńsk

Rolniczy krajobraz Mazowsza �

Bagna Celestynowskie �
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obniżeń bezodpływowych* miała wpływ na to, że na dużej części 
Mazowsza powstały obszary bagniste i podmokłe. 

Taka historia geologiczna przesądziła o braku surowców mine-
ralnych. Jedynie w okolicach Głowaczowa występują złoża węgla 
brunatnego. Z kolei pod Radomiem, a więc na obszarze o innej 
przeszłości geologicznej, występują złoża żelaza (w okolicy Przy-
tyku) i fosforytów (na południe od Radomia). Obfite są natomiast 
złoża surowców skalnych – wykorzystywanych do produkcji ma-
teriałów budowlanych. Istnieje również duża zasobność wód 
podziemnych, w tym cennych wód artezyjskich*. Część z nich 
ma charakter termalny*. Lokalnie występują wody mineralne* – 
wyłącznie chlorkowe. Spośród głównych złóż w Konstancinie-
-Jeziornie, Mszczonowie i Wildze do celów uzdrowiskowych 

Takie ukształtowanie terenu jest konsekwencją budowy geo-
logicznej podłoża. Przez obszar Mazowsza przebiega bowiem 
linia tektoniczna, nazywana strefą Teisseyre’a-Tornquista*, sta-
nowiąca głęboki rozłam w skorupie ziemskiej, rozdzielający za-
chodzące na siebie platformy prekambryjską* i paleozoiczną*. 
Dodatkowo w rejonie Warszawy występują dwa poprzeczne do 
linii Teisseyre’a -Tornquista uskoki* regionalne. W konsekwencji 
podłoże krystaliczne, które jeszcze w okolicy Ostrołęki jest na głę-
bokości około tysiąca metrów, w pobliżu Warszawy obniża się do 
2–3 tysięcy metrów, tworząc nieckę* otoczoną przez wyniesienia 
skał. W następnych okresach geologicznych niecka ta była sukce-
sywnie zapełniana przez kolejne nanosy*. 

Ostatecznego kształtu rzeźbie terenu nadały zlodowacenia* 
pozostawiające po sobie równoleżnikowe pasy moren czołowych* 
i obniżeń wypełnionych kolejnym cennym kruszywem – iłami war-
wowymi*. Jednocześnie wzdłuż czoła lądolodu* wody stworzyły 
system głębokich pradolin*. Obfitość materiału skalnego pocho-
dzącego z lodowca sprawiała, że powstawały duże terasy akumu-
lacyjne* i stożki sandrowe* (usypiskowe, nanoszone przez wodę). 
Z powodu obniżającego się poziomu wód świeżo naniesiony ma-
teriał skalny podlegał wpływom wiatrów, tworząc system para-
bolicznych wydm* piaskowych – charakterystycznych chociażby 
dla terenów Puszczy Kampinoskiej. Jednocześnie znaczna liczba 

Dolina Wisły �
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niebezpieczeństwo nie jest duże, ponieważ większość rzek na Ma-
zowszu pozostała nieuregulowana, co pozwala na rozlewanie się nad-
miaru wody w szerokim międzywalu lub na nadrzecznych łąkach.

Zjawiska lodowe*, czyli występowanie lodu na powierzchni 
oraz w masie wód powierzchniowych niezależnie od jego formy, 
struktury i intensywności, na obszarze Województwa występują na 
Wiśle powyżej 70 dni; na pozostałych rzekach przeciętnie 51–70 
dni. Pokrywa lodowa na rzekach utrzymuje się średnio 21–40 dni.

Województwo Mazowieckie jest praktycznie pozbawione jezior – 
poza pięknym Pojezierzem Gostynińskim położonym w Kotlinie 
Płockiej. Jednak w samym centrum regionu znajduje się Jezioro 
Zegrzyńskie, sztuczny zbiornik wodny powstały w wyniku spiętrze-
nia wód Bugu i Narwi przez zaporę Elektrowni Wodnej Dębe w Dę-
bem w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Zalew ten 
jest obecnie podwarszawskim centrum sportów wodnych, przycią-
gającym w okresie letnim nad swoje brzegi licznych turystów.

W czasach prehistorycznych cały obszar Mazowsza był poro-
śnięty gęstą i dość zróżnicowaną puszczą. Przykłady potencjalnej 
roślinności naturalnej wskazują, że teren Województwa Mazo-
wieckiego charakteryzował się pięcioma formacjami roślinnymi*:

 » na znacznej części Województwa – subkontynentalne grądy* 
lipowo-dębowo-grabowe;

 » na wschód od Warszawy – subkontynentalny bór* dębowo-
-sosnowy, zwykle bez buka;

wykorzystywane są jedynie te pierwsze. Być może niebawem zo-
staną uruchomione termy lecznicze w Gostyninie. 

Gleby na terenie Województwa Mazowieckiego nie są zbyt ży-
zne. Dominują gleby bielicowe* i opadowo-glejowe* (na wschód od 
Warszawy, w okolicach Radomia, na południe i północ od Płocka) 
oraz płowe* i rdzawe* (na zachód od Warszawy, na północ od li-
nii Bugu). W dolinach rzecznych wykształciły się mady*. Jedynie 
gdzieniegdzie występują bardziej wartościowe gleby – ich najwięk-
szy obszar znajduje się na Równinie Łowicko-Błońskiej. Tu też znaj-
duje się obszar najwyższych klas bonitacyjnych gruntu* – niemała 
część Województwa leży jednak na glebach klasy V i niższych.

Klimat Mazowsza ma charakter przejściowy między klimatem 
morskim a kontynentalnym. Większa część Województwa wchodzi 
w skład mazowiecko-podlaskiego regionu klimatycznego, mniej-
sza – w obręb regionu nadwiślańskiego i mazurskiego. Na wschód 
od Warszawy przebiega granica między klimatycznymi dzielnica-
mi – środkową i wschodnią; ta druga jest nieco chłodniejsza. 

Średnia temperatura roczna wynosi 8–7oC, średnia tempera-
tura stycznia od -2 do -4oC (zimniej jest na krańcach wschod-
nich i północnych), sierpnia 18–19oC w Kotlinie Warszawskiej  
i 17–18oC w pozostałej części Województwa. Wyraźnie widocz-
ne jest podwyższenie średniej temperatury w okolicach War-
szawy, co stanowi efekt zanieczyszczenia cieplnego środowiska 
przez dużą aglomerację miejską*. Suma rocznych opadów mie-
ści się między 500 a 600 milimetrów, z czego 30–50 procent 
przypada na okres między czerwcem a sierpniem. Maksymalne 
opady dobowe (o prawdopodobieństwie 10 procent) wynoszą  
60–70 milimetrów w Kotlinie Warszawskiej oraz 50–60 milime-
trów na pozostałym obszarze Województwa. Przeważa zachodni 
kierunek wiatrów (częstotliwość w skali roku to 30–35 procent).

Województwo położone jest w całości w dorzeczu Wisły, która 
płynie jego środkiem – początkowo w kierunku północno -zachodnim, 
by kawałek za Warszawą zmienić go na zachodni. W Kotlinie War-
szawskiej zlokalizowany jest zresztą ważny węzeł hydrograficzny* 
kraju – tu bowiem do Wisły wpadają jej dość znaczne dopływy: spo-
śród prawobrzeżnych – Narew, tocząca na swoim ostatnim, kilkuna-
stokilometrowym odcinku również wody Bugu; spośród lewobrzeż-
nych – Pilica i Bzura. Wszystkie te rzeki charakteryzują się śnieżnym 
typem reżimu rzecznego*, co oznacza, że średni odpływ miesiąca 
wiosennego (marca lub kwietnia) przekracza o co najmniej 130 
procent średni odpływ roczny; w przypadku większości rzek, w tym 
Wisły poniżej ujścia Pilicy, wskaźnik ten wynosi jednak ponad 180 
procent. Wiąże się to z przypadającym na okres wiosenny zagroże-
niem powodziowym. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej to 

CZY WIECIE, ŻE… 

najdłuższą rzeką mającą cały swój bieg na 

terenie Województwa Mazowieckiego jest 

Liwiec. Ma on 126 kilometrów długości.

Sad jabłoniowy wiosną�

� Jesień w Puszczy Kampinoskiej

� Rzeka Liwiec w okolicy wsi Puste Łąki

� Zbiory jabłek z okolic Grójca

Nadbużański Park Krajobrazowy �
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� Dolina Dolnej Pilicy

� Las Bielański
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Równinie Łowicko-Błońskiej, później w związku z codzienną 
gospodarką, wreszcie na eksport. Dziś nawet obszary nazywane 
puszczami, takie jak Puszcza Biała i Puszcza Zielona (Kurpiow-
ska), istnieją dzięki wtórnym nasadzeniom* i liczą sobie średnio 
nie więcej niż 150 lat.

Unikatem przyrodniczym jest Puszcza Kampinoska, dla 
której ochrony w 1959 roku utworzono Kampinoski Park Naro-
dowy, jedyny w Europie park narodowy leżący w bezpośrednim 
sąsiedztwie stolicy państwa – prawie dwumilionowego miasta. 
W 2000 roku został on wpisany na Listę Światowego Dziedzic-
twa Przyrodniczego UNESCO. Park ochrania kompleks dosko-
nale zachowanych dwóch pasm wydm śródlądowych, rozdzie-
lonych bagnistymi obniżeniami (różnice wysokości dochodzą 
do 30 metrów). Zachowały się tu również pozostałości pierwot-
nej puszczy z najcenniejszym obszarem chronionym w ramach 
rezerwatu ścisłego Sieraków. Na terenie puszczy znajdują się 
stanowiska roślin endemicznych* takich jak brzoza czarna. 
Występuje tu również wiele gatunków zwierząt, w tym nawet 
rysie i łosie. 

Podsumowując opis środowiska geograficznego Wojewódz-
twa Mazowieckiego, można stwierdzić, że jest trochę prawdy 
w tej – nieco ironicznej – charakterystyce Mazowsza: laski, piaski 
i karaski.

CZY WIECIE, ŻE… 

mazowieckie drzewa były wykorzystywane 

przez potęgi morskie Europy do budowy 

statków żaglowych.

 » na części wysoczyzn* – świetliste dąbrowy* i ciepłolubne 
lasy mieszane sosnowo-dębowe;

 » w dolinach rzek – roślinność łęgowa* na gruntach niezaba-
gnionych – łęgi* wierzbowo-topolowe i jesionowo-wiązowe;

 » na bagniskach – łęgi jesionowo-olszowe i olsy*.
O dawnym zasięgu lasu mogą świadczyć nazwy miejscowości 

rozrzuconych po całym Województwie – również na terenach dziś 
całkowicie bezleśnych – na przykład: Budy (budnikami nazywa-
no wolnych ludzi zajmujących się wyrębem lasu), Poręby, Huty 
i Zwierzyńce.

Spośród tych pierwotnych zbiorowisk leśnych do naszych 
czasów przetrwało niewiele. Jest to efekt wyrębu trwającego od 
najdawniejszych lat, pierwotnie na potrzeby wytopu żelaza na 

� Zima w dolinie Wisły

Puszcza Kampinoska �
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Ludność i sieć osadnicza

U progu 2019 roku Województwo Mazowieckie zamieszkuje 
5,392 milionów mieszkańców, co stanowi około 14 procent ogól-
nej populacji* kraju. Oznacza to, że na kilometr kwadratowy przy-
pada prawie 151 osób. Jest to trzeci wynik wśród województw – 
wyższy wskaźnik notują województwa śląskie oraz małopolskie. 
Przyrost naturalny*, choć niewielki, jest jednak dodatni i wynosi 
0,9 na tysiąc osób. Mazowsze – głównie ze względu na stolicę – 
przyciąga nowych mieszkańców. Saldo migracji* wewnętrznych 
i zewnętrznych wynosiło pod koniec 2017 roku 2,5 na tysiąc 
osób – dawało to Województwu Mazowieckiemu najwyższy wynik 
w kraju.

Struktura wiekowa ludności w Województwie Mazowieckim 
jest bliska średniej krajowej. Odsetek osób poniżej 25. roku życia 
wynosi 26,1 procent (w porównaniu ze średnią krajową 26 pro-
cent), mających zaś co najmniej 65 lat – 16,9 procent (w po-
równaniu ze średnią krajową 16,4 procent). Na sto osób w wieku 
produkcyjnym* przypada 65 w wieku nieprodukcyjnym*.

Sieć osadnicza Województwa oraz związane z nią rozmiesz-
czenie ludności są zdominowane przez Warszawę i jej aglome-
rację. Ludność samej stolicy – około 1,7 miliona osób – stanowi 
około 32,7 procent ludności Województwa. Wyłączając Warsza-
wę, znajduje się w nim kilka większych miast, wśród nich cztery 
z liczbą ludności powyżej 50 tysięcy: Pruszków, Legionowo, Wo-
łomin i Piaseczno. 

W pozostałej części Województwa istotniejszymi ośrodkami 
miejskimi są dawne miasta wojewódzkie – Radom, Płock, Siedl-
ce, Ostrołęka, Ciechanów, stanowiące dziś ważne centra lokalne.

CZY WIECIE, ŻE… 

najmniej zaludnioną gminą 

w Województwie Mazowieckim jest 

Szulborze Wielkie (powiat ostrowski) 

licząca 1730 mieszkańców, zaś najmniej 

zaludnionym miastem są Wyśmierzyce 

(powiat białobrzeski) zamieszkiwane przez 

920 osób. Jest to jednocześnie najmniejszy 

ośrodek w Polsce posiadający prawa 

miejskie. 

CZY WIECIE, ŻE… 

Radom, drugie co do liczby mieszkańców 

miasto w Województwie Mazowieckim, 

zamieszkuje około 215 tysięcy osób,  

jest 14. pod względem zaludnienia 

miastem Polski.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie �

� Osiedle mieszkaniowe na warszawskim 
Ursynowie
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Dziedzictwo
     kulturowe
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DZIEDZICTWO
KULTUROWE

Gdy mówi się o atrakcjach turystycznych Polski, Mazowsze nie 
należy do tych regionów, które przychodzą na myśl w pierwszej 
kolejności. Jest oczywiście Warszawa, jest Płock, lecz pozostała 
część Województwa w oczach wielu nie znajduje uznania – ot, 
obszar, przez który przejeżdżamy, by dotrzeć dalej, do ciekaw-
szych miejsc – mazurskich jezior, Szlaku Piastowskiego w Wiel-
kopolsce, Gór Świętokrzyskich czy na Podlasie, które słynie ze 
swojej różnorodności kulturowej. Tymczasem Mazowsze oferuje 
każdemu, kto tylko potrafi oprzeć się panującemu stereotypowi, 
miejsca niezwykłe. Wystarczy rozejrzeć się uważnie dookoła, by 
dostrzec wiele zabytków, a wśród nich ważne miejsca historyczne 
mogące konkurować z tymi, które – choć położone dalej od sto-
licy – silniej wrosły w naszą narodową świadomość. Aby zwrócić 
szczególną uwagę na mniej znane zabytki mazowieckie, w naszej 
podróży przez Mazowsze pominiemy na razie Warszawę i jej licz-
ne pamiątki historii.

Grody, fortyfikacje i osady

Początki osadnictwa na Mazowszu sięgają czasów najdaw-
niejszych, jeszcze przedpiastowskich. Jego funkcjonowanie po-
twierdzają nie tylko liczne odkrycia archeologiczne, lecz także 
obiekty, które każdy z nas może dostrzec gołym okiem. Za niektó-
rymi mazowieckimi wsiami znajdują się całkiem wysokie pagórki, 
w żaden sposób niepasujące do równinnego krajobrazu. Istnieją 
od niepamiętnych czasów, w lokalnej tradycji noszą często mia-
no szwedzkich czy napoleońskich gór, wałów lub okopów. Nie 
mają one jednak wiele wspólnego z potopem szwedzkim czy też 
Napoleonem, ponieważ powstały kilka wieków wcześniej – są to 

� Zamek Królewski w Warszawie

� Warszawska Syrenka na Rynku Starego 
Miasta

Mury obronne warszawskiego 
Starego Miasta �

Mazowieckie równiny widziane z jednej z wież 
zamku w Czersku �
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Zamki, pałace, dwory

Pozostając w kręgu architektury obronnej, wspomnieć też nale-
ży o mazowieckich zamkach, które tamtejsi władcy wznosić zaczęli 
stosunkowo późno w porównaniu z innymi dzielnicami, bo dopiero 
w XIV i XV wieku. Niestety budowle te w większości nie dotrwały do 
naszych czasów. Wyburzane systematycznie przez Szwedów w cza-
sie potopu, a także podczas krótko trwającego pruskiego zaboru, 
były sprzedawane i rozbierane, aby uzyskać budulec. Dzisiaj nie 
możemy już odnaleźć wielu zamków na mazowieckiej ziemi – tym 
większe wrażenie robią na nas rysujące się w oddali majestatyczne 
wieże czerskiego zamku czy bryła zamku w Ciechanowie. 

Jeszcze do niedawna oba wymienione zamki były wiąza-
ne z najbardziej zasłużonym budowniczym – księciem Janu-
szem I Starszym, który podjął się ufortyfikowania swojej książęcej 
domeny (wzniósł on również obiekty w Liwie i Warszawie). Ostat-
nie badania archeologiczne wskazały jednak, że ciechanowski za-
mek stanął już w połowie XIV wieku, a zatem jego budowniczym 
musiał być ojciec Janusza I Starszego – Siemowit III. Zamki 
w Ciechanowie i Czersku zasługują na uwagę nie tylko dlatego, 
że zachowały się w relatywnie dobrym stanie, lecz także dlatego, 
że prezentują dwa różne typy średniowiecznych budowli.

Zabezpieczony bagnistymi rozlewiskami rzek zamek w Ciechano-
wie został wzniesiony „na surowym korzeniu”*. Za czasów księcia 
Siemowita III powstał cały kompleks zamkowy w postaci regularne-
go czworoboku (o wymiarach 48 na 57 metrów) murów obwodo-
wych. Budowa domu wielkiego (pałacu książęcego) rozciągającego 
się na całą szerokość zamku oraz budowa (lub nadbudowa) dwóch 
kolistych wież zlokalizowanych w wolnych narożnikach muru były 
już dziełem Janusza I. Późniejsze przebudowy nie wpłynęły w istotny 

CZY WIECIE, ŻE… 

istnieje kilka opowieści o duchach 

mieszkających w mazowieckich zamkach. 

Dwie z nich są bardzo do siebie podobne 

i obie odnoszą się do budowli wzniesionych 

przez księcia Janusza I. Otóż po zamkach 

w Ciechanowie i Liwie przechadzają 

się podobno duchy kasztelanowych 

straconych na rozkaz swoich mężów za 

zdradę. Dowodem niewierności była utrata 

pierścienia – po kaźni okazało się, że 

skradzionego przez srokę...

bowiem zazwyczaj grodziska*, pozostałości po wczesnośrednio-
wiecznym grodzie lub osadzie obronnej. Na terenie Mazowsza 
zachowało się ich około 50, spośród których najbardziej impo-
nujące jest grodzisko w Starych Proboszczewicach, zwyczajowo 
zwane Szwedzką Górą. Ma ono kształt czworoboku o rozmiarach 
110 na 130 metrów, a otaczający je wał ma szerokość 30–40 
metrów i wysokość aż do 17 metrów!

Grody były zazwyczaj ośrodkami plemiennymi – powtarza-
jące się najazdy Bałtów, które spowodowały kryzys polityczny 
i demograficzny na Mazowszu, przyczyniły się do ich upadku. 
Aby udaremniać te ataki, konieczne było wynalezienie nowych 
sposobów obrony. Jednym z nich okazała się budowa – czy to 
wzdłuż zewnętrznych granic Mazowsza, czy to wzdłuż granic hi-
storycznych ziem wchodzących w jego skład – niewielkich obiek-
tów zwanych gródkami lub fortaliczkami, złożonych zazwyczaj 
z murowanej wieży obronnej zlokalizowanej na wysokim nasypie, 
ewentualnie wewnątrz wysokiego wału ziemnego. Z tych niegdyś 
licznych obiektów do naszych czasów nie przetrwał żaden. Za-
chowały się natomiast inne – zdecydowanie ciekawsze. Główne 
zagrożenie dla mieszkańców Mazowsza pochodziło z północy, 
ze strony zamieszkujących puszczańskie tereny plemion, przez 
długi czas pogańskich. Znaczne obszary północnej granicy były 
chronione dzięki naturalnym przeszkodom, gdzieniegdzie jednak 
znajdowały się wygodniejsze przejścia. W tych właśnie miejscach 
postanowiono wznieść system wałów wzmocnionych rowami (fo-
sami) i pilnowanych przez straże. Na północ od Mławy ciągnie się 
najdłuższy zachowany fragment takich umocnień – liczący dziś 
łącznie 25 kilometrów! Uwzględniając pełnione przez te umoc-
nienia funkcje, możemy je śmiało porównać ze starszymi o prawie 
dziesięć wieków umocnieniami granicznymi Cesarstwa Rzymskie-
go – chociażby ze słynnym Wałem Hadriana w północnej Anglii.

� Zamek i dwór w Liwie

Zamek w Ciechanowie �

� Grodzisko w Starych Proboszczewicach

Wieża bramna zamku w Czersku �

Dwór w Koźniewie Wielkim �
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pałac przeszedł na własność skoligaconych z Poniatowskimi 
Potockich.

 » Siedlce z pałacem Ogińskich. Zbudowany w pierwszych de-
kadach XVIII wieku przez Kazimierza Czartoryskiego, grun-
townie przebudowany w latach 1769–1770 przez jego syna 
Michała Fryderyka obiekt swoją zwyczajową nazwę zawdzię-
cza Aleksandrze Ogińskiej, wnuczce Kazimierza i właściciel-
ce pałacu w latach 1775–1798. 

Oba zespoły są uznawane za najwybitniejsze przykłady archi-
tektury klasycystycznej na obszarze Mazowsza – nie licząc oczy-
wiście obiektów zlokalizowanych w granicach Warszawy.

Ciekawym przykładem budowli pałacowej jest dwór w Pęci-
cach, wzniesiony w początkach XIX wieku i utrzymany w klasy-
cystycznej stylistyce. W czasie odbudowy pałacu ze zniszczeń 
pierwszej wojny światowej ówczesny właściciel umieścił na ele-
wacji frontowej inskrypcję o symbolicznym przesłaniu: Jam 
Dwór Polski, co walczy mężnie i strzeże wiernie. 

Podróżując po mazowieckich drogach, warto rzucić okiem na 
piękne pałace w Kozienicach, Mordach, Otwocku Wielkim, Sta-
rejwsi i Żelechowie oraz dworek myśliwski w Mszczonowie. Nie 
sposób też nie zauważyć, że szczególny urok mazowieckiemu kra-
jobrazowi nadaje drewniane budownictwo dworkowe. Przykładem 
może tutaj być wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku dwór 
Zielińskich w Koźniewie Wielkim.

Zaścianki szlacheckie

Największą bodaj osobliwością Mazowsza była szlachta* za-
ściankowa, wywodząca się z niższych warstw średniowiecznego 
rycerstwa, które jako całość stanowiło bardzo niejednorodną gru-
pę społeczną. Obok wąskiego grona urzędników stanowiącego 
otoczenie księcia oraz przedstawicieli samorządu ziemskiego byli 

CZY WIECIE, ŻE… 

dwór w Pęcicach został wzniesiony na 

potrzeby zebrań loży masońskiej Braci 

Polaków Zjednoczonych na Wschodzie 

Warszawy, którą tworzyli czciciele 

Napoleona Bonaparte.

sposób na zmianę pierwotnego założenia. W pierwszej fazie pod-
wyższone zostały mury obwodowe i wieże oraz dobudowano piętro 
pałacu; w drugiej wzmocniono jego funkcje obronne przez dalszą 
nadbudowę wież, zmianę położenia bramy wjazdowej, chronionej 
teraz drewnianym mostem na palach, oraz budowę w obrębie mu-
rów nowych budynków. W czasie potopu zniszczone zostały głównie 
zabudowania wewnętrzne, natomiast sylwetka zamku zachowała się 
i stanowi charakterystyczny symbol Ciechanowa.

Czersk, położony na wysokim cyplu skarpy wiślanej, stanowił 
w XIII wieku najważniejszy ośrodek polityczny i kościelny ów-
czesnego Księstwa Czerskiego. Zamek, wzniesiony na nasypie 
dawnego grodu, wybudowany został na nieregularnym planie. Co 
ciekawsze, każda z jego trzech wież ma inną konstrukcję: jest tu 
bowiem i wysunięta z muru czworokątna wieża bramna*, i dwie 
wieże cylindryczne* – jedna dostawiona do zewnętrznej strony 
murów i druga w linii tychże murów. Mury obwodowe wraz z wie-
żami zachowały się do dnia dzisiejszego; zniszczeniu uległy nato-
miast wszystkie budynki wewnętrzne – w tym wzniesiony tu w XVI 
wieku tak zwany Pałac Królowej Bony oraz znacznie wcześniejszy 
mały kościół zamkowy. Obecnie zamek w Czersku jest jednym 
z najchętniej odwiedzanych zabytków Mazowsza. 

Wraz ze zmianami społecznymi na Mazowszu i przekształca-
niem się rycerstwa w stan szlachecki miejsce zamków jako budowli  
mieszkalnych zaczęły zajmować – w zależności od zamożności 
właściciela – pałace bądź dwory. Ze względu na specyfikę ziemi 
mazowieckiej – o czym jeszcze będzie mowa – pojawiły się one 
względnie późno w stosunku do innych regionów Polski; samych 
założeń pałacowych, należących do wielkich rodów magnackich, 
nie było tu zresztą zbyt wiele. Istniała natomiast, a co ważniej-
sze, w niemałej części dotrwała do naszych czasów znaczna liczba 
pałaców i dworów szlacheckich, szacowana przez specjalistów na 
około 400 obiektów. Niestety ta część z nich, która zachowała się 
do dziś, po zaniedbaniach okresu powojennego chyli się ku całko-
witej ruinie. Czas pokaże, ile z nich będą mogli podziwiać nasi po-
tomkowie. Z pewnością w tej grupie znajdą się obiekty zabytkowe 
najwyższej klasy, już dziś otoczone staranną opieką. Ograniczenia, 
jakie przy pisaniu tej książki sobie narzuciliśmy, nie pozwalają na 
wymienienie wszystkich obiektów – poprzestać zatem musimy na 
przytoczeniu kilku reprezentatywnych przykładów.

Spośród rezydencji rodów magnackich na szczególną uwagę 
zasługują:

 » Jabłonna z zespołem pałacowo-parkowym należącym od 
1774 roku do rodziny Poniatowskich. Od 1794 roku gospo-
darzem rezydencji był książę Józef Poniatowski. W XIX wieku 

Pałac Poniatowskich w Jabłonnie�

� Oficyna pałacu w Kozienicach

Baszta w zamku w Czersku �

Pałac Ogińskich w Siedlcach �

Ogrody wokół pałacu w Kozienicach �

� Sala balowa pałacu w Jabłonnie

Pałac w Mordach w 1932 roku �
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zaścianka szlacheckiego czy mazowieckiej wsi, powinniśmy od-
wiedzić jeden ze skansenów znajdujących się na Mazowszu lub 
w jego okolicy. Spośród czterech takich muzeów dwa leżą tuż za 
granicami Województwa Mazowieckiego. Są to:

 » Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie nad Narwią – otwarty 
w 1927 roku jako drugi w kraju;

 » Skansen budownictwa wiejskiego z pogranicza Mazowsza 
i Podlasia w Ciechanowcu, stanowiący część pobliskiego 
Muzeum Rolnictwa im. księdza Krzysztofa Kluka.

Z kolei starszym z dwóch skansenów położonych na terenie 
Województwa jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wyod-
rębniono w nim trzy części ukazujące formy zabudowy wiejskiej 
charakterystyczne dla poszczególnych obszarów:

 » rzędówkę* typową dla Mazowsza Płockiego;
 » ulicówkę* typową dla Mazowsza Ciechanowskiego i Zawkrza;
 » przysiółek*, czyli rodzaj zaścianka szlacheckiego ziem łom-
żyńskiej i wiskiej.

Nieco później powstało Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu 
ukazujące przede wszystkim zabudowę charakterystyczną dla tej 
niemazowieckiej części Województwa. Podobnie jak skansen sier-
pecki, ma wydzielone poszczególne zespoły zabudowy – w tym 
dworski, sakralny i przemysłu wiejskiego. Bardzo interesujący 
jest również skansen bartniczo-pszczelarski.

Oba skanseny posiadają profesjonalnie opracowane strony in-
ternetowe – Muzeum Wsi Radomskiej: www.muzeum-radom.pl; 
Muzeum Wsi Mazowieckiej: www.mwmskansen.pl (polecić należy 
zwłaszcza wirtualny spacer po skansenie).

Zabytki sakralne

Jeśli chodzi o zabytki związane z Kościołem katolickim, 
na pierwszym miejscu należy wymienić oczywiście bazylikę 

też miles pauperes – ubodzy rycerze. Zdaniem badaczy grupa 
ta wykształciła się z ludności świadczącej księciu usługi wojsko-
we. Być może byli to potomkowie osadników wojskowych, którzy 
w zamian za niewielkie nadziały ziemi bronili granicy księstwa. 
Z czasem majątki te ulegały podziałom pomiędzy licznych spad-
kobierców, w efekcie których wiele szlacheckich rodzin osiedlało 
się na cząstce włóki*, czyli większego pola (szlachta cząstkowa), 
zagonie (zagonowa) czy zagrodzie (zagrodowa). Rodziny, które nie 
dysponowały areałem* możliwym do samodzielnego obrabiania, 
prowadziły wspólną gospodarkę z innymi rodzinami, mieszkając 
we wspólnych zaściankach (szlachta zaściankowa).

Cechą wyróżniającą Mazowsze na tle pozostałych dzielnic była 
duża liczba szlachty. Stanowiła ona 20–25 procent populacji, 
podczas gdy w innych prowincjach wskaźnik ten był znacznie niż-
szy, wynosił bowiem od 3 do 7 procent. Niski status ekonomicz-
ny skłaniał wielu do poszukiwania możliwości awansu i lepszych 
warunków życia w innych dzielnicach lub kolonizowania nowych 
obszarów. Mazowiecka szlachta zaściankowa cieszyła się niezbyt 
dobrą sławą. Uważano, że mazowszanie są niespokojni, ruchliwi, 
skłonni do awanturniczych wypraw. Dawne porzekadło mówiło: 
Kiepski to jarmark na Mazowszu, gdy tylko pięciu ubito. 

Najwięcej zaścianków szlacheckich znajdowało się na terenie 
dzisiejszego Województwa Mazowieckiego, w krainie zwanej Pobo-
rze, w powiecie mławskim. Do dziś są tam wsie, w których większość 
mieszkańców nosi takie samo nazwisko. Podobne miejsca znajdzie-
my na terenach częściowo należących do historycznego Podlasia 
i Księstwa Litewskiego, między innymi w powiecie węgrowskim.

Budownictwo wiejskie

Podróżując dziś po Mazowszu, nie znajdziemy zbyt wielu 
przykładów dawnego budownictwa chłopskiego. Ostatnie trady-
cyjne gospodarstwa wiejskie są rozbierane, by zrobić miejsce dla 
nowoczesnych domów. Aby zatem poznać atmosferę dawnego 

� Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

�  Stroje polskiej szlachty z XIV-XV wieku

� Potwierdzenie praw i przywilejów szlachty 
Rzeczypospolitej podpisane przez króla Stefana 
Batorego na sejmie koronacyjnym w 1576 roku 

Ule kłodowe w Skansenie Kurpiowskim 
w Nowogrodzie �

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu �

� Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Herbarz rycerstwa polskiego, 
dzieło Bartosza Paprockiego �
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Nie czekając na rozwiązanie sporu przez historyków, warto 
podążyć przez Mazowsze szlakiem gotyckiej architektury sakral-
nej, na którym znajduje się wiele ciekawych obiektów, takich 
jak kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława – biskupa 
i męczennika – z wielobocznym prezbiterium* w Luszynie czy 
unikatowy na Mazowszu otoczony murem kościół obronny pod 
wezwaniem świętych Rocha i Jana Chrzciciela w Brochowie. Na-
leży zauważyć, że styl gotycki wyjątkowo długo utrzymał się na 
Mazowszu – jeszcze na przełomie XVI i XVII wieku, gdy w Kra-
kowie renesans ustępował pola barokowi, tutaj nadal wznoszo-
no gotyckie budowle (na przykład gotycki klasztor Bernardynów 
z kościołem pod wezwaniem świętych Klary i Józefa w Przasny-
szu wzniesiono w latach 1588–1618).

Późniejsze style w architekturze również pozostawiły ślady 
w budownictwie sakralnym Mazowsza. Cennymi zabytkami ba-
rokowymi są bazylika mniejsza pod wezwaniem Świętej Trójcy 
w Kobyłce oraz kościół pod wezwaniem świętych Wita i Bartło-
mieja w Karczewie, zaś klasycystycznym – kościół pod wezwa-
niem św. Idziego w Wyszkowie. Dużą wartość zabytkową ma rów-
nież polichromia barokowa w kościele farnym* pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie.

Małopolska szczyci się kościołami drewnianymi – pomiędzy 
nimi poprowadzony został Szlak Drewnianej Architektury Sakral-
nej. Niejeden mieszkaniec Mazowsza przebywa go, nie wiedząc, 
że jego rodzinne strony mogą się pochwalić nie mniej ciekawy-
mi obiektami. Duże zalesienie Mazowsza sprawiło, że drewno 
było chętnie używane do wznoszenia budowli sakralnych. Mimo 
względnej nietrwałości materiału oraz dziejowych zawieruch 
wiele obiektów położonych nieco na uboczu przetrwało do dnia 
dzisiejszego – ich liczbę ocenia się na około 150, w tym czte-
ry kościoły pochodzące z XVI wieku! Najcenniejszym z nich jest 
kościół pod wezwaniem św. Stanisława w Boguszycach (już na 
terenie województwa łódzkiego w powiecie rawskim), uznawany 
za jeden z najwybitniejszych przykładów sztuki renesansowej 
w Polsce. Dotarcie do innych drewnianych kościołów ułatwia 
szlak turystyczny Drewniane Skarby Mazowsza, na którym znala-
zło się 67 takich obiektów. Jego opis znaleźć można na stronie:  
www.skarbiecmazowiecki.pl.

Omawiając zabytki związane z Kościołem katolickim, wspo-
mnieć wypada jeszcze o mieście utworzonym z myślą o odprawia-
niu nabożeństw pasyjnych. Mowa oczywiście o Górze Kalwarii. 
Jeszcze na początku XVII wieku była to niewielka wioska zwana 
po prostu Górą – od jej położenia na wysokim, górującym nad 
okolicą cyplu skarpy wiślanej. Właśnie to położenie sprawiło, że 

CZY WIECIE, ŻE… 

w Kobyłce działała przez kilkanaście 

lat wytwórnia pasów kontuszowych – 

jedna z najbardziej znanych w czasach 

I Rzeczypospolitej.

CZY WIECIE, ŻE… 

w Górze Kalwarii upatruje się pierwowzoru 

dla upamiętnionego w Monachomachii 
Ignacego Krasickiego miasteczka, w którym 

było trzy karczmy, bram cztery ułomki, 
klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki.

katedralną pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Płocku – ze względu na jej wielowiekową historię oraz 
walory artystyczne. 

Najstarsze zachowane partie murów powstały bowiem 
w pierwszej połowie XII wieku. Na szczególną uwagę zasługuje 
przylegająca do lewej nawy* kaplica królewska, będąca miejscem 
pochówku dwóch władców Polski – Władysława Hermana i Bole-
sława Krzywoustego – oraz książąt mazowieckich i płockich. Na 
symbolicznym zbiorowym sarkofagu widnieje łacińska inskrypcja: 
Domini et haeredes – „Władcy i dziedzice”. Dużą wartość zabyt-
kową ma znajdująca się między kruchtą* a nawą główną kopia 
dwuskrzydłowych drzwi romańskich, tak zwanych Drzwi Płockich. 
Ich dekorację stanowi 48 płaskorzeźb w brązie, które przedsta-
wiają sceny ze Starego Testamentu (4), Nowego Testamentu 
(22) oraz sceny alegoryczne* związane z historią i ich fundato-
rem* (22). Drzwi płockie są starsze niż słynniejsze od nich Drzwi 
Gnieźnieńskie, niestety ich oryginał znajduje się obecnie w sobo-
rze katedralnym Mądrości Bożej w Nowogrodzie Wielkim w Rosji.

Najcenniejszym zabytkiem architektury romańskiej* na Ma-
zowszu jest kościół w opactwie* Kanoników Regularnych pod we-
zwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku 
nad Wisłą – uznawany za jeden z najciekawszych zabytków sztuki 
średniowiecznej w Polsce. Najstarsza jego część powstała w pierw-
szej połowie XII wieku i w odróżnieniu od wielu innych zabytków 
z tego okresu nie uległa znaczniejszym przebudowom w kolejnych 
wiekach. W kościele znajduje się uznany za słynący z cudów obraz 
Matki Bożej Czerwińskiej, co sprawia, że Czerwińsk jest ważnym 
ośrodkiem kultu religijnego. Bogatą galerię zdjęć znajdziemy na 
stronie prowadzonej przez salezjanów – obecnych gospodarzy czer-
wińskiej bazyliki: www.czerwinsk.salezjanie.pl.

Wędrując po Mazowszu, napotkamy szereg ciekawych budowli  
sakralnych wzniesionych w stylu gotyckim*, o cechach na tyle 
specyficznych, że zdaniem niektórych badaczy można mówić 
o istnieniu odrębnego stylu w architekturze, określanego jako 
gotyk nadwiślański* lub gotyk mazowiecki. Kościoły utrzymane 
w tej stylistyce mają sterczynowe szczyty*, plany na rzucie pro-
stokąta, ozdobne wnęki w nietynkowanych ceglanych murach. 
Twierdzi się, że jest to efekt wzajemnego ścierania się na obsza-
rze Mazowsza trzech różnych czynników:

 » nauk pobieranych przez lokalnych mistrzów murarskich 
w państwie zakonu* krzyżackiego;

 » zapożyczania wzorców z Małopolski i Wielkopolski, będących 
ówcześnie głównymi dzielnicami Polski;

 » wymogu obronności ze względu na bliskość zagrożonej granicy.

CZY WIECIE, ŻE… 

na murach najstarszego obiektu 

architektury ceglanej na Mazowszu, 

a jednocześnie jednego z nielicznych 

późnoromańskich kościołów ceglanych,  

kościoła pod wezwaniem świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Rokiciu, wyryte 

zostały napisy opatrzone datami (najstarsza 

to rok 1647) oraz liczne znaki w postaci 

krzyży, jodełek, pługa, schematycznego 

wizerunku kapliczki i człowieka. Specjaliści 

do dziś toczą spory o to, jakie było 

znaczenie tych znaków.

CZY WIECIE, ŻE… 

w czerwińskiej bazylice znajdują się 

największe romańskie malowidła ścienne 

w Polsce. Uchodzą one jednocześnie za 

jedne z najstarszych.

� Kościół Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Górze Kalwarii

� Drzwi Płockie (replika) w bazylice 
katedralnej  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Płocku

� Kościół Podwyższenia Krzyża w Zwoleniu
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Nekropolie*

Poza kompleksem wielkich nekropolii warszawskich (katolic-
ki Cmentarz Powązkowski zwany Starymi Powązkami, cmentarz 
wojskowy przy ulicy Powązkowskiej, cmentarz żydowski przy ulicy 
Okopowej, ewangelicko-augsburski cmentarz parafialny przy ulicy 
Młynarskiej) na Mazowszu jest jeszcze wiele innych, które mówią 
o naszej bliższej i dalszej historii oraz o tym, jak jest ona dzisiaj 
odczytywana przez społeczeństwo.

Palmiry to jedno z najbardziej znanych w Polsce miejsc zbrodni 
niemieckich z czasów drugiej wojny światowej. Tu, na terenie Pusz-
czy Kampinoskiej, zostało rozstrzelanych około dwóch tysięcy osób. 
Tajne egzekucje odbywały się od 7 grudnia 1939 do 17 lipca 1941 
roku. Ofiarami byli głównie przedstawiciele inteligencji. Celem 
Niemców było wymordowanie tych, którzy mogli stanąć na czele or-
ganizacji podziemnych. Skazańców przywożono z więzień warszaw-
skich, przeważnie z Pawiaka, i rozstrzeliwano nad uprzednio przy-
gotowanymi zbiorowymi mogiłami. Zbrodnie palmirskie miały nigdy 
nie wyjść na jaw – miejsce kaźni zamaskowano, sadząc tam las. 
Informacje o nich, głównie dzięki leśnikom, dotarły jednak do spo-
łeczeństwa polskiego. Cmentarz-mauzoleum powstał w 1948 roku.

Wśród ponad dwóch tysięcy grobów jest wiele mogił znanych 
warszawiaków, między innymi grób Janusza Kusocińskiego – złote-
go medalisty na igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, marszałka 
sejmu Macieja Rataja, posła Mieczysława Niedziałkowskiego, dzia-
łacza Polskiej Partii Socjalistycznej, senator RP Heleny Jarosze-
wicz, wiceprezydenta Warszawy Jana Pohoskiego, błogosławione-
go księdza Zygmunta Sajny. Przy wejściu na cmentarz palmirski 
umieszczono słowa, które nieznany więzień z alei Szucha wypisał 
na ścianie swojej celi: Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej 
pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć.

Ratusze i zabytki miejskie

Spośród mazowieckich miast na wymienienie w pierwszej 
kolejności zasługuje Płock, położony na wysokiej nadwiślańskiej 
skarpie. Od roku 1075 był głównym ośrodkiem diecezji* płockiej, 
obejmującej większą część Mazowsza Wschodniego. W latach 
1079–1138, za panowania Władysława Hermana i Bolesława 
Krzywoustego, stał się faktyczną stolicą państwa. Kolejne deka-
dy umocniły pozycję miasta – w czasach rozbicia dzielnicowego* 
i suwerenności* Mazowsza Płock był niewątpliwie najważniej-
szym ośrodkiem regionu, a po inkorporacji* dzielnicy płockiej do 
Korony (w roku 1496) stał się stolicą Województwa.

Górę obrał sobie biskup poznański Stefan Wierzbowski jako miej-
sce założenia nowego sanktuarium kalwaryjskiego. Zwyczaj two-
rzenia tego typu sanktuariów, złożonych z rozrzuconych na danym 
terenie kilku kaplic poświęconych poszczególnym wydarzeniom 
z życia, a przede wszystkim męki i śmierci Jezusa Chrystusa, się-
ga czasów wypraw krzyżowych. Wtedy to chrześcijański Zachód 
po powrocie z Ziemi Świętej zaczął kopiować w swoich świąty-
niach przebieg ostatniej drogi, jaką przebył Chrystus ulicami Je-
rozolimy. Szczególne nasilenie budowy sanktuariów kalwaryjskich 
przypada na okres po soborze trydenckim (1545–1563). Jed-
nym z nich było właśnie sanktuarium ufundowane przez biskupa 
Wierzbowskiego w Górze. Do lokacji ośrodka doszło w 1672 roku, 
nieco ponad 75 lat po przeniesieniu stolicy Rzeczypospolitej do 
Warszawy, a sama miejscowość razem z prawami miejskimi uzy-
skała również nową nazwę: Nowe Jeruzalem.

Fundacja Nowego Jeruzalem była wyjątkowa w skali całe-
go kraju – plan urbanistyczny nowo powstającego miasta został 
bowiem podporządkowany programowi ideowemu. Główne uli-
ce miasta tworzyły kształt krzyża łacińskiego – na końcu każ-
dego ramienia został zlokalizowany klasztor, zaś na przecięciu 
ramion okazała kaplica-kościół nosząca miano Ratusza Piłata 
(dziś kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego). 
Dla podkreślenia świętości miejsca kolejne kościoły i klasztory 
zostały wybudowane przy każdej z dróg prowadzących do miasta. 
Ostatecznie powstało pięć klasztorów z przylegającymi do nich 
czterema kościołami klasztornymi oraz dwie okazałe kaplice-
-kościoły; nadto około 35 mniejszych kaplic. Nie powstała na-
tomiast bardziej rozległa zabudowa miejska – spośród około stu 
działek budowlanych nie wszystkie zostały zajęte, zaś budynki, 
które powstały – drewniane i kryte gontem – bardziej przypomi-
nały zabudowę wiejską niż miejską. W konsekwencji już w XVIII 
wieku miasteczko podupadło; późniejsze zniszczenia w czasach 
powstania kościuszkowskiego, działań Napoleona i powstania li-
stopadowego prawie całkowicie unicestwiły to oryginalne założe-
nie. Dziś niewiele pozostało po nim śladów materialnych; tylko 
nazwa ciągle przypomina o jedynej mazowieckiej kalwarii, która 
w swoim czasie mogła z powodzeniem konkurować z istniejącymi 
do dziś sanktuariami w Wambierzycach, Kalwarii Zebrzydowskiej 
czy Kalwarii Pacławskiej.

Zwiedzanie najcenniejszych obiektów sakralnych na Ma-
zowszu ułatwia szlak turystyczny Sakralne Perły Mazowsza. 
Opisy położonych na nim obiektów można znaleźć na stronie: 
www.skarbiecmazowiecki.pl.

� Cmentarz Stare Powązki w Warszawie

� Kościół św. Józefa w Pułtusku

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Kampinosie �

Ratusz w Pułtusku �

� Strona tytułowa Biblii Leopolity (Biblii 
Szarfenbergowskiej) z 1561 roku, pierwsze 
drukowane wydanie w języku polskim

� Cmentarz w Palmirach
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wytrącanych w korzeniach roślin bagiennych tworzyła się uboga 
ruda żelaza, nosząca nazwę limonitu lub inaczej rudy darniowej*. 
Cechą charakterystyczną tej rudy jest dość niska temperatura top-
nienia, dzięki czemu starożytne techniki wytopu, opierające się 
na budowie pieców jednorazowego użytku, tak zwanych dymarek, 
były wystarczające do wytopu czystego żelaza. Pierwsze piece po-
wstały tu w II wieku p.n.e., wkrótce na Mazowszu rozwinęło się 
wielkie zagłębie wytopu żelaza i wyrobu przedmiotów żelaznych. 
W okresie świetności zajmowało ono powierzchnię około 300 km2 
i składało się z kilkuset osad mieszkalno-produkcyjnych. Był to 
zatem prawdziwy starożytny okręg przemysłowy*. Warto dodać, że 
duże zapotrzebowanie na drewno do dymarek sprawiło, że Równi-
na Łowicko-Błońska stała się pierwszym obszarem bezleśnym na 
terenie Mazowsza. Dzisiaj tę zapomnianą kartę historii odświe-
ża Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana 
Woydy w Pruszkowie.

Pozostając przy żelazie, warto przenieść się w czasy prawie 
nam współczesne i wspomnieć o mazowieckich drogach żela-
znych. Nie chodzi przy tym o szlaki kolejowe o znaczeniu mię-
dzynarodowym, lecz liczne kolejki wąskotorowe obsługujące ruch 
lokalny, zarówno pasażerski, jak i towarowy. Jeszcze czterdzieści 
lat temu dojeżdżały do wielu miejscowości i choć powolne, były 
bardzo użyteczne. Niestety dzisiaj po wielu liniach nie ma już 
nawet śladu. Zniknęła całkowicie kolejka jabłonowska; po two-
rzącej jej przedłużenie kolei karczewskiej pozostała zabytkowa lo-
komotywa umieszczona przy jednej z dróg jako pomnik; zatarciu 
uległy ślady po kolei wilanowskiej. Na terenie Mazowsza zacho-
wały się jednak odcinki tras, które można pokonać starą ciuchcią. 
Są to kolejki: piaseczyńska, mławska, rogowska oraz sochaczew-
ska – najkrótsza, lecz najciekawsza. Rozpoczyna się ona bowiem 
w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, które posiada 
jedną z największych kolekcji taboru* wąskotorowego w Europie, 
obejmującą ponad 200 parowozów i wagonów.

Z zabytkowych kompleksów architektury przemysłowej obej-
mujących fabryki i osiedla przyfabryczne zazwyczaj wymienia się 
obiekty Łodzi; niektórzy wskażą również osiedla familoków na Ślą-
sku. Tymczasem na obszarze Mazowsza, w Żyrardowie znajduje się 
równie dobrze zachowany zespół urbanistyczno -architektoniczny 
z okresu rewolucji przemysłowej* (zachowany w 95 procentach 
w stanie pierwotnym). Choć sama fabryka powstała w 1833 roku, 
budowa całego kompleksu urbanistycznego zakończyła się dopiero 
u schyłku XIX wieku. Dzielił się on na trzy strefy:

 » zabudowania fabryczne przędzalni lnu i bawełny;
 » dzielnica robotnicza z kościołem katolickim. Robotnicy 

CZY WIECIE, ŻE… 

wyższa temperatura uzyskiwana 

w nowoczesnych piecach hutniczych 

pozwalała na wyodrębnienie żelaza z żużla 

dymarkowego. W okresie międzywojennym 

huty Zagłębia Staropolskiego (Staropolski 

Okręg Przemysłowy) skupowały na 

zachodnim Mazowszu kloce takiego żużla 

i przerabiały je na potrzebne wyroby 

żelazne.

CZY WIECIE, ŻE… 

nazwa „Żyrardów” wywodzi się od 

nazwiska wynalazcy maszyny do 

przędzenia lnu – Francuza Philippe’a  

de Girarda.

W Płocku znajduje się wiele zabytków architektury i kilka mu-
zeów, wśród nich Muzeum Mazowieckie ze słynną na cały kraj 
kolekcją sztuki secesyjnej* oraz Muzeum Diecezjalne z cennymi 
pamiątkami wielowiekowej historii chrześcijaństwa na Mazowszu. 
Na terenie zamku książąt mazowieckich, wybudowanego w miej-
scu opactwa benedyktyńskiego, dostrzec można zarys prero-
mańskiej kaplicy. Najmłodszą placówką muzealną w Płocku jest 
otwarte w 2013 roku Muzeum Żydów Mazowieckich. 

Równie ciekawym miastem jest Pułtusk, należący przez wiele 
wieków do biskupów płockich. W połowie XVI wieku był on trze-
cim pod względem znaczenia ekonomicznego miastem na Ma-
zowszu – po Warszawie i Płocku; był też największym dostawcą 
zboża do Gdańska. Spośród licznych zabytków tego miasta na 
szczególną uwagę zasługują dawny zamek biskupów płockich – 
mieszczący obecnie Dom Polonii – oraz bazylika kolegiacka pod 
wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. 

Pozostając w kręgu dawnych budowli miejskich, nie sposób 
pominąć zabytkowych ratuszy mazowieckich. Najlepszymi ich re-
prezentantami są: późnorenesansowy ratusz w Szydłowcu, późno-
barokowo-klasycystyczny ratusz w Siedlcach z wieżą zwieńczoną 
figurą Atlasa* dźwigającego ziemski glob oraz neorenesansowy 
ratusz w Radomiu.

Zabytki techniki, osiedla przyfabryczne, życie podmiejskie

Na Mazowszu można także znaleźć liczne zabytki techniki. 
Omawiając te najbardziej interesujące, wypada zacząć – zgodnie 
z chronologią – od pamiątek po starożytnym hutnictwie na Rów-
ninie Łowicko-Błońskiej. Jak już wspomniano w rozdziale oma-
wiającym środowisko naturalne, tereny Mazowsza były w dużej 
części podmokłe. W takich warunkach z wodorotlenków żelaza 
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rynek w Pułtusku jest najdłuższym 

brukowanym rynkiem w Polsce –  

liczy 400 metrów. Dla porównania – 

krakowski rynek jest o połowę krótszy.

CZY WIECIE, ŻE… 

Sierpc był nazywany niegdyś „polską 

Wenecją”, ponieważ wiele budynków 

w jego obrębie było wzniesionych na 

palach.

Stara Przędzalnia w Żyrardowie �

� Zamek biskupów płockich w Pułtusku

� Muzeum Kolei Wąskotorowej  
w Sochaczewie

� Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornie
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do nazwy stylu biedermeier* poeta Konstanty Ildefons Gałczyński 
miał go określić jako „świdermajer”*. Początki stylu są związane 
z osobą Michała Elwiro Andriollego, który nabywszy w roku 1880 
część dóbr Otwock Wielki, postanowił wznieść w sosnowym lesie 
dochodowe „latowisko” dla mieszkańców stolicy. Pierwsze cztery 
obiekty były przeniesionymi pawilonami z wystawy przemysłowo-
-rolniczej. Dwa z nich miały styl drewnianych domów alpejskich – 
bogato zdobionych elementami snycerki*.

To drewniane budownictwo stało się cechą charakterystyczną 
tutejszej architektury. Czerpiąc ze wzorów rosyjskich dacz, alpej-
skich schronisk, zakopiańskich willi czy kresowych miasteczek, 
lokalni snycerze wykonywali szczególnie fantazyjne i niezwykłe 
zdobienia. Przypuszcza się, że część elementów dekoracyjnych 
była specjalnie projektowana przez Andriollego. Ostatecznie na 
terenie Otwocka powstało około 500 budynków drewnianych, 
pięknie dekorowanych i malowanych z zewnątrz. 

Obiekty militarne

Przegląd obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie 
Mazowsza byłby niepełny bez chociażby wzmianki o obiektach mi-
litarnych. Wymienić tu należy przede wszystkim tak zwany trójkąt 
twierdz, obejmujący fortece w Warszawie, Modlinie i Zegrzu. Wa-
lory obronne obszaru położonego w bezpośredniej bliskości stolicy, 
a opartego o znaczne przeszkody wodne – Wisłę i Narew – dostrze-
żone zostały już przez Szwedów w czasie potopu, ale regularna bu-
dowa fortyfikacji rozpoczęła się dopiero w czasach napoleońskich. 
Ostateczny kształt został im nadany w czasach Cesarstwa Rosyj-
skiego, jednak wbrew pokładanym w nich nadziejom umocnienia 
te nie odegrały istotniejszej roli w okresie pierwszej wojny świato-
wej. Częściowo zniszczone, stanowią jeden z ciekawszych obiek-
tów nowożytnej architektury militarnej w Polsce.

CZY WIECIE, ŻE… 

jednym z drewnianych budynków 

w Otwocku jest pensjonat Abrama 

Gurewicza o powierzchni użytkowej 

2700 metrów kwadratowych – podobno 

największy drewniany budynek w Europie.
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w roku 1915 w trakcie niemieckiego ataku 

na obsadzoną przez Rosjan Twierdzę Modlin 

broniło jej 100 tysięcy żołnierzy – jednak 

tylko 60 procent z nich miało karabiny. 

Twierdza skapitulowała po siedmiodnio-

wym oblężeniu.

mieszkali w niskich domach z czerwonej cegły z dwuspado-
wymi dachami;

 » dzielnica wyższej kadry z własnym kościołem ewangelickim. 
Na szczególną uwagę zasługują tutaj okazałe wille dla urzęd-
ników wzniesione w stylu neorenesansowym.

Dzieje żyrardowskiego przemysłu przybliża tutejsze Muzeum 
Mazowsza Zachodniego, mieszczące się w pałacyku dawnych wła-
ścicieli miasta, zaś wirtualny spacer po dziewiętnastowiecznym 
osiedlu przyfabrycznym można odbyć dzięki władzom samorządo-
wym Żyrardowa na stronie: www.wirtualnyspacer.zyrardow.pl.

Podobne, choć skromniejsze od żyrardowskiego, kompleksy 
fabryczno-mieszkalne na terenie Mazowsza znajdują się również 
w Markach i Konstancinie-Jeziornie. 

Budowa osiedli przyfabrycznych była realizacją swoistej so-
cjalnej utopii* – zakładającej harmonię społeczną, zgodne 
i godne współżycie różnych warstw społecznych w warunkach 
gospodarki przemysłowej. Przykładem innej utopii jest położona 
w stosunkowo niewielkiej odległości (około 22 kilometry) Podko-
wa Leśna, jedyne świadomie zaplanowane i zrealizowane miasto-
-ogród, nie tylko na Mazowszu, lecz również w całej Polsce. Idea 
miasta -ogrodu narodziła się w Wielkiej Brytanii pod koniec XIX 
wieku jako reakcja na urbanistykę okresu rewolucji przemysłowej, 
tworzącej miasta z samych cegieł, pozbawione parków, ogrodów. 
Miasta nowego wieku miały zwrócić się ku przyrodzie. Na ideal-
nym podmiejskim osiedlu, złożonym z jednorodzinnych domów 
otoczonych zielenią, mającym własne władze municypalne*, 
instytucje kulturalne i rekreacyjne, szkoły, szpitale, biblioteki 
oraz teatry, mieli mieszkać obok siebie zamożni i biedni.

Próbę – i to udaną – podjęto w 1913 roku właśnie w Podkowie 
Leśnej. Do dziś działki mają tutaj znaczną powierzchnię, są zale-
sione, a wiele domów – tak jak było to pierwotnie ustalone – ma 
nie więcej niż jedno piętro.

Pozostając przy miejscowościach podwarszawskich, warto 
wspomnieć jeszcze o dwóch miastach – Konstancinie-Jeziornie 
i Otwocku. Założony w 1897 roku Konstancin dziś znany jest 
przede wszystkim jako jedyne na Mazowszu uzdrowisko. Nale-
ży jednak pamiętać, że pamiątką po jego dynamicznym rozwoju 
pozostają liczne secesyjne wille o wymyślnych nazwach, które 
wzniesiono tu w początkach XX wieku. Już wtedy – podobnie jak 
dziś – Konstancin uchodził za eleganckie miejsce i przyciągał 
przedstawicieli warszawskiej elity*.

Otwock-Świder jest znany jako miejsce powstania drugiego, obok 
wcześniej wspomnianego gotyku nadwiślańskiego, mazowieckiego 
stylu architektonicznego. Od nazwy miejscowości i w nawiązaniu 
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w roku 1914 żyrardowska fabryka była 

jedną z największych na świecie przędzalni 

lnu i bawełny.
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w Konstancinie-Jeziornie w willi 

„Świt” Stefan Żeromski napisał powieść 

Przedwiośnie.
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Michał Elwiro Andriolli, założyciel 

Świdra, był wybitnym rysownikiem 

i najsławniejszym ilustratorem Pana 
Tadeusza, a w Stasinowie (dziś część 

Mińska Mazowieckiego) miał swój dworek.

� Zdobienia w stylu „świdermajer” w Otwocku

� Pensjonat Abrama Gurewicza (Willa 
Gurewiczanka) w Otwocku

� Tężnie w Parku Zdrojowym  
w Konstancinie-Jeziornie

� Drewniana zabudowa miasta-ogrodu 
Podkowy Leśnej

Ruiny spichlerza Twierdzy Modlin  
w Nowym Dworze Mazowieckim�
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Simons (zmarł w 1561 roku). Wyznawców tej konfesji* charakteryzo-
wały skrajny pacyfizm*, anarchizm* i rygorystyczne zasady moralne. 
Prześladowani w swojej ojczyźnie, poszukiwali do osiedlenia terenów 
ją przypominających – nadrzecznych i bagiennych. Doskonałe wa-
runki znaleźli w Dolinie Wisły, zajmując ją od ujścia Narwi do ujścia 
Skrwy. Prowadzili tutaj gospodarkę ściśle związaną z przyrodą. Holen-
drzy budowali bowiem swoje gospodarstwa na sztucznie usypanych 
pagórkach usytuowanych równolegle do nurtu rzeki i umocnionych 
kamieniami. Położone niżej pola uprawne przegradzali systemem wi-
klinowych płotów i wierzbowych nasadzeń, dzięki temu rzeka w czasie 
wezbrań nanosiła na pola żyzny muł, nie zagrażając jednocześnie po-
łożonym wyżej gospodarstwom. Nawet wówczas, gdy władze Królestwa 
Kongresowego nakazały wzniesienie wałów przeciwpowodziowych, 
tworzyli je niskie, nieprzekraczające poziomu pagórków, na których 
zlokalizowane były zabudowania mieszkalne. Dzięki temu ewentualna 
fala powodziowa nie zagrażała domostwom.

Spacerując nad Wisłą, możemy napotkać niskie wały obłożone 
kamieniami. Wspomnijmy wówczas tych, którzy żyli tu przez kilka 
stuleci, a z krajobrazu kulturowego Mazowsza zniknęli ostatecznie 
z końcem drugiej wojny światowej, kiedy wszyscy przedstawiciele 
wyznań protestanckich kojarzeni byli z niepożądanym i wrogim „ele-
mentem germańskim”. 

Holendrzy zamieszkiwali miejscowości takie jak Nowy Secy-
min, w którym pozostał zbór luterański* zbudowany w 1923 roku, 
Kazuń Nowy, w gminie Leoncin, w powiecie nowodworskim, ze 
zborem mennonickim postawionym w 1892 roku na miejscu star-
szego, zniszczonego przez wody Wisły, oraz Rajszew koło Jabłon-
ny (powiat legionowski), gdzie przed kilku laty powstało pierwsze 
na Mazowszu pole do gry w golfa! Szczegółowy katalog zabytków 
budownictwa olęderskiego w Polsce, w tym na Mazowszu, można 
znaleźć pod adresem: www.holland.org.pl.

Opisując mozaikę narodowościową przedwojennego Mazowsza, 
wymienić należy także Niemców i Rosjan. Ci pierwsi przybywali jako 
osadnicy nie tylko w średniowieczu, lecz także od schyłku XVIII wie-
ku, obecność tych drugich wiązała się przede wszystkim z wielolet-
nią podległością Polski Cesarstwu Rosyjskiemu. Koloniści niemieccy 
z XVIII–XIX wieku nie mieli okazji pozostawienia po sobie trwalszych 
pamiątek – jedynie na terenach wiejskich można czasami napo-
tkać dawną kirchę* zamienioną zazwyczaj na budynek mieszkalny. 
Świadectwa bytności Rosjan, na przykład cerkwie, były w okresie 
II Rzeczypospolitej sukcesywnie niszczone (w Warszawie pozostała 
cerkiew prawosławna św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, poza 
tym na Mazowszu znajdziemy jedynie cerkiew św. Aleksandry w Sta-
nisławowie, w gminie Pomiechówek, w powiecie nowodworskim). 

CZY WIECIE, ŻE… 

pierwsza grupa Holendrów na Mazowszu 

próbowała osiedlić się pod Warszawą na tak 

zwanej Kępie Soleckiej (nazywanej w tym 

czasie Kawczą, po osiedleniu się Holendrów 

Holenderską lub Olęderską, znacznie 

później, w XVIII wieku – Saską) w 1628 

roku. Władze Warszawy zezwoliły im na 

zamieszkanie na okres 40 lat. Zobowiązano 

ich do corocznego płacenia czynszu 

w wysokości 24 groszy od morgi. Okres 

„wolnizny” ustalony został na pięć lat.

Żydzi, Niemcy, Rosjanie i inni…

Poruszając się po dzisiejszym Mazowszu, łatwo można ulec wra-
żeniu, że podobnie jak jest to dziś, tak i w przeszłości była to kraina 
zamieszkiwana niemal wyłącznie przez Polaków. Nic bardziej mylne-
go – zaledwie sto lat temu żyli tu przedstawiciele wielu różnych kultur 
i wyznań. Obok Polaków byli to Żydzi, Holendrzy, Niemcy i Rosjanie. 
Dziś po tamtych czasach pozostały jedynie szczątki materialnych 
pamiątek – czasami zresztą w wyniku celowych zaniedbań znikające 
z mazowieckiego krajobrazu.

Obecność społeczności żydowskiej na Mazowszu sięga wie-
ku XI. Żydowscy przybysze przechodzili różne koleje losu, niejed-
nokrotnie spotykając się z próbami wysiedlenia nie tylko z miast, 
lecz także z całego regionu. W roku 1768 sejm, w ramach oświe-
ceniowych reform, cofnął zakaz osiedlania się Żydów na Mazowszu 
z wyłączeniem większych miast; ten ostatni zakaz został zniesiony 
dopiero przez władze pruskie w 1802 roku. Od tego czasu datuje 
się szybki rozwój gmin żydowskich* na terenie Mazowsza – w dru-
giej połowie XIX wieku w niektórych ośrodkach miejskich Żydzi sta-
nowili 75 procent ludności, na przykład w Płońsku, Wyszogrodzie 
czy Sochaczewie. Druga wojna światowa przyniosła zagładę tym 
społecznościom i większości świadectw ich kultury materialnej. 
Dzieła zniszczenia dopełniły późniejsze lata Polski Ludowej. Dziś 
na terenie Mazowsza niewprawne oko nie rozpozna przebudowa-
nych budynków synagog*; jedynie gdzieniegdzie, wędrując po pe-
ryferiach miasta, natrafimy na pozostałości kirkutów*. Szczęśliwie 
w wielu miastach podejmowane są działania, które przywracają 
pamięć o dawnej koegzystencji przedstawicieli różnych narodów.

W kulturze żydowskiej szczególną rolę odgrywała i nadal odgrywa 
wspomniana już Góra Kalwaria. Dowodem na przewrotność dziejów 
jest fakt, że miasto to – mające od czasów założenia nadane prawo 
de non tolerandis Judaeis, zabraniające Żydom osiedlania się w jego 
granicach – wybrał na swoje miejsce zamieszkania głośny warszaw-
ski cadyk* Icchak Meir Rothenburg, zwany Alterem. Założył on miej-
scową dynastię cadyków znaną na całym świecie. Choć z czasem 
przeniosła ona swoją siedzibę do Izraela, do dziś chasydzi przybywa-
ją na kirkut w Górze Kalwarii, by pokłonić się przed grobem cadyka 
Altera. Miasto nazywają Ger – bo ger to po hebrajsku „nawrócony”. 
Wiele informacji o pamiątkach żydowskich w Górze Kalwarii (i nie 
tylko) można znaleźć na stronie prowadzonej przez Muzeum Historii 
Żydów Polskich: www.sztetl.org.pl.

Mianem Holendrów (Olędrów) określano napływających z terenów 
Fryzji i krajów niemieckich mennonitów* – członków jednego z wy-
znań pokrewnych anabaptystom*, którego założycielem był Menno 

� Synagoga Garbarska w Szydłowcu � Kościół ewangelicko-augsburski   
Świętej Trójcy w Warszawie

Cmentarz żydowski na Woli w Warszawie�

� Synagoga w Górze Kalwarii � Dawny zbór mennonicki w Kazuniu 
Nowym 
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W efekcie najwyraźniejszym świadectwem występowania na terenie 
Mazowsza tych narodów pozostają dziś przede wszystkim opuszczo-
ne i zaniedbane cmentarze – prawosławne i ewangelickie (na przy-
kład w Lwówku, w gminie Sanniki, w powiecie gostynińskim, gdzie 
na początku XIX wieku osiedlili się koloniści wyznania ewangelicko-
-augsburskiego, przybyli z terenu Prus). Gdy kiedyś w porosłej krze-
wami kępie drzew dostrzeżemy pochylające się do ziemi krzyże, 
wspomnijmy tych, którzy niegdyś mieszkali na naszej ziemi.

Muzea

Wspomnieliśmy już w tym rozdziale o kilku muzeach. Lista 
placówek mieszczących się na terenie Województwa Mazowiec-
kiego (z pominięciem Warszawy) jest jednak dużo dłuższa. Warto 
więc wymienić jeszcze choć kilka godnych polecenia:

 » Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, miejscu zamiesz-
kania Zygmunta Krasińskiego, autora Nie-Boskiej komedii;

 » Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach;
 » Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, 
mieszczące się w tutejszym zamku i gromadzące interesują-
ce zbiory nie tylko dla specjalistów;

 » Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
w Zuzeli, pozwalające poznać miejsce i warunki, w których 
ukształtował się charakter późniejszego Prymasa Tysiąclecia;

 » Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Folklor i obyczaje

Spuścizna przeszłości to jednak nie tylko pamiątki materialne – 
to również folklor, tradycje i obyczaje, a także produkty regionalne.

Mazowsze słynie ze swojego oryginalnego folkloru, związanego 
zazwyczaj z ważniejszymi świętami religijnymi, i tak na przykład:

 » w Niedzielę Palmową w Łysych do dziś istnieje tradycja wy-
konywania wysokich palm;

 » rezurekcja odprawiana jest wyjątkowo uroczyście w części parafii 
Kołbiel. Tutaj procesja wielkanocna wyrusza ze wsi Głupianka na 
uroczysko Joście, gdzie przy murowanej kapliczce znajduje się 
głaz ze śladami – według tradycji – kolan, łokci i brody Chrystusa;

 » w Boże Ciało szczególnie uroczyste procesje odbywają się 
w Kołbieli oraz Nowym Mieście nad Pilicą.

Inne interesujące wydarzenia to między innymi wiosenne 
Święto Kwitnącej Jabłoni w rejonie grójeckim, słynne sierpniowe 
miodobranie w Myszyńcu czy wreszcie wielki jarmark myszyniec-
ki odbywający się po dniu świętego Marcina.

Niedziela Palmowa w Łysych, strój  regionalny 
Kurpi Białych �

� Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
Górnej

� Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu

3

Warszawa
       stolica  
   Mazowsza,    
    stolica  
     Polski
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WARSZAWA –
STOLICA MAZOWSZA, STOLICA POLSKI

Informacje ogólne

Warszawa, stolica Mazowsza i Polski, leży nad Wisłą, w przewa-
żającej części w granicach Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej 
Wisły oraz Równiny Warszawskiej. Zajmuje obecnie powierzchnię 
517 km2 i liczy 1,764 miliona mieszkańców, co stanowi 32,7 pro-
centa populacji Województwa Mazowieckiego. Gęstość zaludnienia 
jest tutaj ponad 20 razy większa niż w całym Województwie.

Warszawa to również centrum – rozmaicie definiowanej – aglo-
meracji stołecznej. Tak zwany obszar metropolitarny Warszawy 
składał się w 2016 roku z 72 gmin, w których łącznie mieszkały 
ponad 3 miliony osób, a więc około 58 procent mieszkańców Wo-
jewództwa. Choć Warszawa jest największym miastem w Polsce, 
to od stołecznej większa jest aglomeracja śląska, gdzie żyje około 
3,5 miliona osób.

Cechą charakterystyczną ukształtowania terenu Warszawy jest 
znaczna dysproporcja wysokości między lewym a prawym brzegiem 

CZY WIECIE, ŻE… 

najliczniejszą grupę cudzoziemców 

zamieszkałych w Warszawie stanowią 

Ukraińcy, których – według oficjalnych 

danych – jest ponad 7,5 tysiąca. 

Na kolejnych miejscach plasują się 

Wietnamczycy (około 3200 osób) 

i Białorusini (niespełna 2 tysiące).

Wisły – sięgająca średnio 15, a miejscami 25 metrów. Dzięki temu 
powstała malownicza w wielu miejscach skarpa wiślana, zwana 
Skarpą Warszawską. Skarpa ta sprawia, że oglądana z prawego 
brzegu Wisły panorama Warszawy jest imponująca. Wciąż domi-
nuje w niej bryła Pałacu Kultury i Nauki – niegdyś imienia Józefa 
Stalina – wzniesionego w latach 1952–1955 jako dar Związku Ra-
dzieckiego. Licząc 237 metrów (w tym ponad 40 metrów iglicy), 
do dziś pozostaje najwyższym budynkiem w Warszawie. Można 
przypuszczać, że w najbliższym czasie utraci palmę pierwszeństwa 
na rzecz któregoś z szybko powstających w centrum nowoczesnych 
biurowców tworzących Warszawskie City*.

Pod względem administracyjnym Warszawa stanowi miasto na 
prawach powiatu podzielone na 18 dzielnic. Władze Warszawy to 
Rada m.st. Warszawy i Prezydent Miasta. W każdej z dzielnic dzia-
ła Rada Dzielnicy oraz Zarząd Dzielnicy z burmistrzem na czele.

Trochę historii, trochę współczesności…

Początki osadnictwa na terenach Warszawy sięgają X–XI wieku. 
Istniały tu grody zlokalizowane w Starym Bródnie i Jazdowie. Do 
dziś pozostały ślady jedynie tego pierwszego. Żywiołowe procesy 
urbanistyczne przebiegające na terenie Warszawy tak skutecznie 
zatarły pozostałości innych osad, że dziś trudno jest nam wska-
zać nawet ich dokładną lokalizację. Po zniszczeniach, będących 
konsekwencją najazdów litewskich w połowie XIII wieku, około 
1300 roku nastąpiła lokacja* miasta na prawie chełmińskim (Sta-
ra Warszawa, obecne Stare Miasto). W następnym wieku – w roku 
1408 – zostało lokowane kolejne miasto – Nowa Warszawa (obec-
ne Nowe Miasto). Już wówczas Warszawa odgrywała ważną rolę 
w Księstwie Mazowieckim, jako stolica ziemi i księstwa. Pamiątką 

CZY WIECIE, ŻE… 

ze względu na historyczne uwarunkowania 

dzielnice są bardzo zróżnicowane. 

Największą dzielnicą jest Wawer liczący 

7970 hektarów, a więc ponad dziewięć razy 

więcej niż najmniejsza dzielnica – Żoliborz 

(847 hektarów). Najludniejszą dzielnicą 

jest z kolei Mokotów, który zamieszkuje 

ponad 217 tysięcy mieszkańców, przeszło 

dziewięć razy więcej niż najmniej ludną 

dzielnicę Warszawy – Rembertów  

(24 tysiące).

CZY WIECIE, ŻE… 

gdyby Mokotów był oddzielnym miastem, 

zajmowałby 15. miejsce na liście 

największych miast Polski.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie�

� Kancelaria Prezydenta RP w Warszawie

�Wielkomiejskie centrum Warszawy

Barbakan na Starym Mieście w Warszawie �
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Cechą charakterystyczną siedemnasto- i osiemnastowiecznej 
Warszawy była znaczna liczba jurydyk*. Jurydyki były to tereny 
znajdujące się w obrębie miasta, niepodlegające sądownictwu 
i administracji miejskiej, stanowiące zazwyczaj własność ma-
gnatów lub duchowieństwa. Ówczesne miasta posiadały bowiem 
swoje władze, rządziły się własnymi prawami, w szczególności 
działalność rzemieślnicza podlegała ścisłej kontroli. Dzięki zwol-
nieniu z niektórych nakazów i zakazów obowiązujących w mia-
stach jurydyki stawały się konkurencją dla pobliskiego ośrodka 
miejskiego – chętnie osiedlali się tu przede wszystkim rzemieśl-
nicy, którzy nie mogli dostać się do miejskich cechów (tak zwani 
partacze). W granicach dzisiejszej Warszawy powstało 17 jurydyk 
posiadających urzędowo nadane przywileje i co najmniej kilka-
naście innych, bez odrębnych aktów erekcyjnych*. Zostały one 
zlikwidowane ostatecznie dopiero w roku 1791. Do dziś jednak 
w obrębie miasta wprawne oko dostrzeże ich ślady – przykładem 
może być chociażby ulica Leszno, stanowiąca dawną główną uli-
cę jurydyki o tej samej nazwie.

W drugiej połowie XVIII wieku Warszawa stała się głównym 
centrum życia politycznego i świadkiem wielu ważnych wydarzeń, 
takich jak Sejm Czteroletni czy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
Warszawski samorząd, na czele z burmistrzem Starej Warszawy 
Janem Dekertem, zainicjował walkę o zrównanie praw mieszczan 
z prawami stanu szlacheckiego. Starania uwieńczone zostały 
częściowym sukcesem. W kwietniu 1791 roku sejm zagwaran-
tował mieszkańcom miast królewskich między innymi nietykal-
ność osobistą i majątkową – przywilej, który szlachta posiadała 
od 1433 roku. Warszawscy mieszczanie wzięli udział w insurekcji 
kościuszkowskiej w 1794 roku, które to wydarzenia upamiętnia 
znajdujący się obecnie na ulicy Podwale pomnik Jana Kilińskie-
go, szewca, a jednocześnie bohaterskiego dowódcy. Monument 
odsłonięto w 1936 roku. 

Po trzecim rozbiorze Polski Warszawa znalazła się w granicach 
Prus, tracąc swoje znaczenie. Nie na długo jednak. Wraz z utwo-
rzeniem przez Napoleona Księstwa Warszawskiego znów stała się 
siedzibą władz centralnych, a po upadku cesarza Francuzów, na 
skutek postanowień kongresu wiedeńskiego, nadal pełniła funk-
cję stolicy – tym razem zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. 

Warto wiedzieć, jak w XIX wieku zmieniała się Warszawa od 
strony urbanistycznej, gdyż był to okres wielkich prac miejskich, 
których ślady są do dzisiaj dobrze widoczne. Nie ma tu miejsca 
na wdawanie się w szczegóły, ale należy przypomnieć, że dzię-
ki powołanej w 1820 roku Komisji Miast podjęto dzieło moder-
nizacji przestrzennej wielu ośrodków miejskich, w tym również 

z tych czasów są pozostałości gotyckiego zamku książąt mazowiec-
kich widoczne do dziś w piwnicach i zrekonstruowanych po wojnie 
murach Zamku Królewskiego.

Ważny impuls dla rozwoju Warszawy przyniosły dwa wydarze-
nia. W 1526 roku, po wygaśnięciu linii Piastów mazowieckich, 
Mazowsze włączono do Korony. W efekcie peryferyjne miasto, 
jakim mimo wszystko wciąż pozostawała Warszawa, znalazło się 
w centralnej części potężnego państwa, w dodatku na szlaku po-
między jego dwiema stolicami – Krakowem a Wilnem. Wówczas 
dalszy wzrost znaczenia Warszawy był już tylko kwestią czasu. 
W 1569 roku, zgodnie z postanowieniami unii lubelskiej, stała 
się ona miejscem sejmów walnych*, a od 1573 roku – miejscem 
królewskich elekcji*. W roku 1596 przybył do Warszawy dwór kró-
lewski, a także sam król Zygmunt III Waza, który w 1611 roku, po 
pożarze zamku na Wawelu, przeniósł się tu ostatecznie. Postać 
monarchy upamiętnia Kolumna Zygmunta III Wazy stojąca dziś 
przed Zamkiem Królewskim, wzniesiona w latach 1643–1644 
z inicjatywy Władysława IV. Warto wspomnieć, że był to zarazem 
pierwszy świecki pomnik na terenie Polski.

Przeniesienie stolicy Rzeczypospolitej do Warszawy stało się 
bodźcem do szybkiego rozwoju miasta, a jednocześnie nieroze-
rwalnie połączyło jego losy z losami całego kraju. Zniszczona za 
czasów potopu szwedzkiego i wojny północnej. Warszawa przeży-
ła swoje odrodzenie w czasach polskiego oświecenia.

CZY WIECIE, ŻE… 

już w drugiej połowie XVI wieku Warszawa 

miała sieć wodociągów, a w końcu XVI 

wieku brukowane ulice.

CZY WIECIE, ŻE… 

pierwsi mieszkańcy Warszawy 

wywodzili się z Torunia, co poświadczają 

odnalezione przez archeologów szczątki 

charakterystycznych naczyń ceramicznych. 

Jednak od XV wieku wśród obywateli 

Starej i Nowej Warszawy dominowali 

już przybysze z bliższych okolic – 

przede wszystkim z mazowieckich wsi 

i miasteczek.

Erazm z Zakroczymia (XVI wiek) – w latach 1568–1573 zbudował, na 

zlecenie króla Zygmunta Augusta, pierwszy stały most na Wiśle w Warszawie 

(od tej pory podpisywał się: Erasmus Cziotko, fabricator pontis Varszoviensis, 

czyli budowniczy mostu warszawskiego). Nie był to jednak pierwszy most na 

Mazowszu, już bowiem w 1410 roku (2 lub 3 lipca) pod Czerwińskiem miała 

miejsce przeprawa wojsk polskich przez Wisłę po pierwszym znanym w naszej 

historii, opisanym przez Jana Długosza, moście pontonowym*, zbudowanym 

w tym celu pod Kozienicami i spławionym Wisłą. Drewniany most w Warszawie 

miał około 500 metrów długości i kosztował 100 tysięcy czerwonych złotych.  

Świadectwem wrażenia, jakie wywierał na współczesnych, jest fraszka Jana 

Kochanowskiego Na most warszewski:

Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi, 

Próżno brzegom gwałt czynisz i hamujesz drogi.

Nalazł fortel król August, jako cię miał pożyć, 

A ty musisz tę swoją dobrą myśl położyć,

Bo krom wioseł, krom prumów już dziś suchą nogą

Twój grzbiet nieujeżdżony wszyscy deptać mogą.

Most otwarto już po śmierci króla, w 1573 roku. Regularnie naprawiany  

przetrwał do 1603 roku, kiedy ostatecznie runął pod naporem wiosennej kry. �Jan Dobrogost Krasiński, portret  
z 1700 roku, pędzla Michelangelo 
Palloniego

Jan Dobrogost Krasiński (1639–

1717)  – referendarz koronny*. Uczestnik 

odsieczy wiedeńskiej w roku 1683, me-

cenas sztuki i fundator; odziedziczywszy 

po ojcu Węgrów, podniósł go ze zniszczeń 

wojny północnej i rozbudował. Z jego ini-

cjatywy w latach 1682–1695 wzniesiono 

w Warszawie okazały pałac Krasińskich 

(obecnie znajduje się w nim siedziba Działu 

Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej).

�Franciszek Bieliński, portret z 1863 roku, 
dzieło Józefa Tadeusza Polkowskiego

Franciszek Bieliński (1683–1766) – 

marszałek wielki koronny* od 1742 roku. 

Stojąc na czele Komisji Brukowej, kierował 

pracami nad rozbudową i uporządkowa-

niem Warszawy. Dzięki jego działalności do 

1762 roku zostały pokryte brukiem wszyst-

kie ważniejsze ulice miasta. Postać marszał-

ka Bielińskiego upamiętnia nazwa głównej 

arterii Warszawy – ulicy Marszałkowskiej.

� Najstarsza panorama Warszawy z około 1573 
roku z widocznym drewnianym mostem na Wiśle
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Czasy po upadku powstania styczniowego to również okres in-
tensywnej industrializacji* Mazowsza. Warszawa pozostała głów-
nym ośrodkiem przemysłu metalowego. Przemysłowymi dzielni-
cami najpierw były Solec i Powiśle, ze względu na bliskość Wisły, 
jednak rozwój kolei spowodował przemieszczenie się przemysłu 
w pobliże linii kolejowych. W efekcie największe zakłady zaczę-
ły powstawać w tak zwanej Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej, 
między Okopową, Towarową, Lesznem i Alejami Jerozolimskimi.

W 1913 roku w przemyśle warszawskim było zatrudnionych 
41,5 tysiąca robotników. Pięcioma największymi zakładami, za-
trudniającymi ponad tysiąc robotników, były: Zakłady Mechanicz-
ne Lilpop, Rau i Loewenstein SA, Towarzystwo Przemysłu Metalo-
wego Konstanty Rudzki i Ska SA, Towarzystwo Akcyjne Zakładów 
Mechanicznych Borman, Schwede i Ska, Fabryka Wyrobów Me-
talowych i Emaliowanych „Wulkan” SA i Towarzystwo Akcyjne 
Warsztatów i Emalierni „Labor”. Przy ulicy Koszykowej powstała 
w latach sześćdziesiątych wielka huta, w latach osiemdziesią-
tych na Pradze wzniesiono walcownię. W Warszawie lokowano 
też zakłady przemysłu przetwórczego, spośród których największą 
sławę zdobyły: założona jeszcze w 1851 roku fabryka czekolady 
Emila Wedla (dziś E. Wedel Sp. z o.o.) oraz browar Haberbusch 
i Schiele. Ekspansja* przemysłowa przekraczała niekiedy oficjal-
ne granice Warszawy i promieniowała na sąsiednie miejscowości 
oraz miasta – dzięki czemu powstawała i rozrastała się aglomera-
cja warszawska.

Warszawa była też oczywiście głównym centrum finansowym. 
W 1870 roku z inicjatywy Leopolda Kronenberga powstał Bank 
Handlowy w Warszawie SA. Rok później konkurencyjna grupa fi-
nansistów, z rodziną Epsteinów na czele, założyła Bank Dyskon-
towy Warszawski SA. Kolejne banki akcyjne powstały w latach 
dziewięćdziesiątych XIX wieku. W interesach głównym rywalem 
Kronenberga był jednak Jan Bloch, milioner, ale o zacięciu 

Warszawy. Wyburzano dawne, często jeszcze średniowieczne for-
tyfikacje, usuwano z rynków stare ratusze i zastępowano je no-
wymi obiektami w stylu klasycystycznym, regulowano zabudowę 
nowych ulic oraz placów. 

W Warszawie powstały w tym czasie nowe place: Zamkowy, 
Teatralny, Bankowy, Aleksandra (na cześć cara Aleksandra I, 
dzisiaj Trzech Krzyży), Grzybowski oraz Żelaznej Bramy. Upo-
rządkowano zabudowę ulicy Nowy Świat, która stała się jedną 
z najbardziej eleganckich w stolicy. Rozpoczęto systematyczną, 
regularną zabudowę dzisiejszego centrum, którego osie stanowiły 
przecinające się pod kątem prostym ulica Marszałkowska, istnie-
jąca od 1770 roku, oraz Aleje Jerozolimskie, uregulowane przed 
1823 rokiem. Na Pradze osie nowej zabudowy wyznaczały uli-
ce Targowa i Jagiellońska. Wokół nowych placów powstał szereg 
klasycystycznych budowli: Teatr Wielki (dziś Teatr Wielki Opera 
Narodowa), Bank Polski, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
(dziś siedziba Muzeum Kolekcji Jana Pawła II), a także kościół 
św. Aleksandra na dzisiejszym placu Trzech Krzyży. Niektóre 
z dawnych pałaców magnackich przystosowano do funkcji admi-
nistracyjnych. I tak w pałacu Paca-Radziwiłłów (obecna siedziba 
Ministerstwa Zdrowia) rezydował namiestnik Królestwa Polskie-
go, a pałac Mostowskich służył policji (i tak jest do dziś).

Rozbudowywała się miejska sieć wodociągowa, wciąż nie 
mogąc nadążyć za intensywnym zwiększaniem się liczby miesz-
kańców Warszawy. Wreszcie, w latach 1883–1886, zbudowa-
no w Warszawie nowoczesne wodociągi ze stacją filtrów i sieć 
kanalizacyjną zaprojektowaną i wykonaną przez Williama Lin-
dleya. Wielką rolę odegrał tu Sokrates Starynkiewicz, prezydent 
Warszawy w latach 1875–1892, o którym mówiono, że zastał 
Warszawę w gruncie rzeczy osiemnastowieczną, a zostawił 
dwudziestowieczną.

 

Stefan Starzyński (1893–1940/43) – warszawiak z urodzenia i serca. Wybitny działacz polityczny. W pa-

mięci potomnych zapisał się przede wszystkim jako prezydent Warszawy (w latach 1934–1938 komisaryczny, 

od roku 1938 wybrany w wyborach) i dowódca jej heroicznej obrony w 1939 roku. Doprowadził do opracowania 

kompleksowego czteroletniego planu rozbudowy stolicy, w którym opisano kierunki rozwoju poszczególnych 

dzielnic miasta. Wizjonerskie plany Starzyńskiego obejmowały między innymi budowę metra w stolicy, połącze-

nie tunelem i mostem Woli z Pragą, a w dalszej perspektywie budowę infrastruktury koniecznej do zorganizowa-

nia tu letnich igrzysk olimpijskich. Jednocześnie doprowadził do budowy około 100 tysięcy mieszkań, 30 gma-

chów szkolnych, a także obiektów użyteczności publicznej, w tym gmachu Muzeum Narodowego. Zamordowany 

przez hitlerowców.

Stefan Starzyński, fotografia z 1928 roku�

Sokrates Starynkiewicz (1820–1902) – rosyjski generał artylerii, a jednocześnie jeden z najwybitniej-

szych prezydentów Warszawy (był nim 17 lat, od 1875 do 1892 roku). Za jego prezydentury dochody miasta 

wzrosły ponad dwukrotnie (bez nakładania nowych i podwyższania starych podatków), liczba mieszkań po-

dwoiła się, oświetlono ulice, uporządkowano handel (wzniesiono między innymi hale targowe), uruchomiono 

sieć tramwajów konnych, otworzono cmentarz na Bródnie, a przede wszystkim zwodociągowano i skanalizo-

wano Warszawę – skądinąd za środki pozyskane w wyniku emisji obligacji miejskich.

� Sokrates Starynkiewicz, fotografia z 1902 roku 

� Projekt wieży ciśnień w Zespole Stacji 
Filtrów w Warszawie  

William Lindley (1808–1900)  – bry-

tyjski inżynier, twórca sieci kanalizacyjnych 

i wodociągowych dla około 30 europejskich 

miast, między innymi Hamburga, Bazylei 

i Sankt Petersburga, a także Warszawy. 

Wznoszony od 1881 roku układ filtrów, tak 

zwane Filtry Lindleya, do dziś jest integral-

ną częścią systemu wodociągów stolicy.

� Strona tytułowa XII tomu  
Encyklopedii Orgelbranda z 1902 roku

Samuel Orgelbrand (1810–1868) – 

pochodził z niezamożnej rodziny war-

szawskich Żydów. Mając 19 lat, rozpoczął 

działalność wydawniczą, a wkrótce także 

księgarską i drukarską. Jako pierwszy na 

ziemiach polskich wprowadził napęd ma-

szyn drukarskich za pomocą maszyny paro-

wej. Jego nakładem ukazało się 30 tomów 

dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego, wie-

lotomowa seria Biblioteka Starożytna Pisa-

rzy Polskich, pierwszy w Polsce kompletny 

Talmud Babiloński (20 tomów), a przede 

wszystkim dwudziestoośmiotomowa En-

cyklopedia powszechna – pierwsza polska 

wielka encyklopedia.
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czynniki wpłynęły na jednolity charakter zabudowy, który utrzy-
mał się, choć żadna władza go nie narzucała.

Choć upadek powstania styczniowego przyniósł znaczne ogra-
niczenie autonomii Królestwa Polskiego i tym samym zlikwido-
wanie wielu instytucji oraz urzędów, których siedziby znajdowały 
się w Warszawie, w świadomości narodu pozostawała ona jednak 
zawsze symbolem wolnego państwa. Z tego też względu z chwilą 
odzyskania niepodległości przez Polskę po pierwszej wojnie świa-
towej ponownie proklamowana została jako stolica.

W latach okupacji hitlerowskiej zachowała tę funkcję jako sie-
dziba władz Polskiego Państwa Podziemnego. Warszawa to miasto 
nieujarzmione, wsławione bohaterską obroną we wrześniu 1939 
roku oraz zrywami powstańczymi: powstaniem w getcie warszaw-
skim w 1943 roku, a przede wszystkim powstaniem warszawskim 
w 1944 roku. Celowo i systematycznie niszczona przez Niemców, 
została odbudowana staraniem całego narodu. Wreszcie od 1999 
roku – tak jak przed wiekami – jest siedzibą władz Województwa 
Mazowieckiego.

Historyczna rola Warszawy sprawiła, że dziś – mimo znisz-
czeń wojennych – jest ona skarbnicą zabytków. Ze względu na 
ograniczony rozmiar niniejszej publikacji nie możemy pozwolić 
sobie na chociażby skrótowe ich omówienie. Nie sposób jednak 
nie wspomnieć o takich obiektach jak kompleksy urbanistyczne 
Starego i Nowego Miasta, Zamek Królewski, Trakt Królewski, ze-
społy pałacowo-parkowe w Łazienkach i w Wilanowie czy wresz-
cie zabudowa Starej Pragi.

Ważną pamiątką są liczne cmentarze warszawskie z grobami 
osób zasłużonych dla dziejów naszego kraju – z Cmentarzem Po-
wązkowskim jako miejscem pochówku między innymi Marii Dą-
browskiej, Bolesława Prusa, Stanisława Moniuszki.

Dzisiaj Warszawa rozwija się w niebywałym tempie – przyby-
wa nowoczesnych budynków i osiedli, powstających także poza 
centrum. W 2008 roku zakończono budowę pierwszej linii metra, 
od 2015 roku działa już częściowo jego druga linia, która spina  

CZY WIECIE, ŻE… 

warszawska Starówka jest jedynym 

założeniem urbanistycznym odbudowanym 

w całości po zniszczeniach wojennych, 

wpisanym na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 

UNESCO.

naukowym, który napisał kilkutomowe dzieło pod tytułem Przy-
szła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycz-
nym (1893–1898).

Warszawa była na Mazowszu jedynym miastem o wielkomiej-
skim charakterze. Przed pierwszą wojną światową skupiała ponad 
50 procent ludności wszystkich miast Mazowsza. Mimo iż zabory 
pozbawiły ją funkcji stołecznych, w 1914 roku Warszawa, z 800 ty-
siącami mieszkańców, zajmowała 23. miejsce na liście najwięk-
szych miast świata, wyprzedzając takie metropolie jak Kair, Bruk-
sela, Amsterdam, Madryt, Rzym, Neapol, Mediolan czy Meksyk. 

W drugiej połowie XIX wieku zabudowa Warszawy nie podle-
gała regulacjom budowlanym. Skutkiem tej swobody mógł być 
chaos urbanistyczny. Tak się jednak nie stało. Z jednej strony 
wymogi rynku, z drugiej możliwości techniczne doprowadziły do 
ukształtowania się bardzo jednolitej zabudowy. Dziewiętnasto-
wieczne miasta nie mogły być zbyt rozległe, bo nie pozwalały 
na to ówczesne możliwości komunikacyjne. Musiały być na tyle 
skupione, by dało się po nich przemieszczać pieszo. Rozmiary 
Warszawy od Cytadeli Warszawskiej do placu Unii Lubelskiej 
odpowiadają mniej więcej takim standardom. Dodatkowo War-
szawa nie mogła się rozrastać ze względu na ograniczenia woj-
skowe. Efektem tego był wzrost cen ziemi i przymus maksymal-
nego wykorzystania przestrzeni. W tych warunkach wykształcił 
się specyficzny typ budowli – kamienica czynszowa*, która zaj-
mowała całą przestrzeń nieruchomości z dziedzińcem pośrod-
ku (pozostawionym jako źródło światła). Istotne znaczenie dla 
rozwoju ruchu budowlanego w mieście miało pojawienie się no-
wych rozwiązań i technologii. Cement portlandzki*, wynaleziony 
w latach dwudziestych XIX wieku, oraz żelbet*, wprowadzony 
w latach siedemdziesiątych XIX wieku, umożliwiały budowę do-
wolnie wysokich domów. Barierą jednak znów była komunikacja. 
Dopóki nie upowszechniła się wynaleziona przez Elisha Otisa 
w 1861 roku winda, maksymalna tolerowana przez lokatorów 
wysokość kamienicy czynszowej wynosiła 6–7 pięter. Te właśnie 

Leopold Kronenberg (1812–1878) – swoją pozycję najbogatszego człowieka w Królestwie Polskim zbudo-

wał na fundamencie nowoczesnej fabryki wyrobów tytoniowych w Warszawie. Dochody z tego przedsięwzięcia 

pozwoliły mu na podjęcie szerokiej działalności – był między innymi prezesem spółki cukrowniczej i założycielem 

Banku Handlowego w Warszawie. Trwałą pamiątką, którą pozostawił po sobie, są zbudowane przez niego linie 

kolejowe: warszawsko-terespolska i nadwiślańska, do dziś odgrywające ważną rolę w transporcie na Mazowszu.

Leopold Kronenberg, fotografia z 1861 roku�

Władysław Leon Czosnowski (1841–1916) – pochodził ze szlachty ziemi grójeckiej; w kon-

sekwencji konfiskat majątków po powstaniu styczniowym musiał zająć się murarstwem. Dzięki 

swojej wytrwałości stworzył pierwszą nowoczesną firmę budowlaną realizującą przy pomocy wła-

snych specjalistów całość inwestycji. Zajmował się też działalnością, którą współcześnie określili-

byśmy jako deweloperska, parcelując* i zabudowując grunty na południe od Alej Jerozolimskich 

w Warszawie, jak również wznosząc od podstaw Konstancin. Zbudował i przebudował na terenie 

Kongresówki kilkadziesiąt kościołów.

� Filharmonia Warszawska w latach trzydziestych XX wieku, dzieło firmy budowlanej  
Władysława Leona Czosnowskiego

 
� Hipolit Wawelberg, fotografia z końca 
XIX wieku

Hipolit Wawelberg (1843–1901)  – 

z pochodzenia warszawiak, tutaj też rozwi-

nął swoją działalność finansową, społeczną 

i charytatywną. Odziedziczywszy po ojcu 

Dom Bankowy H. Wawelberg, uczynił go 

jedną z największych w Polsce prywatnych 

instytucji finansowych. Zasłużył się również 

na polu społecznym – był współzałożycie-

lem między innymi warszawskich muzeów: 

przemysłu i rolnictwa oraz rzemiosł i sztuki 

stosowanej, a także Fundacji Tanich Miesz-

kań dla robotników.
Stare Miasto w Warszawie �

� Szkoła Wawelberga i Rotwanda przy ulicy 
Mokotowskiej w Warszawie w 1897 roku
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ciągle pod różnymi względami odległe dwa brzegi miasta. Miasto 
ma też jednak wiele problemów – najpoważniejszym jest dość 
wolny rozwój infrastruktury drogowej i systemu transportowego, 
które nie nadążają za rozbudową Warszawy.

Warszawa stanowi także największy ośrodek przetwórstwa prze-
mysłowego w Polsce. Produkcja sprzedana przemysłu w roku 2016 
zamknęła się kwotą ponad 107 miliardów zł, co stanowiło 47,2 pro-
centa produkcji całego Województwa Mazowieckiego. Wynik ten był 
zasługą około 419 tysięcy zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej (53 procent w stosunku do całego Województwa). Repre-
zentowane są tu praktycznie wszystkie ważniejsze gałęzie przemysłu.

Warszawa jest również głównym centrum naukowym kraju 
liczącym się w Europie, a w niektórych dziedzinach – również 
na świecie. Swoją siedzibę ma w stolicy Polska Akademia Nauk 
z ponad 40 jednostkami. Funkcjonuje tu również około 80 insty-
tutów resortowych, a także instytucje centralne ważne dla pozna-
nia historii i kultury narodowej, takie jak Archiwum Główne Akt 
Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Narodowy Instytut Audiowizualny, Biblioteka Narodowa czy Mu-
zeum Narodowe.

Wiele informacji o Warszawie można znaleźć na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta: www.um.warszawa.pl
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� Początek tekstu Kroniki Polskiej Galla 
Anonima w najstarszym zachowanym – 
tzw. Rękopisie Zamoyskich z XIV wieku 

�Kaplica królewska w bazylice Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Płocku, grób 
Bolesława Krzywoustego i Władysława 
Hermana 

4

MAZOWSZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

4

MAZOWSZE KSIĄŻĘCE  (DO LAT TRZYDZIESTYCH XVI WIEKU)

5352

Rycina z Latopisu Radziwiłłowskiego 
przedstawiająca drużynę kniazia Władimira 

najeżdżającego Korsuń�

� Pieczęć Wielkiego Księstwa Litewskiego  
z aktu nadania przez Zygmunta III Wazę urzędu 
kanclerza litewskiego Albertowi Stanisławowi 
Radziwiłłowi z 1623 roku

Warszawska Syrenka na księdze rachunkowej 
Starej Warszawy z 1659 roku �

MAZOWSZE KSIĄŻĘCE 
(DO LAT TRZYDZIESTYCH XVI WIEKU)

Kilka słów tytułem wstępu

Spoglądając na dzisiejszą mapę Polski, przyjmujemy jako 
naturalne, że jej stolica znajduje się niemal w samym centrum 
naszego kraju, w zasadzie w środku rozciągającego się na obu 
brzegach Wisły Mazowsza. Tak to właśnie wygląda, gdy myśli-
my o powstałym w 1999 roku Województwie Mazowieckim z jego 
głównymi ośrodkami miejskimi w Warszawie, Radomiu, Płocku, 
Ostrołęce, Siedlcach i Ciechanowie. Podobnie myślano już w koń-
cu XVI wieku, gdy Jan Krasiński w Polonii (w 1574 roku) opisał 
Mazowsze jako miejsce skupiające trzy części Rzeczypospolitej: 
Koronę, Litwę i Ukrainę, gdyż nieopodal Warszawy zbiegają się 
rzeki łączące te trzy krainy: Wisła, Narew i Bug. Mazowsze jednak 
nie zawsze było centralną dzielnicą kraju. Warto zatem przypo-
mnieć sobie, jak wyglądały początki jego dziejów.

Najwcześniejsza wzmianka o Mazowszu, a ściślej – nazwa ludu 
żyjącego nad środkową Wisłą: Mazowszanie (Mazovšany), pojawia 

się dopiero w XII wieku na kartach staroruskiego latopisu Powieść 
minionych lat w opisie wypraw Jarosława Mądrego z połowy XI wie-
ku. W pochodzącej z początków XII wieku Kronice polskiej Galla 
Anonima, opisującej dzieje książąt i władców polskich, jest zarów-
no mowa o ludziach zamieszkujących ówczesne Mazowsze (gens 
Mazouia), jak i o ich krainie, która położona była za Wisłą. 

Co oznacza nazwa „Mazowsze”? Czy sięga początków państwa 
polskiego? Choć historycy wysuwają różne hipotezy, nie wiemy, 
skąd ta nazwa się wywodzi ani co oznacza. Wydaje się też, że 
dawniej określała tylko tę część obecnego Mazowsza, która leży 
na prawym brzegu Wisły, na północ i wschód od niej. Granice 
administracji kościelnej także wskazują na odrębność prawego 
brzegu Wisły: diecezja płocka, utworzona w 1075 roku, obejmo-
wała właśnie te obszary na północ i wschód od Wisły, wzdłuż Nar-
wi i Bugu, zaś Czersk, a później też i Warszawa, aż do XIX wieku 
należały do diecezji poznańskiej, natomiast Łowicz – do archidie-
cezji gnieźnieńskiej. U schyłku XII wieku obok grodu płockiego 
istniał jeszcze inny – prawdopodobnie tak samo ważny – ośrodek 
administracyjny w Czersku, sięgający po Łowicz, a może obejmu-
jący też i Łęczycę.

Warszawa (Stara Warszawa) jako kolejny za Toruniem ośrodek 
na szlaku handlowym łączącym obszar Morza Bałtyckiego z ob-
szarem Morza Czarnego – Rusią, pojawia się dopiero w pierwszej 
połowie XIV wieku i stopniowo zyskuje na znaczeniu. W XVI wie-
ku, znajdując się już w granicach Korony, staje się ważnym cen-
trum w skali ogólnokrajowej. Miały na to wpływ również czynniki 
polityczne, takie jak przeniesienie do Warszawy obrad sejmów 
(do 1569 roku głównym miejscem sejmowania był Piotrków, zwa-
ny później Trybunalskim) oraz elekcji królewskich, o czym będzie 
jeszcze mowa.

� Koronacja Władysława Jagiełły w 1386 
roku, fragment obrazu z ołtarza w katedrze 
wawelskiej z około 1475 roku
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�Dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego  
w Warszawie z widoczymi blendami Dworu 
Wielkiego

� Jan Długosz, rysunek Jana Matejki

� Pieczęć Władysława II Jagiełły

się także kłopotliwe, zwłaszcza w XV wieku podczas konfliktów 
polsko-krzyżackich. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku 
książęta mazowieccy opowiedzieli się po stronie polskiej. Trak-
tat pokojowy zawarty w Brześciu Kujawskim (31 grudnia 1435), 
który w zasadzie ustalił północne granice Mazowsza, przewidywał 
nawet regularne obrady sądów mazowiecko-krzyżackich w spra-
wach sporów granicznych na przemian w Mławie i w Działdowie. 
Tereny te ucierpiały też podczas wojny trzynastoletniej, mimo że 
Mazowsze już w listopadzie 1459 roku zawarło odrębny rozejm 
z Krzyżakami w Przezmarku (wojnę zakończył drugi pokój toruński 
w 1466 roku). 

Mazowsze było też terenem ścierania się wpływów z Zachodu 
(kupcy z miast hanzeatyckich* i Krzyżacy) i ze Wschodu, głównie 
z Rusi, a przez nią i z Bizancjum. Przygraniczne położenie sprzy-
jało kontaktom z innymi nacjami. Mazowszanie zapuszczali się 
na wschód i południe, a na Mazowsze przybywali osadnicy nawet 
z odległych krain. Śladów tych migracji można doszukać się w to-
ponomastyce*, czyli w nazwach osad i miejscowości, jak choć-
by Serbko, Węgrów, Tatary. Rozwojowi kontaktów z Litwą i Rusią 
sprzyjało zawieranie małżeństw mazowieckich władców z przed-
stawicielkami miejscowych dynastii i rodów. Panujący na Mazow-
szu podtrzymywali również związki z Piastami rządzącymi innymi 
dzielnicami, między innymi ze Śląskiem (na przykład żoną Sie-
mowita V była księżniczka raciborska Małgorzata), o czym jeszcze 
powiemy.

Ludność mazowiecka i jej struktura

Według szacunkowych obliczeń demografów historycznych 
w połowie XIV wieku liczba ludności na Mazowszu wynosiła około 
250 tysięcy, pod koniec XV wieku – pół miliona, zaś w trzeciej 
ćwierci XVI wieku w trzech województwach dawnego książęce-
go Mazowsza (rawskim, płockim i mazowieckim) dochodziła do 
800 tysięcy. Wśród tej ludności przeważali zdecydowanie miesz-
kańcy wsi, których liczba przekraczała 650 tysięcy. Szacuje się, 
że w tym okresie we wspomnianych wyżej granicach było ponad 
6,5 tysiąca wsi. W ponad stu miastach żyło zaś mniej niż 140 ty-
sięcy osób.

Największe zagęszczenie osad, tak wiejskich, jak i miejskich 
występowało w ówczesnych powiatach ciechanowskim, płońskim, 
bielskim i nowomiejskim. Ludność Podlasia w tym czasie szaco-
wana jest na 200 tysięcy (w tym tylko 25 tysięcy żyło w miastach); 
zaś ludność województwa sandomierskiego to 520 tysięcy (z cze-
go w miastach żyło 130 tysięcy). Przyjmuje się, że pod koniec 

Dziś wydaje nam się, że Mazowsze zawsze znajdowało się 
w centrum Polski. Nic bardziej mylnego. W średniowieczu był to 
obszar pogranicza sąsiadujący z innymi plemionami i państwami. 
Najboleśniejszymi tego konsekwencjami były najpierw najazdy 
ludów bałtyckich (Prusów*, Jaćwingów*) z północy. Rozwiąza-
niem tego problemu miało być z początku osadnictwo wojskowe 
(stróża*) i wznoszenie na pograniczu prusko-mazowieckim wałów 
podłużnych od drugiej połowy XI wieku po pierwszą połowę XIII 
wieku (częściowo widocznych do dziś w krajobrazie, np. Stary Wał 
nad Orzycem w miejscowości Siemno (Pęczki) w gminie Janowo 
czy Wał lub Szwedzki Wał w miejscowości Zimna Woda w gminie 
Nidzica). Równocześnie poszukiwano dodatkowych form obrony, 
czego wynikiem było sprowadzenie w 1226 roku zakonu krzy-
żackiego, któremu książę Konrad Mazowiecki ofiarował ziemię 
chełmińską. Okazało się to niezwykle brzemiennym w skutkach 
wydarzeniem. 

Mieszkańcy Mazowsza borykali się także z najazdami litewski-
mi, powtarzającymi się dość regularnie od 1243 roku, z których 
najbardziej dramatyczny zakończył się śmiercią księcia Siemo-
wita I (23 czerwca 1262) i spaleniem Jazdowa. Do końca XIII 
wieku, według wzmianek w Rocznikach Jana Długosza, miało 
miejsce co najmniej 16 takich grabieżczych wypadów. Najazdy te 
ostatecznie ustały dopiero pod koniec XIV wieku, gdy Litwa przy-
jęła chrześcijaństwo, a jej wielki książę zasiadł na tronie polskim 
jako król Władysław II Jagiełło. Zagrożenie ze strony Litwy stało 
się główną przyczyną zacieśnienia więzi Mazowsza z państwem 
krzyżackim w latach dwudziestych XIV wieku. Jednak sąsiedz-
two to, przede wszystkim dla północnego Mazowsza okazywało 

DIALEKT*  
MAZOWIECKI 

Pisząc o Mazowszu i o jego zasięgu, trzeba 

także wziąć pod uwagę historycznie 

uwarunkowany obszar ekspansji ludności 

z tej przeludnionej dzielnicy. Świadectwa 

tego procesu można odnaleźć nie tylko 

w warstwie osadniczej (onomastycznej*), 

lecz także w językowej. Wyznacza je 

zakres dialektu mazowieckiego. Wybitny 

językoznawca Kazimierz Nitsch wskazywał, 

że znaczną rolę odegrała tu Wisła. Wzdłuż 

jej brzegu mazowieckie cechy językowe 

przenosiły się na północny zachód i północ. 

Badacz gwary mazowieckiej Zdzisław 

Stieber tak zakreślił jej zasięg: Kolonizacja 
mazowiecka spolszczyła znaczną część 
terytorium dawnych Prus, nazywaną 
Mazurami. Jego zdaniem wpływy 

mazowieckie widać także w Wielkopolsce, 

w powiecie łęczyckim i części sieradzkiego 

oraz w północnej Małopolsce – zwłaszcza 

na północ od Gór Świętokrzyskich; dalej 

na południe schodzą one doliną Wisły – 

po Puszczę Sandomierską w widłach 

Wisły i Sanu. Terenem ekspansji mowy 

mazowieckiej była także północna 

Lubelszczyzna, a na wschodzie i północnym 

wschodzie osadnicy mazurscy stosunkowo 

niedawno spolszczyli znaczną część 

Podlasia.
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� Kościół św. Wacława w Radomiu
Kościół katolicki na Mazowszu

Biskupstwa i organizacja parafialna
Pierwsze kościoły pojawiły się na Mazowszu w osadach gro-

dowych najpewniej już na przełomie X i XI wieku. Po roku 1000 
Mazowsze prawdopodobnie podlegało Gnieznu. Po kryzysie tak 
zwanej pierwszej monarchii* i reakcji pogańskiej* (lata trzydzieste 
XI wieku) organizacja kościelna uległa przebudowie, w której wy-
niku część ziem Mazowsza znalazła się w archidiecezji gnieźnień-
skiej, część zaś (archidiakonat czerski) w diecezji poznańskiej. Już 
w 1075 roku utworzona została jednak nowa diecezja ze stolicą 
biskupią w Płocku, która miała obejmować obszar od Pojezierza 
Mazurskiego na północy po Pilicę na południu i od Bzury i Warty na 
zachodzie po Podlasie na wschodzie. Postacie pierwszych bisku-
pów płockich są dziś mało znane, pewnie w większości byli to obco-
krajowcy, tak jak reformatorzy z XII wieku – Aleksander z Malonne 
(† 1156) i Werner († 1170). Dopiero od końca tego wieku pojawia-
ją się biskupi pochodzący z ziem polskich. W XII wieku otoczenie 
biskupie zaczyna być organizowane w kapituły, w tym też czasie 
powstają kościoły grodowe fundowane przez książąt oraz kościoły 
w dobrach duchownych (biskupich, kolegiackich i klasztornych).

Prawdziwy rozwój sieci parafialnej nastąpił w XIV i XV wieku. 
W diecezji płockiej było 240 parafii; w poznańskiej do około 30 
kościołów z końca XIII wieku doszło jeszcze blisko 50; w archi-
diecezji gnieźnieńskiej były 44 parafie w większości ufundowane 
w XIV wieku. Na początku XVI wieku na Mazowszu znajdowało się 
łącznie 430 kościołów parafialnych, a przeciętny obszar parafii wy-
nosił około 77 km2.

Do instytucji kościelnych na Mazowszu należało w końcu 
XVI wieku 16 miast i blisko 600 wsi, które stanowiły wieczyste 

XVI wieku chłopi stanowili 62 procent, mieszczanie – 14 procent, 
duchowieństwo – 0,1 procenta, a – i to jest wartość wyjątkowa – 
szlachta blisko 25 procent całej populacji mazowieckiej. W tym 
czasie w Małopolsce szlachta stanowiła niespełna 9 procent ogółu 
ludności. Jednocześnie, co warte podkreślenia, sytuacja ekono-
miczna szlachty na Mazowszu była znacznie gorsza niż w pozosta-
łych dzielnicach. Inne były w związku z tym kryteria zamożności 
i wewnątrzstanowych podziałów. Nie było wielkich feudałów, a wła-
ściciel trzech czy czterech wsi uznawany był za osobę majętną. 
Z tego kręgu wywodziły się rodziny, których członkowie odgrywali 
istotną rolę w życiu książęcego Mazowsza – zajmowali różne urzę-
dy, zarówno kościelne, jak i świeckie, czy też przebywali w najbliż-
szym otoczeniu władcy. Byli wśród nich Bielińscy herbu Junosza, 
Bogaccy herbu Prawdzic, Ciechomscy herbu Wąż, Giżyccy herbu 
Gozdawa, Kryscy herbu Prawdzic, Nowodworscy i Gostomscy herbu 
Nałęcz, Prażmowscy herbu Belina, Radziejowscy herbu Junosza.

Niżej w hierarchii społecznej znajdowały się szlachta jed-
nowioskowa oraz charakterystyczny dla tego terenu „szlachecki 
drobiazg” – szlachta zagrodowa i szlachta bezkmieca (nieposia-
dająca poddanych), stanowiąca wedle szacunków nawet około 
20 procent ogółu ludności. To rozdrobnienie majątkowe spoty-
ka się na północno-wschodnich kresach Mazowsza, a także na 
jego pograniczu, dokąd rozrodzona szlachta emigrowała – w ziemi 
dobrzyńskiej, łukowskiej i na Podlasiu. Inaczej było w powiecie 
radomskim dawnego województwa sandomierskiego (stanowiące-
go obecnie południe Województwa Mazowieckiego); tu większe 
kompleksy dóbr szlacheckich stanowiły 5 procent powierzchni 
Województwa.

� Damski strój szlachecki z XV–XVI wieku, 
portret Barbary z Szydłowieckich Tarnowskiej, 
dzieło Stanisława Samostrzelnika

�  Polskie wypisanie dwojej krainy świata, 
która po łacinie Sarmatia... Macieja Miechowity 
z 1535 roku

� Kościół św. Michała Archanioła w zespole 
klasztornym karmelitów w Płońsku 

Aleksander z Malonne na drzwiach płockich 
(kwatera z prawej strony) �



Siemowit III książę mazowiecki (ok. 1320–1381) – syn księcia czerskiego Trojdena I, od 1341 roku, po 

śmierci ojca wraz z bratem władał w niedziale (czyli wspólnie) księstwem czerskim, zaś po bezpotomnej śmierci 

stryja Siemowita II (1345) także księstwem rawskim. W 1349 roku bracia przeprowadzili podział: Siemowit otrzy-

mał Czersk, Rawę i Liw, zaś młodszy Kazimierz – Warszawę. W 1351 roku po bezpotomnej śmierci Bolesława III 

płockiego objął Gostynin, a w 1355 roku Płock – jako lenno od króla Kazimierza Wielkiego; po śmierci brata także 

Warszawę. Po śmierci Kazimierza Wielkiego (1370) Siemowit stał się w pełni niezależnym władcą całego Mazow-

sza; lecz już wkrótce (1373) podzielił je między synów: Janusza I Starszego (Czersk, Liw, Warszawa, Nur, Łomża, 

Ciechanów, Różan, Zakroczym i Wyszogród) i Siemowita IV (Płock, Zawkrze, Wizna, Rawa, Gostynin, Sochaczew). 

Książę miał dwie żony: Eufemię († 1356), księżniczkę opawską, i Annę († 1368), księżniczkę ziębicką. Zmarł 

w 1381 roku. Został pochowany w katedrze płockiej.

� Pieczęć księcia mazowieckiego Siemowita III z 1371 roku
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� Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny w Czerwińsku nad Wisłą

� Kościół św. Zygmunta w Łosicach

� Jezuicki kościół Matki Bożej Łaskawej  
w Warszawie

� Kazimierz Odnowiciel z Chronica Polonorum 
Macieja Miechowity z 1519 roku

Nieco historii

Jak można wnioskować z najwcześniejszych opisów państwa 
Mieszka I, Mazowsze również znajdowało się pod jego panowa-
niem. Najprawdopodobniej włączenie tych ziem (poprzez podbój) 
do państwa gnieźnieńskiego następowało etapami w pierwszej 
połowie X wieku.

Rozpad pierwszej monarchii piastowskiej w 1038 roku stał 
się na Mazowszu impulsem do podjęcia próby stworzenia wła-
snej dynastii. Najpierw jednak księciem (princeps) po śmierci 
Mieszka II uznany został jego dawny cześnik* – Miecław, za któ-
rego rządów na 12 lat nastąpiło uniezależnienie się Mazowsza 
od centralnego ośrodka władzy. W 1047 roku kontrolę nad tym 
obszarem odzyskał syn Mieszka II – Kazimierz Odnowiciel. W na-
stępnym pokoleniu Mazowsze otrzymał średni syn Kazimierza – 
Władysław I Herman. Jego ulubioną rezydencją był Płock. Został 
zresztą pochowany w katedrze płockiej (1102). Od tej pory było 
to miejsce pochówków książęcych aż do XV wieku. Po śmierci 
Władysława Hermana dzielnica mazowiecka została włączona do 
państwa Bolesława Krzywoustego. Z tym władcą wiążą się też po-
czątki powstania najpiękniejszego zabytku romańskiego na Ma-
zowszu – kościoła klasztornego w Czerwińsku, którego budowę 
wspierał później także syn Krzywoustego, Bolesław Kędzierzawy.

Według podziału Bolesława Krzywoustego w 1138 roku pro-
wincja mazowiecka z ośrodkami w Płocku i Czersku stała się 
dzielnicą księcia Bolesława Kędzierzawego († 1173). Dla historii 
tego regionu przełomowe znaczenie miało panowanie w dzielnicy 
mazowieckiej księcia Konrada I (1197 lub 1200–1247), syna 
Kazimierza Sprawiedliwego, a wnuka Bolesława Krzywouste-
go. Dopiero po jego śmierci Mazowsze wkroczyło w okres roz-
bicia feudalnego* i to wówczas, na kilka stuleci, oddzieliło się 

CZY WIECIE, ŻE… 

pełną genealogię* Piastów – w tym linię 

Piastów mazowieckich – przedstawił 

w swoim dziele z 1895 roku Oswald Balzer. 

O wadze tego opracowania może świadczyć 

fakt, że zostało wydane ponownie w roku 

2005. Jest ono również dostępne on-line 

w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod 

adresem:  www.wbc.poznan.pl.

uposażenie biskupstw, kapituł, klasztorów i probostw. W tym sa-
mym czasie dobra królewskie obejmowały tu 50 miast i 386 wsi.

W obecnych granicach Województwa Mazowieckiego znalazły 
się także obszary z dwóch innych diecezji: na południu z diece-
zji krakowskiej (dziekania kielecka, dekanaty Radom i Zwoleń 
oraz dekanat Kunów z prepozytury* kieleckiej); zaś na wschodzie 
z utworzonej w 1404 roku diecezji łuckiej – archidiakonat brzeski.

Zakony
Pierwsi mnisi – benedyktyni – pojawili się w Płocku już w pierw-

szej połowie XI wieku. W późniejszym okresie utworzone przez nich 
opactwo św. Wojciecha znajdowało się pod szczególną opieką bi-
skupów. W następnym stuleciu powstał klasztor Kanoników Regu-
larnych w Czerwińsku nad Wisłą; a w 1185 roku  pierwszy klasztor 
zgromadzenia żeńskiego – norbertanek w Płocku. W XIII wieku 
z fundacji księcia Konrada I (1225) wybudowana została pierwsza 
placówka zakonu dominikanów w Płocku; kolejne klasztory domini-
kańskie powstały z fundacji Siemowita I – w Sochaczewie (1254) 
i w Warce (1255). W następnym stuleciu stanęły trzy klasztory 
augustianów (w Warszawie, Rawie Mazowieckiej i Ciechanowie). 
W XV wieku pojawili się na Mazowszu franciszkanie konwentu-
alni (w Wyszogrodzie) i obserwanci (w Warszawie i w Łowiczu), 
a w Płońsku ufundowano klasztor Karmelitów.

W wieku XVI na Mazowszu rozpoczął swoją działalność zakon no-
wego typu – jezuici, którzy otworzyli kolegium w Pułtusku (1566), 
a potem kolejne – w Płocku i Warszawie. W następnych wiekach po-
wstawać będą nowe klasztory wielkiej rodziny franciszkańskiej: ber-
nardyńskie (Ostrołęka, Przasnysz, Ratowo, Strzegocin), kapucyńskie 
(Łomża, Zakroczym, Warszawa) i reformackie (Płock, Pułtusk).

�Pofranciszkański klasztor i kościół Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Warce



Janusz I Starszy książę mazowiecki (ok. 1346–1429) – syn Siemowita III, w 1381 roku objął samodzielne 

panowanie na ziemiach warszawskiej, nurskiej, liwskiej, łomżyńskiej, ciechanowskiej, wyszogrodzkiej 

i zakroczymskiej, a więc głównie na Mazowszu wschodnim. W swoich działaniach skoncentrował się na 

rozbudowie gospodarczej tych ziem. Lokował lub relokował przeszło 20 miast, w tym ośrodki takie jak 

Ciechanów, Łomża, Grójec, Przasnysz czy Ostrołęka. Wznosił i rozbudowywał zamki (między innymi w Czersku, 

Liwie i Ciechanowie), ufundował około 20 kościołów parafialnych. Panowanie Janusza I istotnie wpłynęło 

na rozwój Warszawy: w początkach XV wieku podjął liczne działania zmierzające do utworzenia tu swojej 

głównej rezydencji. W tym celu przeniósł tutaj zgromadzenie kanoników z Czerska i uzyskał podniesienie 

warszawskiego kościoła św. Jana do godności kolegiaty, a także lokował Nową Warszawę.

� Pieczęć Janusza I Starszego z 1376 roku
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Trzeba jednak zauważyć, że duchowni pochodzący z Mazow-
sza w dużej liczbie zasiadali w kapitułach w innych diecezjach niż 
płocka (a także poza archidiakonatami łowickim i warszawskim), 
na przykład w połowie XVI wieku służyli w diecezjach żmudzkiej 
i wileńskiej. Podobnie zresztą jak przedstawiciele rycerstwa ma-
zowieckiego, którego potomków znajduje się wśród szlachty Pod-
lasia, Rusi Czerwonej i Podola, a po unii lubelskiej (1569) także 
Wołynia i Ukrainy. Po inkorporacji (1529) Mazowszanie stanowili 
najliczniejszą grupę wśród rządców i urzędników gospodarczych, 
dworzan oraz służby dworskiej królowej Bony, Zygmunta Augu-
sta, Anny Jagiellonki i Wazów. Byli ludźmi energicznymi i facho-
wymi, wielu z nich piastowało urząd marszałka sejmu i Trybunału 
Koronnego, pełnili też funkcje senatorskie i centralne w Koronie 
i Wielkim Księstwie Litewskim, a także służyli umiejętnościami 
dyplomatycznymi.

Inkorporacje

Proces ponownego zbliżania się Mazowsza do Korony rozpo-
czął się faktycznie w połowie XIV wieku, kiedy Kazimierz Wielki 
odebrał hołdy lenne od książąt mazowieckich: Kazimierza I i Sie-
mowita III. Choć relacja ta miała charakter osobisty i wygasła 
z chwilą śmierci króla w 1370 roku, to znalazła swoje przedłuże-
nie w polityce syna Siemowita – Janusza I, który konsekwentnie 
utrzymywał bliskie związki z władcami Polski. 

Właściwy proces inkorporacji Mazowsza rozpoczął się jednak 
dopiero w drugiej połowie XV wieku i postępował stopniowo do 
lat dwudziestych XVI wieku. W 1462 roku wygasła linia księcia 
mazowieckiego Władysława I. Po śmierci jego małoletnich synów 
Siemowita VI i Władysława II, rządzących w niedziale*, ich dziel-
nice przejął król polski Kazimierz Jagiellończyk, toczący wówczas 
wojnę trzynastoletnią z zakonem krzyżackim. Były to dzielnice 
z ośrodkami w Rawie, Gostyninie i Sochaczewie oraz w Bełzie. 
Jako ostatnią włączono dzielnicę sochaczewską w 1476 roku. 
Sąd lenny, powołany na dworze królewskim, przyznał Koronie 
w 1468 roku także pozostałe ziemie po zmarłych książętach: 
płocką i wiską. Jednak pozostały one nadal w rękach książąt ma-
zowieckich. W 1488 roku Konrad III Rudy, książę czerski, po 
bezpotomnej śmierci brata Bolesława V zagarnął dla siebie jego 
dzielnice: warszawską i zakroczymską. Książęta mazowieccy nie 
uznawali prawa lennego, a tylko swoje prawo dziedziczne. Ten 
sam książę, gdy w lutym 1495 roku zmarł bezpotomnie Janusz 
II książę płocki i wiski, zajął jego dzielnicę. Król, na sejmie ko-
ronnym w lutym 1496 roku w Piotrkowie Trybunalskim, oznajmił  

CZY WIECIE, ŻE… 

w wyniku złożenia hołdu Kazimierzowi 

Wielkiemu książęta mazowieccy przyjęli 

do swoich herbów i na pieczęcie znak orła 

niekoronowanego zamiast używanego 

dotychczas skrzydlatego smoka, herbu 

dzielnicy czerskiej.

politycznie od reszty ziem polskich; co oznaczało też, że prze-
stało być jedną z jej równorzędnych ziem, a stało się terenem 
peryferyjnym.

Kolejnym władcą jednoczącym Mazowsze był wnuk Konra-
da – Bolesław II (1251–1313), ale po jego śmierci znów na-
stąpił rozpad na mniejsze dzielnice. W XIV wieku Mazowsze 
leżące między Królestwem Polskim a państwem krzyżackim ule-
gało różnym wpływom i naciskom zewnętrznym. Na skutek tego 
w 1329 roku książę płocki Wacław (Wańko) musiał złożyć hołd 
lenny* sprzymierzeńcowi Krzyżaków, królowi czeskiemu Janowi 
Luksemburskiemu. Natomiast w 1351 roku całe Mazowsze stało 
się państwem lennym Królestwa Polskiego. Zhołdowanie Mazow-
sza przez Kazimierza Wielkiego miało dalekosiężne skutki, nie 
tylko polityczne, ale i społeczno-gospodarcze dla całej dzielnicy. 
I choć ziemie te wciąż były odrębnym organizmem politycznym, 
a jeden z książąt – Siemowit III – w 1370 roku na krótko zjed-
noczył całe Mazowsze, coraz wyraźniejsze stawało się powiązanie 
Księstwa Mazowieckiego z Koroną.

Także przedstawiciele władz kościelnych niekiedy dość osten-
tacyjnie manifestowali swoją niezależność od Królestwa Polskie-
go. W czasie synodu* w Łęczycy w maju 1425 roku archidiakon* 
płocki Stanisław Pawłowski sprzeciwił się nałożeniu na ducho-
wieństwo diecezji płockiej podatku subsidium charitativum (do-
browolna wpłata na rzecz skarbu państwa), gdyż tak Księstwo, 
jak i diecezja leżały poza granicami Królestwa Polskiego. Innym 
przykładem może być sprawa uznania papieża Mikołaja V. Króle-
stwo Polskie uczyniło to dość późno, bo dopiero w 1447 roku; bi-
skupstwo płockie zaś do 1449 roku popierało antypapieża* Felik-
sa V. Podobną niezależność okazywała kapituła płocka w drugiej 
połowie XV wieku przy wyborze biskupów, dwukrotnie odrzucając 
kandydatów królewskich, a popierając Ścibora z Gościeńczyna 
(1463–1471) i księcia Kazimierza III (1471–1480).

CZY WIECIE, ŻE… 

po śmierci Jagiełły to właśnie Siemowit, 

książę płocki, na zjeździe w Opatowie 

(13 lipca 1434) został kandydatem na 

jego następcę. Po elekcji syna Władysła-

wa Jagiełły – Władysława III (później 

określanego mianem Warneńczyka), książę 

poczuł się urażony tym, że nie został nawet 

opiekunem małoletniego władcy.

Pieczęć Władysława Warneńczyka �

� Skrzydlaty smok, czyli żmij piastowski (smok 
piastowski) z herbu książąt mazowieckich linii 
czerskiej i godła księstwa czerskiego

� Nadanie w 1329 roku przez króla czeskiego 
Jana Luksemburskiego, księciu płockiemu Wa-
cławowi w lenno Wyszogrodu i Gostynina 



Tablica podziałów Mazowsza w latach 1370–1526 (A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370–1525, Wrocław 1962)
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lennikowi, że ponieważ nie złożył on hołdu, traci wszystkie zie-
mie, a tylko z łaski króla zachować może ziemię czerską i doży-
wotnio warszawską, wyszogrodzką, zakroczymską, ciechanowską 
oraz łomżyńską. W celu poprawienia swej sytuacji Konrad na 
przełomie 1496 i 1497 roku ożenił się po raz trzeci, tym razem 
z Anną – córką Mikołaja Radziwiłła, wojewody wileńskiego i kanc-
lerza Wielkiego Księstwa. To udane małżeństwo dało księciu po-
sag w wysokości 20 tysięcy dukatów, a także dwóch synów. Po 
śmierci Konrada młoda wdowa wyprosiła w dziedziczne lenno* 
ziemię warszawską i łomżyńską u następcy Jana I Olbrachta – 
króla Aleksandra, a u kolejnego władcy – Zygmunta – w 1511 
roku także ziemię wiską. Na sejmie piotrkowskim w 1504 roku 
król oddał ziemię warszawską w lenno małoletnim synom Konra-
da – Stanisławowi i Januszowi, będącym pod opieką matki. Ma-
zowsze zapłaciło taksę infeudacyjną* (opłatę za nadanie prawa 
lennego) w wysokości 30 tysięcy dukatów. Był to znaczny dochód 
dla skarbca królewskiego. Z drugiej jednak strony o całe poko-
lenie opóźniło to zespolenie Mazowsza z Koroną. Nastąpiło to 
dopiero w drugiej połowie lat dwudziestych XVI wieku, po bezpo-
tomnej śmierci dwóch ostatnich książąt – Stanisława i Janusz III. 
Włączone do Królestwa Polskiego ziemie podzielone zostały na 
trzy województwa, przemianowane z dawnych księstw: płockie, 
rawskie oraz mazowieckie, które znacznie różniły się wielko-
ścią, a łącznie zajmowały 33 493 km2. Mazowsze miało niemal 
tyle samo osad (ponad 100 miast i 6500 wsi) co Wielkopolska 
(w szerszych granicach sześciu województw) na prawie dwukrot-
nie większym obszarze. Znajdowały się tu znaczne dobra domeny 
książęcej. W województwie płockim do dóbr monarszych należały 
cztery miasta i 14 wsi; w województwie rawskim – dziesięć miast 
i 73 wsie, zaś w mazowieckim – 36 miast i 282 wsie.

� Król Kazimierz IV Jagiellończyk na grafice 
z XV wieku

�Ostatni książęta mazowieccy: Janusz III, 
Stanisław I i Anna

� Nagrobek ostatnich Piastów mazowieckich  
w katedrze św. Jana w Warszawie 
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KONRAD I 
] 1187/1188 

= 31 sierpnia 1247
ks. mazowiecki, kujawski, krakowski, łęczycki

x. Agafia, c. Świętosława ks. włodzimiersko-wołyńskiego

BOLESŁAW I 
] około 1208 

= po 25 lutego 1248
ks. sandomierski, sieradzki, mazowiecki

x. 1. Gertruda,  c. Henryka II Pobożnego ks. wrocławskiego
x. 2. Anastazja, c. Aleksandra ks. bełskiego

SIEMOWIT I 
] około 1228 

= 23 czerwca 1262
ks. czerski, mazowiecki

x. Perejasława, c. Daniela ks. halickiego

KONRAD II 
] 1248/1250 

= 25 czerwca 1294
ks. czerski

x. Jadwiga, c. Bolesława II Łysego (Rogatki)
ks. legnickiego

SIEMOWIT II 
] 1283 

= 18 lutego 1345
ks. wiski, rawski

x. N.N.

TROJDEN I 
] 1284/1286 

= 13 marca 1341
ks. czerski, sochaczewski

x. Maria, c. Jerzego I króla halicza

BOLESŁAW II 
] po 1251 

= 20 kwietnia 1313
ks. płocki, mazowiecki

x. 1. Gaudamunda, c. Trojdena ks. litewskiego
x. 2. Kunegunda, c. Przemysława Ottokara II króla czeskiego

JANUSZ II 
] przed 1455 

= 16 lutego 1495
ks. łomżyński, ciechanowski, płocki, wiski

SIEMOWIT VI 
] 2 stycznia 1446 
= 1 stycznia 1462

ks. płocki, wiski, zawkrzeński, rawski, sochaczewski, 
gostyński, bełski

WŁADYSŁAW II 
] po 31 października 1448 

= 27 lutego 1462
ks. płocki, wiski, zawkrzeński, rawski, sochaczewski, 

gostyński, bełski

KATARZYNA II 
= po 29 marca 1475

x. Michał Bolesław ks. litewski

WŁADYSŁAW I 
] 1398/1411

 = 11/12 grudnia 1455
ks. płocki, wiski, zawkrzeński, ciechanowski, rawski, 

sochaczewski, gostyński, bełski
x. Anna, c. Konrada V ks. oleśnickiego 

= przed 29 marca 1481

KAZIMIERZ II 
] 1396/1407 

= 15 września 1442
ks. bełski

x. Małgorzata, c. Wincentego z Szamotuł

TROJDEN II 
] 1397/1410 

= 24 lipca 1427
ks. mazowiecki

KAZIMIERZ I 
] najpóźniej 1314 

= 26 czerwca 1355
ks. czerski, rawski, sochaczewski, warszawski

WACŁAW (Wańko) 
] 1293 

= 23 maja 1336
ks. płocki 

x. Elżbieta, c. Gedymina wielkiego ks. litewskiego

BOLESŁAW III 
] 1322/1330 

= 20 sierpnia 1351
ks. płocki, sochaczewski, wiski

SIEMOWIT III 
] najpóźniej 1313  

= 16 czerwca 1381
ks. czerski, rawski, wiski, płocki

x. 1. Eufemia, c. Mikołaja II ks. opawskiego
x. N.N., c. ks. ziembickiego

SIEMOWIT IV 
] przed 1352 

= między 5 grudnia 1425
a 21 stycznia 1426

ks. rawski, sochaczewski, płocki, gostyński, płoński, wiski, kujawski, bełski
x. Aleksandra, c. Olgierda wielkiego ks. litewskiego 

= 19 czerwca 1434

BOLESŁAW V 
] przed 1454 

= 27 czerwca 1488
ks. warszawski, zakroczymski, nurski, płocki, wiski,

x. Anna, c. Zygmunta Uhnowskiego wojewody bełskiego

JANUSZ III 
] 1501/1502 

= 9/10 marca 1526
ks. czerski, warszawski, zakroczymski, ciechanowski, 

łomżyński, wyszogrodzki, nowogrodzki

SIEMOWIT V 
] około 1389 

= 17 lutego 1442
ks. rawski, gostyński, sochaczewski

x. 1. Małgorzata, c. Jana II ks. raciborskiego

ALEKSANDER 
] 1400 

= 2 czerwca 1444
biskup trydencki, patriarcha akwilejski

KAZIMIERZ III 
] 1448/1449 

= 9 czerwca 1480
ks. płocki, wyszogrodzki, płoński, zakroczymski, wiski, 

biskup płocki

STANISŁAW I 
] 17 maja 1500 

= 8 sierpnia 1525
ks. czerski, warszawski, zakroczymski, ciechanowski, 

łomżyński, wyszogrodzki, nowogrodzki

HENRYK 
] 1368/1370 

= zima 1392/1393
biskup płocki 1391–1392

x. Ryngałła, c. Kiejstuta ks. litewskiego

BOLESŁAW  JANUSZOWIC 
] 1385/1386 

= 1428
ks. mazowiecki

x. Anna, c. Iwana Olgimuntowicza
 ks. holszańskiego = 1458

BOLESŁAW  IV 
] przed 1421 

= 10 września 1454
ks. warszawski, czerski, zakroczymski, ciechanowski, łomżyński

x. Barbara, ks. ruska 
= między 22 czerwca 1482, a przed 9 czerwca 1497

KONRAD  III RUDY
] przed 1448 

= 28 października 1503
ks. czerski, warszawski, zakroczymski, nurski, płocki, wiski, wyszogrodzki, ciechanowski, łomżyński

x. 1. Magdalena, c. Stanisława Stawrota mieszczanina krakowskiego
x. 2. N.N., c. Aleksego, mieszczka

x. 3. Anna, c. Mikołaja Radziwiłłowicza, wojewody wileńskiego 
= 14 / 15 marca 1522

ANNA 
] 1488  

= po 26 stycznia 1557
x. Stanisław Odrowąż ze Sprowy wojewoda ruski

JANUSZ I STARSZY  
] około 1346

= 8 grudnia 1429
ks. wyszogrodzki, ciechanowski, zakroczymski, czerski, warszawski

x. Danuta Anna, c. Kiejstuta ks. litewskiego

]   –  data urodzin
=   –  data śmierci
x.   –  żona lub mąż
c.   –  córka
N.N. –  imię nieznane
ks.   –  książę, księżna

Uproszczone drzewo genealogiczne książąt mazowieckich
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plemiennych – przekształcał się stopniowo w państwie piastowskim 
w zjazd dostojników. Już w XIII wieku, podczas rozbicia dzielnico-
wego, książęta zwoływali takie zjazdy (colloquia), a uczestniczyli 
w nich zapewne ważniejsi urzędnicy ziemscy oraz rycerze. Prze-
kazy źródłowe potwierdzają zwoływanie ich przez Konrada I i jego 
następców. W końcu XIV wieku Siemowit III ustalał i ogłaszał na 
zjeździe swoje reformy sądownicze oraz administracyjne w obecno-
ści kasztelanów* z ziem Księstwa Mazowieckiego: Wizny, Socha-
czewa, Rawy, Warszawy, Wyszogrodu i Gostynina.

Książęta mazowieccy sprawowali rządy, opierając się na lokalnej 
elicie władzy. Wprawdzie dwór był otoczony głównie ludźmi pocho-
dzącymi z ziem warszawskiej i czerskiej, ale poszczególni książęta 
często odwoływali się także do opinii doradców pochodzących z in-
nych ziem. Od końca XIV wieku działały zalążki przyszłych instytucji 
przedstawicielstwa stanowego na Mazowszu; były to wspomniane 
zjazdy rady książęcej oraz urzędników z danej ziemi, które odbywały 
się w miarę regularnie, zazwyczaj przy okazji wieców sądowych. Po-
czątkowo nazywano te zjazdy rokami wielkimi lub książęcymi. Ich 
kompetencje jeszcze nie w pełni odpowiadały przyszłemu sejmowi, 
ale na pewno nie ograniczały się tylko do uprawnień sądowniczych.

Od końca XV wieku w skład sejmu mazowieckiego zaczynają 
wchodzić posłowie szlacheccy wybierani na sejmikach. Na zjazdach 
tych, obok procesów sądowych prowadzonych w obecności księcia 
jako najwyższej instancji sądownictwa ziemskiego, podejmowano 
także sprawy administracyjne (spory szlachty z urzędnikami, roz-
graniczenia powiatów), ustawodawcze, polityczne, społeczne (takie 
jak zbiegostwo* kmieci), własnościowe, gospodarcze i finansowe 
Księstwa oraz relacji z Kościołem. Szczególnie pod koniec XV wieku 
sejmy i sejmiki mazowieckie były forum, na którym omawiano różne 
problemy polityczne, przekraczające granice lokalne.

Na ponad 130 takich zjazdów z ostatnich 70 lat istnienia nie-
zależnego Księstwa Mazowieckiego trzy czwarte odbyło się w Za-
kroczymiu (57) i w Warszawie (44). Natomiast pozostałe miały 
miejsce w małych miejscowościach, co świadczy o uczestnictwie 
społeczności lokalnej w stanowieniu prawa. Sejm wschodniego 
Mazowsza zwołany został po raz ostatni w 1528 roku. Od cza-
su inkorporacji Mazowsza sejmiki ziemskie* zaczęły przejawiać 
znaczną aktywność, a na ich działalność w coraz większym stop-
niu wpływała średnia szlachta.

Sądownictwo ziemskie i grodzkie – księgi sądowe
Od końca XIV wieku znajdujemy pisemne potwierdzenie, że na 

Mazowszu odbywały się regularne wiece sądowe – roczki*, w trak-
cie których urzędnicy z danej ziemi rozpatrywali sprawy niesporne, 

Małżeństwa i koligacje polityczne* Piastów mazowieckich

Poczet książąt mazowieckich, od potomków Konrada I z po-
czątków XIII wieku aż do dwóch ostatnich książąt – Stanisława 
i Janusza III, zmarłych w drugiej dekadzie XVI wieku, obejmu-
je – według wyliczeń autora Rodowodu Piastów mazowieckich, 
Kazimierza Jasińskiego – w sumie dziesięć pokoleń i 75 ziden-
tyfikowanych książąt i księżniczek o piastowskim rodowodzie. 
Rozdrobnione księstwa i ziemie, nad którymi sprawowali władzę 
poszczególni książęta (często w niedziale), sprawiają wrażenie ist-
nej mozaiki (patrz: tabela Adama Wolffa, strona 63).

I choć wydawać by się mogło, że władcy ci nie mieli raczej 
większych wpływów, to ich związki rodzinne ukazują coś zupeł-
nie innego. Bliskie relacje łączyły władców Mazowsza na przykład 
z Rusią: żoną Konrada I była Agafia († 1248), księżniczka no-
wogrodzka i siewierska, z którą miał kilkanaścioro dzieci; jej syn 
Siemowit I poślubił Perejasławę († 1283), córkę Daniela, króla 
halickiego. 

Innym obszarem geograficznym, z którego pochodziły małżon-
ki książąt, była Litwa, co miało chronić Mazowsze przed nisz-
czącymi najazdami. Żoną Bolesława II, księcia płockiego, syna 
Siemowita I, była Gaudemunda Zofia († 1288), córka Trojdena, 
wielkiego księcia litewskiego. Wacław (Wańko), książę płocki, 
ożenił się z kolei z Elżbietą († 1364), córką Giedymina, wielkiego 
księcia litewskiego, a jej siostra Anna została żoną króla polskie-
go Kazimierza Wielkiego. Trzej synowie Siemowita III także mieli 
za żony księżniczki litewskie: Janusz, książę warszawski – Danu-
tę Annę († 1448), Henryk – Ryngałłę Annę († 1433), obie były 
córkami wielkiego księcia Kiejstuta; zaś Siemowit IV, książę ma-
zowiecki i bełski – Aleksandrę († 1434), córkę wielkiego księcia 
Olgierda i ulubioną siostrę króla polskiego Władysława Jagiełły. 
Także księżna Anna († 1522), matka dwóch ostatnich książąt 
mazowieckich, była Litwinką – córką wojewody wileńskiego Miko-
łaja Radziwiłła, o czym już wspomnieliśmy.

Również z córkami możnowładców śląskich chętnie wcho-
dzono w związki małżeńskie. Z księstw śląskich pochodziły na 
przykład: Jadwiga żona Konrada II, Eufemia żona Siemowita III  
i Małgorzata żona Siemowita V.

Instytucje życia publicznego

Sejm i sejmiki mazowieckie
Wywodzący się jeszcze z czasów przedpaństwowych wiec – 

zgromadzenie dorosłych mężczyzn decydujących o sprawach 

CZY WIECIE, ŻE… 

Cymbarka († 1429), córka Siemowita  IV, 

a siostra Marii, wyszła za mąż za księcia 

austriackiego Ernesta I Żelaznego, z którym 

miała dziewięcioro dzieci. Cymbarka może 

zostać nazwana „matką Habsburgów”, gdyż 

jak podkreśla Kazimierz Jasiński, od niej 

wywodzą się niemal wszyscy późniejsi 

Habsburgowie, a jej syn Fryderyk został 

cesarzem.

MAZOWIECCY  
BARTNICY*  
I ICH PRAWA 

W XVI i XVII wieku na terenach północnego 

Mazowsza zostały ustanowione prawa 

bartne. Były to szczegółowe rozporządzenia 

regulujące życie i pracę bartników. 

Z 1559 roku pochodziło prawo bartników 

w starostwie przasnyskim spisane przez 

Krzysztofa Niszczyckiego, mające 94 

paragrafy; zaś z 1616 roku Stanisława 

Skrodzkiego porządek prawa bartnego 

dla starostwa łomżyńskiego ze 117 

paragrafami. Prawo bartne ze wsi Jabłonna, 

leżącej na prawym brzegu Wisły, na północ 

od obecnej granicy Wielkiej Warszawy, 

mimo że ma tylko sześć paragrafów, 

zasługuje na uwagę z co najmniej dwóch 

powodów. Po pierwsze, są to jedyne 

znane mazowieckie rozporządzenia 

bartne odnoszące się do dóbr niebędących 

w posiadaniu władcy, lecz do dóbr 

kościelnych. Jabłonna należała wówczas do 

biskupstwa płockiego. Po drugie, inaczej niż 

w starostwach przasnyskim i łomżyńskim, 

dla których znane są prawa bartne z lat 

1559 i 1616, w kluczu jabłonowskim 

bartnicy nie stanowili wyodrębnionej pod 

względem prawnym grupy ludności. Nie 

mieli tu ani własnej organizacji bartnej, ani 

odrębnego sądu bartnego. W Jabłonnie 

byli pełnoprawnymi członkami wspólnoty 

wiejskiej – gminy – i dlatego ich sprawy 

rozpatrywano przed sądem wiejskim.

Księżna Cymbarka mazowiecka, portret pędzla 
Antoniego Boys z około 1580 roku �

Dokument Konrada I z 1242 roku dotyczący 
spornych granic we wsi Barkowice, między 
klasztorem cystersów w Sulejowie  
a norbertanów w Witowie�
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Księgi ziemskie płockie 1400–1793 210

Księgi grodzkie płockie 1444–1794 748

Księgi ziemskie szreńskie 1551–1647 1

Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie 1548–1799 584

Księgi ziemskie przasnyskie 1585–1797 46

Księgi grodzkie przasnyskie 1762–1796 64

Księgi ziemskie wyszogrodzkie 1428–1791 80

Księgi grodzkie wyszogrodzkie 1532–1796 258

Księgi ziemskie zakroczymskie 1405–1800 165

Księgi grodzkie zakroczymskie 1481–1795 296

Księgi ziemskie nowomiejskie 1710–1799 16

Księgi grodzkie nowomiejskie 1774–1797 45

Księgi ziemskie różańskie 1552–1792 14

Księgi grodzkie różańskie 1480–1802 236

Księgi ziemskie i grodzkie makowskie 1658–1795 42

Księgi ziemskie wieluńskie 1513–1773 18

Księgi grodzkie sieluńskie 1490–1794 30

Księgi grodzkie pułtuskie 1506–1800 23

Księgi ziemskie i grodzkie nurskie 1601–1806 259

Księgi ziemskie i grodzkie ostrowskie 1573–1798 2

Księgi ziemskie ostrołęckie 1542–1782 33

Księgi grodzkie ostrołęckie 1549–1784 23

Księgi grodzkie gostynińskie 1693–1793 2

Księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie 
i gąbińskie 1624–1793 12

łącznie: 3477 tomów 
(jednostek archiwalnych)

Odmienność funkcjonowania mazowieckich akt sądowych ma 
swoje źródła w pierwotnej odrębności systemu prawnego – Księ-
stwo Mazowieckie jeszcze po inkorporacji, do 1576 roku, rządziło 
się własnym systemem prawnym.

Miasta mazowieckie

Powstanie samorządu miejskiego łączy się ściśle z lokacją 
miasta na tak zwanym prawie niemieckim; na Mazowszu obo-
wiązywała przede wszystkim chełmińska odmiana tego prawa. 
Przemiany społeczne i gospodarcze, dokonujące się w ciągu 

dziś powiedzielibyśmy cywilne, szlachty. Sąd ziemski był sądem 
pierwszej instancji dla szlachty osiadłej. I tak na przykład w skład 
sądu ziemskiego błońskiego (sądu ziemi warszawskiej urzędujące-
go na wyjazdowych sesjach w Błoniu) wchodzili przede wszystkim 
urzędnicy: sędzia, podsędek*, czasem starosta*, podkomorzy*, 
prokurator i pisarz*. Począwszy od drugiej ćwierci XVI wieku, rocz-
ki ziemskie odbywały się coraz rzadziej, kilka razy w roku.

W tym czasie znaczenia nabierają też sądy namiestnika władcy 
na określonym obszarze – starosty, czyli sądy grodzkie. Rozstrzyga-
no na nich sprawy karne według tak zwanych czterech artykułów 
grodzkich, obejmujących najcięższe przestępstwa przeciwko zdro-
wiu, życiu, czci i majątkowi szlachcica: podpalenie, napad na dom, 
rabunek na drodze publicznej, gwałt. Sąd grodzki sprawował również 
jurysdykcję we wszystkich sprawach nad mieszkającą na podlegają-
cym mu terytorium szlachtą nieosiadłą. Problemy z regularnym od-
bywaniem sesji przez sądy ziemskie sprawiły, że sądy grodzkie przej-
mowały wiele spraw, którymi wcześniej zajmowały się sądy ziemskie.

Przechowywana obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie spuścizna aktowa mazowieckich sądów ziemskich 
i grodzkich jest obszerna (patrz: tabela poniżej). To blisko 3500 
jednostek archiwalnych obejmujących okres od XV do końca 
XVIII wieku. Księgi te prowadzono głównie po łacinie, choć od 
XVI wieku, a zwłaszcza w wiekach XVII i XVIII, coraz częściej poja-
wia się w nich język polski. Najstarsza zachowana do dnia dzisiej-
szego księga sądu ziemskiego płockiego sięga roku 1404; księgi 
tego sądu obejmują okres od XV do końca XVIII wieku. Podobnie 
jest z aktami sądów grodzkich. Natomiast księgi ziemskie i grodz-
kie radomskie nie zachowały się do dnia dzisiejszego – spłonęły 
w Warszawie we wrześniu 1944 roku.

Zachowane księgi sądowe są nieocenionym źródłem do ba-
dania dziejów społecznych i historii mazowieckich instytucji, 
dostarczają informacji między innymi na temat stanu bezpie-
czeństwa w regionie, zmian własności, obrotu ziemią, relacji ro-
dzinnych czy funkcjonowania lokalnych urzędów.

Zachowane w Archiwum Głównym Akt Dawnych  
mazowieckie księgi ziemskie i grodzkie

nazwa ksiąg lata liczba 
tomów

Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie 1417–1796 223

Księgi ziemskie błońskie 1428–1713 24

Księgi ziemskie tarczyńskie 1439–1659 23

KSIĘSTWO  
SIELUŃSKIE

Pewną osobliwością w skali całego państwa 

było Księstwo Sieluńskie, terytorium 

podlegające władzy zwierzchniej 

proboszcza kościoła katedralnego w Płocku. 

W Sieluniu, w centrum administracyjnym 

tych dóbr stopniowo zaczął funkcjonować 

gród, którego starosta nie był mianowany 

przez księcia, a później króla, lecz przez 

prepozyta (proboszcza) płockiego. Poza 

starostą istnieli również inni urzędnicy: 

podkomorzy, sędzia i pisarz. Zamieszkująca 

ten obszar szlachta z formalnego punktu 

widzenia nie mogła być uważana za równą 

szlachcie mazowieckiej i szerzej – szlachcie 

z całej Rzeczypospolitej. Długotrwała walka 

o przyznanie pełni praw szlacheckich 

zakończyła się sukcesem dopiero  

29 listopada 1791 roku podczas Sejmu 

Czteroletniego.

W czasach Księstwa Warszawskiego na-

poleoński marszałek Michel Ney otrzymał 

Księstwo Sieluńskie jako uposażenie.

Sąd ziemski na grafice z 1594 roku �

Kościół św. Stanisława w Sieluniu �

�Diariusz Sejmu z 1788 roku
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�Medal wybity w 1791 roku dla upamiętnie-
nia uchwalenia prawa o miastach

XIV i XV wieku, zwłaszcza użycie pieniądza na masową skalę 
we wszystkich transakcjach oraz wyodrębnienie grupy miesz-
czan i poddanie ich sądownictwu miejskiemu, sprawiły, że do-
tychczasowa sytuacja prawna miast wymagała nowych rozwiązań 
i uregulowań.

Zwykle miasto lokowano w ważnym ośrodku grodowym, a jego 
rynek przejmował funkcje podgrodzia targowego, i tak było na przy-
kład w przypadku Płocka w 1237 roku. W XIII wieku na Mazowszu 
dokonano jeszcze trzech lokacji (a na interesującym nas także ob-
szarze ziemi radomskiej kolejnych trzech), w XIV wieku – 36 (2), 
w XV wieku – 43 (6), w XVI wieku – 40 (20), w XVII wieku – 16 (1) 
i w XVIII wieku też 16 (1). Łącznie na obszarze tak zwanego histo-
rycznego Mazowsza dokonano lokacji 155 miast. Widać wyraźnie, 
że natężenie urbanizacji przypadło na okres XIV–XVI wieku.

Jednak to nie sam akt lokacji, choć niezwykle istotny dla dal-
szego rozwoju stosunków miejskich, lecz dopiero powołanie do 
życia za sprawą wyborów rady miejskiej rozpoczynało działanie sa-
morządu miejskiego.Rada miejska była wyłaniana spośród ogółu 
pełnoprawnych obywateli miasta (universitas civium, communitas 
civium, tota civitas) posiadających prawo miejskie. Przewodniczył 
jej burmistrz (proconsul, magister civium) zarządzający sprawami 
miejskimi oraz reprezentujący miasto. Od XVI wieku upowszechni-
ła się nazwa „magistrat” na określenie władz miejskich. Miejscem 
posiedzeń rajców* był ratusz miejski (praetorium), tu też odbywa-
no sądy i tu zwykle znajdowały się skarbiec miejski, i archiwum 
oraz więzienie.

Zasadnicze zmiany w administrowaniu ośrodkami miejskimi 
przyniosły dopiero lata reform stanisławowskich pod koniec XVIII 
wieku: Komisje Dobrego Porządku* (Boni Ordinis) i uchwały Sej-
mu Czteroletniego. Ujednolicono wówczas ustrój miast, nadając 
te same uprawnienia wszystkim mieszczanom, którzy mogli teraz 
znacznie łatwiej uzyskać obywatelstwo miasta.

�Prawo o miastach (właściwie Miasta
nasze królewskie wolne w państwach
Rzeczypospolitej), ustawa przyjęta przez Sejm 
Czteroletni w 1791 roku

� Ratusz Starego Miasta w Warszawie  
w 1701 roku



Sejm w 1611 roku, Stanisław Żółkiewski przed-
stawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi 
Władysławowi składających hołd braci Szuj-

skich (zdetronizowanego cara Rosji Wasyla IV 
Szujskiego i jego braci Dymitra i Iwana), dzieło 

Tomasza Dolabelli�

Symboliczne przedstawienie koncepcji ustroju 
Królestwa Polskiego z 1564 roku �

� Król Zygmunt August,  
portret z lat pięćdziesiątych XVI wieku

� Sala Senatu na zamku w Warszawie

Królowa Bona na drzeworycie z 1521 roku �
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MAZOWSZE W KORONIE 
(XVI–XVIII WIEK)

Lata od inkorporacji lenna mazowieckiego przez włączenie 
Mazowsza do Korony aż po schyłek rządów Zygmunta Augusta 
to okres, gdy dawne Księstwo Mazowieckie wraz ze swoimi insty-
tucjami politycznymi dostosowywało się do systemu ustrojowe-
go Królestwa. W województwach rawskim i płockim, które etap 
ustrojowej adaptacji* miały już dawno za sobą, instytucje par-
lamentarne* działały na takich samych zasadach jak w innych 
ziemiach Korony. Obywatele województwa rawskiego zbierali się 
w Sochaczewie, Rawie lub Gostyninie, zaś szlachta płocka w Ra-
ciążu. Mieszkańcy dzisiejszej ziemi radomskiej, mającej jeszcze 
starsze tradycje parlamentarne, uczestniczyli w sejmikach wo-
jewództwa sandomierskiego w Opatowie. Na Podlasiu, które do 
1569 roku było częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, sieć 
sejmikowa została utworzona odgórnie przez Zygmunta Augusta 
dopiero kilka lat przed unią lubelską. Po inkorporacji do Koro-
ny mieszkańcy Podlasia mogli swe prawa polityczne realizować 
poprzez udział (w zależności od miejsca osiadłości) w sejmikach 
w Drohiczynie, Mielniku lub Bielsku. Szlachta zamieszkująca tę 
część Podlasia, która od 1999 roku była włączona do Wojewódz-
twa Mazowieckiego (na przykład z okolic Węgrowa, Miedznej, Mo-
kobodów), udawała się na sejmiki do Drohiczyna. 

W późnych latach sześćdziesiątych XVI stulecia system parla-
mentarny dawnego Księstwa był już w miarę stabilny, w niewiel-
kim tylko stopniu różnił się od ogólnopolskich rozwiązań. Śmierć 
Zygmunta Augusta i doświadczenia pierwszego bezkrólewia zapo-
czątkowały nowy okres w dziejach Mazowsza – politycznego awan-
su dzielnicy aż do pełnego zespolenia z Koroną i Rzecząpospolitą.

Efektem wieloletnich procesów było przekształcenie się sejmu 
mazowieckiego z czasów udzielności Mazowsza w sejmik gene-
ralny* o kompetencjach podobnych do generału wielkopolskiego 
w Kole czy małopolskiego w Nowym Mieście Korczynie. Uczestni-
czyli w nim posłowie z sejmików partykularnych*, przede wszyst-
kim z dziesięciu mazowieckich ziem. Każda z nich miała prawo 

wysyłania na sejm walny dwóch delegatów, co czyniło reprezen-
tację Województwa Mazowieckiego wyjątkowo liczną. Niekiedy na 
mazowiecki zjazd generalny, który zwyczajowo odbywał się w War-
szawie, przyjeżdżali delegaci z województwa płockiego lub z sejmi-
ków województwa rawskiego. Sporadycznie pojawiali się również 
wysłannicy województwa podlaskiego. Szlachta z okolic Radomia 
mogła uczestniczyć w sejmikach generalnych w Małopolsce.

Sejmiki generalne pełniły przede wszystkim funkcje konsul-
tacyjne – pozwalały zapoznać się z opiniami i postanowieniami 
sejmików partykularnych, porozumieć się w sprawach o znacze-
niu ponadregionalnym, ewentualnie wypracować wspólne stano-
wisko przed sejmem walnym. To sejm walny, w którego czasie 
w ławach poselskich zasiadali obok siebie obywatele z różnych 
stron, od dalekiej Rusi po Wielkopolskę i Prusy Królewskie, przy-
spieszał proces integracji* „narodu politycznego” Rzeczypospo-
litej, pomagał w kształtowaniu poczucia wspólnoty, uczył myśle-
nia o sprawach ogólnopaństwowych. Oparty na idei partycypacji* 
system polityczny sprzyjał wytworzeniu się wspólnego zbioru war-
tości obywatelskich i kultury politycznej.

Właśnie uczestnictwo w życiu demokracji szlacheckiej w za-
sadniczy sposób przyczyniło się do zintegrowania Mazowsza, 
dzielnicy o długiej tradycji suwerenności, z Koroną i Królestwem 
Polskim. Nie był to proces łatwy – odmienność ekonomiczna 
i niski, w porównaniu z innymi województwami, status mate-
rialny szlachty mazowieckiej były niejednokrotnie przedmiotem 
drwin, prześmiewczych anegdot i powiedzeń. Jestem ja Mazur, 
Mazur bogaty, świecą się na mnie prześliczne saty: koszulkę 
mam dreliszkową, właśnie jakby muślinową, dratwami sytą. Mam 
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� Zygmunt III Waza, portret pędzla Marcina 
Kobera z około 1590 roku

� Anna Jagiellonka, miniatura z warsztatu 
Lucasa Cranacha Młodszego z 1555 roku

Henryk Walezy, portret pędzla François 
Quesnela z 1578 roku �
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W czasach Zygmunta III, gdy dwór królewski po pożarze Wa-
welu przeniesiono na stałe do Warszawy, miasto zaczęło się prze-
obrażać w rzeczywiste centrum życia politycznego kraju. Towa-
rzyszył temu systematyczny wzrost znaczenia mazowieckich elit 
dla państwa, co także sprzyjało zacieraniu się ostatnich różnic 
i regionalnych odrębności. U schyłku rządów Wazów zakończył 
się proces zrastania Mazowsza z Rzecząpospolitą. Odrębne pozo-
stawały jedynie: struktura ekonomiczno-społeczna oraz niektóre 
przepisy prawa (łącznie 46 artykułów), tak zwane ekscepta mazo-
wieckie*, zachowane decyzją sejmu w roku 1576. 

ja i zupan od świenta, co w nim mój pradziad pasał cielenta – 
głosił popularny wierszyk wykpiwający poza biedą specyficzne 
cechy mazowieckiej wymowy (przez językoznawców zwanej ma-
zurzeniem). W złośliwych przypowiastkach Mazur był nie tylko 
ubogi, ale również nieokrzesany, głupkowaty, a przy tym sprytny 
i przebiegły.

Niezależnie od początkowej niechęci i oporu wobec inkorpora-
cji, którą demonstrowali członkowie niektórych rodów, większość 
mazowieckiej szlachty dość szybko zaakceptowała związek z Ko-
roną. Gdy Zygmunt August chciał zmniejszyć liczbę sejmików na 
Mazowszu, spotkało się to z powszechnym oburzeniem tamtej-
szych obywateli. Działania Mazurów wspierała szlachta innych 
ziem, traktując plany królewskie jako próbę ograniczania praw 
całego stanu. Świadczyło to o umacnianiu się ponadregionalnych 
więzi politycznych. Sprzyjała temu postawa samych Mazowszan, 
którzy włączyli się w życie publiczne państwa i świadomie dążyli 
do zacierania różnic dzielących ich od mieszkańców innych wo-
jewództw. Mazowieccy posłowie sumiennie i z zaangażowaniem 
uczestniczyli w sejmowych zmaganiach o realizację postulatów 
ruchu egzekucyjnego – choć z pewnością to nie do nich należał 
decydujący głos w izbie poselskiej. 

 Związek z Polską stał się dla wielu mazowieckich rodzin szan-
są na awans społeczny, szczególnie gdy na Mazowszu rezydowała 
królowa Bona, która powierzała wiele funkcji administracyjnych 
w swych ogromnych dobrach zdolnym przedstawicielom miejsco-
wej szlachty, także mniej zamożnej. Dwór Bony, podobnie jak 
w latach późniejszych dwór jej córki Anny Jagiellonki, stał się 
miejscem, gdzie Mazowszanie mogli zdobyć polityczne szlify, 
prestiż i majątek. 

Olbrzymią rolę dla podniesienia rangi Mazowsza odegrało 
wyznaczenie w akcie unii lubelskiej z 1569 roku Warszawy jako 
miejsca wspólnych sejmów walnych nowo powstałej Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, a następnie, po bezpotomnej śmierci 
Zygmunta Augusta w 1572 roku, ulokowanie na podwarszawskich 
błoniach* miejsca elekcji nowego monarchy. Pierwsza elekcja, 
w której wybrano Henryka Walezego, odbyła się we wsi Kamion, 
kolejne zaś, aż do elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego 
w 1764 roku, na polach Woli. Umiejscowienie tak ważnych wy-
darzeń w Warszawie i jej okolicach sprzyjało rozwojowi miasta. 
I choć tamtejsze władze miały niekiedy sporo kłopotów z utrzy-
maniem porządku, gdy przy okazji sejmu zjeżdżały do Warszawy 
rzesze szlachty z różnych stron Rzeczypospolitej, to jednocześnie 
warszawscy kupcy i rzemieślnicy, właściciele gospód i szynków 
czerpali z obecności przyjezdnych spore dochody. 
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Pierwsza strona księgi rady miejskiej Starej 
Warszawy (Acta consularia civitatis antiquae 
varsoviensis) z lat 1591-1600 �

� Krakowskie Przedmieście w Warszawie 
od strony Nowego Światu, pejzaż Bernardo 
Bellotto (Canaletto)
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do 2 tysięcy mieszkańców. Stanowiły one aż 88 procent wszystkich 
miejscowości posiadających status miast.

Wojny drugiej połowy XVII wieku, docierając do niemal każ-
dego zakątka Rzeczypospolitej, dokonały olbrzymich spustoszeń, 
których rozmiar jest do tej pory przedmiotem studiów i dyskusji 
historyków. Miasta należały do najbardziej doświadczonych przez 
wojenne zawieruchy. Straty w miastach królewskich Mazowsza, 
mierzone liczbą zniszczonych domostw, wynosiły średnio 78 pro-
cent. I tak na przykład w Mławie, w której w 1616 roku zareje-
strowano 316 domów, pół wieku później pozostało zaledwie 85. 
Płońsk w czasie wojny utracił blisko 85 procent domostw (109 
ze 130). Niewiele mniejsze były straty Garwolina – z 233 do-
mów odnotowanych w początkach XVII stulecia potop przetrwało 
zaledwie 50. Dramatyczny los stał się udziałem Pułtuska, który 
znalazł się na linii polsko-szwedzkiego frontu i kilkakrotnie prze-
chodził z rąk do rąk. Przed wojną liczył blisko 500 domostw, po 
wojnie w ograbionym i spalonym mieście zostało ich zaledwie 
kilkadziesiąt. W wyniku działań wojennych w znacznym stopniu 
ucierpiało Podlasie i tamtejsze miasta. Zniszczenia nie ominęły 
też ziemi radomskiej – Radom, który w 1564 roku miał około 
1800 mieszkańców i 180 domów, po opuszczeniu go przez woj-
ska szwedzkie w 1660 roku liczył niespełna 400 osób i tylko 37 
domostw – to jest ponad pięciokrotnie mniej niż wiek wcześniej. 
Po potopie w większości miast rozpoczął się okres głębokiego kry-
zysu ekonomicznego, z którego potrafiła wydźwignąć się, dzięki 
swym politycznym funkcjom, Warszawa. 

Proces powolnej odbudowy ze zniszczeń, widoczny w ostatnich 
dekadach XVII stulecia, został przerwany przez nowy kataklizm – 
wojnę północną. Tereny dzisiejszego Województwa Mazowieckiego, 
zdewastowane przemarszami wojsk szwedzkich, saskich i rosyjskich, 
zalała fala wielkich epidemii (największa w latach 1707–1709), 
a następnie klęsk głodowych (ostatnia w roku 1715). Dopiero kolej-
ne dekady XVIII wieku przyniosły względny spokój i powolną poprawę 
sytuacji. Pomyślna koniunktura czasów stanisławowskich sprzyjała 
odbudowie miast ze zniszczeń. Wiele ośrodków, które w XVII wieku 
utraciło miejski charakter, stając się na powrót wsiami, ponownie 
uzyskało prawa miejskie – i tak na przykład w roku 1767 relokowa-
no Brzeziny, w 1776 – Magnuszew, w 1782 – Nowy Dwór. Podob-
ne zjawiska miały miejsce w innych regionach, także na Podlasiu 
i w Małopolsce. Ożywienie gospodarcze kraju, będące po części 
efektem świadomej polityki króla Stanisława Augusta, przyspieszyło 
odbudowę sieci miejskiej. W ostatniej ćwierci XVIII wieku przypo-
minała ona już – rozmiarami i gęstością zaludnienia – stan sprzed 
wojen. Podobnie jak dwa wieki wcześniej w całym kraju dominowały 
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południowe krańce dzisiejszego 

Województwa Mazowieckiego znajdowały 

się w granicach Staropolskiego Okręgu 

Przemysłowego, będącego gospodarczym 

centrum przedrozbiorowej Polski. Rozwijało 

się tam przede wszystkim hutnictwo, 

metalurgia, zakłady zbrojeniowe (między 

innymi w Kozienicach i Przysusze). 

Miasta mazowieckie w XVI–XVIII wieku

Ukształtowana w średniowieczu sieć miejska Mazowsza wzbo-
gaciła się w XVI wieku o wiele nowych ośrodków. W całym stuleciu 
badacze odnotowali 40 lokacji, z których część stanowiły reloka-
cje, czyli lokacje powtórne w miejsce nieudanych wcześniejszych 
akcji lokacyjnych. Prawa miejskie otrzymały wówczas między inny-
mi: Wyszków (1501), Brok (1501), Grodzisk (1522), w 1582 roku 
miała miejsce powtórna lokacja Czerwińska nad Wisłą, a w 1595 
Wiskitek. Pod koniec XVI wieku w granicach historycznego Mazow-
sza znajdowało się 107 miast.  

Istniały spore różnice zagęszczenia sieci miejskiej – najsilniej 
zurbanizowane były ziemie czerska, warszawska, zawkrzeńska i go-
styńska. Szybkie tempo dokonywania lokacji, charakterystyczne 
dla XVI stulecia, wyraźnie osłabło w wieku XVII, kiedy to przyrost 
liczby osiedli rządzących się prawem miejskim spadł na Mazowszu 
do niespełna 3 procent w stosunku do 40 procent odnotowanych 
sto lat wcześniej. Podlasie, którego znaczne obszary znajdują się 
w granicach dzisiejszego Województwa Mazowieckiego, było regio-
nem, gdzie procesy urbanizacyjne zaczęły się stosunkowo późno, bo 
dopiero w XV stuleciu. Większość podlaskich miast miała więc szes-
nastowieczny rodowód.

Małopolska, której część ziem wchodzi obecnie w skład Woje-
wództwa Mazowieckiego, była w nieco innej niż Mazowsze i Pod-
lasie sytuacji – już w średniowieczu powstała tam dość gęsta sieć 
miejska. Jednak w XVI wieku ruch lokacyjny trwał nadal – czego 
następstwem była na przykład lokacja Jedlińska w 1530 roku. Zde-
cydowana większość tych lokacji (od 40 do 80 procent, w zależności 
od ziemi) była wynikiem aktywności szlacheckiej.  Na Mazowszu do-
minowały ośrodki małe – liczące do 2 tysięcy mieszkańców. U schył-
ku XVI wieku, a więc w okresie gospodarczej koniunktury*, niemal 
połowę z nich (ogółem 44) stanowiły miasteczka poniżej 600 osób. 
Jedynie Warszawa mieściła się w grupie miast dużych – powyżej 
10 tysięcy mieszkańców. W całej Rzeczypospolitej było (poza War-
szawą) tylko sześć takich ośrodków – Poznań, Kraków, Toruń, Lwów, 
Gdańsk i Elbląg. Największym wśród nich był liczący około 40 ty-
sięcy mieszkańców Gdańsk. Warszawa z około 12 tysiącami miesz-
kańców znajdowała się wraz z Toruniem na samym końcu tej listy. 
Na Mazowszu niezbyt liczne były również miasta średniej wielkości, 
powyżej 2 tysięcy osób. W tej grupie znajdował się między innymi 
Płock (powyżej 4 tysięcy), Pułtusk (powyżej 3 tysięcy), Warka i Gą-
bin (oba nieznacznie przekraczające 2 tysiące). 

Nie była to jednak żadna osobliwość. Według ustaleń historyków 
w miejskim krajobrazie Rzeczypospolitej przeważały ośrodki małe, 
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mazowieckie miasta, posiadające 

w większości drewnianą zabudowę padały 

często ofiarą pożarów. W 1525 roku ogień 

strawił niemal całą Łomżę, a w 1613 roku 

Pułtusk. W ciągu pierwszej połowy  

XVII wieku Warszawa doświadczyła  

aż 11 pożarów w latach: 1601, 1603, 1607, 

1615, 1617, 1624, 1628, 1631, 1638 i 1650. 
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założona przez Stanisława Augusta 

wytwórnia broni palnej w Kozienicach, 

której największym osiągnieciem były 

tzw. sztucery* kozienickie produkowane 

dla kompanii strzelców w regimentach 

pieszych, została zniszczona w 1894 przez 

Rosjan.



� Bitwa pod Nowym Dworem z 1655 
roku, w której polskimi wojskami dowodził 
Jan Kazimierz Krasiński, dzieło szwedzkiego 
marszałka polnego Erika Dahlbergha

Jan Kazimierz Krasiński (1607–

1669) – karierę rozpoczął na dworze kró-

lewicza Karola Ferdynanda Wazy, w 1634 

roku został podkomorzym ciechanowskim, 

w 1637 kasztelanem ciechanowskim, na-

stępnie warszawskim (1648), by w roku 

1650 otrzymać godność wojewody płockie-

go. W latach 1658–1668 piastował urząd 

podskarbiego wielkiego koronnego.

� Historia Reformationis Polonicæ autorstwa 
Stanisława Lubienieckiego, jedno z pierwszych 
i najważniejszych opracowań dziejów 
reformacji w Polsce, opublikowane po łacinie 
w Amsterdamie

Kościół i cmentarz ewangelicki w Węgrowie �

� Kościół ewangelicko-reformowany 
w Warszawie

MAZOWSZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO MAZOWSZE W KORONIE –(XVI–XVIII WIEK)

78 79

W województwie rawskim, którego znaczna część znajduje się 
obecnie w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, 
reformacyjne idee znalazły wyznawców w wielu wpływowych rodzi-
nach. Począwszy od 1554 roku aż do 1590, kolejni kasztelanowie 
rawscy byli protestantami, również godność wojewody rawskiego 
przez wiele lat znajdowała się w rękach innowierców. Mimo to refor-
macja w regionie rawskim miała bardzo powierzchowny charakter. 
Poza kościołami, które przejściowo należały do protestantów, trudno 
znaleźć ośrodki innowiercze o silnej i ustabilizowanej pozycji. Sto-
sunkowo długo działał zbór w Sierzchowach (dziś w województwie 
łódzkim), tuż przy granicy z ówczesnym województwem łęczyckim. 
Na temat innych zborów nie posiadamy żadnych informacji.

Do protestanckich haseł inaczej ustosunkowała się szlach-
ta małopolska, w tym także mieszkańcy regionu radomskiego. 
W drugiej połowie XVI wieku działało w okolicach Radomia kilka-
naście zborów ewangelicko-reformowanych, którym patronowały 
miejscowe rody Oleśnickich, Sienieńskich, Podlodowskich. Nie 
zdobyli większej popularności wśród okolicznej szlachty antytry-
nitarze* (arianie*), choć wedle tradycji przez pewien czas Je-
dlińsk i Skrzyńsko były silnymi ośrodkami tego odłamu.

Postępujący w XVII wieku odwrót od reformacji w całej niemal 
Rzeczypospolitej nie ominął ziemi radomskiej. Rekatolicyzacja* 
szlachty, w tym dotychczasowych patronów zborów, przyspieszyła 
ich upadek. Ośrodki protestanckie przetrwały jedynie tam, gdzie 
mogły liczyć na opiekę i wsparcie potężnych rodów magnackich. 
Do takich należały położony na granicy Mazowsza i Podlasia ra-
dziwiłłowski Węgrów oraz podlaskie posiadłości Radziwiłłów.

Węgrów stał się znanym centrum reformacji już w latach pięć-
dziesiątych XVI stulecia, a więc w czasach, gdy znajdował się 
(wraz z całym Podlasiem) w granicach administracyjnych Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Przez pewien czas działali w mieście 
antytrynitarze, zwani braćmi polskimi. Od końca XVI wieku, gdy 
dobra węgrowskie znalazły się pod zarządem Krzysztofa Radziwił-
ła, głównego protektora* kalwinizmu na Litwie i Podlasiu, zbór 
w Węgrowie był ostoją ewangelików reformowanych. W połowie 
XVII wieku na prośbę luteran warszawskich, pozbawionych opie-
ki, za zgodą ich patrona Bogusława Radziwiłła utworzono przy 
zborze kalwińskim w Węgrowie parafię ewangelicko-augsburską. 
Obie konfesje koegzystowały przeważnie zgodnie, a duchowni 
węgrowscy, tak luterańscy, jak i kalwińscy, często udawali się 
do Warszawy na zaproszenie dyplomatów pruskich, by w ich re-
zydencji (tak zwanym brandenburskim dworcu) odprawiać nabo-
żeństwa. Uczestniczyli w nich także przebywający czasowo w sto-
licy protestanci* – dworzanie, wojskowi, cudzoziemcy.

miasta niewielkie, liczące mniej niż 2 tysiące mieszkańców. Jak już 
wspomniano, większość ośrodków miejskich dzisiejszego Wojewódz-
twa Mazowieckiego należała do tej właśnie kategorii.

Reformacja*

Idee reformacyjne, które już we wczesnych latach dwudzie-
stych XVI stulecia dotarły do Polski, nie ominęły ziem tworzących 
dziś Województwo Mazowieckie. 

Zasięg oddziaływania tego nowego ruchu religijnego oraz jego 
społeczna recepcja były różne w zależności od regionu. Miesz-
kańcy tak zwanego historycznego Mazowsza w zdecydowanej 
większości pozostali obojętni na protestanckie hasła, które prze-
nikały doń między innymi z ziemi dobrzyńskiej i Prus Książęcych. 
Powody tej obojętności do tej pory budzą dyskusje wśród histo-
ryków i nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. Pojedyncze zale-
dwie rody – i to na ogół na krótko – porzuciły katolicyzm, przy-
łączając się do grona zwolenników reformacji. W protestanckim 
obozie znalazły się rodziny Giżyckich, Narzyńskich, Lasockich, 
Niszczyckich i prawdopodobnie Grzebskich. W połowie XVI wieku 
na terenie województw mazowieckiego i płockiego działało kil-
ka zaledwie zborów: w Suserzu, Zwoli, Niszczycach i być może 
w Klewkach koło Przasnysza. Wraz z powrotem kasztelana zakro-
czymskiego Jana Lasockiego na łono Kościoła katolickiego prze-
stały funkcjonować zbory w jego dobrach (Suserz w 1595 roku, 
Zwola około roku 1597). Na początku XVII stulecia jedynym róż-
nowierczym ośrodkiem działającym w tej części Mazowsza pozo-
stały Niszczyce. Zbór* przestał istnieć w 1618 roku, gdy rodo-
we gniazdo Niszczyckich przeszło w ręce kasztelana sierpskiego 
Pawła Niszczyckiego, gorliwego konwertyty*.

Specyficzna sytuacja miała miejsce w Warszawie. Nieliczni 
wśród tamtejszego mieszczaństwa różnowiercy nie byli w stanie 
samodzielnie zorganizować własnej gminy wyznaniowej. Położe-
nie warszawskich protestantów poprawiło się, gdy po 1564 roku 
wojewoda rawski Anzelm Gostomski, kalwinista, nabył w mieście 
dwór (na Przedmieściu Bernardyńskim), zaś król mianował staro-
stą warszawskim Zygmunta Wolskiego, również innowiercę*. Od 
tej pory dwór Gostomskiego był otwarty dla miejscowych prote-
stantów (tak luteran, jak i wyznawców kalwinizmu*) oraz przy-
jezdnych przybywających do Warszawy przy okazji sejmu bądź in-
nych politycznych czy towarzyskich wydarzeń. W 1598 roku, gdy 
syn Anzelma Stanisław Gostomski zmarł bezpotomnie, tradycja 
ta została przerwana, a Warszawa przestała być ważnym centrum 
polskiego protestantyzmu.



� Akt konfederacji warszawskiej  

� Portret kardynała Jana Kazimierza Wazy 
z około 1646 roku

Kolegium Jezuitów w Pułtusku �

Andrzej Noskowski (1492–1567)  – 

biskup płocki (od 1546). Pochodził z nie-

wielkiej wsi Noskowo Małe koło Zakro-

czymia. Przeprowadził remont katedry 

płockiej, walnie przyczynił się do rozwoju 

Pułtuska. W 1565 roku sprowadził do 

miasta jezuitów i ufundował drugie po 

braniewskim kolegium jezuickie w kraju. 

Z jego inicjatywy rozbudowano zamek 

biskupi w Pułtusku, przeprowadzono 

również rozbudowę miejscowej kolegiaty, 

nadając jej zgodną z renesansową estety-

ką* formę. W 1558 roku ufundował w Kra-

kowie bursę* (na cześć fundatora zwaną 

Bursa Noscoviana) przeznaczoną dla 40 

studentów z Mazowsza. Po ukończeniu 

studiów mieli oni odpracować udzieloną 

im pomoc w szkołach płockich i pułtuskich.

� Pieczęć Andrzeja Noskowskiego
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restrykcje*. Obdarzone z reguły licznym potomstwem, a zarazem 
niezbyt zamożne w większości przypadków mazowieckie rodziny 
nie miały zbyt wielu możliwości zapewnienia przyszłości swym 
dzieciom. O ile synowie mogli szukać szczęścia w wojsku, per-
spektywy ubogich szlachcianek były znacznie bardziej ograni-
czone, a zamknięcie przed nimi drogi do zgromadzeń zakonnych 
dodatkowo możliwości te zawężało.

Oświata

Tradycje oświatowe na Mazowszu sięgają wczesnego średniowiecza 
i wiążą się z powstaniem już w XI stuleciu szkoły przy katedrze płoc-
kiej. Kształciła ona młodych mężczyzn na potrzeby Kościoła. U schył-
ku XIII wieku powstał ośrodek szkolny przy kolegiacie św. Michała, 
dostępny również dla młodzieży wybierającej życie świeckie. Ważnym 
ośrodkiem edukacyjnym stał się Pułtusk, gdzie już w XIII wieku po-
wstała szkoła parafialna. Co najmniej od połowy XV wieku istniała 
w mieście szkoła kolegiacka, która reprezentowała wysoki poziom 
i cieszyła się renomą. Uczono w niej z podręczników uniwersyteckich, 
a jej absolwenci podejmowali studia w Akademii Krakowskiej. 

Podstawy wykształcenia zdobywano w szkołach parafialnych. 
Uczyli się w nich jedynie chłopcy, nie tylko pochodzenia szla-
checkiego. Badania dowiodły, że na początku XVI wieku ponad 
90 procent parafii wchodzących w skład diecezji płockiej miało 
własną szkołę. W archidiakonacie pułtuskim wskaźnik ten był na-
wet wyższy – wynosił bowiem w 1530 roku ponad 97 procent. 
Poziom tych szkół był zróżnicowany i zależał głównie od nauczy-
cieli, ale wbrew potocznym wyobrażeniom nie był on niski. Być 
może sprzyjał temu fakt, że przeciętne uposażenie nauczyciela 
w diecezji płockiej było na ogół dwu- i trzykrotnie wyższe aniżeli 
w innych diecezjach. Równie dobrze rozwijała się oświata para-
fialna na terenach historycznego Mazowsza należących do diece-
zji poznańskiej – w archidiakonacie warszawskim. Na przełomie 
XVI i XVII stulecia zdecydowana większość (135 na 141 istnieją-
cych) tamtejszych parafii posiadała własną szkołę. 

Całkiem nowym zjawiskiem w dziedzinie oświaty było pojawie-
nie się kolegiów jezuickich*. Jezuici dotarli na Mazowsze stosun-
kowo wcześnie, gdyż kilkanaście miesięcy po założeniu pierwszego 
w Królestwie Polskim kolegium w Braniewie (1564), biskup płocki 
Andrzej Noskowski ufundował podobną placówkę w Pułtusku. Roz-
poczęła ona działalność w roku 1566. Kolegium pułtuskie bardzo 
szybko zyskało renomę, w poczet swych uczniów przyjmując mło-
dzież nie tylko z Mazowsza. Wzorowane na szkole w Braniewie kole-
gia oferowały bardzo atrakcyjny program humanistyczny. Do czasu 

Przejście Węgrowa i dóbr węgrowskich w 1664 roku w ręce 
gorliwego katolika Jana Kazimierza Krasińskiego, podskarbiego* 
koronnego, znacznie utrudniło działalność tamtejszych prote-
stantów i miejscowego zboru. Mimo wielu problemów, z którymi 
musiał się borykać zbór węgrowski, przetrwał on, także dzięki 
wsparciu cudzoziemskich dyplomatów, kolejne dziesięciolecia, 
choć jego znaczenie u schyłku XVIII wieku było już bardzo małe. 
Podupadły zbór ożył dopiero w pierwszej połowie XIX wieku, gdy 
na te tereny napływać zaczęli koloniści niemieccy.

Niewielki zasięg reformacji na Mazowszu, a nade wszystko 
niechęć mazowieckiej elity wobec konfederacji* warszawskiej 
z 1573 roku, gwarantującej pokój pomiędzy „rozróżnionymi 
w wierze”, sprawiły, że region ten stał się wręcz symbolem kato-
lickiej ortodoksji*. Papiescy nuncjusze zachwycali się gorliwością 
religijną mieszkańców Mazowsza. Krążyły także opinie, że Mazur 
woli zabić, niż przerwać post.

Obraz ten, jak większość obiegowych sądów, był mocno przesa-
dzony. Działający wśród mazowieckiej szlachty duszpasterze mieli 
wystarczająco wiele powodów, by skarżyć się na swych parafian 
i ich obyczaje, nieraz dalekie od katolickich zasad. Utyskiwania na 
niepłacenie dziesięcin*, awanturniczy styl bycia czy pijaństwo Ma-
zowszan stanowiły stały wątek w relacjach biskupich wysyłanych 
do Rzymu. Z drugiej jednak strony mazowiecka szlachta nie darzy-
ła różnowierców sympatią i wielokrotnie w wypowiedziach publicz-
nych jej przedstawiciele sprzeciwiali się obwarowaniu konfederacji 
warszawskiej przepisami wykonawczymi*, czyli tak zwanemu pro-
cesowi konfederacji, czego domagali się protestanci na sejmach za 
czasów Zygmunta III. W czasach Władysława IV, a zwłaszcza Jana 
Kazimierza, gdy dyskusja o konfederacji należała już do zamierz-
chłej przeszłości, a liczba protestantów w całej Rzeczypospolitej 
znacznie się zmniejszyła, ataki mazowieckich sejmików na dysy-
dentów nie tylko się nasiliły, ale stały się też bardziej radykalne. 

Dla licznie rozrodzonej i przeważnie ubogiej mazowieckiej 
szlachty Kościół i jego instytucje były szansą na awans społeczny. 
Trudno znaleźć rodzinę, w której choć jeden z synów nie wybrałby 
kariery duchownej. Szlacheckie córki trafiały do klasztorów, nie-
kiedy tylko po to, by odebrać w nich staranne wychowanie. Dlate-
go z niechęcią przyjmowano wszelkie próby ograniczeń podejmo-
wane przez władze kościelne. W 1598 roku sejmik wyszogrodzki 
ostro zaprotestował przeciwko decyzji biskupa płockiego zakazu-
jącej wychowywania w klasztorze św. Marii Magdaleny młodych 
szlachcianek, które nie decydowały się na pozostanie w nim. 
Tenże sejmik zwracał uwagę, że do zgromadzenia nie przyjmu-
je się panien bez posagu, prosząc, by zniesiono te i podobne 



 
� Popiersie Macieja Kazimierza 
Sarbiewskiego, dłuta Jana Kryńskiego  
sprzed 1885 roku 

Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595– 

1640) – urodzony w Sarbiewie koło 

Płońska, pochodził ze znanej na Mazow-

szu urzędniczej rodziny Sarbiewskich. 

Podstawy edukacji zdobywał w kolegium 

w Pułtusku, kształcił się następnie w Wilnie 

i Braniewie. Jezuita, od 1635 roku nadwor-

ny kaznodzieja* Władysława IV. Zdobył 

międzynarodową sławę jako poeta łaciński. 

Uznawany za jednego z najwybitniejszych 

twórców europejskiego baroku.

Plan miasta Szydłowca, rysunek z 1820 roku 
(domy katolików zaznaczono na żółto, domy 
Żydów na granatowo) �

� Bogusław Radziwiłł, portret z XVII wieku

Jerzy Ossoliński, wychowanek kolegium 
pułtuskiego, portret Peetera Danckersa de Rij  
z około 1643 roku �
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Nie wiemy wszakże, poza jednostkowymi przypadkami, czy studia 
te obejmowały pełny cykl edukacji.

Jednolity system nauczania w szkołach jezuickich zapew-
niał wszystkim kolegiom, niezależnie od kraju, podobny poziom. 
W dłuższej jednak perspektywie utrudniał elastyczne działanie 
i dostosowywanie programów do nowych wyzwań, nie nadążając 
za rozwojem wielu dyscyplin i nowych prądów w nauce.

Cudzoziemcy

Fragmentaryczne informacje źródłowe nie pozwalają niestety 
na precyzyjne odtworzenie struktury narodowościowo-etnicznej* 
ziem wchodzących w skład dzisiejszego Województwa Mazowiec-
kiego. Miasta historycznego Mazowsza były przeważnie ośrodkami 
dość jednolitymi pod względem narodowościowym. Cudzoziemcy 
stanowili tu zdecydowaną mniejszość (najwyżej około 10 procent). 
Należeli do nich Niemcy, Włosi, Szkoci. Ci ostatni, w dużej części 
katolicy, szukali w Polsce schronienia przed prześladowaniami re-
ligijnymi w macierzystym kraju. Wielu z nich trafiło do gwardii kró-
lewskiej i oddziałów autoramentu* cudzoziemskiego. Większość 
szkockich imigrantów zajmowała się obwoźnym handlem bądź rze-
miosłem. Niektórzy dodatkowo trudnili się hodowlą. Tak było choć-
by w Węgrowie w drugiej połowie XVII wieku. Ówczesny właściciel 
miasta Bogusław Radziwiłł w specjalnym przywileju zagwarantował 
węgrowskim cudzoziemcom – Szkotom i Niemcom – pełną swobo-
dę oraz ochronę, obiecując pomoc w budowie kościoła, zakładaniu 
szkół i szpitali, jednocześnie uposażając ich dodatkowo w grunty 
rolne (przede wszystkim łąki). Rzemieślnicy szkoccy zorganizowali 
w Węgrowie pierwsze manufaktury sukiennicze. 

Niewielka kolonia włoska istniała w XVII wieku w Szydłowcu, two-
rzyli ją głównie rzemieślnicy – muratorzy oraz rzeźbiarze pracujący przy 
budowie szydłowieckiego ratusza i tamtejszych obiektów sakralnych. 

W pierwszej połowie XVIII wieku w ślad za dworem Wettynów po-
jawili się w Polsce osadnicy z Saksonii i innych księstw niemieckich.

W epoce nowożytnej coraz większy wpływ na gospodarkę i ży-
cie codzienne mieli Żydzi, którzy zaczęli się osiedlać na ziemiach 
polskich już w średniowieczu. Pierwsi żydowscy kupcy pojawili 
się w Płocku w XII wieku. O gminie żydowskiej w tym mieście 
wspomina dokument księcia Konrada z 1237 roku. Znacznie póź-
niejsze (początek XV wieku) są wzmianki potwierdzające istnienie 
podobnej wspólnoty w Warszawie. Gminy żydowskie powstawały 
często w miastach prywatnych, których właściciele czerpali zyski 
z działalności żydowskich kupców, rzemieślników, korzystali rów-
nież z usług żydowskich finansistów.

ogłoszenia w 1599 roku wspólnego systemu nauczania – Ratio Stu-
diosorum – każde kolegium miało nieco odmienną instrukcję szkol-
ną – rozszerzano program nauczania, dostosowując się do lokalnych 
potrzeb, tradycji i życzeń rodziców. I tak na przykład w Braniewie 
uczono języka niemieckiego. Kolegium pułtuskie prowadziło dialek-
tykę*, a nawet, co było wówczas ewenementem, gimnastykę.

Uczniowie kolegiów zdobywali wiedzę ogólną, dobrą znajo-
mość łaciny, która w ówczesnej Rzeczypospolitej była powszech-
nie używanym językiem nie tylko przez elity, poznawali wybrane 
dzieła autorów antycznych, elementy filozofii*, teologii*, historii, 
geografii. Ważne miejsce w programie zajmował trening orator-
ski*, traktowany jako niezbędny element edukacji obywatelskiej 
i przygotowanie do brania udziału w życiu publicznym państwa.

Jedną z form działalności publicznej kolegiów jezuickich był teatr 
szkolny, w którym wystawiano sztuki o wyraźnym przesłaniu ideowym, 
propagujące wartości wiary i wzorce postępowania nawiązujące do 
antyku*, choć odwołujące się do aktualnych wydarzeń czy świąt reli-
gijnych. Działalność tę niemal od początku prowadziły kolegia w Bra-
niewie i Pułtusku, a w ślad za nimi inne ośrodki. Jezuicki teatr szkolny 
stał się niemal odrębnym zjawiskiem w kulturze epoki nowożytnej.

Poza kolegium pułtuskim w granicach historycznego Mazow-
sza powstały także inne silne centra jezuickiej edukacji – w Ra-
wie (1612), Łomży (1616) i w Płocku (1626). Młodzież z ziemi 
radomskiej mogła również pobierać nauki w działającym od 1602 
roku kolegium w Sandomierzu, zwanym, od nazwiska fundatora 
biskupa Hieronima Gostomskiego, Gostomianum.

Wysoki poziom szkół jezuickich i szybka ich rozbudowa w całej 
Rzeczypospolitej dały możliwość kształcenia wielkiej rzeszy mło-
dzieży szlacheckiej i mieszczańskiej, przyczyniając się, zdaniem 
niektórych badaczy, do zmniejszenia zainteresowania edukacją 
poza granicami kraju. Około 1620 roku liczba uczniów w kole-
giach obu zakonnych prowincji – polskiej i litewskiej – wynosi-
ła prawie 10 tysięcy. W samym kolegium pułtuskim u schyłku 
XVI wieku liczba uczniów przekroczyła 600, w 1610 było ich już 
800, a w 1647 – 900. W Pułtusku pobierali nauki między inny-
mi bratanek króla Stefana Batorego, późniejszy biskup warmiński 
Andrzej, Stanisław Grochowski i Maciej Sarbiewski (obaj poeci), 
a także Jerzy Ossoliński, przyszły kanclerz Rzeczypospolitej i wy-
bitny polityk. Rozpoczął on naukę w kolegium pułtuskim w 1604 
roku, by po trzech spędzonych tam latach udać się za granicę, 
gdzie również kształcił się w szkołach prowadzonych przez je-
zuitów. Wraz z pojawieniem się kolegiów większość mazowieckiej 
szlachty, a zwłaszcza rodzin pretendujących do miana lokalnej 
elity, zaczęła kształcić swych synów w tych właśnie placówkach. 



� Pomnik-lapidarium z odzyskanych płyt 
nagrobnych (macew) z lat 1879–1937  ze 
starego cmentarza żydowskiego w Makowie 
Mazowieckim 

� Synagoda w Przysusze

Stroje Żydów polskich z XVII-XVIII wieku �
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Mazowsze
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Skupiska ludności żydowskiej znajdowały się również w mia-
stach królewskich, nawet tych, które zagwarantowały sobie przywi-
lejem De non tolerandis Judaeis zakaz osiedlania się Żydów w ich 
granicach. Za przykład może tu służyć choćby Płock, gdzie w 1578 
roku mieszkało co najmniej 124 Żydów, czy Sochaczew, w którym 
w 1602 roku zarejestrowano 22 domy żydowskie (na ogólną licz-
bę 266). Wyznawcy judaizmu* mieszkali także w Wyszogrodzie, 
Łomży, Ciechanowie, Makowie, Mławie, Płońsku, Liwie i Warce. 
W Warszawie, posiadającej od 1527 roku antyżydowskie regulacje, 
w drugiej połowie XVIII wieku mieszkało kilkuset Żydów. 

W ostatnim dwudziestoleciu XVI wieku osadnicy żydowscy pojawili 
się w Szydłowcu. Niewielka grupa rozrosła się dopiero w drugiej po-
łowie następnego stulecia. Podobnie działo się w innych ośrodkach. 
W Kozienicach Żydzi osiedlili się prawdopodobnie w XVI wieku, z tego 
bowiem okresu pochodzą najstarsze informacje o istniejącym tam 
cmentarzu. Co najmniej w połowie XVII wieku zbudowano w mieście 
synagogę, którą strawił doszczętnie pożar w 1782 roku. Ośrodki rze-
miosła żydowskiego istniały również w Węgrowie (co najmniej od XVI 
wieku), Błoniu, Śniadowie. Zniszczenia wywołane działaniami wo-
jennymi w dobie potopu nie ominęły ludności żydowskiej. W Płocku 
w 1657 roku została spalona synagoga i większość domów zamiesz-
kiwanych przez wyznawców judaizmu. Wielu płockich Żydów zostało 
wymordowanych. Podobny los spotkał skupiska ludności żydowskiej 
w Ciechanowie, Gąbinie, Makowie i Różanie. Dopiero w drugiej po-
łowie XVII i na początku XVIII wieku wspólnoty żydowskie zaczęły 
wychodzić z wojennego kryzysu. Napływały kolejne fale osadników, 
zasilając istniejące już ośrodki bądź tworząc nowe. Powstały wówczas 
gminy między innymi w Wyszkowie, Piasecznie, Mławie, Gąbinie, 
Grójcu, Radzanowie, Wyszogrodzie. Przysucha, w której pierwsi ży-
dowscy przybysze pojawili się w 1713 roku (trzy lata po nadaniu praw 
miejskich), na przełomie XVIII i XIX wieku stała się jednym z głów-
nych ośrodków chasydyzmu* na ziemiach polskich.

Powstające na Mazowszu gminy żydowskie cieszyły się dużą sa-
modzielnością. Zarządzane były przez ciała kolegialne – kahały, sta-
nowiące zarazem fundament żydowskiego samorządu. Składał się 
on z kilku szczebli tworzących swoistą piramidę, której zwieńcze-
niem był powstały w roku 1580 Sejm Żydów Polskich, podzielony 
od 1623 roku na Sejm Litewski i Sejm Żydów Korony. Jednym z roz-
licznych zadań kahału był podział podatków przypadających w gmi-
nie na poszczególne rodziny. Zajmował się też pomocą ubogim, 
szkolnictwem, zapewniał bezpieczeństwo i opiekę nad synagogą.

Następne stulecie osłabiło znaczenie żydowskiego samorządu, 
ograniczanego w swej działalności przez kolejne decyzje władz 
zaborczych.



� Pokój w Tylży, cesarz Napoleon Bonaparte 
prowadzący rozmowy z carem Aleksandrem I 
na tratwie zacumowanej pośrodku Niemna, 
dzieło Adolphe Roehna

Kodeks Napoleona, prawo cywilne 
obowiązujące w Księstwie Warszawskim �

� Portret księcia Józefa Poniatowskiego, 
naczelnego wodza Wojsk Polskich Księstwa 
Warszawskiego, pędzla Juliusza Kossaka 
z 1879 roku

Gmach Towarzystwa Przyjaciół Nauk  
w Warszawie, wybudowany przez Stanisława 
Staszica, fotografia z około 1900 roku �
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MAZOWSZE
POD ZABORAMI

W czasach pruskich i austriackich (1795–1806)

Po trzecim rozbiorze Polski granice zaborów przecięły Ma-
zowsze. Warszawa, wraz z większością naszego regionu, weszła 
w skład Prus jako prowincja Prusy Południowe. Dawne woje-
wództwo płockie i część województwa mazowieckiego włączono 
do prowincji Prusy Nowowschodnie. Znalazły się w niej między 
innymi Przasnysz, Mława, Pułtusk, Ostrołęka, Wyszogród i Płock. 
Warszawa stała się prowincjonalnym miastem, a liczba jej ludno-
ści spadła z ponad 100 tysięcy w czasach stanisławowskich do 
około 65 tysięcy w latach 1797–1798.

W bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy przebiegała granica 
austriacka. Tereny trzeciego zaboru austriackiego, zwane Galicją 
Zachodnią, sięgały do Pilicy. Następnie granica między zaborami 
biegła wzdłuż Wisły, dalej na wschód od Warszawy, tak że gra-
niczną miejscowością była Kobyłka. W granicach administracyj-
nych Austrii znalazły się między innymi Radom i Siedlce.

Pod panowaniem pruskim dla szlachty mazowieckiej pojawiły 
się możliwości transportowania zboża Wisłą przez Gdańsk. Nieco 
gorzej wiodło się szlachcie mazowieckiej pod rządami austriacki-
mi. Wprowadzono tam w życie tak zwane reformy józefińskie, po-
legające na ograniczaniu pańszczyzny*, co odczuwalnie obniżyło 
dochodowość szlacheckich majątków.

Pod sztandarami Napoleona (1806–1815)

Mieszkańcy Mazowsza, trafiwszy do Paryża, mogą być za-
skoczeni, odczytując na tamtejszym Łuku Triumfalnym swojsko 
brzmiące nazwy. Są one pamiątką po kampanii 1806–1807, 
kiedy to na Mazowszu wojował sam Napoleon. Już 27 listopada 
1806 roku armia francuska wkroczyła do Warszawy, a po świę-
tach Bożego Narodzenia stoczyła z wojskami rosyjskimi zwycię-
ską bitwę pod Pułtuskiem.

Po pokoju w Tylży w lipcu 1807 roku ziemie drugiego i trzeciego 
zaboru pruskiego, w tym część Mazowsza znajdująca się od 1795 
roku pod pruskim zarządem, weszły w skład nowo utworzonego 
Księstwa Warszawskiego. Warszawa odzyskała rangę stolicy. Księ-
stwo Warszawskie było państwem ściśle powiązanym z Francją. Na 
skutek zniesienia poddaństwa osobistego i formalnego zrównania 
wszystkich wobec prawa poprawiło się położenie chłopów.

Kolejna wojna w 1809 roku zakończyła się klęską Austrii. Na 
mocy pokoju w Schönbrunnie w październiku tego roku ziemie trze-
ciego zaboru austriackiego zostały włączone do Księstwa Warszaw-
skiego, gdzie znalazło się teraz całe Mazowsze. Administracyjnie 
Księstwo dzieliło się (wzorem francuskim) na departamenty. Północ-
ne Mazowsze wchodziło w skład departamentu płockiego, środko-
we – warszawskiego, wschodnie – siedleckiego, zaś tereny na połu-
dnie od Pilicy – radomskiego. Departamenty, na których czele stali 
prefektowie, dzieliły się na powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie.

W Księstwie Warszawskim, będącym namiastką państwa pol-
skiego, działał dwuizbowy sejm. Do izby niższej wchodzili, zgod-
nie z postanowieniami konstytucji Księstwa, posłowie mianowa-
ni przez sejmiki (zgromadzenia szlachty każdego powiatu) oraz 
zgromadzenia gminne, a także 13 członków Rady Stanu. Powo-
łano do życia organa samorządowe – rady municypalne* miejskie 
i wiejskie – o różnym zakresie kompetencji. 

W 1808 roku powstała w Warszawie Szkoła Prawa, kształcąca 
urzędników i sędziów, przekształcona w 1811 roku w Szkołę Pra-
wa i Administracji, która pięć lat później weszła w skład Uniwer-
sytetu. Równolegle funkcjonowało nadal Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, założone jeszcze w 1800 roku przez Stanisława Staszica.

W okresie istnienia Księstwa Warszawskiego podjęte zostały 
poważne prace na rzecz fortyfikacji Mazowsza. Napoleon zapo-
czątkował budowę twierdzy w Modlinie. Wykonawcą jego planów 
był francuski oficer Jean Baptiste Mallet de Grandville.

  Jean Baptiste Mallet de Grandville (Jan Chrzciciel de Grandville Malletski; 1777–1846) – oficer 

francuski, generał polski, a następnie rosyjski. Dostał się do niewoli rosyjskiej w 1807 roku. Po uwolnieniu Napo-

leon odkomenderował go do Wojska Polskiego. Był szefem wojsk inżynieryjnych Księstwa Warszawskiego i od 

1809 roku budował twierdzę w Modlinie. Ponownie dostał się do niewoli rosyjskiej pod Lipskiem. Po uwolnieniu 

zdecydował się pozostać w Polsce. Całkowicie się spolonizował i zmienił nazwisko, tak by brzmiało z polska. W la-

tach 1815–1831 był dowódcą korpusu inżynierów Wojska Polskiego. Kierował budową Kanału Augustowskiego. 

W czasie powstania listopadowego zachowywał się dwuznacznie. Początkowo uciekł wraz z wielkim księciem 

Konstantym, potem został generalnym kwatermistrzem Wojska Polskiego, ale nie działał aktywnie. Po powstaniu 

przyjęty do armii rosyjskiej. Ostatnie lata życia spędził w majątku Zbożenna pod Opocznem.

� Fragment Twierdzy Modlin

�  Tablica na Łuku Triumfalnym w Paryżu 
upamiętniająca miejsca zwycięstw wojsk 
napoleońskich, w tym polskie miasta Ostrołękę 
i Pułtusk



Bitwa pod Ostrołęką w1831 roku, obraz 
Karola Malankiewicza�
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Jednym z przejawów nowej epoki był szybki wzrost liczby 
ludności – o około 30 procent od czasów napoleońskich (ponad 
1,2 miliona mieszkańców). Liczba ludności Warszawy osiągnęła 
130 tysięcy. Do najszybciej rozwijających się miast należały też 
Płock, Pułtusk i Maków.

Dwa największe miasta stały się również ośrodkami nauko-
wymi. W 1816 roku w Warszawie powstał Uniwersytet Królew-
ski, do którego włączono Szkołę Prawa i Administracji. Z kolei 
w Płocku w 1820 roku z inicjatywy Kajetana Morykoniego po-
wstało Towarzystwo Naukowe Płockie. Ważną rolą kulturalną, 
ale też i pracą na rzecz niepodległości, mogły poszczycić się 
loże masońskie, działające legalnie do 1822 roku. W Warszawie 
miało swoje siedziby pięć lóż, po jednej znajdowało się w Płoc-
ku i Pułtusku.

Okres międzypowstaniowy (1831–1863)

Represje po powstaniu listopadowym, którego główne walki 
toczyły się na terenie Mazowsza (Olszynka Grochowska, Ostro-
łęka), obejmowały między innymi likwidację odrębności ustrojo-
wej Królestwa Polskiego. Zlikwidowane zostały też Uniwersytet 
Warszawski i towarzystwa naukowe. W Warszawie wzniesiono cy-
tadelę, która miała trzymać Polaków w ryzach, a po całym kraju 
rozmieszczono rosyjskie garnizony wojskowe. Systematycznie też 
zwiększał się zakres stosowania w administracji i życiu publicz-
nym języka rosyjskiego kosztem polskiego. W 1841 roku złotego 
polskiego zastąpiono rublem. 

Jedną z represji popowstaniowych było przywrócenie bariery 
celnej na granicy między Królestwem Polskim a Rosją. Oznaczało 
to upadek rodzącego się polskiego przemysłu włókienniczego, dla 

CZY WIECIE, ŻE… 

wśród mazowieckich ziemian przodowali 

Krasińscy, których dobra pod Ciechanowem 

zostały w 1844 roku zorganizowane 

w Ordynację Opinogórską. Oznaczało 

to, że odtąd mogą być dziedziczone lub 

przekazywane wyłącznie w całości.

W epoce Królestwa Polskiego (1815–1830)

Po upadku Napoleona na mocy postanowień kongresu 
wiedeńskiego w 1815 roku powstało Królestwo Polskie, po-
łączone unią personalną* z Rosją. Całe Mazowsze weszło 
w jego skład. Dotychczasowe departamenty zastąpiono wo-
jewództwami. Ich stolicami były na Mazowszu: Warszawa, 
Płock, Siedlce oraz Radom, który stał się stolicą wojewódz-
twa sandomierskiego.

Skutkiem wojen napoleońskich było wyniszczenie kraju, 
a Mazowsze w latach 1816–1819 doświadczyło głodu. Popra-
wa sytuacji gospodarczej nastąpiła dopiero około roku 1820. 
W rolnictwie Mazowsza zaszły w tym czasie wyraźne zmiany. 
Spadło znaczenie uprawy zbóż, wzrosła rola uprawy ziemniaków 
i hodowli owiec. Zmieniał się również wygląd miast. W miejsce 
starych powstawały nowe obiekty. Jeszcze w czasach napoleoń-
skich rozpoczęto budowę klasycystycznych obiektów w Płocku. 
Warszawa, Płock oraz z mniejszych miast Wyszogród mogły po-
szczycić się tym, że miały już więcej budynków murowanych niż 
drewnianych. W innych miastach przeważała jeszcze zabudowa 
drewniana. W Ciechanowie były tylko trzy budynki murowane. 
Ważnym impulsem dla rozwoju miast było zniesienie w 1816 
roku przymusu cechowego*, co wyzwoliło krępowaną dotychczas 
przedsiębiorczość. 

Na lata 1815–1830 przypada pierwsza faza industrializacji 
Mazowsza. W Warszawie przemysł rozwijał się w tym czasie głów-
nie na Solcu: włókienniczy (wytwórnia dywanów i fabryka sukna 
Samuela Fraenkla) oraz metalowy (maszyny rolnicze Tomasza 
Evansa). Wielki młyn parowy, zainstalowany tu w 1828 roku, był 
jednym z pierwszych w Europie. Na potrzeby budownictwa po-
wstało kilkanaście cegielni. Całkiem nową manufakturą były za-
kłady tytoniowe na Powązkach. 

Południowe krańce dzisiejszego Mazowsza – okolice Radomia 
i Iłży – znalazły się w zasięgu oddziaływania Zagłębia Staropol-
skiego, które zostało rozbudowane z inicjatywy księcia Franciszka 
Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Jego modernizacyjne wysiłki 
obejmowały także wiele innych dziedzin. Wielkim przedsięwzię-
ciem była budowa sieci dróg bitych. Także dziś, jadąc z Warsza-
wy do Krakowa, Gdańska, Lublina, Siedlec, Białegostoku czy na 
Mazury, poruszamy się trasami wytyczonymi przez księcia Ksa-
werego. W 1825 roku powstało Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. 
W roku 1828 utworzono w Warszawie Bank Polski (spadkobiercą 
jego tradycji jest współczesny Narodowy Bank Polski). 

CZY WIECIE, ŻE… 

w okolicach Ostrołęki obrabiano bursztyn 

wydobywany z piasków Puszczy 

Kurpiowskiej.

CZY WIECIE, ŻE… 

rok wcześniej niż w Nowym Jorku, w roku 

1816, ruszyła giełda warszawska.

� Własnoręczny zapis Kajetana 
Morykoniego (1774–1830), ze zbiorów 
Towarzystwa Naukowego Płockiego

Kajetan Morykoni (1774–1830) – 

pochodził ze spolonizowanej rodziny 

florenckiej od XVII wieku osiadłej na Litwie. 

Był nauczycielem szkoły departamentalnej 

w Lublinie, gdzie w 1811 roku założył 

pierwszą bibliotekę publiczną – Instytut 

Bibliopolityczny. W 1819 roku został 

rektorem Szkoły Wojewódzkiej Płockiej. 

W 1820 roku założył Towarzystwo 

Naukowe Płockie i był jego sekretarzem.

W Królestwie Polskim do roku

1832 działał dwuizbowy 

parlament, w którego skład wchodzili także 

przedstawiciele Mazowsza, delegowani 

przez zgromadzenia wyborcze – powiatowe 

i gminne. Organa te wybierały również 

członków rad wojewódzkich, pełniących 

pewne funkcje samorządowe. W 1837 

roku województwa przemianowano na 

gubernie*. Podział ten utrzymał się zaledwie 

kilka lat. Już w 1845 roku zmieniono granice 

guberni, redukując ich liczbę do pięciu – 

ziemie tworzące dzisiejsze Województwo 

Mazowieckie znalazły się w guberniach: 

warszawskiej, płockiej i radomskiej. Gdy 

w 1867 roku władze carskie przeprowadziły 

kolejną reformę terytorialną, tym razem 

zwiększając liczbę guberni, obecne Mazowsze 

weszło w skład aż sześciu: łomżyńskiej, 

piotrkowskiej, radomskiej, siedleckiej, 

warszawskiej i płockiej. Granice tych jednostek 

były korygowane jeszcze w latach 1879, 

1893 i 1912. Zlikwidowany po powstaniu 

listopadowym samorząd ożył dopiero 

w latach 1861–1863. Na Mazowszu, 

podobnie jak w innych częściach kraju, 

powstały wybieralne rady gubernialne, 

powiatowe i miejskie. W roku 1864 ukazem* 

carskim wprowadzono samorządowy ustrój 

gmin wiejskich.



Dworzec Wiedeński w Warszawie na 
trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 

około 1850 roku �
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którego nadeszły ciężkie czasy. Z tym ponurym obrazem kontra-
stuje rozkwit Żyrardowa.

W Warszawie rozwijał się przemysł metalowy. Obok fabryk 
budowy maszyn (Evansa i Lilpopa) powstały warsztaty kolejowe 
i stocznia rzeczna. Bardzo rozwinął się też przemysł wyrobów 
srebrnych i platerowanych, reprezentowany przez firmy Frageta, 
Norblina, Henningera i Henneberga. 

Okres międzypowstaniowy to także epoka rozwoju przemysłu 
cukrowniczego. Do 1853 roku powstało na Mazowszu ponad 20 
cukrowni, w większości skupionych w rejonie Sochaczewa, Gosty-
nina i Płocka. Specyfika przemysłu cukrowniczego polegała na 
tym, że nie miał on właściwości miastotwórczych.

Po powstaniach (1864–1914)

Rozwój Mazowsza w czasach między upadkiem powstania 
styczniowego, którego walki tu się toczyły, a wybuchem pierw-
szej wojny światowej następował pod wpływem trzech istotnych 
czynników: ucisku narodowego i walki społeczeństwa polskiego 
z rusyfikacją*, szybkiego rozwoju gospodarczego i zmian społecz-
nych będących jego wynikiem oraz rosnącego wpływu czynników 
militarnych.

Po upadku powstania na społeczeństwo Mazowsza spadły 
kolejne represje. Zlikwidowano resztki autonomii Królestwa Pol-
skiego, w 1875 roku zastępując nawet tę nazwę określeniem 
Kraj Nadwiślański. Zamknięto kilkanaście klasztorów, a ducho-
wieństwo parafialne przyjęto na państwowe etaty. W gimnazjach 
w 1866 roku rosyjski stał się językiem wykładowym.

Reakcją społeczeństwa na ucisk był początkowo pozytywistycz-
ny program pracy organicznej*. U progu lat dziewięćdziesiątych 

Philippe de Girard i kariera Żyrardowa  – francuski mechanik, wynalazca maszyny do przędzenia lnu, Phil-

lipe de Girard (1775–1845), przybył do Polski w 1825 roku na zaproszenie Druckiego-Lubeckiego. Początkowo 

pracował dla rządu, ale kiedy go zwolniono w 1833 roku, zorganizował wielką fabrykę lniarską, najpierw w War-

szawie na Marymoncie, a następnie w osadzie Wola Guzowska w dobrach Tomasza Łubieńskiego. W 1834 roku 

osadę tę, na cześć Girarda, nazwano Żyrardowem. Pamiętajmy, że Girard był „tylko” menadżerem, właścicielami 

byli Łubieńscy. W 1847 roku wobec niespłacenia pożyczki fabryka została przejęta przez Bank Polski. W 1857 roku 

wykupili ją dwaj Niemcy sudeccy: Hille i Dietrich. Od tego momentu zaczął się szybki rozwój zakładów i miasta, 

nowi właściciele potrafili bowiem wykorzystać koniunkturę powstałą po ponownym otwarciu granicy rosyjskiej 

oraz fakt, że Żyrardów leżał na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Przed pierwszą wojną światową zakłady, 

produkujące na rynek rosyjski, chiński, perski i bałkański, zatrudniały prawie 9 tysięcy robotników. Zniszczone 

podczas pierwszej wojny światowej zostały po 1918 roku odbudowane dzięki pomocy państwa, a następnie 

sprzedane inwestorom francuskim. Okoliczności tej transakcji były mocno podejrzane, czego efektem była tak 

zwana afera żyrardowska. W czasach Polski Ludowej fabryka działała pod nazwą Żyrardowskie Zakłady Przemysłu 

Lniarskiego im. Rewolucji 1905 roku.

Zabytkowe obiekty starej fabryki włókienniczej w Żyrardowie �

Krasińscy herbu Ślepowron – najwybitniejsza mazowiecka rodzina magnacka, wywodząca się z Krasnego 

pod Ciechanowem. Wincenty Krasiński (1782–1858) był dowódcą pułku szwoleżerów, który szarżował pod 

Somosierrą (choć w samej szarży nie brał udziału). W 1811 roku otrzymał od Napoleona tytuł hrabiego. Jego 

syn Zygmunt (1812–1859) był znanym poetą, jednym z romantycznych wieszczów. Poza Ordynacją Opinogórską 

Krasińscy mieli między innymi Radziejowice (od 1782). Wspaniały pałac Krasińskich w Warszawie, dziś mieszczą-

cy Bibliotekę Narodową, został przez nich sprzedany państwu w 1765 roku.

Ślepowron, herb hrabiów Krasińskich �

Fryderyk Franciszek Chopin (1810–1849)  – wielki polski kompozytor i pianista, urodził się w Żelazowej 

Woli. Od najmłodszych lat uczył się gry na fortepianie. Po przeprowadzce rodziny Chopinów do Warszawy ukazał 

się drukiem jego pierwszy, skomponowany w wieku zaledwie siedmiu lat, utwór – Polonez g-moll. Twórczość 

Chopina oparta była na jego niezwykłej wrażliwości artystycznej i umiejętności czerpania wzorców z polskiej 

muzyki ludowej. Fryderyk studiował u Józefa Elsnera w warszawskiej Szkole Głównej Muzyki, będącej częścią 

Konserwatorium związanego z Uniwersytetem Warszawskim. W 1830 roku na zawsze opuścił Polskę i wyjechał 

do Paryża, gdzie koncertował, komponował i udzielał lekcji gry na fortepianie. Brał udział w życiu polskiej emi-

gracji i utrzymywał kontakty z polskimi intelektualistami. Przez wiele lat towarzyszką jego życia była znana fran-

cuska pisarka George Sand. Zmarł w Paryżu po długiej chorobie; pochowano go na cmentarzu Père-Lachaise. Na 

życzenie Chopina siostra kompozytora przywiozła jego serce do Warszawy. Po latach umieszczono je w kościele 

Świętego Krzyża. Chopin to jeden z najbardziej znanych i podziwianych na świecie kompozytorów epoki roman-

tyzmu. Do dziś jego utwory wykonują najznamienitsi pianiści z całego świata, a organizowany od 1927 roku 

w Warszawie co pięć lat Konkurs Chopinowski jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych 

na świecie.

Fryderyk Franciszek Chopin, fotografia z 1849 roku �

KOLEJE    
REWOLUCJA
KOMUNIKACYJNA
W latach 1845–1848 zbudowano Kolej 

Warszawsko-Wiedeńską. Następne linie 

kolejowe ukończono w 1862 roku. Pierwsza 

prowadziła przez Sochaczew do Włocławka 

i Torunia. Druga przez Tłuszcz do Wilna 

i Petersburga. Linie te nie łączyły się ze sobą 

i nie było kolejowego mostu na Wiśle. Kolej 

zmieniła tradycyjną sieć powiązań. Miasta, 

które znalazły się na jej trasie, szybko się 

rozwijały; ominięte – podupadały.

W 1867 roku otwarto Kolej Terespolską, 

prowadzącą z Dworca Wschodniego 

w Warszawie przez Mińsk do Brześcia, 

a dalej do Moskwy. W 1877 roku powstała 

Kolej Nadwiślańska – z Kijowa, przez Lublin, 

Warszawę i Mławę, do granicy pruskiej. Przy 

okazji budowy linii nadwiślańskiej Warszawa 

doczekała się pierwszego mostu kolejowego. 

W 1885 roku powstała linia prowadząca 

z Dęblina przez Radom do Zagłębia 

Dąbrowskiego. W 1903 roku ukończono Kolej 

Kaliską – z Warszawy przez Łowicz do Łodzi 

i Kalisza.

Rozwój kolei we wschodniej części 

Mazowsza dyktowany był względami 

wojskowymi. W 1893 roku doprowadzono 

kolej z Małkini do twierdzy w Ostrołęce, 

a w 1897 roku połączono Ostrołękę przez 

Tłuszcz i Pilawę z Koleją Nadwiślańską. 

W 1907 roku doprowadzono linię kolejową 

do twierdzy w Zegrzu.



Wkroczenie kawalerii niemieckiej do 
Warszawy,  5 sierpnia 1915 roku �
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warsztaty kolejowe, fabryka narzędzi rolniczych i wytwórnia ce-
ramiki. Przemysł skórzany utrzymał jednak dominującą pozycję.

Kolejnym czynnikiem ułatwiającym rozwój miast było funkcjo-
nowanie dużych garnizonów wojskowych. Poza Warszawą, gdzie 
zawsze stacjonował potężny garnizon rosyjski, w Modlinie i Ostro-
wi Mazowieckiej stacjonowały dywizje piechoty, w Ciechanowie 
i Płocku – dywizje kawalerii, a w Radomiu – strzelców rosyjskich. 
Po garnizonach rosyjskich pozostały solidnie koszary, obszerne 
cmentarze prawosławne i cerkwie garnizonowe.

Natomiast najmniejsze miasta, liczące mniej niż 3 tysiące 
mieszkańców, zostały na mocy ukazu* carskiego z 1869 roku 
zdegradowane do rangi osad. Na Mazowszu dotyczyło to ponad 60 
miasteczek, w tym Wyszkowa, Serocka, Piaseczna czy Żuromina.

Pierwsza wojna światowa

W 1914 roku wybuchła wojna światowa, nazywana później 
pierwszą lub wielką (tak określa się ją zwykle w Europie Zachod-
niej). Piątego sierpnia 1915 roku Niemcy wkroczyli do Warsza-
wy. Rosjanie przeprowadzili gruntowną ewakuację, wywożąc ma-
szyny, tabor kolejowy itp. Poza Przasnyszem, który znalazł się 
w ogniu bitwy, miasta mazowieckie w większości nie ucierpiały. 
Zerwane zostały natomiast prawie wszystkie mosty. 

Straty na kolei częściowo tylko rekompensowane były nowymi 
liniami, które Niemcy budowali w strefie przyfrontowej.

W 1915 roku skończyły się rosyjskie rządy na Mazowszu. 
W wyniku zwycięskiej ofensywy wojsk niemieckich Mazowsze wraz 
z resztą ziem Królestwa Polskiego dostało się pod okupację nie-
miecką i nie było już terenem działań wojennych. Rządy niemiec-
kie trwały do roku 1918 i były dość łagodne. Już w 1915 roku 
Niemcy zezwolili na odbudowę samorządu miejskiego, spoloni-
zowano Uniwersytet Warszawski, utworzono polską politechnikę.

Dotkliwość okupacji niemieckiej polegała przede wszystkim na trud-
nościach aprowizacyjnych*. W miastach zaopatrzenie, na minimalnym 
poziomie, odbywało się w systemie kartkowym*. Pod koniec wojny 
ludzie byli wygłodzeni i osłabieni. Z tej przyczyny epidemia banalnej 
grypy „hiszpanki”, która wybuchła w 1918 roku, pochłonęła w Polsce 
(podobnie jak w całej Europie) więcej ofiar niż działania wojenne.

powstały, oczywiście nielegalnie, nowoczesne partie polityczne: 
Narodowa Demokracja, Polska Partia Socjalistyczna i Socjalde-
mokracja Królestwa Polskiego i Litwy. W 1885 roku rozpoczął 
działalność tajny Uniwersytet Latający, w ramach którego w pry-
watnych mieszkaniach odbywały się wykłady przeznaczone rów-
nież dla kobiet, które wówczas nie mogły jeszcze zdobywać wy-
kształcenia na uczelniach wyższych. Przełomowym wydarzeniem 
była rewolucja roku 1905, dzięki której system polityczny Rosji 
uległ liberalizacji*.

Z uzyskanej możliwości legalnej działalności skorzystały Naro-
dowa Demokracja oraz Uniwersytet Latający, który odtąd działał 
legalnie jako Towarzystwo Kursów Naukowych. Zaczęły też po-
wstawać prywatne uczelnie polskie, na przykład Kursy Handlo-
we Augusta Zielińskiego, z których wywodzi się dzisiejsza Szkoła 
Główna Handlowa. 

Reformy uwłaszczeniowe przeprowadzone podczas powstania 
styczniowego zlikwidowały resztki ustroju feudalnego. Odtąd za-
równo ziemianie, jak i chłopi musieli radzić sobie w warunkach 
gospodarki rynkowej*. Ziemiaństwo nie było do tej zmiany przy-
gotowane, zaś dla chłopów uwłaszczenie oznaczało początek 
emancypacji* społecznej. W następnym pokoleniu, pod koniec 
XIX wieku, przedstawiciele tej grupy społecznej coraz częściej 
stawali się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, politycz-
nego czy kulturalnego.

Przemiany społeczne na wsi przyśpieszyły i ułatwiły rozwój 
miast i przemysłu. Przemysł włókienniczy reprezentowały znane 
nam już Zakłady Żyrardowskie oraz założona w 1883 roku przę-
dzalnia w Markach, należąca do brytyjskiej firmy Briggs, Posselt 
i spółka. W rejonie Sochaczewa i Łowicza działało wiele cukrow-
ni, w 1887 roku zorganizowanych w syndykat cukrowniczy. W Ra-
domiu już w pierwszej połowie XIX wieku rozwijał się przemysł 
garbarski. W drugiej połowie stulecia powstały tam: huta szkła, 

CZY WIECIE, ŻE… 

największe nasilenie rusyfikacji miało 

miejsce w latach 1879–1897, kiedy 

to kuratorem* Warszawskiego Okręgu 

Naukowego był Aleksander Apuchtin. 

Znakomitą ilustracją sytuacji szkół 

w epoce apuchtinowskiej są Wspomnienia 
niebieskiego mundurka Wiktora 

Gomulickiego. Autor przypomina w nich 

swoje doświadczenia z czasów nauki 

w gimnazjum pułtuskim.

Cyprian Kamil Norwid (1821–1883)  – właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór – 

poeta, prozaik, dramatopisarz i eseista, ale też grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof, jeden z najważniejszych polskich 

poetów romantycznych. Urodził się w mazowieckiej wsi Laskowo-Głuchy. Ochrzczono go w kościele w Dąbrówce, 

gdzie znajduje się tablica pamiątkowa oraz akt chrztu, a w miejscu narodzin zrekonstruowany dworek z parkiem. 

Uczył się w Warszawie, tu utrzymywał kontakty z cyganerią artystyczną i debiutował w 1840 roku wierszem na 

łamach „Piśmiennictwa Krajowego”. Wiele podróżował po Europie, prowadził ożywione życie towarzyskie, arty-

styczne i polityczne. Większość życia spędził w Paryżu. Żył w biedzie, poważnie chorował, a jego twórczość była 

niezrozumiała dla jemu współczesnych. Został ponownie odkryty w okresie Młodej Polski, głównie za sprawą 

Zenona Przesmyckiego (Miriama).

Cyprian Kamil Norwid, fotografia z 1871 roku �

� Jan Walery Jędrzejewicz, portret sprzed 
1887 roku

Jan Walery Jędrzejewicz (1835–

1887)  –  ukończył medycynę w Moskwie, 

po powrocie do kraju w 1862 roku zamiesz-

kał w Płońsku, gdzie miał praktykę lekar-

ską. W 1872 roku założył tam obserwato-

rium astronomiczne, w którym prowadził 

obserwacje, szukał gwiazd podwójnych 

i komet. Jest autorem pierwszego pod-

ręcznika astronomii w języku polskim pod 

tytułem Kosmografia (wydany w 1886 roku 

w Warszawie).

 Józef Chełmoński (1849–1914)  – jeden z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego w Polsce. 

Choć w swoim życiu przemierzył znaczną część Europy, urodził się i umarł na Mazowszu. Od 1889 roku mieszkał 

i tworzył w Kuklówce Zarzecznej (gmina Radziejowice, powiat żyrardowski). Jego obrazy upamiętniają między 

innymi mazowiecki krajobraz, dziś tak często znacząco przekształcany.

�Sobota na folwarku, obraz z 1869 roku

W drugiej połowie stulecia Rosja 

zaczęła się liczyć z możliwością 

wojny z dwoma pozostałymi zaborcami 

i zaczęła fortyfikować swoje zachodnie 

granice. Umocnienia rosyjskie opierały się 

na linii Wisły, Narwi, Biebrzy i Niemna. 

Na Mazowszu oznaczało to rozbudowę 

twierdzy w Modlinie (zwanym wówczas 

Nowogeorgiewskiem) oraz budowę fortec 

(lub pojedynczych fortów) nad Narwią: 

w Dębem, Zegrzu, Pułtusku, Różanie 

i Ostrołęce. Warszawa została otoczona 

podwójnym pierścieniem fortów. Dalej na 

południe powstała twierdza w Dęblinie 

(zwanym wówczas Iwanogrodem).



Dawna synagoga w Przysusze w trakcie 
adaptacji na bibliotekę miejską �
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Struktura narodowa

W XIX wieku Mazowsze podobnie jak inne ziemie polskie 
przeżywało okres wzrostu demograficznego i zmian społeczno-
-ekonomicznych, których elementem były migracje. Zmieniała się 
również struktura etniczno-wyznaniowa regionu. 

Najbardziej widocznym zjawiskiem był systematyczny wzrost 
liczby Żydów osiedlających się w ośrodkach miejskich. W niektó-
rych z nich wyznawcy judaizmu stanowili ponad połowę miesz-
kańców. Tak było choćby w Makowie, Wyszogrodzie czy Szydłow-
cu. W 1857 roku w miastach tych Żydzi stanowili odpowiednio 
81 procent, 74 procent i 73 procent ogółu mieszkańców. 

Wśród ludności żydowskiej szczególną popularnością cieszy-
ły się centra miejsko-przemysłowe, miasteczka położone przy 
szlakach kolejowych oraz miejscowości, w których znajdowały 
się garnizony wojskowe. W Ostrołęce, która w ostatnich deka-
dach XIX stulecia zyskała połączenie kolejowe z Tłuszczem, 
Małkinią, Łapami, a dalej z linią do Petersburga, a nadto była 
miejscem stacjonowania kilkutysięcznej jednostki wojskowej, 
w ciągu półwiecza 1856–1910 liczba wyznawców judaizmu 
wzrosła z niespełna 1200 (33,5 procenta ogółu mieszkańców) 
do ponad 6000 (52 procent). Podobnie było w Nowym Dwo-
rze – w 1856 roku zamieszkiwało tu około 1300 Żydów (48,6 
procenta), a w 1910 już ponad trzy razy więcej – około 4700 
(63,9 procenta).

Znacznie mniejszą liczebnie grupę stanowili Rosjanie, którzy 
po dekrecie carskim z 1864 roku, niepozwalającym Polakom 
sprawować funkcji publicznych, zdominowali struktury admi-
nistracyjne różnego szczebla. W liczącym w 1883 roku ponad 

CZY WIECIE, ŻE… 

ziemie obecnego Województwa Mazowiec-

kiego były terenem aktywności wyznawców 

chasydyzmu – wykształconego w XVIII wieku 

odłamu judaizmu*, nurtu religijnego o charak-

terze mistycznym. Główne ośrodki znajdowały 

się w Przysusze i Górze Kalwarii.

CZY WIECIE, ŻE… 

układ urbanistyczny* założonej w 1670 

roku przez biskupa poznańskiego, Stefana 

Wierzbowskiego, Góry Kalwarii nawiązywał 

do planów średniowiecznej Jerozolimy. Do 

miasta sprowadzono zakonników z kilku 

zgromadzeń (między innymi bernardynów, 

dominikanów, pijarów i marianów), a za-

broniono osiedlać się w nim Żydom. Zakaz 

uchylono w początkach XIX wieku i wkrótce 

miasto stało się jednym z kilku głównych 

ośrodków chasydyzmu.

W okresie popowstaniowym dokonała się na Mazowszu właści-
wa rewolucja przemysłowa ze wszystkimi jej skutkami.

Etapy rozwoju przemysłu na Mazowszu  
(ciąg dalszy tabeli na stronie 103)

główne 
tendencje
i branże

ważniejsze zakłady przemysłowe

przed powstaniem listopadowym (1815–1830)
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W Warszawie: fabryka sukna Samuela 
Fraenkla, fabryka maszyn rolniczych 
Tomasza Evansa, browar na Solcu; osady 
tkackie w Wiskitkach, Ostrołęce, Sierpcu, 
Szreńsku, Nasielsku, Chorzelach, Bieżuniu; 
zakłady tytoniowe w Krośniewicach 
i w Warszawie na Powązkach; w Iłży 
garncarstwo

okres międzypowstaniowy (1832–1863)
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Zakłady mechaniczne Lilpopa, zakłady 
platerów Józefa Frageta, Norblinów, 
Henningera i Henneberga w Warszawie, 
włókiennicze Zakłady Żyrardowskie, 
cukrownie Guzów, Hermanów i kilkadziesiąt 
innych w okolicy Sochaczewa

okres popowstaniowy (1864–1914)
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y Zakłady mechaniczne Lilpop, Rau 
i Leowenstein; Huta „Koszyki”,  
B. Handke oraz Borman, Schwede i Spółka 
w Warszawie; K. Rudzki i S-ka w Mińsku 
Mazowieckim, fabryka czekolady E. Wedel, 
browar Haberbusch i Schiele w Warszawie; 
fabryka ołówków Stanisława Majewskiego 
w Pruszkowie, przemysł farmaceutyczny 
w Grodzisku, przemysł garbarski 
w Radomiu, przędzalnia w Markach

� Maria Skłodowska-Curie, fotografia 
z laboratorium w Paryżu z około 1906 roku

Maria Salomea Skłodowska-Curie 

(1867–1934)  –  wielka uczona urodziła 

się w Warszawie; dziś w jej rodzinnym 

domu znajduje się Muzeum Biograficzne 

(ulica Freta 16). Większość życia spędziła 

we Francji i tam prowadziła badania 

naukowe. Studiowała na paryskiej 

Sorbonie na wydziale fizyki i chemii, 

później została profesorem tej uczelni. Była 

prekursorką radiochemii. Opracowała teorię 

promieniotwórczości, technikę rozdzielania 

izotopów promieniotwórczych oraz odkryła 

dwa nowe pierwiastki – rad i polon. Pod 

jej kierunkiem prowadzono badania nad 

wykorzystaniem promieniotwórczości 

w leczeniu nowotworów. Za pracę naukową 

dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla – 

w 1903 roku z fizyki, razem z mężem 

Pierre’em Curie i Henrim Becquerelem, za 

badania nad promieniotwórczością; w 1911 

roku z chemii za wydzielenie radu. Jest jedyną 

kobietą, która otrzymała dwukrotnie Nobla, 

i jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch 

dziedzinach nauk przyrodniczych. Dzięki 

niej w 1914 roku otwarto Instytut Radowy, 

z którego wywodzili się kolejni czterej nobliści, 

w tym zięć Marii – Frédéric Joliot-Curie, 

oraz jej córka – Irène. Po pierwszej wojnie 

światowej jeździła po świecie i pomagała 

zakładać medyczne instytuty leczenia chorób 

nowotworowych. W 1932 roku z pomocą 

Prezydenta RP Ignacego Mościckiego jeden 

z nich powstał w Warszawie (obecnie 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie).

KOŚCIÓŁ 
KATOLICKI NA 
MAZOWSZU W XIX WIEKU

Diecezja warszawska została założona przez 

papieża Piusa VI bullą Ad universam agri 
Dominici curam, z 19 października 1798 

roku, jako wyłączona z diecezji poznańskiej 

i podległa bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. 

Pius VII bullą Militantis Ecclesiae regimini, 
z 12 sierpnia 1818 roku, podniósł ją do rangi 

archidiecezji i ustanowił metropolią obej-

mującą teren Królestwa Polskiego. Kolejne 

zmiany granic diecezjalnych dokonały się na 

mocy bulli Piusa XI Vixdum Poloniae unitas 

z 28 października 1925 roku.



�Ohel* na cmentarzu żydowskim 
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20 tysięcy mieszkańców Płocku zarejestrowano około 870 Ro-
sjan, trzy lata później w Radomiu, zamieszkałym przez około 
13 tysięcy osób, zarejestrowano około 140 Rosjan. Według 
przeprowadzonego w 1897 roku spisu w miastach całego Króle-
stwa Polskiego mieszkało około 203 tysięcy Rosjan i 113 tysięcy 
Niemców. Ci ostatni osiedlali się przede wszystkim w ośrodkach 
przemysłowych – Warszawie i szybko rozwijającym się okręgu 
łódzkim. Elitę wśród nich stanowili przemysłowcy i fabrykanci. 
W mniejszych miastach obecnego Województwa Mazowieckiego 
Niemcy – głównie rzemieślnicy – tworzyli niewielkie grupy.

W XIX wieku trwał też na Mazowszu, rozpoczęty w drugiej 
połowie poprzedniego stulecia, napływ kolonistów rolnych z Nie-
miec. Przeważająca część imigrantów (ponad 90 procent) była 
wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ich potrzeby religijne za-
spokajać miały nowo powstające świątynie i parafie – między 
innymi w Gostyninie, Radomiu, Gąbinie, Przasnyszu, Sierpcu, 
Radzyminie, Pułtusku. Ukształtowana pod koniec lat czterdzie-
stych XIX wieku sieć parafialna Kościoła luterańskiego przetrwała 
w niemal niezmienionej postaci do pierwszej wojny światowej.

MARIAWICI

Za twórców mariawityzmu uznaje się 

Felicję Kozłowską (1862–1921), jedną 

z sióstr bezhabitowych, której o. Honorat 

Koźmiński pozwolił w 1888 roku założyć 

w Płocku ukryte zgromadzenie Sióstr 

Ubogich św. Klary, oraz księży Jana 

Kowalskiego i Kazimierza Przyjemskiego. 

Konflikt przedstawicieli tej formy 

pobożności z Kościołem i hierarchią zaczął 

się nasilać w 1904 roku, a zerwanie 

nastąpiło w 1906 roku; poza Kościołem 

znalazło się sześciu księży z diecezji 

płockiej i 13 z warszawskiej. Mariawityzm 

zrodził się z potrzeby reformy kleru, gdy 

po kasacie zakonów* w wyniku represji 

po powstaniu styczniowym nie było 

możliwości organizowania życia zakonnego 

w Królestwie Polskim. Nie jest wykluczone, 

że jednym ze źródeł inspiracji tego ruchu 

był modernizm, głoszący, że uczucie 

religijne nie może być tamowane przez 

Kościół instytucjonalny. Liczbę wyznawców 

na obszarze Królestwa w 1910 roku 

szacowano na 80 tysięcy. Do 1914 roku 

mariawici wybudowali w Płocku kościół 

i klasztor. Obecnie Kościół ten ma około 

25 tysięcy wyznawców w diecezjach: 

warszawsko-płockiej, lubelsko-podlaskiej 

i śląsko-łódzkiej.
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MAZOWSZE 
W XX WIEKU

U schyłku XIX wieku pałac Staszica w Warszawie 
przebudowano w stylu bizantyjsko -rosyjskim, 

oryginalną fasadę przywrócono w latach 
dwudziestych XX wieku�

Józef Piłsudski nad mapą w czasie Bitwy 
Warszawskiej �

Hotel Bristol w Warszawie, fotografia  
z  około 1901 roku �

  � Oddziały rosyjskie broniące Warszawy, 
fotografia z 1917 roku

O byt Niepodległej

Koniec pierwszej wojny światowej zastał tereny dzisiejszego 
Województwa Mazowieckiego w dramatycznej sytuacji społeczno-
-ekonomicznej i politycznej. Sytuacja ta stanowiła ostry kontrast 
z wcześniejszym okresem dynamicznego rozwoju, wspieranego 
przez ochronne cła rosyjskie. Wycofujące się siły rosyjskie (w roku 
1915) wywiozły z kraju maszyny, urządzenia oraz tabor kolejowy, 
panowała fatalna sytuacja aprowizacyjna – a nazywając rzecz po 
imieniu: po prostu głód. Władza niemiecka kontynuowała eksplo-
atację gospodarczą Mazowsza, choć trzeba przyznać, podjęła tak-
że kilka pozytywnych działań, między innymi reformę terytorialną 
Warszawy (1916), polegającą na włączeniu w obszar miasta kilku 
miejscowości: Marymontu, Powązek, Burakowa, Koła, Czystego, 
Mokotowa, Siekierek, Gocławia, Grochowa, Targówka, Utraty, 
Bródna, Pelcowizny. Otwarto również Politechnikę Warszawską 
i uniwersytet. W związku z tymi działaniami ludność miasta wzro-
sła o prawie 100 tysięcy osób. 

Symboliczne znaczenie dla ludności polskiej miało wkroczenie 
1 grudnia 1916 roku Legionów Polskich do stolicy, dzięki czemu 
Warszawa z miasta gubernialnego urosła do rangi stolicy, a zie-
mie Mazowsza – do zalążka przyszłego królestwa. Nie zmieniało 
to jednak fatalnej sytuacji gospodarczej – tutaj wyraźniej brako-
wało wystarczająco skutecznej władzy państwowej. Kompletnie 
niejasna sytuacja w kwestii granic i organizacji armii, powracają-
cy z zaborczych wojsk żołnierze i nadchodząca zima – taki obraz 
zastał marszałek Józef Piłsudski po powrocie z Magdeburga. Na 
szczęście (mimo wszystkich ograniczeń) istniała i funkcjonowała 
powołana do życia Rada Regencyjna, która organizowała admi-
nistrację wewnętrzną oraz rozdział żywności, niezwykle istotny 
dla funkcjonowania społeczności Mazowsza. Dzięki niej udało się 
także utrzymać ciągłość władzy.

Nikt nie miał wątpliwości co do tego, że Mazowsze stanie się 
na powrót centralnym województwem Polski, a Warszawa stolicą. 
Całkiem zmieniało to sposób patrzenia na funkcje miasta i – co 
za tym idzie – jego okolic. Stolica, jak wspomnieliśmy, wyrastała 
z miasta zaledwie gubernialnego, lecz oczywiście dużego oraz po-
siadającego znaczny potencjał. Potencjał ten związany był z róż-
norakimi funkcjami, jakie miasto pełniło – ośrodka przemysłowe-
go, administracyjnego, węzła kolejowego, miasta garnizonowego, 
a nade wszystko aglomeracji miejskiej leżącej na granicy, na któ-
rej Wschód spotyka się z Zachodem, pośredniczącej w wymianie 
handlowej. Ferdinand de Lesseps, budowniczy Kanału Sueskiego, 
sławny i otoczony powszechną czcią inżynier, określił Warszawę 
mianem miasta o największych perspektywach w Europie.

Niestety wojna światowa i pierwsze lata niepodległości ozna-
czały dla miasta cofnięcie się w rozwoju, mimo wspomnianego 
już powrotu do roli stolicy państwa. Warszawa tamtego czasu 
była szara i wygłodzona, do tego setki ludzi umierały na „hisz-
pankę”, odmianę grypy, która nawiedziła wycieńczoną wojną Eu-
ropę i zebrała śmiertelne żniwo – zmarło kilkadziesiąt milionów 
ludzi, znacznie więcej, niż zginęło w trakcie działań wojennych. 
Miasto nie obsługiwało już światowego handlu – rynki wschodnie 
zostały odcięte. W Rosji szalała przecież rewolucja, a na terenach 
wschodnich wciąż stacjonowały wojska niemieckie.

Brak wywiezionych przez Rosjan maszyn utrudniał funkcjo-
nowanie przemysłu, a gospodarka wiejska zeszła do poziomu au-
tarkii*. Szacuje się, że ubytek majątku narodowego przekraczał 
w sumie 30 procent, a w taborze kolejowym nawet 80 procent.

Od wschodu nadciągali bolszewicy*, wypełniając lukę po 
wycofujących się na zachód wojskach niemieckich. Mazowsze 
stało się zapleczem frontu. Tu organizowano oddziały wojskowe, 

� Pieczęć Rady Regencyjnej
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� Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej 
w Ossowie

Dawne zabudowania zakładów włókienniczych 
w Żyrardowie �

Stanowisko karabinu maszynowego na 
polskich pozycjach pod Miłosną w czasie Bitwy 
Warszawskiej w sierpniu 1920 roku �

Wojsko polskie w marszu na front  
przed Bitwą Warszawską w sierpniu  
1920 roku�

�Generał Władysław Sikorski ze sztabem  
5. Armii podczas Bitwy Warszawskiej

wojny polsko-bolszewickiej Mazowsze zyskało znaczenie jako 
bezpośrednie zaplecze frontu. Rząd robił wszystko, żeby urucho-
mić produkcję zbrojeniową na potrzeby wojska i odbudować sieć 
komunikacyjną. Jednocześnie rozrastała się administracja pań-
stwowa w stolicy.

Chłopstwo mazowieckie mimo olbrzymiego braku wolnych 
ziem i złej struktury agrarnej* (dominujące gospodarstwa miały 
powierzchnię do 5 hektarów) niechętnie odnosiło się do bolsze-
wickich haseł o reformie rolnej, kwitując tę propagandę stwier-
dzeniem: Swojego nie dam, cudzego nie chcę. Trudno się zresztą 
dziwić – było to potwierdzeniem przywiązania do tradycji naro-
dowych i katolickich wartości, które to postawy znalazły swój wy-
raz w wynikach wyborów do sejmu ustawodawczego w styczniu 
1919 roku, kiedy przytłaczającą większość głosów zdobył blok 
Związku Ludowo-Narodowego. Polska Partia Socjalistyczna cie-
szyła się poparciem w ośrodkach miejskich, ale nie przekraczało 
ono 20–30 procent. Chłopi mieli nadzieję na realizację reformy 
rolnej, uchwalonej już w 1920 roku. Na wprowadzenie w życie 
większości jej postanowień trzeba było poczekać jednak aż do 
1925 roku.

Gospodarka

Z czego wówczas utrzymywali się mieszkańcy Mazowsza? 
Przede wszystkim z rolnictwa – 60,8 procenta, potem z pracy 
w przemyśle – 21 procent, z handlu i komunikacji – około 8 pro-
cent. Wyjątkiem w tej strukturze była Warszawa, z dużym odset-
kiem ludności zatrudnionej w biurach oraz agendach rządowych 
i wojskowych. Stolica była także najpotężniejszym ośrodkiem 
przemysłowym na Mazowszu, ale największymi zakładami prze-
mysłowymi na tym obszarze pozostawały zakłady włókiennicze 
w Żyrardowie. Jak już wspomniano, po pierwszej wojnie świato-
wej przemysł na Mazowszu znalazł się w zapaści, spowodowa-
nej wywiezieniem maszyn przez Rosjan, a potem inflacją, która 
przeszła w hiperinflację. Jak głębokie było to załamanie, poka-
zują dane dotyczące zatrudnienia w zakładach żyrardowskich. 
W 1918 roku pracowało tu około 1600 osób, a pełne zatrudnie-
nie, czyli ponad 6 tysięcy osób, osiągnięto w 1923 roku. Warto 
jeszcze wspomnieć o tym, że mimo strat spowodowanych wojną 
polsko-bolszewicką już w 1921 roku odzyskano samowystarczal-
ność, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb żywnościowych. Ale 
w 1929 roku Polskę dotknął kryzys gospodarczy*. Na Mazowszu 
oznaczał on poważny, wręcz dramatyczny spadek zatrudnienia 
w zakładach przemysłowych dochodzący do około 40 procent 

zaopatrzenie, zwożono rannych. W lecie 1920 roku bolszewicy 
stanęli na przedpolach stolicy, a w Wyszkowie nad Bugiem w bu-
dynku miejscowej parafii zainstalował się powstały w Białymstoku 
nowy, rewolucyjny rząd, na którego czele stali Julian Marchlewski 
i Feliks Kon.

Na Mazowszu między innymi rozegrała się bitwa, która prze-
chylając szalę zwycięstwa na stronę dopiero co odrodzonej Polski, 
zadecydowała o losach kraju, a jak chcą niektórzy historycy – tak-
że o losach Europy. Nazwano ją Bitwą Warszawską. Bolszewic-
ką ofensywę zatrzymano pod Radzyminem (bitwa pod Ossowem, 
podczas której do legendy przeszła bohaterska postawa księdza 
Ignacego Skorupki), najdalszy jej zasięg wskazuje niewielki obe-
lisk przy drodze łączącej Marki z Nieporętem, w okolicy wioski 
Struga, który cudem przetrwał okres rządów komunistów*. Jed-
nym z kierunków polskiego kontruderzenia była rzeka Wkra, 
a ciężkie walki o Nasielsk i Płock, mające poważne znaczenie 
w dziele zniszczenia wojsk bolszewickich na północnym Mazow-
szu, odnotowane zostały na kartach historii.

Najazd bolszewicki oznaczał również poważne straty wyni-
kające z poczynionych przez radziecką armię grabieży, które 
dotknęły przede wszystkim wieś i małe ośrodki miejskie na Ma-
zowszu, oraz samych działań wojennych (szczególnie ucierpiały 
takie miejscowości jak Mława czy Nasielsk). Zachowanie wojsk 
bolszewickich stanowiło wyraźny kontrast z deklaracjami o spra-
wiedliwości społecznej i nowym porządku. Poważny wpływ na 
patriotyczne postawy mazowieckiego chłopstwa miała odezwa 
ówczesnego premiera rządu Wincentego Witosa Bracia włościa-
nie na wszystkich ziemiach polskich. Z drugiej strony w trakcie 

� Miejsce śmierci ksiedza Ignacego Skorupki 
podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku  
w Ossowie



MAZOWSZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WARSZAWA W XX WIEKU

102 103

Etapy rozwoju przemysłu na Mazowszu  
(ciąg dalszy tabeli ze strony 94)

główne 
tendencje 
i branże

ważniejsze zakłady przemysłowe 

okres międzywojenny (1918–1939)
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Elektrownia „Siła i Światło” SA, 
Elektrownia Pruszków, Zakłady Wytwórcze 
Aparatury Wysokiego Napięcia Kazimierza 
Szpotańskiego, Kabel SA, Państwowe 
Zakłady Tele i Radiotechniczne, Polskie 
Zakłady Optyczne, Zakłady Amunicyjne 
„Pocisk” SA, Nitrat SA, Polskie Zakłady 
Lotnicze, Zakłady Mechaniczne „Ursus”, 
Zakłady Lilpop Rau i Loewenstein, 
Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów 
Kruszących „Pionki”, Wytwórnia Balonów 
i Spadochronów w Legionowie, Fabryka 
Wyrobów Precyzyjnych „Vis” SA, fabryka 
telefonów Ericsson i fabryka obuwia Bata 
w Radomiu

okres planu sześcioletniego (1950–1956)
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Huta „Warszawa”, Fabryka Samochodów 
Osobowych SA (FSO), Zakłady Mechaniczne 
im. Marcelego Nowotki, Zakłady Radiowe 
im. Marcina Kasprzaka, Zakłady Mechaniki 
Precyzyjnej w Błoniu, Elektrociepłownia 
„Żerań”, Cementownia „Żerań”

okres gomułkowski (1956–1970)
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y Petrochemia Płocka SA i rurociąg 
naftowy Przyjaźń, Fabryka Substancji 
Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o. 
w Warszawie (w planach przeniesienie do 
Nowego Dworu Mazowieckiego), Fabryka 
Mebli w Wyszkowie, Ostrołęckie Zakłady 
Celulozowo-Papiernicze, Elektrownia Wodna 
Dębe, Elektrociepłownia „Siekierki”

i spadek dochodów gospodarstw rolnych. To ostatnie zjawisko 
doprowadziło do sytuacji, w której osoby żyjące z produkcji żyw-
ności nie mogły sobie pozwolić na zakup wyrobów przemysło-
wych niezbędnych do jej prowadzenia (tak zwane nożyce cen). 
Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero w roku 1936, a więc rok 
po śmierci Józefa Piłsudskiego. Koniec kryzysu gospodarczego 
i poprawa koniunktury łączyła się z polityką interwencji gospo-
darczej, robót publicznych, rozwoju przemysłu zbrojeniowego. 
Działania te były w dużym stopniu inspirowane przez ministra 
i wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Dla historii Mazowsza istotne znaczenie miała budowa Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego (1936–1939), którego powsta-
nie wiązało się z rządowymi planami rozwoju armii. W granicach 
dzisiejszego Województwa Mazowieckiego powstały dwa ważne 
dla tego przedsięwzięcia zakłady: Pionki, produkujące materia-
ły wybuchowe, i zakłady zbrojeniowe w Radomiu – dzisiejszy 
„Łucznik”, wytwarzające broń strzelecką. Dodać do tego należy 
zakłady w Ursusie, produkujące broń pancerną, i Państwowe Za-
kłady Lotnicze w Warszawie, budujące między innymi samoloty 
myśliwskie P.11 oraz bombowe „Łoś”. Samoloty P.11 w latach 
trzydziestych należały do najlepszych na świecie. Mazowsze wraz 
z Warszawą stało się zatem istotnym ośrodkiem produkcji zbroje-
niowej. Ale nie tylko.

Miasto, w którym mieściło się wiele uczelni oraz instytutów 
badawczych, było ośrodkiem rozwoju nowych technologii. Już 
w 1938 roku uruchomiono w stolicy próbny nadajnik telewizyj-
ny, w fabryce Philipsa wytwarzano najwyższej jakości radiosta-
cje, których później używał Wehrmacht w czasie drugiej wojny 
światowej. Urządzenia elektryczne najwyższej jakości produkowa-
ły zakłady Szpotańskiego. Warszawa i Ursus to również przemysł 
samochodowy – produkcja licencyjnego Fiata oraz montownie Ci-
troëna i Chevroleta.

Wyrazem rozwoju miasta i jego dorastania do roli europejskiej 
stolicy były nowoczesne realizacje architektoniczne, takie jak 
gmachy sądów, Wytwórni Papierów Wartościowych czy Kancelarii 
Prezydenta. Dbał o to Stefan Starzyński, ostatni przed drugą woj-
ną prezydent Warszawy. O wielkości jego planów niech świadczą 
choćby te dwa: rozpoczęcie przygotowań do budowy metra oraz 
całkowicie nowa wizja sieci komunikacyjnej stolicy – zawierająca 
koncepcję budowy arterii, zbliżonej przebiegiem oraz charakte-
rem do dzisiejszej Trasy Łazienkowskiej.

� Isaac Bashevis Singer, fotografia z lat 
trzydziestych XX wieku 

Isaac Bashevis Singer (1904–1991)  –  

pisarz pochodzenia żydowskiego urodzony 

w niewielkim Leoncinie w okolicach Nowego 

Dworu Mazowieckiego. Na Mazowszu spę-

dził swoją młodość – opuścił je ostatecznie 

w 1935 roku, przenosząc się do Stanów Zjed-

noczonych. W swoich utworach pisanych 

w języku jidysz między innymi utrwalił obraz 

różnych środowisk żydowskich w Polsce. 

W roku 1978 został laureatem literackiej 

Nagrody Nobla.

� Dom pod Orłami, pierwsza siedziba 
GUS przed 1939 rokiem przy ulicy Jasnej 
w Warszawie

Ludwik Joachim Franciszek Krzywicki 

(1859–1941) – urodzony w Płocku, naj-

wybitniejszy przedstawiciel polskich nauk 

społecznych na przełomie XIX i XX wieku. 

Zapisał się w historii między innymi jako 

współzałożyciel Głównego Urzędu Staty-

stycznego. Warto też dodać, że był on jednym 

z pierwszych popularyzatorów socjalizmu na 

ziemiach polskich i gorącym zwolennikiem 

spółdzielczości, także w rolnictwie.

� Wacław Gąsiorowski, portret, dzieło 
Anny Helter

Wacław Gąsiorowski, pseud. Wie-

sław Sclavus (1869–1939)  – urodzo-

ny w Warszawie, zmarł w Konstancinie. 

Współorganizator armii polskiej we Francji 

w czasach pierwszej wojny światowej. 

Współcześnie znany przede wszystkim jako 

autor przygodowo-sensacyjnych powieści 

z okresu wojen napoleońskich, między 

innymi Huragan, Rok 1809 i Szwoleżerowie 

Gwardii.

� Gmach Stowarzyszenia Techników 
Polskich przy ulicy Czackiego w Warszawie

Jan Adam Rzewnicki (1871–1944) – 

urodzony w Ciechanowie, wybitny elektro-

technik i specjalista w dziedzinie polskiego 

słownictwa elektrotechnicznego. Jako 

współzałożyciel Towarzystwa Popierania 

Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, a później 

członek Centralnej Komisji Słownictwa Elek-

trotechnicznego przy Stowarzyszeniu Tech-

ników Polskich stworzył używaną do dzisiaj 

siatkę pojęciową techniki elektrycznej. Zgi-

nął w czasie powstania warszawskiego.
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na wschód od Małkini i której granice sięgały aż do Ostrołęki 
i pod Ostrów.

Na ziemiach okupowanych przez III Rzeszę już w kilka ty-
godni po zakończeniu działań wojennych rozpoczęły się bez-
względne prześladowania Żydów. W okresie międzywojennym 
na Mazowszu ludność żydowska stanowiła ponad 10 procent 
(w samej Warszawie około 400 tysięcy). Pierwsze getto* na zie-
miach polskich zostało utworzone w październiku 1939 roku 
w Piotrkowie Trybunalskim. Na Mazowszu getta powstawały 
w listopadzie tego samego roku. Już w czasie kampanii wrze-
śniowej wojska niemieckie dopuszczały się mordów na ludności 
pochodzenia żydowskiego, na przykład w Wyszkowie, Ostrowi 
Mazowieckiej. Żydów pozbawiano majątku, upokarzano, nisz-
czono przedmioty kultu, palono budynki bóżnic, demolowano 
kirkuty. Wszechobecny terror nabierał tempa.

okres gierkowski (1970–1980)
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Zakłady pomocnicze FSO w Wyszkowie 
i Siedlcach, kombajny „Bizon” z Fabryki 
Maszyn Żniwnych w Płocku, kolorowe 
telewizory z Zakładów Kineskopowych 
„Unitra-Polkolor” w Piasecznie, elektrownie 
Kozienice i Ostołęka, zakłady spożywcze 
„Hortex” w Płońsku i Górze Kalwarii, 
w Siedlcach Południowa Dzielnica 
Przemysłowa, kilka fabryk domów

Druga wojna światowa i zagłada ludności żydowskiej

Wybuch drugiej wojny światowej w dziejach Mazowsza i War-
szawy stanowi dramatyczną cezurę, po której na zawsze zmieniło 
się oblicze tej części Polski.

Badacze bardzo szczegółowo opisali historię militarną kampa-
nii wrześniowej i okupacji, działalność ruchu oporu oraz Państwa 
Podziemnego, powstanie warszawskie i zniszczenie Warszawy. 
Tu zwrócimy uwagę na te wydarzenia, które w sposób ostateczny 
i nieodwracalny zmieniły strukturę ludności Mazowsza oraz War-
szawy, układy przestrzenne miast oraz sprawy własnościowe. 

Po klęsce wrześniowej większość ziem dzisiejszego Woje-
wództwa Mazowieckiego znalazła się w obrębie Generalnego 
Gubernatorstwa (dystrykty: warszawski, radomski i lubelski), 
inne zostały włączone bezpośrednio do Rzeszy (tak zwana re-
jencja ciechanowska). Niewielka tylko część Mazowsza znala-
zła się na obszarze okupacji sowieckiej, która objęła terytoria 
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Komenda Główna Armii 
Krajowej (4 VIII)

kolejne siedziby Komendy 
Głównej Armii Krajowej

mosty na Wiśle wysadzone
przez Niemców (13 IX)

obszary zajęte przez 
Niemców (4 VIII)

główne kierunki uderzeń 
oddziałów niemieckich

obszary, na których Niemcy 
gromadzili ludność cywilną 
przed wywiezieniem do 
obozu przejściowego 
w Pruszkowie

daty zdobycia obiektów 
przez powstańców

daty upadku dzielnic

zrzuty lotnicze

Komenda Okręgu Armii 
Krajowej (4 VIII)

obszary objęte powstaniem 
(4 VIII)

pozycje regularnych 
oddziałów Wojska Polskiego
po zdobyciu Pragi

próby sforsowania Wisły 
i utworzenia przyczółków 
przez oddziały Wojska 
Polskiego

zasięg powstania (2 X) 

1. Komenda Policji  
2. Pałac Staszica  
3. Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna 
     (PAST)  
4. Plac Zamkowy  
5. Ubezpieczalnia na Solcu  
6. Elektrownia  
7. Państwowa Wytwórnia Papierów 
     Wartościowych 

11 VIII

23 VIII

Powstanie Warszawskie 
1 VIII – 2 X 1944 roku

� Tadeusz Kutrzeba, fotografia z 1925 roku

Tadeusz Kutrzeba (1885–1947) – uro-

dzony w Krakowie, generał i pisarz woj-

skowy, w 1920 roku walczył o Białystok. 

Dowodził połączonymi armiami „Poznań” 

i „Pomorze”, które nad Bzurą stoczyły naj-

większą bitwę kampanii wrześniowej 

w 1939 roku. Z upoważnienia generała 

Rómmla podpisał akt kapitulacji Warszawy.

�Posterunek powstańczy z CKM-em   
na ulicy Elektrycznej w Warszawie, w okolicach 
Elektrowni na Powiślu

� Antoni Chruściel, fotografia w mundu-
rze majora strzelców podhalańskich sprzed 
1929 roku

Antoni Chruściel, pseud. Monter, Sokół, 

Cięciwa, Dozorca, Konar, Madej, Nurt, 

Ryż, Kaliński, Rzeczyca, Andrzej Sma-

lawski, Adam (1895–1960) – generał 

brygady Wojska Polskiego, komendant Okrę-

gu Warszawa ZWZ, dowódca Warszawskiego 

Korpusu AK, faktyczny dowódca powstania 

warszawskiego.
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Największe getto utworzono w Warszawie, na terenach tak 
zwanej dzielnicy północnej. W sumie w gettach mazowieckich 
i warszawskim zamknięto około 800 tysięcy ludzi. Ciasnota i fa-
talne warunki higieniczne oraz głód dziesiątkowały ludność ży-
dowską. W 1942 roku Niemcy przystąpili do planowej likwidacji 
gett oraz masowej eksterminacji ludności żydowskiej, wywożąc 
ją do obozów zagłady (nie licząc Warszawy, wymordowano na 
Mazowszu ponad 200 tysięcy Żydów). Wyrazem oporu przeciwko 
tej operacji stało się powstanie w getcie warszawskim, które wy-
buchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do połowy maja. Rozpacz-
liwy zryw nie miał żadnych szans powodzenia. Siły powstańców 
liczyły około 1000–1500 słabo uzbrojonych bojowców, przeciwko 
którym Niemcy wysłali około 2 tysięcy doskonale uzbrojonych żoł-
nierzy różnych formacji. Już po zakończeniu walk getto dosłownie 
zrównano z ziemią, zamieniając cały jego obszar w morze ruin. 
W tym samym roku na ziemiach polskich zlikwidowano większość 
gett (najdłużej utrzymało się getto łódzkie).

Całkiem inaczej wyglądała sytuacja na obszarach zajętych 
w 1939 roku przez armię sowiecką – tu ludność żydowska 
dość otwarcie wyrażała swój entuzjazm z tego powodu, chęt-
nie i często współpracując z nowymi władzami, również w ra-
mach represji wobec Polaków. Miało to swoje fatalne następ-
stwa w postaci antyżydowskich wystąpień oraz pogromów, do 
których doszło po wkroczeniu na te tereny armii niemieckiej 
w czerwcu 1941 roku. Władze radzieckie w jednakowy sposób 
potraktowały zarówno spolonizowanych Żydów, jak i tych, któ-
rzy uciekli spod okupacji hitlerowskiej, jako element niepew-
ny, wysyłając ich do łagrów*.
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granice Polski w dniu 
1 IX 1939 roku

współczesne granice 
Województwa 
Mazowieckiego

ważniejsze bitwy stoczone 
przez polską partyzantkę 
z Niemcami

Powstanie Warszawskie 
1 VIII – 2 X 1944 roku 

kierunek działań 
bojowych I Armii Wojska 
Polskiego

linia demarkacyjna 
niemiecko-radziecka 
(28 IX1939 – 21 VI1941)

tereny działań 
partyzantki polskiej

przebieg linii frontu 
na początku IX1944 roku

przebieg linii frontu 
w dniu 17 I 1945 roku

główne hitlerowskie 
obozy koncentracyjne, 
inne ośrodki zagłady

rejony aktywności 
żołnierzy AK podczas 
Akcji ,,Burza”

miasta zajęte przez 
oddziały AK podczas 
Akcji ,,Burza”

WARSZAWA

Okupacja hitlerowska 
i walki zbrojne 

z okupantem w czasie 
drugiej wojny światowej 

w latach 1939–1945

� Mordechaj Anielewicz, fotografia  
z 1943 roku

 Mordechaj Anielewicz, pseud. Marian, 

Malachi, Aniołek (1919–1943) – dzia-

łacz organizacji syjonistycznych i skautow-

skich, od 1942 roku komendant utworzonej 

w getcie warszawskim Żydowskiej Organi-

zacji Bojowej (ŻOB), przywódca powstania 

w getcie warszawskim, zginął wraz z innymi 

bojowcami 8 maja 1943 roku.

Krzysztof Kamil Baczyński, pseud. m.in. Krzyś (1921–1944)  – urodził się i mieszkał w Warszawie. Do 

szkoły uczęszczał z późniejszymi żołnierzami Grup Szturmowych Szarych Szeregów: Tadeuszem Zawadzkim (pseud. 

Zośka), Janem Bytnarem (pseud. Rudy) i Maciejem Aleksym Dawidowskim (pseud. Alek). Był harcerzem, należał 

też do Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus” pod patronatem PPS. W 1939 roku, niedługo przed wybu-

chem drugiej wojny światowej, otrzymał świadectwo dojrzałości. Od wczesnych lat interesował się współczesną 

literaturą polską i francuską. Po utworzeniu w 1940 roku warszawskiego getta ukrywał żydowskie pochodzenie 

i pozostał z matką po stronie aryjskiej*. Studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim oraz uczył 

się w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. W czasie wojny był podchorążym i żołnierzem AK (pluton „Alek” kom-

panii „Rudy” Batalionu „Zośka”) oraz podharcmistrzem Szarych Szeregów w Batalionie „Parasol”. Wybuch powstania 

warszawskiego zaskoczył go w rejonie placu Teatralnego. Poległ na posterunku w pałacu Blanka. Pochowany jest na 

warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Dziś uznawany jest za jednego z najwybitniejszych młodych 

poetów czasów okupacji i jednego z najbardziej znanych przedstawicieli tak zwanego pokolenia Kolumbów.

� Krzysztof Kamil Baczyński, fotografia z 1939 roku

� Budowa murów warszawskiego getta  
przy ulicy Świętokrzyskiej, przy skrzyżowaniu 
z ulicą Marszałkowską w sierpniu 1940 roku

Płonące kamienice przy ulicy Zamenhoffa 
w czasie powstania w gettcie warszawskim�
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�Warszawa przed odbudową, ruiny Starego 
Miasta po Powstaniu Warszawskim w styczniu 
1945 roku, widok na Kanonię i Rynek

gorszej strukturze, bo dominowały wśród nich całkiem małe, 
o powierzchni poniżej 3 hektarów. Trudno się było spodziewać 
innego wyniku, skoro dwie trzecie ziemi podlegającej parcela-
cji w trakcie reformy rolnej przypadła robotnikom folwarcznym 
i bezrolnym. Gwałtowna rozbudowa przemysłu i brak rąk do 
pracy wytworzyły na Mazowszu specyficzną grupę społeczną – 
chłoporobotników, czyli osób pracujących zawodowo w przemy-
śle i traktujących rolnictwo jako źródło dodatkowego dochodu. 
Dziesiątki tysięcy osób dojeżdżających do Warszawy z Wołomi-
na, Małkini czy Mławy zasilały budowy nowych osiedli mieszka-
niowych, pracowały w FSO lub w Hucie „Warszawa”.

Inaczej było w miastach. Ustawy nacjonalizacyjne* po 1945 
roku, w tym dekret Bieruta odbierający własność gruntów i bu-
dynków w Warszawie, śmierć dawnych właścicieli (było wśród 
nich wielu Żydów), zniszczenie ksiąg wieczystych – wszystko to 
pozwoliło nowej władzy przystąpić do organizowania rzeczywisto-
ści według zasad „sprawiedliwości społecznej”. Podobne zjawi-
ska miały miejsce w przemyśle – dawnych właścicieli usuwano, 
przejmując ich zakłady, często łamiąc prawo, nawet to nowe, so-
cjalistyczne. Jednocześnie aparat terroru zajął się likwidacją „re-
akcyjnego podziemia”, czyli oddziałów konspiracyjnych, które nie 
złożyły broni. Na Mazowszu takie oddziały funkcjonowały jeszcze 
pod koniec lat pięćdziesiątych.

Koncepcje rozwojowe nowej władzy wyrażały się w pełni w ra-
mach systemu planowania, najpierw w trzyletnim planie odbu-
dowy, później w słynnym planie sześcioletnim, następnie zaś 
w kolejnych pięcioletnich planach gospodarczych. O ile trzyletni 
miał doprowadzić do odbudowy potencjału gospodarczego Polski 
po wyniszczającej wojnie, to sześcioletni, ogólnie rzecz biorąc, 

Czasy PRL

Na przełomie roku 1944 i 1945 Mazowsze wraz z Warszawą 
zajęły wojska sowieckie. Był to w całej Polsce początek władzy ko-
munistów, którzy rządzili krajem z nadania Związku Radzieckiego 
aż do 1989 roku. System władzy państwowej już na początku 
oparty został na terenowych radach narodowych, które najpierw 
(do 1954 roku) w ogóle nie były wybierane przez mieszkańców, 
zaś gdy potem przywrócono wybory, głosowanie odbywało się na 
listy Frontu Jedności Narodu, ustalone odgórnie, obywatele nie 
mieli więc możliwości samodzielnego zgłaszania kandydatów.

Zaraz po wojnie Warszawie nie przyznano na powrót rangi stoli-
cy – zburzona przez Niemców po powstaniu warszawskim w 1944 
roku, nie zapewniała odpowiedniej infrastruktury. Przemysł i rol-
nictwo, w znacznym stopniu zniszczone, nie funkcjonowały.

Znacznie lepsze warunki aprowizacyjne były na wsi, gdzie 
nie występowało zjawisko masowego głodu, tak powszechnego 
po pierwszej wojnie światowej. Sytuacja własnościowa chłop-
stwa ze względu na dominację rolnictwa drobnotowarowego nie 
uległa zasadniczej zmianie. Natomiast przymusowa reforma 
rolna dotknęła warstwę ziemiańską – z wielu majątków utwo-
rzono Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y), inne rozparce-
lowano*, uważając jednocześnie na to, żeby nie doprowadzić 
do powstania dużych gospodarstw chłopskich. Miało to fatalny 
wpływ na strukturę areału i perspektywy rozwojowe wsi mazo-
wieckiej. O ile w 1938 roku gospodarstwa o powierzchni poni-
żej 5 hektarów stanowiły około 78 procent, to 30 lat później 
było jeszcze prawie 45 procent takich gospodarstw, o jeszcze 

� Kardynał Stefan Wyszyński na kościel-
nych obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski 
 i Tysiąclecia Powstania Państwa Polskiego, 
klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, 
1966 rok 

Kardynał Stefan Wyszyński (1901–

1981)  – urodzony w Zuzeli, leżącej w obec-

nych granicach Województwa Mazowieckie-

go. Od 1948 roku arcybiskup gnieźnieński 

i warszawski, prymas Polski. Jego niezłomna 

postawa pozwoliła Kościołowi katolickiemu 

na przetrwanie najtrudniejszych czasów, 

zaś działalność duszpasterska przygotowała 

grunt dla pontyfikatu Jana Pawła II i zwycię-

stwa Solidarności.

� Jerzy Szaniawski, fotografia z 1950 roku

Jerzy Szaniawski (1886–1970) – wybit-

ny polski dramatopisarz i prozaik. Autor na-

syconych humorem przypowieści zebranych 

w książce Profesor Tutka (na jej podstawie 

powstał serial telewizyjny). Do dziś w pobliżu 

mazowieckiego Serocka istnieją ruiny jego 

dworku.

Linia montażowa Polskich Fiatów 125p  
w hali FSO w Warszawie na początku  

lat 70. XX wieku �

Bardzo ważnym ośrodkiem 

przemysłowym na mapie 

Mazowsza były Zakłady „Ursus” 

przekształcone na początku lat 

trzydziestych (po upadłości) 

w Państwowe Zakłady Inżynieryjne, które 

wyprodukowały przed 1939 rokiem ponad 

700 czołgów, 700 ciągników wojskowych, 

1000 ciężarówek. Po wojnie ośrodek 

produkcji ciągników (ponad milion). 

Upadły na początku lat 2000.

Otwarcie Trasy W-Z  w Warszawie  
w 1949 roku �
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Huta Warszawa w latach sześćdziesiątych  
XX wieku �

peryferiach Warszawy, której obszar administracyjny został w cza-
sach PRL-u wielokrotnie powiększony.

Okres gierkowski przyniósł znaczący rozwój kilku miast, które 
w 1975 roku, po likwidacji dużego województwa warszawskiego, 
stały się stolicami nowych województw, a mianowicie: Ostrołę-
ki, Płocka, Radomia, Siedlec, a także Ciechanowa. Jednak wraz 
z dużym wzrostem ludności w tych ośrodkach miejskich nowe 
osiedla powstawały niekiedy po prostu w polu, a chaotyczna za-
zwyczaj urbanizacja nie przyczyniła się do podniesienia urody 
tych miast. 

Aglomeracja warszawska znalazła się wówczas w całości 
w granicach wykrojonego z Mazowsza województwa stołecznego 
warszawskiego. Równolegle reforma administracyjna z 1975 roku 
przyniosła zahamowanie rozwoju większości mniejszych miast, 
które jeszcze – mimo upływu dwudziestu lat – nie zdążyły się od-
budować po wojnie, a wraz z likwidacją powiatów utraciły status 
siedzib władz powiatowych. Lata socjalizmu przeobraziły Mazow-
sze w zakresie infrastruktury budowlanej – miejsce drewnianych 
domów zajęła wszechobecna betonowa płyta (zwana powszech-
nie wielką płytą), nawet mieszkania dla robotników PGR-ów oraz 
budynki w małych miastach budowano na wzór wielkomiejskich 
bloków.

Z kolei w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w cza-
sach gierkowskiego dobrobytu, pojawiło się zjawisko poszuki-
wania miejsc na dacze, czyli działek służących letniemu wypo-
czynkowi mieszczuchów. Inwestowane przez nich w ten sposób 
pieniądze nieco polepszyły sytuację małych miejscowości, które 
do tej pory były wyłącznie rezerwuarami siły roboczej.

miał prowadzić do powstania w kraju przemysłu na wzór sowiec-
ki – głównie ciężkiego i maszynowego, zaspokajającego przede 
wszystkim potrzeby armii. Odgórne planowanie miało rozwiązać 
wszystkie problemy społeczne oraz gospodarcze kraju. 

Po 1956 roku nastąpiła destalinizacja*. Nastał to czas tak 
zwanej odwilży. Zmieniono wówczas nieco priorytety ale niestety, 
niestety socjalistyczne planowanie pozostało, a wraz z nim nie-
racjonalne koncepcje organizacji przestrzennej i industrializacji, 
wprowadzane bez uwzględnienia wymagań ochrony środowiska 
(na przykład budowa i utrzymanie huty w Warszawie, rafinerii 
w Płocku, fabryki celulozy w Ostrołęce, zakładów azbestowych 
w Małkini) oraz bez liczenia się z potrzebami mieszkańców. Roz-
wój aglomeracji stołecznej znacznie wyprzedził rozwój systemu 
komunikacyjnego, co dramatycznie utrudnia do dzisiaj życie 
mieszkańcom i przyjezdnym oraz funkcjonowanie gospodarki, 
a w ostatnich latach stało się istotną barierą rozwojową.

Wraz z tymi przekształceniami także społeczność Mazowsza 
ulegała zmianom. Przed wojną ziemiaństwo parcelowało swoje 
posiadłości wokół Warszawy na działki budowlane, przeznaczone 
pod zabudowę willową, ale nie prowadziło to do tak głębokich 
zmian cywilizacyjnych – ludzie o wyższym statusie materialnym 
szukali atrakcyjnych miejsc zamieszkania z dala od miejskiego 
zgiełku. Teraz proces ten się odwrócił, ze wszystkimi tego ne-
gatywnymi skutkami, nastąpił wielki napływ ludności wiejskiej 
do miast. Warszawa i inne ośrodki miejskie „wysysały” ludność 
okolicznych miejscowości, całkowicie przeobrażając ich charak-
ter – zamieniały się one w podmiejskie „sypialnie”. Takie duże 
skupiska ludności w formie wielkich blokowisk powstawały też na 

� Władysław Bartoszewski, fotografia  
z 2007 roku

Władysław Bartoszewski, pseud. Teofil 

(1922–2015) – żołnierz AK, historyk, dzia-

łacz społeczny, polityk. Urodzony w Warsza-

wie, studiował w czasie okupacji na tajnym 

Wydziale Humanistycznym UW. Od 1942 

roku członek Biura Informacji i Propagandy 

KG AK oraz Żegoty. Uczestnik powstania 

warszawskiego, w jego trakcie awansowany 

na podporucznika i odznaczony Krzyżem 

Walecznych. Po wojnie wielokrotnie aresz-

towany przez UB, skazany na 8 lat więzie-

nia, w późniejszym okresie objęty zakazem 

druku, w stanie wojennym – internowany. 

W III RP między innymi senator i minister 

spraw zagranicznych. Autor 50 książek 

i około 1500 artykułów, z których duża część 

poświęcona była historii Polskiego Państwa 

Podziemnego i szczególnie powstania war-

szawskiego. Zaangażowany w dialog polsko-

-żydowski i polsko-niemiecki. Pochowany na 

Powązkach w Warszawie.

� Irena Sendlerowa, fotografia  
z 1942 roku

Irena Sendlerowa, pseud. Jolanta 

(1910–2008) – działaczka społeczna, 

w czasie wojny kierowniczka referatu dzie-

cięcego Rady Pomocy Żydom (Żegoty). Jej 

działania pozwoliły ocalić wiele żydowskich 

dzieci, które dzięki sfałszowanym metrykom 

udało się wyprowadzić z getta i umieścić 

w bezpiecznych miejscach (domach, klasz-

torach). W 1943 roku aresztowana przez 

Gestapo i osadzona na Pawiaku, skąd jednak 

ostatecznie udało się ją wykupić. Uczestni-

czyła w powstaniu warszawskim jako sani-

tariuszka. Po wojnie odznaczona medalem 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz 

Orderem Orła Białego.

Osiedle Za Żelazną Bramą  
w latach siedemdziesiątych XX wieku�
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�Puszcza Kampinoska

W poprzedniej części rozdziału, dotyczącej okresu wojennego, 
mówiliśmy o nieodwracalnych stratach w ludziach, głównie w wy-
niku eksterminacji ludności żydowskiej. W statystykach widać to 
bardzo dokładnie – dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych udało 
się odbudować potencjał ludnościowy Mazowsza (nie mówimy tu 
o Warszawie).

Urbanizacja i uprzemysłowienie miały bardzo negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. Nastąpiło zatrucie rzek – Wisły 
(Warszawa i Płock), Narwi (Ostrołęka), Bugu (Wyszków) – i ziemi, 
do czego przyczyniła się między innymi rafineria w Płocku. Od-
wrócenie tych zjawisk będzie wymagało jeszcze wielu lat pracy 
oraz wciąż znacznych inwestycji.

Nowe czasy, które nadeszły po 1989 roku, inna wizja roz-
woju, oparta na koncepcjach ekologii i równowagi, pozwala dziś 
spojrzeć na Mazowsze w całkiem inny sposób – jak na region, 
w którym źródłem dochodów może stać się w przyszłości turysty-
ka oraz rekreacja. Niezrównane walory przyrodnicze: Wisła, Na-
rew, Bug, Wkra, Zalew Włocławski, Jezioro Zegrzyńskie, Puszcza 
Kampinoska, Puszcza Biała i wiele innych, dają olbrzymie możli-
wości i zachęcają do tego, żeby je mądrze wykorzystać. Unia Eu-
ropejska może zapewnić środki, ale jest to wyzwanie dla pokoleń, 
które właśnie teraz dorastają i wchodzą w dorosłe życie. Skalę 
tych możliwości pokazuje liczba obszarów Natura 2000* – na te-
renie Mazowsza jest ich 23, 9 parków krajobrazowych (z czego 4 
przekraczają granice Województwa) i park narodowy – Kampino-
ski Park Narodowy. Warto dodać, że część tych obszarów znajduje 
się w pobliżu największej aglomeracji – Warszawy. Odżywa też 
turystycznie Wisła dzięki oczyszczeniu wód i aktywności licznych 
środowisk, między innymi fundacji Ja Wisła. To wszystko stwarza 
nowe możliwości rozwojowe dla regionu i pozwala na odejście od 
schematu gospodarki opartej na przemyśle i rolnictwie.

� Grób Marka Nowakowskiego w Alei 
Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie 

Marek Nowakowski (1935–2014) – 

jeden z najważniejszych prozaików polskich, 

twórca realizmu peryferyjnego. W swoich 

utworach początkowo przedstawiał świat 

marginesu społecznego, z czasem ważne 

stały się w nich wątki autotematyczne. 

W późniejszych książkach ukazywał rzeczy-

wistość społeczną Polski okresu transforma-

cji. W PRL-u zaangażowany w działalność 

opozycyjną.

Łoś, symbol i mieszkaniec  
Puszczy Kampinoskiej �
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MAZOWSZE DZIŚ –
ŻYCIE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Choć każda mała ojczyzna ma swoją historię oraz swoje tra-
dycje i obyczaje, to dla nas – żyjących tu i teraz – szczególnie 
istotne jest, czy to miejsce, które zamieszkujemy, zapewnia nam 
odpowiednią jakość życia – dobre warunki mieszkalne, satysfak-
cjonującą pracę, atrakcyjne formy odpoczynku i rozrywki. W tym 
rozdziale spojrzymy – w dużej mierze odwołując się do danych 
statystycznych – na życie społeczne i gospodarcze Województwa 
Mazowieckiego (podstawowym źródłem przytaczanych przez nas 
danych jest Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 
z roku 2017). Osoby zainteresowane szczegółowymi danymi sta-
tystycznymi zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową Urzę-
du Statystycznego w Warszawie – www.stat.gov.pl, gdzie dostęp-
ny jest zarówno ten rocznik, jak i inne materiały.

Rozpocząć należy od tego, bez czego trudno jest wyobrazić 
sobie godne życie – od mieszkania.

Budownictwo mieszkaniowe

Na terenie Województwa Mazowieckiego sytuacja mieszka-
niowa jest – ogólnie rzecz ujmując – lepsza niż w pozostałych 
województwach. Dane pokazują, że na tysiąc mieszkańców przy-
pada nieco ponad 415 mieszkań, przy średniej krajowej około 
371. W efekcie na Mazowszu jedno mieszkanie przypada śred-
nio na 2,41 osoby, a jedno pomieszczenie mieszkalne (izba) na 
0,66 osoby. Dodatkowo na jednego mieszkańca przypada średnio 
29,9 m2 powierzchni użytkowej, co znowu jest najlepszym wyni-
kiem w skali kraju. Słowem, gdybyśmy podzielili zasoby miesz-
kaniowe województwa między jego wszystkich mieszkańców, to 
każdy z nich otrzymałby własny pokój, a każda trzyosobowa rodzi-
na – własne mieszkanie.

Jednocześnie godny odnotowania wydaje się stosunkowo 
szybki przyrost liczby lokali mieszkalnych w Województwie Ma-
zowieckim. W 2016 roku na jego terenie oddano do użytkowania 

36 049  mieszkań, co stanowi 22 procent wszystkich oddanych 
do użytkowania w kraju. Trzeba jednak zauważyć, że przeszło 20 
tysięcy z nich wybudowano w samej Warszawie.

Pod względem wyposażenia mieszkań w instalacje nadal 
utrzymują się dość istotne, choć z roku na rok coraz mniejsze, 
różnice pomiędzy terenem miejskim a wiejskim. Na przykład 
u schyłku 2016 roku w miastach 98 procent mieszkań miało 
ustęp, a 96,5 procent – łazienkę, natomiast na wsi odsetki te 
wynosiły odpowiednio: 81,8 i 78,4. Warto jednak podkreślić, 
że dostępność tych „udogodnień” na wsi ulega stałej poprawie: 
zaledwie jedenaście lat wcześniej występowały one w niespełna 
dwóch trzecich wiejskich mieszkań. 
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� Osiedle willowe w Podkowie Leśnej
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kraju, jest jednak przede wszystkim duża rola sadownictwa w rol-
nictwie regionu. Choć sady zajmują zaledwie niespełna 4 procent 
użytków rolnych, to stanowią blisko jedną trzecią krajowej po-
wierzchni sadów i dają ponad 42 procent krajowej produkcji owo-
ców z drzew. Głównym obszarem sadownictwa jest południowa 
część Województwa. Powiat grójecki ze swoimi 35 tysiącami hek-
tarów, na których rosną jabłonie i inne drzewa owocowe, uzna-
wany jest za „największy sad Europy”. Warto zresztą dodać, że 
w roku 2008 jabłka grójeckie zostały wpisane na listę produktów 
tradycyjnych. We wpisie można przeczytać, że jabłka te mają wy-
barwienie wyższe od przeciętnych, bardziej intensywny rumieniec 
i wysoką kwasowość. Jest to konsekwencja panującego w rejonie 
mikroklimatu charakteryzującego się dużymi spadkami tempera-
tur przed samymi zbiorami – we wrześniu i na początku paździer-
nika. Wpływ mają również uwarunkowania glebowe – występo-
wanie na całym obszarze gleb bielicowych i pseudobielicowych. 

W stolicy jest duże zapotrzebowanie na warzywa, dlatego 
uprawiane są one na dużych powierzchniach w pobliżu aglomera-
cji warszawskiej. Warto dodać, że w czasach PRL-u na terenach 
na północ od Warszawy rozwinęły się uprawy szklarniowe kwiatów. 
Centrum ogrodnictwa była Jabłonna, okrzyknięta nawet w swo-
im czasie najbogatszą wsią Polski. Obecnie konkurencyjne ceny 
kwiatów pochodzących z importu sprawiły, że ogrodnictwo kwia-
towe przestało być opłacalne.

Lesistość Województwa, czyli udział powierzchni lasów w cał-
kowitej powierzchni Mazowsza, wynosi 23,3 procenta.

CZY WIECIE, ŻE… 

rzekomo wielkim smakoszem piwa z Warki 

był nuncjusz papieski* w Polsce, Gaetano 

Aldobrandini, który później został papieżem i 

przyjął imię Klemens VIII († 1605). Gdy już bę-

dąc głową Kościoła, ciężko zachorował, leżąc 

otoczony gronem kleryków, wspomniał swoje 

ulubione pivo di Varca. Klerycy przypuszczając, 

że może chodzić o jakąś świętą, zaczęli 

chóralnie intonować Santa Piva di Varca – ora 
pro nobis („święta Piwo z Warki – módl się za 

nami”). Chorego tak rozbawiła ta sytuacja, że 

ze śmiechu pękł mu wrzód będący przyczyną 

choroby i wyzdrowiał.

Drugim czynnikiem wpływającym na atrakcyjność określonego 
obszaru jako miejsca do życia są możliwości zatrudnienia, będą-
ce bezpośrednią konsekwencją poziomu gospodarki, w szczegól-
ności rolnictwa i przemysłu.

Rolnictwo i leśnictwo

Znaczną część Województwa zajmują użytki rolne (67,8 pro-
centa), wśród których większość stanowią grunty orne (68,4 
procenta). Uprawia się na nich przede wszystkim zboża, które 
łącznie zajmują 71,5 procenta powierzchni zasiewów. Cechą cha-
rakterystyczną, która wyróżnia Województwo Mazowieckie na tle 
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Puszcza Kozienicka�

� Pole uprawne na Mazowszu
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browary w Sierpcu, Warce czy Ciechanowie, mleczarnie w Sierp-
cu, Ostrołęce oraz w Węgrowie, zakłady przemysłu mięsnego 
w Sokołowie Podlaskim i Siedlcach, cukrownię w Glinojecku, za-
kłady przetwórstwa owocowego w Przysusze czy Tarczynie.

Na obszarze Województwa Mazowieckiego pod koniec 2016 
roku zarejestrowanych było 788 008 podmiotów gospodarki na-
rodowej, w tym ponad połowa (419 352) w Warszawie. Przeważa-
ły – co oczywiste – podmioty prywatne; publicznych było zaledwie 
13 077. Wśród podmiotów prywatnych 506 488 stanowiły osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z tego 226 972 
w Warszawie).

Z poziomem rozwoju przemysłu ściśle powiązana jest infra-
struktura transportowa.

Transport. Infrastruktura drogowa i kolejowa. Porty lotnicze 

Sieć transportowa na terenie Województwa Mazowieckiego 
zasadniczo zbiega się w centrum – w Warszawie. Znaczna rozbu-
dowa autostrad i dróg ekspresowych, do której doszło w ostatnich 
latach, istotnie poprawiła komfort korzystania z komunikacji sa-
mochodowej, ale nadal brak pełnej obwodnicy stolicy sprawia, 
że część ruchu tranzytowego grzęźnie w korkach w centralnych 
obszarach miasta. Problemy te powinny jednak zostać już wkrót-
ce nieco ograniczone wraz z budową południowej obwodnicy War-
szawy (droga ekspresowa S2) i dalszych odcinków autostrady A2. 

Tymczasem główne drogi Mazowsza przebiegające przez War-
szawę to obok kończącej się tu autostrady A2, łączącej stolicę 
kraju między innymi z Łodzią, Poznaniem czy Berlinem, a za po-
średnictwem węzła w Strykowie także z Gdańskiem czy Wrocła-
wiem, drogi krajowe:

 » numer 7 biegnąca z Żukowa koło Gdańska przez Warszawę 
oraz Radom do Krakowa i dalej do przejścia granicznego 
w Chyżnem; 

 » numer 8 biegnąca z Kudowy-Zdroju na granicy z Czechami 
do połączenia z drogą krajową numer 1 w okolicach Piotrko-
wa Trybunalskiego i dalej przez Warszawę do Białegostoku, 
Suwałk oraz Budziska przy granicy z Litwą;

 » numer 61 mająca swój początek w Warszawie i biegnąca 
przez Ostrołękę do Augustowa;

 » numer 79 zaczynająca się w Warszawie i biegnąca w górę 
Wisły przez Kozienice, Sandomierz, Kraków do Bytomia.

Wśród innych dróg krajowych na terenie Województwa Ma-
zowieckiego wymienić należy drogę krajową numer 10, mającą 
swój początek pod Płońskiem i biegnącą przez Sierpc w stronę 

CZY WIECIE, ŻE… 

w Małkini do niedawna istniał unikalny 

w Polsce most drogowo-kolejowy.  

W 1997 roku wstrzymano na nim ruch kole-

jowy i stopniowo ograniczono samochodowy. 

Na przełomie lat 2009 i 2010 rozebrano 

go, a w 2010 roku oddano do użytku nową 

przeprawę mostową.

CZY WIECIE, ŻE… 

istniejący do niedawna drewniany most 

w Wyszogrodzie, wzniesiony w 1916 roku 

przez niemieckich saperów jako wojskowa 

przeprawa tymczasowa, był najdłuższym 

mostem drewnianym w Europie.

Przemysł

Na terenie Województwa Mazowieckiego przemysł jest dobrze 
rozwinięty i zróżnicowany, w niemałej części obejmujący wysokie 
technologie. Są tu reprezentowane praktycznie wszystkie gałęzie 
przemysłu, z wyjątkiem górniczego, stoczniowego i koksownicze-
go. Występowanie złóż surowców skalnych sprawiło, że na terenie 
Województwa funkcjonuje wytwórstwo materiałów budowlanych 
(Warszawa, Radom, Wierzbica, Zielonka) i zakłady szklarskie 
(Wołomin, Wyszków, Trąbki w gminie Pilawa, Ożarów Mazowiec-
ki). Rolniczy charakter części obszaru sprawił, że silnie rozwinął 
się tu także przemysł spożywczy – dla przykładu można wymienić 

� Mazowiecki krajobraz rolniczy

� Fabryka czekolady Lotte Wedel w Warszawie
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Na obszarze Województwa przez Wisłę zostało przerzuconych 16 
mostów drogowych, przy czym osiem z nich jest zlokalizowanych 
w granicach Warszawy. Najnowszą ukończoną przeprawą mo-
stową w stolicy jest most Marii Skłodowskiej-Curie (oddany do 
użytku w 2012 roku). Natomiast najbardziej wyczekiwaną: budo-
wany od 2017 roku tak zwany most południowy, który powinien 
przynajmniej częściowo rozwiązać problem korków dławiących tę 
część miasta. Poza stolicą brak mostów szczególnie odczuwany 
jest na południe od Warszawy, gdzie oprócz tego w Górze Kalwa-
rii, dwa kolejne łączą już województwa Mazowieckie i Lubelskie 
(w Dęblinie i w Solcu nad Wisłą).

Sieć kolejowa na obszarze Województwa jest – z wyłączeniem 
rejonu Warszawy – dość rzadka. Łączna długość eksploatowanych 
linii kolejowych normalnotorowych* wynosi 1712 kilometra, co 
oznacza 4,8 kilometra sieci kolejowej na 100 km2 powierzchni 
Województwa. Prawie 82,5 procent linii kolejowych jest zelektry-
fikowanych. Niewielka gęstość sieci jest uwarunkowana historycz-
nie: Mazowsze, będące pod zaborem rosyjskim, podobnie jak cała 
reszta Cesarstwa Rosyjskiego, nie doczekało się intensywniejsze-
go rozwoju sieci – prócz linii łączących ważniejsze miejscowości, 
zwłaszcza te o znaczeniu militarnym. W konsekwencji praktycznie 

Torunia, Bydgoszczy, Szczecina i dalej do przejścia granicznego 
w Lubieszynie. Przebieg pozostałych dróg krajowych przedstawia 
mapa powyżej.

Ogółem sieć dróg publicznych na terenie Mazowsza liczy 37 092 
kilometrów, z czego 2424 to drogi krajowe, 3020 – wojewódzkie, 
13 913 – powiatowe, a 17 736 – gminne.

Jak zostało już powiedziane w rozdziale omawiającym warun-
ki przyrodnicze Województwa Mazowieckiego – przez jego teren 
przebiega wiele rzek. Są one naturalnymi przeszkodami i aby 
umożliwić transport należało wybudować przeprawy mostowe. 
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� Szybka Kolej Miejska w Warszawie

� Koleje Mazowieckie
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wszystkie zelektryfikowane linie kolejowe przebiegają przez War-
szawę. Warto dodać, że na przebieg tych linii miał wpływ rozwój 
okolicznych terenów – z tego powodu w strukturze zabudowy aglo-
meracji warszawskiej wyraźnie widoczne są „wypustki”, pokrywa-
jące się z przebiegiem linii kolejowych. Główne szlaki kolejowe 
przebiegające przez stolicę to:

 » szlak na Skierniewice i dalej na Kraków: pierwsze istniejące 
połączenie kolejowe, wybudowane w 1845 roku jako część 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Wzdłuż tej linii powstały ta-
kie ośrodki jak Piastów, Pruszków, Brwinów czy Milanówek;

 » szlak do Białegostoku: wybudowany w 1862 roku jako ele-
ment połączenia z Petersburgiem. Wzdłuż tej linii powstały 
takie ośrodki jak Ząbki, Kobyłka czy Wołomin;

 » szlak na Lublin: oddany do użytku w 1877 roku. Wzdłuż tej 
linii powstały takie ośrodki jak Otwock i Józefów;

 » szlak na Działdowo: otwarty w tym samym roku co lubelski, 
dzięki niemu powstało Legionowo.

W późniejszym czasie do linii lubelskiej dobudowano odgałęzie-
nie na Siedlce, zaś do linii skierniewickiej na Idzikowice – Włosz-
czową (alternatywna droga do Krakowa) oraz na Sochaczew – Ło-
wicz (droga na Poznań). Warto dodać, że Warszawa – w odróżnieniu 
od wielu innych stolic – dysponuje linią średnicową umożliwiającą 
przejazd koleją przez miasto. Inaczej zatem niż w Paryżu czy Lon-
dynie nie ma konieczności przemieszczania się środkami komuni-
kacji miejskiej pomiędzy dworcami kolejowymi, z których pociągi 
odjeżdżają jedynie w określonych kierunkach.

Dwie ważniejsze linie kolejowe przebiegające poza Warszawą – 
obie odgrywające istotną rolę w transporcie ładunków – to:

 » element szlaku drogowego Frankfurt nad Odrą – Brześć nad 
Bugiem przebiegający nieco na południe od Warszawy przez 
Mszczonów i Pilawę;

 » szlak przebiegający łukiem również na południe od Warsza-
wy – z Łodzi przez Idzikowice, Radom, Dęblin do Siedlec.

Kolejowe przewozy osobowe na terenie Województwa Mazo-
wieckiego są realizowane przez pięciu przewoźników. Prócz spółek 
będących częścią Polskich Kolei Państwowych SA – PKP Interci-
ty SA i Przewozy Regionalne – są to Koleje Mazowieckie oraz dwie 
koleje o charakterze dojazdowym – Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 
w Warszawie oraz Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Koleje Mazowieckie są spółką utworzoną przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego w roku 2004. Od roku 2008 Samorząd 
Wojewódzki jest również właścicielem wszystkich udziałów. Ko-
leje te obsługują połączenia osobowe w granicach Województwa 
oraz nieliczne pociągi przyśpieszone. Spółka podejmuje działania 

CZY WIECIE, ŻE… 

Uruchomione w 1927 roku przez spółkę 

Elektryczne Koleje Dojazdowe połączenie 

Warszawa–Grodzisk, było pierwszą w Polsce 

zelektryfikowaną normalnotorową linią 

kolejową.
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� Lotnisko Chopina w Warszawie
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Ochrona środowiska

Województwo Mazowieckie podejmuje starania w kierunku ob-
jęcia środowiska wszechstronną ochroną. Jednak usunięcie znisz-
czeń powstałych w przeszłości za sprawą błędnych decyzji gospo-
darczych wymaga wielu lat rozmaitych działań i dużych nakładów 
finansowych. Musimy bowiem postarać się naprawić to, co kiedyś 
ludzie przez swoją głupotę oraz krótkowzroczność zniszczyli.

Na terenie Województwa istnieje, o czym była już mowa, jeden 
park narodowy (Kampinoski Park Narodowy) i 9 parków krajobra-
zowych (z czego 4 przekraczają granice Województwa). Funkcjo-
nuje tu 189 rezerwatów przyrody (przede wszystkim leśnych – 
118 i faunistycznych), a 4273 obiekty zostały uznane za pomniki 
przyrody, w tym 106 alej drzew i 197 głazów narzutowych.

Na terenie Województwa funkcjonuje 116 oczyszczalni ście-
ków przemysłowych oraz 323 oczyszczalnie ścieków komunal-
nych. Obecnie 71,9 procent ludności korzysta z oczyszczal-
ni ścieków i odsetek ten systematycznie rośnie (przykładowo 
w 2010 roku był on mniejszy o około 19 punktów procentowych). 

Zaledwie promil powierzchni Województwa stanowią ob-
szary zdewastowane bądź zdegradowane. Są one sukcesywnie 

mające na celu reaktywację połączeń na szlakach kolejowych wy-
łączonych z eksploatacji w minionych latach. W 2016 roku z jej 
usług skorzystało blisko 61 milionów pasażerów. 

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką 
miasta Warszawy. Powstała w roku 2004 celem stworzenia no-
woczesnej sieci połączeń między Warszawą a jej przedmieściami. 
Na chwilę obecną obsługuje cztery linie: S1 – z warszawskiego 
Służewca do Otwocka, S2 – z Sulejówka Miłosnej do lotniska 
Okęcie, S3 – z Wieliszewa do lotniska Okęcie oraz S9 – z Warsza-
wy Gdańskiej przez Legionowo do Wieliszewa.

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. powstała, aby obsłu-
giwać połączenie kolejowe między Warszawą Śródmieście WKD 
a stacją Grodzisk Mazowiecki Radońska i Milanówek Grudów. 
Jej udziałowcami są obecnie: Województwo Mazowieckie (95,24 
procent udziałów) oraz sześć gmin, przez które przebiega linia 
obsługiwana przez spółkę (z wyłączeniem Warszawy).

Na terenie Województwa funkcjonuje 2318 linii regularnej ko-
munikacji autobusowej prowadzonych przez większych przewoź-
ników (z wyłączeniem przedsiębiorstw komunikacji miejskiej). 
Wśród nich charakter regionalny ma 339 linii, zaś podmiejski – 
1814. Ważną rolę w obsłudze komunikacyjnej miast odgrywają 
przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Wśród nich wymienić 
należy Metro Warszawskie Sp. z o.o. kursujące po jedynych 
w Polsce liniach metra.

Ostatnie lata przyniosły również istotne zmiany związane z do-
stępem do komunikacji lotniczej na terenie Mazowsza. Do funk-
cjonującego od lat Lotniska Chopina na Okęciu, dołączyły por-
ty lotnicze w Modlinie i Radomiu (odpowiednio w latach 2012 
i 2014). Pod względem liczby obsłużonych pasażerów dominuje 
oczywiście to pierwsze. W 2017 roku obsłużono tu 15,75 milio-
na pasażerów. W Modlinie ruch pasażerski sięgnął blisko 3 mi-
liony, natomiast w Radomiu pozostawał na poziomie kilkunastu 
tysięcy. Uzupełnieniem tych portów lotniczych pozostają lotniska 
sportowe, prywatne i wojskowe oraz dość duża liczba lądowisk 
dla śmigłowców (przede wszystkim sanitarnych – na przykład 
w Warszawie, Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Płońsku, Mławie, 
Makowie Mazowieckim, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Sie-
dlcach i Ostrołęce).

Ponieważ stale wykorzystujemy środowisko naturalne – czy to 
na potrzeby mieszkaniowe, czy w związku z gospodarką – musimy 
odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim stopniu na terenie nasze-
go Województwa jest ono chronione.

� Stacja Marymont w warszawskim metrze

� Warszawska Mała Obwodnica Kolejowa

� Rezerwat przyrody Las Natoliński 
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 » 219 techników (59 952 uczniów);
 » 180 zasadniczych szkół zawodowych (15 220);
 » 201 szkół dla dorosłych (w tym 15 gimnazjów i 186 lice-
ów ogólnokształcących, w których łącznie uczyło się 23 682 
osób).

Ogromna większość tych szkół prowadzona jest przez samo-
rząd – gminy, powiaty i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na wyższym poziomie mieszkańcy Województwa Mazowieckie-
go w roku akademickim 2016/2017 mogli pobierać naukę w 94 
szkołach wyższych, spośród których zdecydowana większość mie-
ści się w Warszawie. Stolica jest siedzibą czterech uniwersyte-
tów: Uniwersytetu Warszawskiego o ponaddwustuletniej tradycji, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego – dawnej Akademii Medycznej – oraz 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Spośród ogółu 274 392 osób, które studiowały w roku aka-
demickim 2016/2017, większość stanowili właśnie studen-
ci uniwersytetów (przeszło 58 tysięcy), blisko 47 tysięcy osób 
uczęszczało jednak do wyższych szkół technicznych, a mniej wię-
cej 41 tysięcy – do wyższych szkół ekonomicznych. Mniej liczni 
pozostają studenci wyższych szkół rolniczych i pedagogicznych 
oraz akademii medycznych (odpowiednio: 22,6; 14 i 9,4 tysiąca 
studentów). 

Ochrona zdrowia

Nad zdrowiem mieszkańców Województwa Mazowieckiego 
w roku 2016 czuwało blisko 15 tysięcy lekarzy, 1507 lekarzy 
dentystów, 4408 farmaceutów, 28 435 pielęgniarek i 3237 po-
łożne. Na terenie Województwa działało 2885 przychodni, dodat-
kowo lekarze prowadzili 315 indywidualnych praktyk. Znajdowało 
się też tu 108 szpitali ogólnych (nie licząc oddziałów i filii). Na 
jedno łóżko w szpitalach ogólnych przypadało 216 osób. Leki 
można było nabyć w 1778 aptekach oraz w 140 punktach ap-
tecznych. Średnio jedna placówka zajmująca się sprzedażą le-
ków przypadała na 2798 mieszkańców, jednak liczba ta istotnie 
wzrastała na terenach wiejskich (do 4686 osób). Przekładając te 
dość abstrakcyjne wartości na bardziej czytelne kategorie, można 
odnotować, że w latach 2004–2014 istotnie poprawiła się ocena 
stanu zdrowia mieszkańców Mazowsza. Na przykład odsetek osób 
charakteryzujących się stanem zdrowia dobrym i bardzo dobrym 
wzrósł z 62 do 68,9 procent. 

poddawane procesowi rekultywacji. Na terenie Województwa zlo-
kalizowanych jest 136 zakładów szczególnie uciążliwych dla czy-
stości powietrza; 36 z nich nie jest jeszcze wyposażonych w urzą-
dzenia do redukcji zanieczyszczeń.

Omawiając poziom życia mieszkańców Województwa Mazo-
wieckiego, nie możemy pominąć różnorodnych usług społecz-
nych, począwszy od oświaty, poprzez ochronę zdrowia, na insty-
tucjach kultury kończąc.

Oświata i szkolnictwo wyższe

Sieć szkolna na terenie Województwa Mazowieckiego jest do-
brze rozwinięta, choć w większych miastach, szczególnie w War-
szawie, rozmieszczenie placówek nie zawsze idealnie odpowiada 
potrzebom mieszkańców poszczególnych dzielnic. Ogółem w roku 
szkolnym 2016/2017 działało: 

 » 1771 szkół podstawowych (w sumie: 347 074 uczniów); 
 » 1024 gimnazja (154 278 uczniów);
 » 365 liceów ogólnokształcących (82 114 uczniów);

� Dolina Środkowego Świdra

� Siedziba Polskiej Akademii Nauk w Pałacu 
Staszica w Warszawie

� Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego przy ulicy Dewajtis w Warszawie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus 
Warszawskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Warszawie �

Szpital Kliniczny Warszawskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie �
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MAZOWSZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO MAZOWSZE DZISIAJ – ŻYCIE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

się w jakimś stopniu z atrakcyjnością multipleksów – z ich usług 
skorzystało 65 procent spośród wspomnianej grupy widzów. 

Rosnące zainteresowanie muzeami, teatrami i kinem wydaje 
się wyraźnym wskaźnikiem poprawy jakości życia mieszkańców 
Mazowsza, jako że korzystanie z ich oferty wymaga nie tylko wol-
nego czasu, lecz także określonych środków finansowych. W tym 
kontekście warto jeszcze zwrócić uwagę na instytucje, które ofe-
rują rozrywkę (i naukę) za darmo. W 2016 roku na terenie Woje-
wództwa działało 957 bibliotek, z czego 558 funkcjonowało na 
wsi. Z ich podstawowych usług skorzystały 933 tysiące czytelni-
ków, którzy łącznie wypożyczyli 14,5 miliona książek. Jest to wy-
nik nieco gorszy niż w ubiegłych latach, co jednak wypada raczej 
wiązać ze zmniejszającą się liczbą samych bibliotek niż spadkiem 
zainteresowania ich użytkowników. Trzeba bowiem zauważyć, że 
średnia liczba wypożyczonych książek na jednego użytkownika 
utrzymała się w 2016 roku dokładnie na tym samym poziomie 
co w 2005 roku. Jeżeli chodzi o działania domów i ośrodków 
kultury, to godny odnotowania jest z kolei dość wyraźny wzrost 
liczby uczestników imprez organizowanych w takich placówkach. 
W 2016 roku było ich około 3,7 miliona, a więc o 200 tysięcy 
więcej niż rok wcześniej. 

Pomoc społeczna

Na terenie Województwa Mazowieckiego w 2016 roku funkcjo-
nowało 250 domów i zakładów opieki społecznej. Większość z nich 
przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku (114 obiektów), 
osób przewlekle somatycznie chorych (43 obiekty) oraz bezdomnych 
(41 obiektów). Łącznie w wymienionych ośrodkach przebywało na 
koniec 2016 roku blisko 15 tysięcy osób. Z rozmaitych form pomocy 
społecznej skorzystało w 2016 roku 188 979 osób, a wartość tych 
świadczeń sięgnęła 401 milionów złotych. 

Życie religijne

Największą wspólnotą wyznaniową na terenie Województwa 
Mazowieckiego jest Kościół rzymskokatolicki. Pod względem licz-
by wiernych na drugim miejscu znajduje się Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny. Jego członkowie mieszkają przede wszyst-
kim w Warszawie (tu zresztą znajduje się katedra pod wezwaniem 
św. Równej Apostołom Marii Magdaleny) oraz na wschodzie Wo-
jewództwa. Po kilkanaście tysięcy osób liczą wspólnoty członków 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Świadkowie Jehowy, po 
kilka – najliczniejsze kościoły protestanckie i islamskie. 

Instytucje kultury

Analiza danych statystycznych związanych z funkcjonowa-
niem na terenie Województwa Mazowieckiego rozmaitych insty-
tucji kultury prowadzi do stosunkowo optymistycznych wniosków. 
Porównując dane z kolejnych lat, dostrzec można bowiem kil-
ka tendencji, które potwierdzają, że zainteresowanie ich ofertą 
z roku na rok jest coraz większe. Na przykład w 138 mazowiec-
kich muzeach pojawiło się w 2016 roku 10 518 300 zwiedzają-
cych, a więc aż o milion więcej niż rok wcześniej i przeszło dwa 
razy więcej niż w roku 2010. Mniej spektakularnie, ale i tak od-
czuwalnie wzrosła liczba widzów w teatrach i instytucjach mu-
zycznych. Tutaj w 2016 roku odnotowano ich 3 292 700, a więc 
o 220 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. 

Pod względem popularności prym wiodą jednak – co wy-
daje się dość oczywiste – kina. W 2016 roku mieszkańcy Ma-
zowsza odwiedzili je przeszło 10 milionów razy (dokładnie 
10 242 070 000), a więc liczba widzów wzrosła w porównaniu 
z 2015 rokiem o przeszło milion osób. Popularność kin wiąże 

� Muzeum Farmacji im. mgr farmacji 
Antoniny Leśniewskiej w Warszawie

� Muzeum Archidiecezji Warszawskiej  
w Warszawie

Cerkiew św. Równej Apostołom Marii 
Magdaleny w Warszawie �

Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie �

� Muzeum Narodowe w Warszawie

128 129

nowodworskinowodworski

WarszawaWarszawa

grodziskigrodziski
pruszkowskipruszkowski

sochaczewskisochaczewski

gostynińskigostyniński

płockipłocki

siedleckisiedlecki

ostrołęckiostrołęcki

białobrzeskibiałobrzeski

ciechanowskiciechanowski

garwolińskigarwoliński

kozienickikozienicki

legionowskilegionowski

lipskilipski

łosickiłosicki

makowskimakowski

mławskimławski

ostrowskiostrowski

otwockiotwocki

płońskipłoński

przasnyskiprzasnyski

przysuskiprzysuski

pułtuskipułtuski

radomskiradomski

sierpeckisierpecki

sokołowskisokołowski

szydłowieckiszydłowiecki

warszawski zachodniwarszawski zachodni

węgrowskiwęgrowski

wołomińskiwołomiński

wyszkowskiwyszkowski

zwoleńskizwoleński

żuromińskiżuromiński

żyrardowskiżyrardowski

OstrołękaOstrołęka

PłockPłock

RadomRadom

SiedlceSiedlce
mińskimiński

grójeckigrójecki

piaseczyńskipiaseczyński

brak kin

40 000–60 000

60 000–80 000

80 000–100 000

powyżej 100 000

Liczba ludności przypadającej na 1 kino

30 000–40 000

skala 1:2 450 000
Kina 



MAZOWSZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

Gospodarka Województwa Mazowieckiego na tle 
ogólnopolskim

Warto w tym miejscu spojrzeć na gospodarkę Województwa 
Mazowieckiego na tle sytuacji całego kraju. Zgodnie z danymi 
za rok 2015 Województwo Mazowieckie miało udział 22,2 pro-
centa w tworzeniu PKB, co plasowało je na pierwszym miejscu 
w wojewódzkim rankingu. Wartość wytworzonego PKB na jednego 
mieszkańca wyniosła 74 682 zł. Dla porównania warto dodać, 
że wskaźnik ten odniesiony do całej Polski wynosi 46 792 zł 
na mieszkańca, zaś drugie w kolejności – Województwo Dolno-
śląskie – wypracowało o ponad 22 tysiące zł mniej (52 203 zł).

� Prasa z 1936 roku do produkcji monet przed 
budynkiem  Mennicy*  Polskiej w Warszawie
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INSTYTUCJE PUBLICZNE 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Wykonywanie władzy publicznej w Województwie należy – 
zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – do samorzą-
du terytorialnego. Realizuje on swoje zadania w ramach ustaw 
stanowionych przez Parlament. Jak głosi artykuł 163. Konsty-
tucji: Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie za-
strzeżone przez konstytucję lub ustawy dla organów innych władz 
publicznych. Dlatego obok samorządu terytorialnego niektóre 
zadania publiczne na terenie Województwa wykonują także inne 
instytucje: przede wszystkim administracja rządowa centralna 
oraz terenowa – z wojewodą na czele, ale również między innymi 
samorządy zawodowe i gospodarcze; wspomnimy o tym w dalszej 
części niniejszego rozdziału, gdzie będzie też mowa o działają-
cych w Województwie organach ochrony prawnej.

W 1990 roku został odtworzony w naszym kraju samorząd 
gminy, a w 1998 roku – samorząd powiatowy i wojewódzki. 
W myśl Konstytucji (art. 164 ust. 1) podstawową jednostką sa-
morządu terytorialnego jest gmina. Gminy razem z powiatami 
tworzą samorząd lokalny, województwo zaś jako całość stano-
wi obszar działania samorządu województwa, czyli samorządu 
regionalnego.

Obywatele z mocy samego prawa stanowią terytorialne wspól-
noty samorządowe: gmina i powiat to lokalne wspólnoty samorzą-
dowe, województwo zaś stanowi regionalną wspólnotę samorzą-
dową. Należymy do tych wspólnot z racji zamieszkania na danym 
terenie, z tego też tytułu przysługuje nam czynne i bierne prawo 
wyborcze, a więc możliwość wybierania władz samorządowych 
oraz bycia wybranym.

Należy podkreślić, że w polskim samorządzie terytorialnym 
jedne jednostki samorządu nie podlegają drugim – władze samo-
rządowe mają precyzyjnie rozdzielone zakresy odpowiedzialności 
i zadania publiczne przypisane im do wykonania ustawami, każdy 

więc zajmuje się innymi sprawami; w tym sensie wszystkie są 
sobie równe. Oznacza to, że samorząd gminny nie podlega sa-
morządowi powiatowemu, ten zaś – władzom wojewódzkim. Jest 
to jedna z podstawowych gwarancji samodzielności samorządu, 
ale też i największe wyzwanie, bowiem cele ogólne można wte-
dy osiągać jedynie przy dobrej współpracy między poszczegól-
nymi ogniwami samorządu. Warto dodać, że nadzór ogólny nad 
wszystkimi samorządami sprawuje przedstawiciel Rady Ministrów 
w województwie – wojewoda, który czuwa nad tym, aby samorzą-
dy działały zgodnie z prawem.

Podstawowym aktem prawnym każdej jednostki samorządu te-
rytorialnego jest jej statut. Oprócz tego organy stanowiące samo-
rządu tworzą – w granicach przewidzianych przez ustawy – prawo 
miejscowe, obowiązujące na danym terenie. Działalność samorzą-
du opiera się na budżecie danej jednostki, w którym planowane 
są dochody i wydatki, a także na różnych planach i programach, 
wśród których trzeba wspomnieć o planach zagospodarowania 
przestrzennego uchwalanych przez Rady Gmin oraz o Strategii 
rozwoju Województwa uchwalanej przez Sejmik Województwa.

Samorząd lokalny

Głównym zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb lokalnych wspólnot samorządowych – gmin-
nych i powiatowych. W Województwie Mazowieckim mamy 314 
gmin (w tym 35 miejskich, 51 miejsko-wiejskich oraz 228 wiej-
skich). Trzysta dziewięć gmin przynależy do 37 powiatów. Zatem 
statystycznie rzecz biorąc, powiat ziemski na Mazowszu obejmuje 
prawie 8,5 gminy i liczy przeciętnie około 85 tysięcy mieszkań-
ców. Obok tego jest w Województwie Mazowieckim pięć miast na 
prawach powiatu (są to największe gminy miejskie Województwa: 
Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka), co oznacza, że 
gminy te nie należą do żadnego powiatu ziemskiego, zaś ich wła-
dze wykonują zarówno zadania gminne, jak i powiatowe.

Warto dodać, że gminy wiejskie na Mazowszu to w większo-
ści tak zwane gminy zbiorowe, co oznacza, że na terenie gminy 
znajduje się nie jedna, lecz zazwyczaj kilkanaście wsi. W związku 
z tym duże znaczenie dla społeczności lokalnych ma organizacja 
życia wiejskiego. Podstawową jednostkę stanowi w tym zakresie 
sołectwo, które jest najważniejszą formą jednostek pomocniczych 
gminy. W sołectwie głos stanowiący ma ogólne zebranie miesz-
kańców (zebranie wiejskie) lub rada sołecka, zaś funkcje wyko-
nawcze sprawuje sołtys, wybierany przez mieszkańców. W Woje-
wództwie Mazowieckim znajduje się 7335 sołectw.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie �

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Warszawie �

� Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Delegatura w Płocku 

� Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie

� Ministerstwo Finansów w Warszawie
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Do gminy należą – jak mówi Ustawa z 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (art. 6) – wszystkie sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Gmina ma zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty 
samorządowej (art. 7) – przede wszystkim chodzi tu o gospodarkę 
komunalną, w tym usługi użyteczności publicznej.

Są to między innymi sprawy zagospodarowania przestrzenne-
go, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej. Gmina zajmuje się drogami gminnymi 
oraz mostami (do dróg gminnych należy większość ulic i placów 
w miejscowościach), a także organizacją ruchu drogowego. Do 
gmin należą sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Odpowie-
dzialne są także za wodociągi i zaopatrzenie w wodę, za kanaliza-
cję, usuwanie oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzyma-
nie czystości i porządku oraz za urządzenia sanitarne, wysypiska 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w ener-
gię elektryczną i cieplną oraz gaz. Do gmin należą też sprawy 
ochrony zdrowia, pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opie-
kuńcze, gminne budownictwo mieszkaniowe, edukacja publicz-
na – na poziomie szkół podstawowych oraz gimnazjów, sprawy 
kultury, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz 
ochrona zabytków i opieka nad nimi, również kultura fizyczna 
i turystyka, w tym tereny rekreacyjne oraz urządzenia sportowe, 
sprawy targowisk i hal targowych, zieleń gminna, zadrzewienia, 
a także cmentarze gminne. Gmina odpowiada też za porządek 
publiczny i bezpieczeństwo obywateli na swoim terenie oraz za 
sprawy ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej.

Z kolei w powiatach organem stanowiącym i kontrolnym jest 
Rada Powiatu, zaś organem wykonawczo-zarządzającym – Zarząd 
Powiatu, na którego czele stoi starosta. Rada Powiatu jest wy-
bierana w myśl ordynacji proporcjonalnej. Starostę i pozostałych 
członków Zarządu Powiatu wybiera Rada Powiatu.

W sferze administracji oraz zarządzania publicznego powiat 
pełni funkcję uzupełniającą (pomocniczą) w stosunku do gmin: 
do jego zakresu działania należą te sprawy i instytucje, które – ze 
względu na swoją skalę – nie mieszczą się w ramach działalno-
ści gminnej. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiedzialność za 
drogi powiatowe, promocję zdrowia i instytucje ochrony zdrowia 
(zwłaszcza szpitale), pomoc rodzinie, przeciwdziałanie bezrobo-
ciu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy, ochronę konsumenta, 
edukację – w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, sprawy 
kultury fizycznej oraz turystyki, sprawy obronne i ochrony porząd-
ku publicznego, bezpieczeństwa zbiorowego, a także zarządzania 
kryzysowego, jak również wiele rodzajów spraw administracyjnych, 

W gminach władza należy do Rady Gminy (w miastach Rady 
Miasta albo Rady Miasta i Gminy), jest to organ stanowiący 
i kontrolny gminy, oraz do wójta (w gminie wiejskiej), burmi-
strza (w gminie miejskiej oraz w gminie miejsko-wiejskiej) albo 
do prezydenta miasta (w dużej gminie miejskiej) – są to organy 
wykonawczo-zarządzające gminy. W Województwie Mazowieckim 
urząd prezydenta miasta funkcjonuje w Warszawie, Ciechanowie, 
Legionowie, Ostrołęce, Otwocku, Płocku, Pruszkowie, Radomiu, 
Siedlcach i Żyrardowie. Zarówno członkowie Rad (radni), jak 
i wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast są wyłaniani na dro-
dze wyborów bezpośrednich; ich kadencja trwa pięć lat. Od 2018 
roku w gminach liczących mniej niż 20 tysięcy mieszkańców rad-
ni będą wybierani według tak zwanej ordynacji większościowej 
(kto dostanie najwięcej głosów, ten zostaje radnym). W pozosta-
łych gminach obowiązywał będzie system ordynacji proporcjo-
nalnej (wskazując kandydata, głosujemy równocześnie na listę 
jego partii lub innego komitetu wyborczego, a miejsca w radzie 
rozdziela się według liczby głosów, jakie otrzymały poszczególne 
listy, dopiero zaś w następnej kolejności ustala się, którzy kandy-
daci z danej listy – według liczby uzyskanych głosów – dostaną 
się do rady).

Urząd Miejski w Ciechanowie �

� Urząd Miejski w Gostyninie

� Ratusz w Siedlcach
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publicznej (samorządowych i rządowych). Do władz lokalnych 
należy też zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeń-
stwa zbiorowego, także w warunkach zarządzania kryzysowego – 
w tym zakresie gmina i powiat korzystają zarówno z instytucji 
własnych (straż gminna, szpital, transport zbiorowy itp.), jak 
i ze służb oraz inspekcji rządowych, które w skali lokalnej dzia-
łają pod zwierzchnictwem starosty (prezydenta miasta na pra-
wach powiatu). Warto dodać, że w tej skali działają również pod-
stawowe organy wymiaru sprawiedliwości (sąd i prokuratura), 
dopełniając instytucjonalne wyposażenie społeczności lokalnej, 
o czym będzie jeszcze mowa.

Rola powiatu w polskim systemie administracyjnym jest szcze-
gólna z tego względu, że w 1998 roku właśnie wprowadzenie powia-
tów pozwoliło z jednej strony odtworzyć w pełni samorząd lokalny, 
dotąd ograniczony jedynie do gmin, z drugiej zaś – było warunkiem 
i podstawą utworzenia dużych, silnych województw oraz samorzą-
du regionalnego. Zatem bez powiatów nadal mielibyśmy dzisiaj 
około 50 małych województw, za dużych na zarządzanie sprawami 
lokalnymi i równocześnie za małych, by podjąć ciężar prowadze-
nia polityki regionalnej oraz zarządzania w całym województwie, 
a sprawy te nadal leżałyby w gestii rządu i ministerstw. W istocie 
więc to powiaty odegrały najważniejszą rolę w rozległej (choć wciąż 
niedoskonałej i niekonsekwentnej) decentralizacji władzy publicz-
nej, jaka dokonała się w Polsce po 1989 roku.

Rola powiatu jest szczególna także dlatego, że stanowi on 
historycznie najstarszą jednostkę administracji polskiej, której 
początki sięgają XIV wieku, kiedy to król Wacław II z dynastii 
Przemyślidów wprowadził urząd starosty. Starosta był urzędni-
kiem królewskim, sprawował w imieniu władcy administrację 

między innymi w zakresie geodezji, kartografii i katastru, gospo-
darki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budow-
lanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, także 
w sprawach komunikacyjnych oraz wielu innych.

Rozdział zadań między gminą a powiatem jest oparty – co do 
zasady – na gruncie formuły rozdzielności i uzupełniania, co zna-
czy, że w danej dziedzinie gmina oraz powiat wykonują niepokry-
wające się zadania (jak pisaliśmy wyżej: gmina prowadzi szkoły 
podstawowe i gimnazja, zaś powiat – szkoły ponadgimnazjalne; 
gmina odpowiada za drogi gminne, powiat – za drogi powiatowe 
itp.). Zasada ta przeprowadzona jest w ustawodawstwie konse-
kwentnie, w wyniku czego między gminą a powiatem rzadko do-
chodzi do sporów kompetencyjnych. Jedynie w niektórych dzie-
dzinach ustawy dopuszczają możliwość prowadzenia instytucji 
i podejmowania działań równoległych, a niekiedy nawet konku-
rencyjnych. Dotyczy to jednak dziedzin „miękkich”, takich jak 
sprawy kultury czy turystyki, w których samorząd pełni jedynie 
funkcję wspierającą, organizatorską, nie zaś funkcję władczą czy 
związaną z obowiązkiem dostarczania usług publicznych określo-
nego rodzaju.

Tak więc nasz samorząd lokalny to gminy razem ze swoim 
powiatem albo duże miasto na prawach powiatu. W tych ramach 
społeczność lokalna może samodzielnie zarządzać sprawami 
publicznymi o znaczeniu lokalnym – polski system administra-
cji publicznej jest tak skonstruowany, że prawie wszystkie usłu-
gi i świadczenia publiczne obywatele otrzymują właśnie w skali 
lokalnej od władz samorządowych w gminie i powiecie. Na grun-
cie lokalnym załatwia się też większość istotnych dla obywateli 
spraw administracyjnych, co należy do organów administracji 

�Urząd Miejski w Pułtusku
Urząd Miejski w Szydłowcu �

� Urząd Gminy w Górze Kalwarii

Urząd Gminy w Brwinowie �

� Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie � Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Starostwo Powiatowe w Otwocku �
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Mazowszu wszystkie instytucje stanowiące konieczne podstawy 
organizacji życia zbiorowego: społeczne, administracyjne, poli-
tyczne, sportowe, turystyczne, kulturalne, religijne, komunika-
cyjne (media lokalne), edukacyjne, usługowe, gospodarcze itp., 
tworząc szkielet instytucjonalny dla funkcjonowania lokalnych 
wspólnot samorządowych, mniejszych społeczności i środowisk 
społecznych, firm, parafii, organizacji pozarządowych, rodzin 
i wreszcie indywidualnych obywateli. O tym zaś, czy samorząd 
lokalny działa prawidłowo, mówi nam poziom satysfakcji społecz-
nej, odczuwanej i wyrażanej przez mieszkańców. W istocie nie 
ma innego kryterium oceny pracy władz samorządowych.

Samorząd regionalny

Województwo to regionalna wspólnota samorządowa. W roku 
1998 Polska została podzielona na 16 województw. Województwo 
Mazowieckie graniczy z następującymi Województwami (kolej-
ność według długości granicy w kilometrach): Lubelskim (372,3), 
Podlaskim (357,8), Łódzkim (322,9), Warmińsko -Mazurskim 
(218), Świętokrzyskim (203,5), Kujawsko -Pomorskim (194,9). 
Łączna długość granic Województwa Mazowieckiego wynosi 
1669,4 kilometrów. Choć nie styka się ono z granicą państwa, 
to na wschodzie, w powiecie łosickim, jego teren znajduje się 
w odległości zaledwie kilku kilometrów od niej.

i sądownictwo na terenie powiatu. Od początku XVII wieku był to 
urząd ziemski. Obecna siatka powiatowa ma swoje źródło w ostat-
nich dziesięcioleciach XIX wieku, kiedy na ziemiach polskich wy-
kształciły się czynne do dzisiaj ośrodki miejskie stanowiące cen-
tra powiatów, z ich wyposażeniem instytucjonalnym w zakresie 
administracji i użyteczności publicznej oraz obiektami domeny 
publicznej (jak starostwo, sąd, szpital, komendantura policji itp.), 
a także – co szczególnie silnie zintegrowało przestrzeń powiato-
wą – z siecią dróg łączących okoliczne miejscowości z miastem. 
Dzisiejsze powiaty w znacznym stopniu opierają się na tej trwałej 
sieci ośrodków miejskich pełniących od dziesięcioleci (a w nie-
jednym przypadku – od wieków) funkcję ośrodka władzy, a także 
lokalnego centrum życia publicznego, administracji, usług itp. 

Jak wspomniano, przeciętny powiat na Mazowszu liczy dzisiaj 
około 85 tysięcy mieszkańców i obejmuje (statystycznie) nieco 
ponad osiem gmin. Należy podkreślić, że jest to idealna wiel-
kość powiatu z punktu widzenia spójności społecznej i wymagań 
systemu zarządzania publicznego (także w porównaniu z innymi 
krajami europejskimi). W tej skali działają dziś w Polsce i na 

Dzwon umieszczony w Murze Pamięci na 
terenie Muzeum Powstania Warszawskiego  
w Warszawie �Eksponaty z pokoju oficera Gestapo  

w Mauzoleum Walki i Męczeństwa  
przy Al. Szucha w Warszawie �

� Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

� Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
w Warszawie

Administracja samorządowa Administracja rządowa

Administracja publiczna

Naczelne organy administracji 
rządowej

Centralne organy administracji 
rządowej

Prezes Rady Ministrów

Rada Ministrów

Ministrowie

Wojewoda

Prezesi Urzędów Centralnych

Regionalne Izby Obrachunkowe
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Samorządowe Kolegia 
Odwoławcze
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2. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świado-
mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, 
a także pielęgnowanie oraz rozwijanie tożsamości lokalnej;

3. pobudzanie aktywności gospodarczej;
4. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności go-

spodarki województwa;
5. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodnicze-

go przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
6. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Województwo realizuje również określone ustawami zadania 
o charakterze wojewódzkim. Dotyczy to w szczególności takich 
obszarów jak: edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe, pro-
mocja i ochrona zdrowia, kultura oraz ochrona zabytków i opieka 
nad nimi, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, modernizacja 
terenów wiejskich, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona śro-
dowiska, gospodarka wodna, w tym ochrona przeciwpowodziowa, 

Zadania Samorządu Województwa jako samorządu regional-
nego mają inny charakter niż samorządu lokalnego. Jego podsta-
wowym zadaniem jest dbałość o rozwój regionalny, co znajduje 
swoje odbicie w obowiązku prowadzenia polityki rozwoju, na któ-
rą składa się przede wszystkim:
1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowa-

nie rynku pracy;
2. utrzymanie oraz rozbudowa infrastruktury społecznej i tech-

nicznej o znaczeniu wojewódzkim;
3. pozyskiwanie oraz łączenie środków finansowych: publicznych 

i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności 
publicznej;

4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia po-
ziomu wykształcenia obywateli;

5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowa-
nie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju;

6. wspieranie rozwoju nauki oraz współpracy między sferami 
nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego 
oraz innowacji;

7. wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wyko-
rzystywanie dziedzictwa kulturowego; 

8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.

Dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki polityki 
rozwoju jest Strategia rozwoju Województwa uchwalana przez 
Sejmik Województwa. Zgodnie z przepisami prawa strategia taka 
powinna uwzględniać:
1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowa-

nie rynku pracy;

�Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 
w Szydłowcu �

� Europejskie Centrum Artystyczne  
im. Fryderyka Chopina w Sannikach

� Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 

� Urząd Miasta w Warce

� Urząd Miasta Kobyłka

� Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Delegatura w Siedlcach 
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 » 24 spółki prawa handlowego. Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego jest udziałowcem m.in. Agencji Rozwoju Mazow-
sza SA, Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o., Mazowieckiego 
Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. oraz Mazowiec-
kiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Organem stanowiącym i kontrolnym w województwie jest Sej-
mik Województwa, zaś organem wykonawczo-zarządzającym – Za-
rząd Województwa, na którego czele stoi Marszałek Województwa. 
Sejmik Województwa jest wybierany zgodnie z ordynacją propor-
cjonalną. Marszałka Województwa i pozostałych członków Zarzą-
du Województwa wybiera Sejmik Województwa.

Administracja rządowa w województwie

Warto też przypomnieć, że w ramach województwa występu-
je dualizm administracji publicznej. Obok samorządu, o którym 
była już mowa, działają również liczne organy administracji rzą-
dowej, którymi są:

 » wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w wojewódz-
twie i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej;

 » organy administracji niezespolonej, między innymi urzędy 
i izby skarbowe, urzędy probiercze.

Warto dodać, że także na poziomie powiatu występują pewne 
organy administracji rządowej. Część z nich jest zespolona pod 
zwierzchnictwem starosty będącego – jak już wcześniej pisali-
śmy – organem administracji samorządowej.

Przedstawiając panoramę władz i podmiotów administracji mają-
cych swoją siedzibę na terenie Województwa, nie sposób nie wspo-
mnieć o tym, że Warszawa jako stolica Polski jest siedzibą więk-
szości władz centralnych. Tutaj ma swoją siedzibę Parlament RP 
złożony z Sejmu i Senatu, Prezydent RP i władze rządowe z Preze-
sem Rady Ministrów na czele. Tutaj też mieści się wiele centralnych 
organów i urzędów administracji oraz instytucji państwowych.

Sądownictwo i prokuratura

Zgodnie z Konstytucją wymiar sprawiedliwości w Rzeczypo-
spolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, 
administracyjne i wojskowe. Sąd Najwyższy ma swoją siedzibę 
w Warszawie. Sądy administracyjne sprawują kontrolę nad dzia-
łalnością administracji publicznej oraz rozstrzygają spory kom-
petencyjne i o właściwość między organami jednostek samo-
rządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi 
oraz między tymi organami a organami administracji rządowej. 

a w szczególności wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich maga-
zynów przeciwpowodziowych, transport zbiorowy i drogi publicz-
ne. Dobrą ilustracją zakresu działania województwa jako jednostki 
samorządu terytorialnego jest przegląd podległych Województwu 
Mazowieckiemu jednostek organizacyjnych. W połowie 2018 
roku było ich łącznie 125, w tym:

 » 15 instytucji ochrony zdrowia. Są to przede wszystkim szpitale 
oraz jednostki pogotowia ratunkowego. Za przykład mogą tu 
służyć: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza 
w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Woje-
wódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku;

 » 32 placówki oświatowe. W tym przede wszystkim Centra 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, medyczne szko-
ły policealne oraz Centra Doskonalenia Nauczycieli a także 
szkoły przy instytucjach długotrwałej opieki medycznej;

 » 27 instytucji kultury. Wśród nich mieści się Europejskie Cen-
trum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Mazo-
wiecki Instytut Kultury (dawne Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki w Warszawie), Mazowieckie Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” w Radomiu, 18 muzeów: w Warszawie 
– Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego, Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa), 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Nie-
podległości, Muzeum Sportu i Turystyki, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne, Państwowe Muzeum Etnograficzne oraz Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 
Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciecha-
nowie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi 
Radomskiej w Radomiu, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Li-
wie, poza tym dwa teatry – Teatr Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego w Płocku i Teatr Polski w Warszawie oraz War-
szawska Opera Kameralna, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. 
Jana Kiepury w Warszawie, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karoli-
nie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie;

 » 7 bibliotek z Biblioteką na Koszykowej w Warszawie (Biblio-
teką Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteką 
Główną Województwa Mazowieckiego) na czele;

 » 20 innych instytucji, w tym te realizujące zadania ogólnoad-
ministracyjne (na przykład Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych) i jednostki pomocy społecznej;

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 
w Płocku �

Sąd Okręgowy w Warszawie �

�Kolekcja sztuki secesyjnej w Muzeum 
Mazowieckim w Płocku 

� Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

� Sąd Najwyższy w Warszawie
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Sądy te funkcjonują w strukturze pokrywającej się z granicami 
województw. Województwo Mazowieckie należy do zakresu wła-
ściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
Sądem II instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą 
w stolicy. Sądy powszechne rozpatrują sprawy sporne z zakresu 
prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz pracy 
i ubezpieczeń społecznych, chyba że sprawy te zostały przeka-
zane ustawowo na rzecz innych sądów. Sądy powszechne rozpo-
znają ponadto sprawy przekazane do ich właściwości odrębnymi 
ustawami. Struktura sądów rejonowych opiera się na podstawo-
wym podziale terytorialnym – jednak z pewnymi odchyleniami 
prowadzącymi do przecinania granic powiatów przez okręgi są-
dowe sądów rejonowych i granic województw przez okręgi sądo-
we sądów okręgowych i apelacyjnych. Województwo Mazowieckie 
znajduje się w obszarze właściwości dwóch sądów apelacyjnych:

1. Sądu Apelacyjnego w Warszawie, właściwego dla okręgów 
sądowych sądów okręgowych w Ostrołęce, Płocku, Warsza-
wie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;

2. Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Z Województwa Mazowieckie-
go należą tu okręgi sądów okręgowych w Radomiu i Siedlcach.

W strukturze odpowiadającej strukturze sądownictwa po-
wszechnego funkcjonują inne organy ochrony prawnej, w szcze-
gólności prokuratura.

� Sąd i prokuratura w Sokołowie Podlaskim
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Obszary właściwości sądów i prokuratur 

Siedziby sądów

Siedziby prokuratur

krajowych

apelacyjnych

okręgowych

krajowych

regionalnych

okręgowych

Sądy: 10

Mazowsze
        ku przyszłości

144



10

MAZOWSZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO MAZOWSZE – KU PRZYSZŁOŚCI

MAZOWSZE – 
KU PRZYSZŁOŚCI

Jednym z podstawowych zadań Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju 
regionu. Zasadnicze kierunki działań podejmowanych w tym celu 
określa się w wieloletniej strategii rozwoju województwa. Aktu-
alna realizowana Strategia rozwoju województwa mazowieckie-
go do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze została przygotowana 
przez władze województwa mazowieckiego w 2013 roku. W doku-
mencie tym – dostępnym na stronie internetowej www.mazovia.
pl – przedstawiono między innymi wizję Mazowsza jako regionu 
spójnego terytorialnie, konkurencyjnego, innowacyjnego z wyso-
kim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia 
jego mieszkańców. Zasadnicze kierunki działań prowadzących do 
urzeczywistnienia tych postulatów zostały wyznaczone poprzez 
zapisane w Strategii zhierarchizowane cele. Celem nadrzędnym 
(głównym) jest zatem zmniejszenie dysproporcji rozwoju w Woje-
wództwie Mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropoli-
talnego Warszawy (OMW) w Europie, czemu służyć ma realizacja 

sześciu celów rozwojowych (strategicznych) przedstawionych na 
diagramie poniżej. Za najpilniejszy z nich (priorytetowy cel stra-
tegiczny) uznano przyśpieszenie wzrostu gospodarczego poprzez 
rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w branży średnioza-
awansowanych i zaawansowanych technologii oraz w przemyśle 
i przetwórstwie rolno-spożywczym.

Przedstawione powyżej cele rozwojowe zostały sformułowane na 
podstawie analizy SWOT, a więc w oparciu o rozpoznanie mocnych 
i słabych stron Województwa Mazowieckiego oraz stojących przed 
nim szans i zagrożeń. Warto prześledzić, jakie cechy województwa 
zakwalifikowano do tych czterech kategorii, ponieważ ich przegląd 
ukazuje, jak szeroki zakres zagadnień obejmuje opracowana Stra-
tegia. Spośród mocnych stron regionu za kluczowe uznać należy:

 » duży potencjał ludnościowy,
 » największy potencjał gospodarczy wśród województw w Pol-
sce oraz duży udział podmiotów działających w branżach 
najczęściej generujących innowacje,

 » rozwinięte instytucje badawczo-rozwojowe (w tym szczegól-
nie potencjał naukowy Warszawy, Radomia i Płocka), 

� Budynek Moniuszki Tower w Warszawie

Budowa Szpitala Połudowego w Warszawie �

Przemysł i produkcja

Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle
zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz 

w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym
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Struktura celów rozwojowych Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. 
Innowacyjne Mazowsze

Nowoczesne centrum Warszawy �
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 » niestabilnością i zawiłością systemu regulacji, w szczególno-
ści przepisów podatkowych,

 » brakiem rozbudowanego systemu partnerstwa oraz współpra-
cy między samorządem regionalnym a środowiskiem przed-
siębiorców i sferą nauki,

 » degradacją niemodernizowanych i nieremontowanych linii 
kolejowych oraz wyczerpywaniem się przepustowości innych 
sieci komunikacyjnych (drogowej, lotniczej).

Ogólne wytyczne przedstawione w Strategii rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze zo-
stały rozwinięte i zoperacjonalizowane w innych dokumentach. 
Jednym z nich jest Regionalna strategia innowacji dla Mazowsza 
do roku 2020. Dokument ten zasadniczo uszczegóławia Strate-
gię w zakresie działań prowadzących do zwiększenia konkuren-
cyjności i innowacyjności regionu. Zgodnie z przedstawioną wizją 
już w 2020 roku Mazowsze ma stać się ważnym w skali europej-
skiej ośrodkiem badań i rozwoju oraz usług biznesowych, a także 
osiągnąć wysoki poziom innowacyjności w określonych, wyselek-
cjonowanych obszarach. Jednocześnie Mazowsze ma pozosta-
wać źródłem dobrych praktyk w zakresie innowacji społecznych, 
a więc stać się na tym polu wzorem do naśladowania dla innych 
regionów.

Realizacji celów polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego przyświeca kilka założeń, spośród 
których za najistotniejsze – ze względu na obecną sytuację wo-
jewództwa – należy uznać dążenie do równomiernego rozwoju 
społeczno-gospodarczego zapewniającego wzrost zamożności 
i poprawę jakości życia mieszkańców województwa. Technolo-
giczny i społeczny rozwój Mazowsza ma prowadzić do niwelo-
wania nierówności społecznych oraz postrzegania regionu jako 

 » dobrze rozwinięty system szkolnictwa wyższego i wysoki po-
ziom wykształcenia mieszkańców miast,

 » wyspecjalizowane obszary produkcji rolniczej powiązane 
z zakładami przetwórstwa,

 » międzynarodowe znaczenie istniejącej infrastruktury 
drogowo -kolejowej i Lotniska Chopina w Warszawie oraz ro-
snąca rola Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,

 » znaczną powierzchnię obszarów o walorach przyrodniczych,
 » bogate zasoby dziedzictwa kulturowego oraz różnorodne tra-
dycje kulturowe.

Z kolei wśród słabych stron województwa na pierwszy plan wy-
suwają się:

 » niski poziom technologiczny gospodarki, 
 » niskie wykorzystanie wyników badań naukowych w działal-
ności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych oraz brak 
zastosowania wykorzystanych technologii w produkcji,

 » utrata i zatarcie funkcji społeczno-gospodarczych poszcze-
gólnych miejscowości oraz depopulacja obszarów peryferyj-
nych na rzecz Obszaru Metropolitalnego Warszawy,

 » zmniejszenie znaczenia funkcji produkcyjnych województwa,
 » niskie poczucie tożsamości regionalnej.

Opracowane przez autorów Strategii rozbudowane katalogi 
szans i zagrożeń stojących przed Mazowszem pozostają dość ści-
śle powiązane ze wskazanymi wyżej mocnymi i słabymi stronami 
regionu. Warto jednak zwrócić uwagę na dostrzeżone możliwości 
związane z:

 » rozwojem miast regionalnych i subregionalnych jako ośrod-
ków skupiających zróżnicowane funkcje gospodarcze,

 » rozwojem nowych technologii (biotechnologii, biomedycyny, 
technologii informacyjno-komunikacyjnych),

 » wykorzystaniem inwestycji drogowych do przebudowy in-
frastruktury drogowej pod kątem potrzeb ruchu pieszego 
i rowerowego,

 » przywróceniem żeglowności dróg wodnych,
 » rozwojem energetyki opartej o lokalne źródła energii.

Wśród ewentualnych zagrożeń wymienić można problemy 
związane z:

 » nasilaniem się polaryzacji rozmieszczenia kapitału 
intelektualnego, 

 » odpływem ludności z obszarów peryferyjnych regionu,
 » rozwojem zjawiska niekontrolowanej suburbanizacji,

� Hotel Intercontinental w Warszawie 

� Multimedialna ławka na szlaku Fryderyka 
Chopina w Warszawie

Tablica Miejskiego Systemu Informacji 
w Warszawie �

� Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny 
Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony 
Narodowej w Warszawie

Samoobsługowa stacja wypożyczalni rowerów 
miejskich Veturilo w Warszawie �

� Budowa południowej obwodnicy Warszawy

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie�
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atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ważne pozostaną działania skutkujące rozwojem 
kompetencji społecznych oraz wzrostem zaufania społecznego. 
Natomiast sam Samorząd nadal koncentrować się będzie na roz-
woju infrastruktury technicznej i społecznej, utrzymaniu wysokiej 
jakości środowiska naturalnego oraz wzroście bezpieczeństwa 
publicznego.

W realizacji celów zapisanych w strategiach istotną rolę od-
grywają środki z Unii Europejskiej. W perspektywie finansowej 
na lata 2014–2020 głównymi źródłami finasowania są europej-
skie fundusze strukturalne, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR) – dofinansowanie tzw. projektów twardych, 
oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – dofinasowanie tzw. 
projektów miękkich. Środki te rozdysponowane są w programach 
operacyjnych zarządzanych na poziomie regionalnym i krajowym. 
W Województwie Mazowieckim wdrażany jest Regionalny program 
operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014–2020 wspierają-
cy między innymi: 

 » inwestycje transportowe, takie jak rozbudowa dróg wojewódz-
kich, obwodnic miast i miejskich arterii,

 » inwestycje związane z ochroną środowiska, takie jak rozbu-
dowa sieci tras rowerowych, rozwój przyjaznych środowisku 
form transportu, budowa węzłów przesiadkowych zachęcają-
cych do korzystania z komunikacji zbiorowej,

 » inwestycje związane z energetyką, z których większość ma na 
celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 » inwestycje związane z kulturą, takie jak rewaloryzacja zabyt-
kowych obiektów, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, 
modernizacja muzeów.

Dzięki funduszom europejskim prowadzona jest Europejska 
Współpraca Terytorialna pomiędzy regionami.

� Dworzec Centralny w Warszawie

� Giełda Papierów Wartościowych  
w Warszawie

� Biblioteka Miejska w Sokołowie Podlaskim

Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie �

11

Samorząd  
    Województwa  
              Mazowieckiego

150



� Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie

Siedziba Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
w Pałacu Ministra Skarbu w Warszawie �
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SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Podział terytorialny i kompetencje samorządów

Współczesny system podziału terytorialnego Polski został 
ukształtowany poprzez reformę administracyjną z 1999 roku, kie-
dy do istniejącego od 1990 roku szczebla gminnego, odpowiada-
jącego za najbliższe mieszkańcom sprawy lokalne, dołączyły dwa 
nowe poziomy władzy samorządowej: powiatowa i wojewódzka. 
Utworzone wówczas Województwo Mazowieckie stało się najlicz-
niej zaludnionym spośród 16 polskich regionów. Od tego czasu 
region dynamicznie się rozwija i stale przyciąga nowe osoby pra-
gnące osiedlić się w tej części kraju. W 2016 roku Województwo 
liczyło aż 5,35 miliona mieszkańców. Aby odzwierciedlić skalę 
i gospodarcze znaczenie Mazowsza na mapie Europy, wystarczy 
przytoczyć liczbę mieszkańców dwóch nieodległych państw euro-
pejskich: Słowacja liczy dziś 5,42 miliona, a Norwegia 5,32 mi-
liona mieszkańców. 

Właśnie ze względu na znaczną skalę ludnościową i teryto-
rialną samorządowych regionów oraz szerokie spektrum zadań 
przyznanych samorządom, twórcy polskiej reformy podjęli decy-
zję o utworzeniu pomiędzy poziomem gminnym a wojewódzkim 
jeszcze jednego szczebla administracji samorządowej – powia-
tów. W Województwie Mazowieckim jest ich aż 37, a dodatkowo 
pięć największych miast: Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom 
i Siedlce ma status tzw. miast na prawach powiatu, a więc re-
alizują jednocześnie zadania przypisane gminom i powiatom. 
Najniższy szczebel samorządu terytorialnego stanowią gminy. 
Tych na Mazowszu jest 314, spośród nich pięć to wspomniane 
największe miasta, kolejne 30 to gminy miejskie, a 50 to gminy 
miejsko-wiejskie. Jednak najwięcej, bo aż 229, jest na Mazowszu 
gmin wiejskich. Dodatkowo od 2002 roku stolica Mazowsza jako 
jedyna gmina w Polsce obowiązkowo musi być podzielona na tzw. 
jednostki pomocnicze, czyli 18 dzielnic. 

Podział zadań pomiędzy gminy, powiaty i województwo wyni-
ka bezpośrednio z tzw. zasady subsydiarności mówiącej o tym, 
że jeżeli tylko jest to możliwe i zasadne, zadanie powinno być 
realizowane na najniższym możliwym szczeblu, a pozostałe w ra-
zie potrzeby powinny go w tym wspierać. Dlatego powiaty i woje-
wództwa otrzymały do realizacji te zadania, których wykonywanie 
przez gminy nie byłoby efektywne. Przykładowo: wszystkie gminy 
mają na swoim terenie co najmniej jedną szkołę podstawową, to 
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Podział administracyjny
Województwa Mazowieckiego
na dzień 1 stycznia 2011 roku

skala 1:1 350 000

województwa
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� Marszałek Adam Struzik przemawia podczas 
sesji sejmiku

� Obrady sejmiku V kadencji

� Członkowie Zarządu Województwa 
Mazowieckiego VI kadencji

Radni Województwa Mazowieckiego 
V kadencji �
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ugrupowań politycznych. Składy koalicji w Sejmikach w kolej-
nych kadencjach były następujące:

 » I kadencja (1998–2002):
Koalicja: SLD–Przymierze Społeczne Koalicja Wyborcza 
PSL–UP–KPEiR

 » II kadencja (2002–2006):
Koalicja: PSL–PO–PiS–LPR

 » III kadencja (2006–2010):
Koalicja PO–PSL

 » IV kadencja (2010–2014):
Koalicja PO–PSL

 » V kadencja (2014–2018):
Koalicja: PO–PSL

 » VI kadencja (2018–2023):  
w odróżnieniu od poprzednich obecna kadencja (zgodnie  
z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku) jest pięcioletnia.
Koalicja: KO–PSL

Ciągłość władzy na szczeblu samorządu umożliwia planowanie 
w wieloletniej perspektywie czasowej i konsekwentną realizację 
zamierzeń. Nie bez znaczenia dla polityki rozwoju samorządo-
wego województwa jest więc fakt, że od początku jego istnienia 
jedno ugrupowanie polityczne (PSL) uczestniczyło w koalicjach 
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w kolejnych kadencjach

już nie wszystkie są na tyle licznie zamieszkane, by była koniecz-
ność tworzenia w nich także liceum ogólnokształcącego. Właśnie 
dlatego to zadanie zostało powierzone powiatom. Z kolei organi-
zacja kolejowych przewozów pasażerskich w skali regionalnej wy-
maga zaangażowania samorządowych władz wojewódzkich, a po-
zostawienie tego zadania na szczeblu gminnym lub powiatowym 
groziłoby problemami w jego koordynacji. Jak widać, podział za-
dań ma swoje wyraźne uzasadnienie, a działania poszczególnych 
szczebli wzajemnie się uzupełniają.

Wybory samorządowe

W Polsce wszystkie szczeble władz terytorialnych są samorząd-
ne, a więc ich włodarze pochodzą z wyborów, a nie z mianowania. 
Mandat władzy powierzony przez mieszkańców daje samorządow-
com niezależność i samodzielność w kształtowaniu polityki i po-
dejmowaniu decyzji, możliwość realizacji oddolnych pomysłów 
i współpracy w skali lokalnej przy ich realizacji. Przedstawiciele 
władz uchwałodawczych wszystkich trzech szczebli, a więc radni 
gminni, powiatowi oraz radni sejmików wojewódzkich są wybie-
rani w sposób bezpośredni przez mieszkańców. Tak samo wybie-
ra się wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy stanowią 
jednoosobową władzę wykonawczą na szczeblu gminnym. Wła-
dza wykonawcza pozostałych dwóch szczebli samorządu, a więc 
zarządy powiatów, którym przewodniczą starostowie, oraz zarząd 
województwa pod kierownictwem marszałka, są z kolei wybierani 
w wyborach pośrednich, a więc odpowiednio przez radę powiatu 
lub sejmik województwa. W historii wyborów samorządowych od-
bywających się od 1990 roku frekwencja w województwie mazo-
wieckim była zawsze o kilka punktów procentowych wyższa ani-
żeli średnia ogólnopolska i sięgała zazwyczaj około 50 procent. 
To najwięcej w skali kraju, jednak wciąż niewiele w porównaniu 
z większością państw Unii Europejskiej. Trudno jednak uśredniać 
dane o wyborach samorządowych w skali regionalnej, a tym bar-
dziej krajowej, gdyż obraz ten dalece różni się pomiędzy gminami 
i powiatami. Są takie, w których zainteresowanie wyborami lokal-
nymi jest znikome, oraz takie, w których regularnie bierze udział 
aż trzy czwarte uprawnionych do głosowania. 

Przyjrzyjmy się jednak bliżej dotychczasowym wynikom wy-
borów samorządowych na szczeblu wojewódzkim. W pierwszej 
kadencji zapoczątkowanej wyborami z 1998 roku w skład Sej-
miku Województwa wchodziło 80 radnych, w kolejnych kaden-
cjach liczba radnych wynosiła 51. Władzę w organach uchwa-
łodawczych województwa sprawowali przedstawiciele różnych 



Marek Miesztalski, skarbnik województwa,
w trakcie obrad sejmiku �

� Wicemarszałek Wiesław Raboszuk 
przemawia podczas sesji sejmiku 

� Sesja sejmiku

� Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Elżbieta Lanc

Wicemarszałek Rafał Rajkowski przemawia 
podczas sesji sejmiku �

� Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska
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Waldemar Roszkiewicz (2004–2005)
Jan Engelgard (2005–2006)

 » III kadencja (2006–2010):
Przewodniczący Zarządu – Marszałek 

Adam Struzik (2006–2010)

Wicemarszałkowie:
Jacek Kozłowski (2006–2007)
Tomasz Siemoniak (2006–2007)
Stefan Kotlewski (2007–2010)
Ludwik Rakowski (2008–2010)
Marcin Kierwiński (2010)

Członkowie Zarządu:  
Waldemar Roszkiewicz (2006–2010)
Piotr Szprendałowicz (2006–2010)

 » IV kadencja (2010–2014):
Przewodniczący Zarządu – Marszałek 

Adam Struzik (2010–2014)

Wicemarszałkowie:
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski (2010–2014)
Marcin Kierwiński (2010–2011)
Leszek Ruszczyk (2011–2014)

Członkowie Zarządu: 
Janina Ewa Orzełowska (2010–2014)
Leszek Ruszczyk (2010–2011)
Wiesław Mariusz Raboszuk (2011–2014)

 » V kadencja (2014–2018):
Przewodniczący Zarządu – Marszałek 

Adam Struzik (2014–2018)

Wicemarszałkowie:
Janina Ewa Orzełowska (2014–2018)
Leszek Ruszczyk (2014–2015)
Wiesław Mariusz Raboszuk (2015–2018)

Członkowie Zarządu:
Elżbieta Lanc (2014–2018)
Rafał Rajkowski (2015–2018)

we władzach uchwałodawczych, a zarazem współtworzyło władzę 
wykonawczą. W skład Zarządu Województwa od początku funk-
cjonowania wchodziło pięć osób. Pierwotnie byli to: Marszałek 
Województwa, dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu oraz dwóch 
Członków Zarządu. Od 2001 roku Wiceprzewodniczących Zarządu 
zastąpili Wicemarszałkowie. Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik (PSL), piastuje swoje stanowisko już od 18 
lat. W ramach kolejnych kadencji w skład Zarządu Województwa 
Mazowieckiego wchodzili:

 » I kadencja (1998–2002):
Przewodniczący Zarządu – Marszałek 

Zbigniew Kuźmiuk (1998–2001)
Adam Struzik (2001–2002)

Wiceprzewodniczący Zarządu
(od 2001 roku Wicemarszałkowie):  

Jerzy Dobek (1998–2002)
Leszek Mizieliński (1998–2001)
Marek Lejk (2001–2002)

Członkowie Zarządu:  
Henryk Kisielewski (1999–2001)
Leszek Kwiatek (1999–2001)
Jolanta Gontarczyk (2001–2002)
Zbigniew Stasiewicz (2001–2002)

 » II kadencja (2002–2006):
Przewodniczący Zarządu – Marszałek 

Adam Struzik (2002–2006)

Wicemarszałkowie:
Antoni Pietkiewicz (2002–2003)
Wojciech Wierzejski (2002–2004)
Bogusław Kowalski (2003–2005)
Arkadiusz Czartoryski (2004–2005)
Janusz Kotowski (2005–2006)
Waldemar Roszkiewicz (2005–2006)

Członkowie Zarządu:  
Bogusław Kowalski (2002–2003)
Paweł Zalewski (2002–2003)
Arkadiusz Czartoryski (2003–2004)
Tomasz Sieradz (2003–2006)



� Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie

� Podpisanie umowy na unijne wsparcie dla 
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

� Podpisanie umowy na budowę 
trasy N-S w Radomiu

Członkinie zarządu podpisują umowę  
w ramach RPO WM 2014–2020 �
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Wszystkie te działania sprawiły, że Województwo Mazowieckie 
w ciągu ostatnich lat poszybowało w górę w rankingach zamożności 
i atrakcyjności inwestycyjnej. Już od kilku lat znajduje się ponad śred-
nią europejską pod względem poziomu zamożności mierzonej Produk-
tem Krajowym Brutto* według parytetu siły nabywczej.

Wskaźnik PKB (według parytetu siły nabywczej) 
Województwa Mazowieckiego i Polski w odniesieniu do 
średniej dla wszystkich państw Unii Europejskiej

2000 2005 2010 2016

Mazowieckie 72 78 99 109

Polska 47 50 62 68

Właśnie ze względu na szybko rosnący poziom zamożności 
w ramach europejskiej perspektywy finansowej na lata 2014–
2020 mazowieckie jako pierwsze województwo w kraju jest przez 
Komisję Europejską traktowane jako tzw. region przejściowy, 
a więc wychodzący z grupy najbiedniejszych regionów UE, które 
są najintensywniej wspierane w ramach polityki spójności. 

Władze regionalne i krajowe, mając świadomość nierównomier-
nego udziału w tym wzroście Warszawy wraz z najbliższym oto-
czeniem i pozostałych części regionu, już wiele lat temu podjęły 
starania o to, by Województwo Mazowieckie było przez instytucje eu-
ropejskie traktowane jako dwie odrębne jednostki statystyczne tzw. 
poziomu NUTS2 oraz by dla każdej z tych jednostek była naliczana 
odrębna pula środków pomocowych. Jednocześnie mazowieccy sa-
morządowcy chcieli uniknąć sztucznego podziału administracyjnego 
na dwa odrębne województwa, który nie miałby uzasadnienia innego 
niż chęć zapewnienia dalszego dostępu do funduszy UE. Wreszcie, 
od 1 stycznia 2018 roku, nowy podział statystyczny Województwa 
wszedł w życie. Ta zmiana daje nadzieję, że po 2020 roku te części 
regionu, które nadal potrzebują pomocy inwestycyjnej, wciąż będą 
miały dostęp do wsparcia z programów UE.

Symbole Mazowsza

Tworzenie regionu od podstaw i zarządzanie nim to wyzwanie, 
które ma wymiar nie tylko administracyjny i gospodarczy, lecz 
także tożsamościowy. Województwo Mazowieckie, które po raz 
pierwszy w obecnym kształcie terytorialnym pojawiło się na ma-
pach dopiero w 1999 roku, musiało wytworzyć, utrwalić i spopu-
laryzować wspólną przestrzeń kulturową i symboliczną, która ma 

 » VI kadencja (2018–2023):
Przewodniczący Zarządu – Marszałek 

Adam Struzik (od 2018)

Wicemarszałkowie:
Wiesław Mariusz Raboszuk (od 2018)
Rafał Rajkowski (od 2018)

Członkowie Zarządu:
Elżbieta Lanc (od 2018)
Janina Orzełowska (od 2018)

Polityka rozwoju Mazowsza

W ciągu niespełna 20 lat działalności samorządu wojewódz-
twa Mazowsze stało się liderem przemian gospodarczych w Pol-
sce, atrakcyjnym obszarem dla inwestorów zagranicznych doce-
niających chłonność rynku, poziom wykształcenia społeczeństwa 
i związaną z tym dostępność pracowników. Zarówno pod względem 
liczby, jak dynamiki powstawania nowych przedsiębiorstw, Woje-
wództwo Mazowieckie od lat jest na czele regionów w kraju. Wy-
zwaniem dla władz samorządowych Mazowsza jest jednak ogrom-
ne zróżnicowanie wewnętrzne regionu. W jego sercu leży licząca 
niespełna 2 miliony mieszkańców Warszawa, jedna z największych 
i najdynamiczniej rozwijających się metropolii Europy Środkowo-
-Wschodniej, jednak znaczna część Województwa wciąż zachowała 
typowo wiejski, rolniczy charakter. Samorząd Województwa stara 
się działać na rzecz równomierności i spójności rozwoju regionu. 
Tuż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Województwo zaczę-
ło na szeroką skalę korzystać z funduszy pomocowych na rozwój 
infrastruktury i przedsięwzięcia społeczne. W latach 2004–2006 
istotny wsparciem przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecz-
nych był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR). Od 2007 roku samorząd Województwa stał się wyłącz-
nym dysponentem odrębnej puli środków pochodzących z UE w ra-
mach tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Równolegle władze Województwa podjęły decyzję 
o realizacji tzw. Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 
Mazowsza, pionierskiego programu pomocowego, którego celem 
było dofinansowanie gmin mających ograniczone możliwości w po-
zyskiwaniu środków unijnych. Od wielu lat mazowieckie samorządy 
i przedsiębiorstwa skutecznie sięgają też po środki z różnego ro-
dzaju krajowych i europejskich programów rozwojowych.
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Polski na jednostki NUTS2 

i zmiana klasy�kacji 
Województwa Mazowieckiego 

po 1 stycznia 2018 roku
(Poziom 2 – regiony)

do 31 grudnia 2017 roku
(Poziom 2 – województwa)

� Logo Województwa Mazowieckiego 



� Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

� Herb i flaga Województwa Mazowieckiego

�Marszałek Adam Struzik prowadzi lekcję
o Mazowszu
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Leksykon

Liczba ludności i powierzchnia dzielnic Warszawy (stan na 1 stycznia 2017 roku)

istotne znaczenie dla budowania i umacniania poczucia wspólno-
ty i przynależności.

Symbole wojewódzkie – herb i flaga – samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego zostały ustanowione przez sejmik. Obecny ich 
kształt został przyjęty przez ten organ w 2006 roku. Warto wspo-
mnieć, że symbole te stanowią własność Województwa i podlegają 
ochronie prawnej. Wszystkie symbole zespala wizerunek białego 
orła bez korony, o dziobie i żółtych szponach, wywodzący się z hi-
storycznego herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Her-
bu w tej postaci w regionie mazowieckim używano od 1526 roku 
aż do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. Flaga zawiera herb 
umieszczony na prostokątnym czerwonym tle z jej lewej strony. 

Prawo używania herbu Województwa Mazowieckiego mają 
przede wszystkim organy Województwa oraz wojewódzkie samo-
rządowe jednostki organizacyjne. Inne podmioty mogą wykorzy-
stywać herb wyłącznie w celach identyfikacyjnych lub promocji 
Województwa, ale po uprzednim wystąpieniu z pisemnym wnio-
skiem o zgodę do zarządu. Prawo używania flagi poza powyższymi 
instytucjami mają też inne podmioty i osoby, jednak mogą to ro-
bić wyłącznie w celu podkreślenia doniosłego charakteru uroczy-
stości oraz świąt lub rocznic. Obok herbu i flagi Mazowsza dużą 
rozpoznawalnością cieszą się używane od kilku lat elementy tzw. 
identyfikacji wizualnej, w tym przede wszystkim logo wojewódz-
twa „Mazowsze. Serce Polski” stosowane powszechnie w publi-
kacjach, broszurach i na portalach internetowych. 
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Bemowo 
www.bemowo.waw.pl

liczba ludności 120 449 

powierzchnia w km2 24,95

Białołęka 
www.bialoleka.waw.pl

liczba ludności 116 127

powierzchnia w km2 73,04

Bielany 
www.bielany.waw.pl

liczba ludności 131 957

powierzchnia w km2 32,34

Mokotów 
www.mokotow.waw.pl

liczba ludności 217 815

powierzchnia w km2 35,42

Ochota 
www.urzadochota.waw.pl

liczba ludności  83 592

powierzchnia w km2 9,27

Praga Południe 
www.pragapld.waw.pl

liczba ludności 178 447

powierzchnia w km2 22,38

Praga Północ 
www.praga-pn.waw.pl

liczba ludności 65 904

powierzchnia w km2 11,42

Rembertów 
www.rembertow.waw.pl

liczba ludności 24 105

powierzchnia w km2 19,30

Śródmieście 
www.srodmiescie.warszawa.pl

liczba ludności 118 301

powierzchnia w km2 15,57

Targówek 
www.targowek.waw.pl

liczba ludności 123 535

powierzchnia w km2 24,22

Ursus 
www.ursus.warszawa.pl

liczba ludności 58 223

powierzchnia w km2 9,36

Ursynów 
www.ursynow.pl

liczba ludności 149 843

powierzchnia w km2 43,79

Wawer 
www.wawer.warszawa.pl

liczba ludności 74 932

powierzchnia w km2 79,70

Wesoła 
www.wesola.waw.pl

liczba ludności 24 811

powierzchnia w km2 22,94
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Stromiec 
gmina wiejska 

www.ugstromiec.pl

powierzchnia w km2 156

liczba mieszkańców 5645

Wyśmierzyce 
gmina miejsko-wiejska 
www.wysmierzyce.pl

powierzchnia w km2 106

liczba mieszkańców 2819

w tym miasto Wyśmierzyce 
(1338 rok)

powierzchnia w km2 17

liczba mieszkańców 912

Powiat ciechanowski 
www.ciechanow.powiat.pl

powierzchnia w km2 1060

liczba mieszkańców 90 264

Urząd Miasta Ciechanów Dzwonnica na Farskiej Górze w Ciechanowie

Ciechanów 
gmina miejska  (1400 rok) 

www.umciechanow.pl

powierzchnia w km2 33

liczba mieszkańców 44 383

Ciechanów 
gmina wiejska 

www.gminaciechanow.pl

powierzchnia w km2 141

liczba mieszkańców 7002

Glinojeck 
gmina miejsko-wiejska 

www.glinojeck.net

powierzchnia w km2 154

liczba mieszkańców 8067

w tym miasto Glinojeck 
(1993 rok)

powierzchnia w km2 7

liczba mieszkańców 3069

Gołymin-Ośrodek 
gmina wiejska 

www.golymin-osrodek.pl

powierzchnia w km2 111

liczba mieszkańców 3893

Grudusk 
gmina wiejska 

www.grudusk.com

powierzchnia w km2 97

liczba mieszkańców 3677

Ojrzeń 
gmina wiejska 
www.ojrzen.pl

powierzchnia w km2 120

liczba mieszkańców 4327

Opinogóra Górna 
gmina wiejska 

www.ugportal.opinogoragorna.pl

powierzchnia w km2 139

liczba mieszkańców 6021

Regimin 
gmina wiejska 
www.regimin.pl

powierzchnia w km2 111

liczba mieszkańców 5031

Sońsk 
gmina wiejska 
www.sonsk.pl

powierzchnia w km2 154

liczba mieszkańców 7863

Powiat garwoliński 
www.garwolin-starostwo.pl

powierzchnia w km2 1285

liczba mieszkańców 108 843

Wilanów 
www.wilanow.pl

liczba ludności 35 170

powierzchnia w km2 36,73

Włochy 
www.ud-wlochy.waw.pl

liczba ludności 41 423

powierzchnia w km2 28,63

Wola 
 www.wola.waw.pl

liczba ludności 138 508

powierzchnia w km2 19,26

Żoliborz 
www.zoliborz.org.pl

liczba ludności 50 825

powierzchnia w km2 8,47

Leksykon gmin i powiatów województwa mazowieckiego (datę nadania praw miejskich podano w nawiasie)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
www.mazovia.pl

powierzchnia w km2 35 558

liczba mieszkańców 5 365 898

Warszawa  
miasto na prawach powiatu (1300 rok) 

www.um.warszawa.pl

powierzchnia w km2 517

liczba mieszkańców 1 753 977

Ostrołęka 
miasto na prawach powiatu (1436 rok) 

www.ostroleka.pl

powierzchnia w km2 29

liczba mieszkańców 52 337

Płock 
miasto na prawach powiatu (1237 rok) 

www.plock.eu

powierzchnia w km2 88

liczba mieszkańców 121 295

Radom 
miasto na prawach powiatu (1350 rok) 

www.radom.pl

powierzchnia w km2 112

liczba mieszkańców 215 020

Siedlce 
miasto na prawach powiatu (1547 rok) 

www.siedlce.pl

powierzchnia w km2 32

liczba mieszkańców 77 020

Powiat białobrzeski 
www.bialobrzegipowiat.pl

powierzchnia w km2 639

liczba mieszkańców 33 523

Klasycystyczny pałac w Promnej Kościół św. Marii Magdaleny w Promnej

Białobrzegi 
gmina miejsko-wiejska 

www.bialobrzegi.pl

powierzchnia w km2 78

liczba mieszkańców 10 346

w tym miasto Białobrzegi  
(1540 rok) 

powierzchnia w km2 7

liczba mieszkańców 7015

Promna 
gmina wiejska 

www.promna.pl

powierzchnia w km2 120

liczba mieszkańców 5557

Radzanów 
gmina wiejska 

www.radzanow.pl

powierzchnia w km2 83

liczba mieszkańców 3892

Stara Błotnica 
gmina wiejska 

www.starablotnica.pl

powierzchnia w km2 3892

liczba mieszkańców 5264
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Urząd Miasta Garwolin Kaplica cmentarna św. Antoniego

Garwolin 
gmina miejska (1423 rok) 

www.garwolin.pl

powierzchnia w km2 22

liczba mieszkańców 17 338

Łaskarzew 
gmina miejska (1418 rok) 
www.miastolaskarzew.pl

powierzchnia w km2 15

liczba mieszkańców 4898

Borowie 
gmina wiejska 

www.borowie.pl

powierzchnia w km2 80

liczba mieszkańców 5226

Garwolin 
gmina wiejska 

www.garwolin-gmina.pl

powierzchnia w km2 136

liczba mieszkańców 13 118

Górzno 
gmina wiejska 

www.gorzno.ugm.pl

powierzchnia w km2 91

liczba mieszkańców 6463

Łaskarzew 
gmina wiejska 

www.laskarzew.pl

powierzchnia w km2 88

liczba mieszkańców 5527

Maciejowice 
gmina wiejska 

www.maciejowice.pl

powierzchnia w km2 175

liczba mieszkańców 7020

Miastków Kościelny 
gmina wiejska 

www.miastkowkoscielny.pl

powierzchnia w km2 85

liczba mieszkańców 4879

Parysów 
gmina wiejska 

www.parysow.pl

powierzchnia w km2 64

liczba mieszkańców 4073

Pilawa 
gmina miejsko-wiejska 

www.pilawa.com.pl

powierzchnia w km2 77

liczba mieszkańców 10 924

w tym miasto Pilawa 
(1984 rok)

powierzchnia w km2 7

liczba mieszkańców 4532

Sobolew 
gmina wiejska 

www.sobolew.pl

powierzchnia w km2 95

liczba mieszkańców 8237

Trojanów 
gmina wiejska 

www.trojanow.pl

powierzchnia w km2 152

liczba mieszkańców 7413

Wilga 
gmina wiejska 
www.ugwilga.pl

powierzchnia w km2 118

liczba mieszkańców 5341

Żelechów 
gmina miejsko-wiejska 

www.zelechow.pl

powierzchnia w km2 87

liczba mieszkańców 8386

w tym miasto Żelechów
(1447 rok)

powierzchnia w km2 12

liczba mieszkańców 4048

Powiat gostyniński 
www.gostynin.powiat.pl

powierzchnia w km2 615

liczba mieszkańców 45 682

Urząd Miasta Gostynina Zamek w Gostyninie

Gostynin 
gmina miejska (1382 rok) 

www.gostynin.pl

powierzchnia w km2 32

liczba mieszkańców 18 741

Gostynin 
gmina wiejska 

www.gminagostynin.pl

powierzchnia w km2 271

liczba mieszkańców 12 161

Pacyna 
gmina wiejska 

www.pacyna.mazowsze.pl

powierzchnia w km2 90

liczba mieszkańców 3642

Sanniki 
gmina wiejska 
www.sanniki.pl

powierzchnia w km2 95

liczba mieszkańców 6185

Szczawin Kościelny 
gmina wiejska 

www.szczawin.pl

powierzchnia w km2 127

liczba mieszkańców 4953

Powiat grodziski 
www.powiat-grodziski.pl

powierzchnia w km2 367

liczba mieszkańców 91 647

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim Willowe osiedle w Podkowie Leśnej

Milanówek 
gmina miejska (1951 rok) 

www.milanowek.pl

powierzchnia w km2 13

liczba mieszkańców 16 347

Podkowa Leśna 
gmina miejska 

www.podkowalesna.pl

powierzchnia w km2 10

liczba mieszkańców 3853

Baranów 
gmina wiejska 

www.gmina-baranow.pl

powierzchnia w km2 76

liczba mieszkańców 5240

Grodzisk Mazowiecki 
gmina miejsko-wiejska 

www.grodzisk.pl

powierzchnia w km2 107

liczba mieszkańców 45 837

w tym miasto Grodzisk Mazowiecki
(1522 rok)

powierzchnia w km2 14

liczba mieszkańców 30 593

Jaktorów 
gmina wiejska 

www.jaktorow.pl

powierzchnia w km2 55

liczba mieszkańców 11 965

Żabia Wola 
gmina wiejska 

www.zabiawola.pl

powierzchnia w km2 106

liczba mieszkańców 8405
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Kościół św. Wawrzyńca w Sieciechowie Oficyna pałacowa w Kozienicach

Garbatka-Letnisko 
gmina wiejska 

www.garbatkaletnisko.pl

powierzchnia w km2 74

liczba mieszkańców 5139

Głowaczów 
gmina wiejska 

www.glowaczow.pl

powierzchnia w km2 186

liczba mieszkańców 7260

Gniewoszów 
gmina wiejska 

www.gniewoszow.pl

powierzchnia w km2 84

liczba mieszkańców 3952

Grabów nad Pilicą 
gmina wiejska 
www.grabow.pl

powierzchnia w km2 125

liczba mieszkańców 3899

Kozienice 
gmina miejsko-wiejska 

www.kozienice.pl

powierzchnia w km2 244

liczba mieszkańców 30 018

w tym miasto Kozienice
(1550 rok)

powierzchnia w km2 10

liczba mieszkańców 17 715

Magnuszew 
gmina wiejska 

www.magnuszew.pl

powierzchnia w km2 141

liczba mieszkańców 6799

Sieciechów 
gmina wiejska 

www.sieciechow.pl

powierzchnia w km2 62

liczba mieszkańców 3978

Powiat legionowski 
www.powiat-legionowski.pl

powierzchnia w km2 390

liczba mieszkańców 114 421

Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie Rynek w Serocku

Legionowo 
gmina miejska (1952 rok) 

www.legionowo.pl

powierzchnia w km2 14

liczba mieszkańców 54 137

Jabłonna 
gmina wiejska 

www.jablonna.pl

powierzchnia w km2 65

liczba mieszkańców 18 638

Nieporęt 
gmina wiejska 

www.nieporet.pl

powierzchnia w km2 96

liczba mieszkańców 14 208

Serock 
gmina miejsko-wiejska 

www.serock.pl

powierzchnia w km2 110

liczba mieszkańców 14 287

w tym miasto Serock
(1417 rok)

powierzchnia w km2 13

liczba mieszkańców 4285

Powiat grójecki 
www.grojec.pl

powierzchnia w km2 1268

liczba mieszkańców 98 559

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu Pomnik ks. Piotra Skargi w Grójcu

Belsk Duży 
gmina wiejska 

www.belskduzy.pl

powierzchnia w km2 108

liczba mieszkańców 6561

Błędów 
gmina wiejska 
www.bledow.pl

powierzchnia w km2 134

liczba mieszkańców 7597

Chynów 
gmina wiejska 
www.chynow.pl

powierzchnia w km2 135

liczba mieszkańców 9818

Goszczyn 
gmina wiejska 

www.goszczyn.pl

powierzchnia w km2 58

liczba mieszkańców 2992

Grójec 
gmina miejsko-wiejska 
www.grojecmiasto.pl

powierzchnia w km2 121

liczba mieszkańców 25 544

w tym miasto Grójec
(1419 rok)

powierzchnia w km2 8

liczba mieszkańców 16 573

Jasieniec 
gmina wiejska 

www.jasieniec.pl

powierzchnia w km2 108

liczba mieszkańców 5381

Mogielnica 
gmina miejsko-wiejska 

www.mogielnica.pl

powierzchnia w km2 141

liczba mieszkańców 8773

w tym miasto Mogielnica
(1317 rok)

powierzchnia w km2 13

liczba mieszkańców 2297

Nowe Miasto nad Pilicą 
gmina miejsko-wiejska 

www.nowemiasto.pl

powierzchnia w km2 159

liczba mieszkańców 7904

w tym miasto Nowe Miasto nad Pilicą 
(1400 rok)

powierzchnia w km2 11

liczba mieszkańców 3859

Pniewy 
gmina wiejska 
www.pniewy.pl

powierzchnia w km2 102

liczba mieszkańców 4750

Warka 
gmina miejsko-wiejska 

www.warka.pl

powierzchnia w km2 202

liczba mieszkańców 19 239

w tym miasto Warka
(1321 rok)

powierzchnia w km2 27

liczba mieszkańców 11 860

Powiat kozienicki 
www.kozienicepowiat.pl

powierzchnia w km2 916

liczba mieszkańców 61 045
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Platerów 
gmina wiejska 

www.platerow.com.pl

powierzchnia w km2 129

liczba mieszkańców 4974

Sarnaki 
gmina wiejska 
www.sarnaki.pl

powierzchnia w km2 197

liczba mieszkańców 4880

Stara Kornica 
gmina wiejska 

www.kornica.org

powierzchnia w km2 119

liczba mieszkańców 4898

Powiat makowski 
www.powiat-makowski.pl

powierzchnia w km2 1065

liczba mieszkańców 45 825

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim Kościół św. Anny w Różanie

Maków Mazowiecki 
gmina miejska (1421 rok) 
www.makowmazowiecki.pl

powierzchnia w km2 10

liczba mieszkańców 9930

Czerwonka 
gmina wiejska 

www.czerwonka.pl

powierzchnia w km2 110

liczba mieszkańców 2685

Karniewo 
gmina wiejska 

www.karniewo.pl

powierzchnia w km2 129

liczba mieszkańców 5232

Krasnosielc 
gmina wiejska 

www.gminakrasnosielc.pl

powierzchnia w km2 168

liczba mieszkańców 6486

Młynarze 
gmina wiejska 

www.gminamlynarze.pl

powierzchnia w km2 75

liczba mieszkańców 1755

Płoniawy-Bramura 
gmina wiejska 

www.ploniawy-bramura.pl

powierzchnia w km2 135

liczba mieszkańców 5558

Różan 
gmina miejsko-wiejska 

www.rozan.eur.pl

powierzchnia w km2 85

liczba mieszkańców 4449

w tym miasto Różan
(1378 rok)

powierzchnia w km2 7

liczba mieszkańców 2752

Rzewnie 
gmina wiejska 

www.ugrzewnie.pl

powierzchnia w km2 112

liczba mieszkańców 2671

Sypniewo 
gmina wiejska 

www.sypniewo.pl

powierzchnia w km2 128

liczba mieszkańców 3355

Szelków 
gmina wiejska 
www.szelkow.pl

powierzchnia w km2 113

liczba mieszkańców 3704

Powiat miński 
www.powiatminski.pl

powierzchnia w km2 1164

liczba mieszkańców 152 268

Wieliszew 
gmina wiejska 

www.wieliszew.pl

powierzchnia w km2 105

liczba mieszkańców 13 151

Powiat lipski 
www.powiatlipsko.pl

powierzchnia w km2 740

liczba mieszkańców 34 843

Starostwo Powiatowe w Lipsku Pomnik Czachowskiego w Jaworze Sołeckim

Chotcza 
gmina wiejska 

www.chotcza.pl

powierzchnia w km2 90

liczba mieszkańców 2347

Ciepielów 
gmina wiejska 

www.ciepielow.pl

powierzchnia w km2 135

liczba mieszkańców 5681

Lipsko 
gmina miejsko-wiejska 

www.lipsko.eu

powierzchnia w km2 135

liczba mieszkańców 11 290

w tym miasto Lipsko
(1613 rok)

powierzchnia w km2 16

liczba mieszkańców 5674

Rzeczniów 
gmina wiejska 

www.rzeczniow.pl

powierzchnia w km2 103

liczba mieszkańców 4493

Sienno 
gmina wiejska 
www.sienno.pl

powierzchnia w km2 147

liczba mieszkańców 5976

Solec nad Wisłą 
gmina wiejska 
www.solec.pl

powierzchnia w km2 130

liczba mieszkańców 5056

Powiat łosicki 
www.losice.pl

powierzchnia w km2 772

liczba mieszkańców 31 544

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach Starostwo Powiatowe w Łosicach

Huszlew 
gmina wiejska 

www.huszlew.pl

powierzchnia w km2 118

liczba mieszkańców 2874

Łosice 
gmina miejsko-wiejska 
www.gmina.losice.pl

powierzchnia w km2 121

liczba mieszkańców 10 897

w tym miasto Łosice
(1505 rok)

powierzchnia w km2 24

liczba mieszkańców 7092

Olszanka 
gmina wiejska 

www.olszanka.gmina.pl

powierzchnia w km2 88

liczba mieszkańców 3021
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Powiat mławski 
www.powiatmlawski.pl

powierzchnia w km2 1182

liczba mieszkańców 73 700

Kościół NMP w Szreńsku Dwór drewniany w Liberadzu

Mława 
gmina miejska (1429 rok) 

www.mlawa.pl

powierzchnia w km2 35

liczba mieszkańców 31 149

Dzierzgowo 
gmina wiejska 

www.dzierzgowo.pl

powierzchnia w km2 151

liczba mieszkańców 3209

Lipowiec Kościelny 
gmina wiejska 

www.lipowieckoscielny.pl

powierzchnia w km2 114

liczba mieszkańców 4882

Radzanów 
gmina wiejska 

www.radzanow.com

powierzchnia w km2 99

liczba mieszkańców 3407

Strzegowo 
gmina wiejska 

www.strzegowo.pl

powierzchnia w km2 215

liczba mieszkańców 7664

Stupsk 
gmina wiejska 
www.stupsk.pl

powierzchnia w km2 118

liczba mieszkańców 4942

Szreńsk 
gmina wiejska 

www.szrensk.com.pl

powierzchnia w km2 109

liczba mieszkańców 4253

Szydłowo 
gmina wiejska 

www.szydlowo-maz.pl

powierzchnia w km2 122

liczba mieszkańców 4638

Wieczfnia Kościelna 
gmina wiejska 

www.wieczfniakoscielna.pl

powierzchnia w km2 120

liczba mieszkańców 4166

Wiśniewo 
gmina wiejska 

www.wisniewo.biggmina.pl

powierzchnia w km2 99

liczba mieszkańców 5390

Powiat nowodworski 
www.nowodworski.pl

powierzchnia w km2 695

liczba mieszkańców 79 024

Urząd Miejski w Nowym Dworze Maz. Starostwo w Nowym Dworze Maz.

Nowy Dwór Mazowiecki 
gmina miejska (1374 rok) 

www.nowydwormaz.pl

powierzchnia w km2 28

liczba mieszkańców 28 548

Czosnów 
gmina wiejska 

www.czosnow.pl

powierzchnia w km2 128

liczba mieszkańców 9840

Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz. Kościoł Narodzenia NMP w Mińsku Maz.

Mińsk Mazowiecki 
gmina miejska (1421 rok) 

www.minsk-maz.pl

powierzchnia w km2 13

liczba mieszkańców 40 383

Cegłów 
gmina wiejska 
www.ceglow.pl

powierzchnia w km2 96

liczba mieszkańców 6211

Dębe Wielkie 
gmina wiejska 

www.debewielkie.pl

powierzchnia w km2 78

liczba mieszkańców 9971

Dobre 
gmina wiejska 

www.gminadobre.pl

powierzchnia w km2 125

liczba mieszkańców 6027

Halinów 
gmina miejsko-wiejska 

www.halinow.pl

powierzchnia w km2 63

liczba mieszkańców 15 748

w tym miasto Halinów
(2001 rok)

powierzchnia w km2 4

liczba mieszkańców 3715

Jakubów 
gmina wiejska 

www.jakubow.pl

powierzchnia w km2 87

liczba mieszkańców 5062

Kałuszyn 
gmina miejsko-wiejska 

www.kaluszyn.pl

powierzchnia w km2 94

liczba mieszkańców 5908

w tym miasto Kałuszyn
 (1718 rok)

powierzchnia w km2 12

liczba mieszkańców 2920

Latowicz 
gmina wiejska 

www.gmina-latowicz.pl

powierzchnia w km2 114

liczba mieszkańców 5461

Mińsk Mazowiecki 
gmina wiejska 

www.minskmazowiecki.pl

powierzchnia w km2 112

liczba mieszkańców 15 114

Mrozy 
gmina miejsko-wiejska 

www.mrozy.pl

powierzchnia w km2 145

liczba mieszkańców 8691

w tym miasto Mrozy
(2014 rok)

powierzchnia w km2 8

liczba mieszkańców 3538

Siennica 
gmina wiejska 

www.siennica.samorzad.pl

powierzchnia w km2 111

liczba mieszkańców 7457

Stanisławów 
gmina wiejska 

www.stanislawow.pl

powierzchnia w km2 107

liczba mieszkańców 6746

Sulejówek 
gmina miejska (1962 rok) 

www.sulejowek.pl

powierzchnia w km2 19

liczba mieszkańców 19 489
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Olszewo-Borki 
gmina wiejska 

www.olszewo-borki.pl

powierzchnia w km2 197

liczba mieszkańców 10 470

Rzekuń 
gmina wiejska 
www.rzekun.pl

powierzchnia w km2 136

liczba mieszkańców 10 643

Troszyn 
gmina wiejska 
www.troszyn.pl

powierzchnia w km2 156

liczba mieszkańców 4868

Powiat ostrowski 
www.powiatostrowmaz.pl

powierzchnia w km2 1218

liczba mieszkańców 73 562

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.

Ostrów Mazowiecka 
gmina miejska (1434 rok) 

www.ostrowmaz.pl

powierzchnia w km2 22

liczba mieszkańców 22 704

Andrzejewo 
gmina wiejska 

www.andrzejewo.pl

powierzchnia w km2 119

liczba mieszkańców 4210

Boguty-Pianki 
gmina wiejska 

www.gmina-boguty-pianki.pl

powierzchnia w km2 89

liczba mieszkańców 2651

Brok 
gmina miejsko-wiejska 

www.brok.pl

powierzchnia w km2 110

liczba mieszkańców 2882

w tym miasto Brok
(1501 rok)

powierzchnia w km2 28

liczba mieszkańców 1953

Małkinia Górna 
gmina wiejska 

www.malkiniagorna.pl

powierzchnia w km2 134

liczba mieszkańców 11 789

Nur 
gmina wiejska 

www.gminanur.pl

powierzchnia w km2 96

liczba mieszkańców 2788

Ostrów Mazowiecka 
gmina wiejska 

www.gminaostrowmaz.home.pl

powierzchnia w km2 282

liczba mieszkańców 12 910

Stary Lubotyń 
gmina wiejska 
www.lubotyn.pl

powierzchnia w km2 110

liczba mieszkańców 3760

Szulborze Wielkie 
gmina wiejska 

www.ugszulborze.pl

powierzchnia w km2 47

liczba mieszkańców 1714

Wąsewo 
gmina wiejska 

www.wasewo.pl

powierzchnia w km2 120

liczba mieszkańców 4398

Zaręby Kościelne 
gmina wiejska 

www.zareby-kosc.pl

powierzchnia w km2 89

liczba mieszkańców 3756

Leoncin 
gmina wiejska 
www.leoncin.pl

powierzchnia w km2 158

liczba mieszkańców 5548

Nasielsk 
gmina miejsko-wiejska 

www.nasielsk.pl

powierzchnia w km2 206

liczba mieszkańców 19 930

w tym miasto Nasielsk
(1386 rok)

powierzchnia w km2 7

liczba mieszkańców 7705

Pomiechówek 
gmina wiejska 

www.pomiechowek.pl

powierzchnia w km2 103

liczba mieszkańców 9034

Zakroczym 
gmina miejsko-wiejska 

www.zakroczym.pl

powierzchnia w km2 72

liczba mieszkańców 6124

w tym miasto Zakroczym
(1422 rok)

powierzchnia w km2 20

liczba mieszkańców 3208

Powiat ostrołęcki 
www.powiatostrolecki.pl

powierzchnia w km2 2097

liczba mieszkańców 88 791

Urząd Miasta Ostrołęki Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką

Baranowo 
gmina wiejska 

www.baranowo.pl

powierzchnia w km2 198

liczba mieszkańców 6653

Czarnia 
gmina wiejska 

www.czarnia.samorzady.pl

powierzchnia w km2 93

liczba mieszkańców 2635

Czerwin 
gmina wiejska 
www.czerwin.pl

powierzchnia w km2 170

liczba mieszkańców 5131

Goworowo 
gmina wiejska 

www.goworowo.pl

powierzchnia w km2 219

liczba mieszkańców 8466

Kadzidło 
gmina wiejska 

www.kadzidlo.pl

powierzchnia w km2 258

liczba mieszkańców 11 448

Lelis 
gmina wiejska 
www.lelis.pl

powierzchnia w km2 196

liczba mieszkańców 9491

Łyse 
gmina wiejska 

www.gminalyse.pl

powierzchnia w km2 246

liczba mieszkańców 8444

Myszyniec 
gmina miejsko-wiejska 

www.myszyniec.pl

powierzchnia w km2 228

liczba mieszkańców 10 542

w tym miasto Myszyniec
(1791 rok)

powierzchnia w km2 11

liczba mieszkańców 3389
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w tym miasto Konstancin-Jeziorna
(1962 rok)

powierzchnia w km2 18

liczba mieszkańców 17 184

Lesznowola 
gmina wiejska 

www.lesznowola.pl

powierzchnia w km2 69

liczba mieszkańców 25 129

Piaseczno 
gmina miejsko-wiejska 

piaseczno.eu

powierzchnia w km2 128

liczba mieszkańców 81 207

w tym miasto Piaseczno
(1429 rok)

powierzchnia w km2 16

liczba mieszkańców 47 092

Prażmów 
gmina wiejska 

www.prazmow.pl

powierzchnia w km2 87

liczba mieszkańców 10 616

Tarczyn 
gmina miejsko-wiejska 

www.tarczyn.pl

powierzchnia w km2 114

liczba mieszkańców 11 378

w tym miasto Tarczyn
(1353 rok)

powierzchnia w km2 5

liczba mieszkańców 4105

Powiat płocki 
www.powiat.plock.pl

powierzchnia w km2 1796

liczba mieszkańców 111 170

Urząd Miasta Płocka

Bielsk 
gmina wiejska 
www.bielsk.pl

powierzchnia w km2 125

liczba mieszkańców 9111

Bodzanów 
gmina wiejska 

www.bodzanow.pl

powierzchnia w km2 136

liczba mieszkańców 8264

Brudzeń Duży 
gmina wiejska 

www.brudzen.pl

powierzchnia w km2 159

liczba mieszkańców 8255

Bulkowo 
gmina wiejska 

www.bulkowo.pl

powierzchnia w km2 117

liczba mieszkańców 5706

Drobin 
gmina miejsko-wiejska 

drobin.pl

powierzchnia w km2 144

liczba mieszkańców 8126

w tym miasto Drobin
(1511 rok)

powierzchnia w km2 10

liczba mieszkańców 2950

Gąbin 
gmina miejsko-wiejska 

www.gabin.pl

powierzchnia w km2 146

liczba mieszkańców 11 067

Powiat otwocki 
www.powiat-otwocki.pl

powierzchnia w km2 616

liczba mieszkańców 123 443

Urząd Miasta Otwock Dawne kasyno w Otwocku

Józefów 
gmina miejska (1962 rok) 

www.jozefow.pl

powierzchnia w km2 24

liczba mieszkańców 20 362

Otwock 
gmina miejska (1916 rok) 

www.otwock.pl

powierzchnia w km2 47

liczba mieszkańców 44 912

Celestynów 
gmina wiejska 

www.celestynow.pl

powierzchnia w km2 89

liczba mieszkańców 11 682

Karczew 
gmina miejsko-wiejska 

www.karczew.pl

powierzchnia w km2 82

liczba mieszkańców 15 905

w tym miasto Karczew
(1548 rok)

powierzchnia w km2 28

liczba mieszkańców 9974

Kołbiel 
gmina wiejska 
www.kolbiel.pl

powierzchnia w km2 106

liczba mieszkańców 8176

Osieck 
gmina wiejska 
www.osieck.pl

powierzchnia w km2 68

liczba mieszkańców 3564

Sobienie-Jeziory 
gmina wiejska 

www.sobieniejeziory.pl

powierzchnia w km2 98

liczba mieszkańców 6388

Wiązowna 
gmina wiejska 

www.wiazowna.pl

powierzchnia w km2 102

liczba mieszkańców 12 454

Powiat piaseczyński 
www.piaseczno.pl

powierzchnia w km2 621

liczba mieszkańców 179 496

Kościół św. Anny w Piasecznie Dawna mykwa w Piasecznie

Góra Kalwaria 
gmina miejsko-wiejska 
www.gorakalwaria.pl

powierzchnia w km2 144

liczba mieszkańców 26 393

w tym miasto Góra Kalwaria
(1670 rok)

powierzchnia w km2 14

liczba mieszkańców 11 868

Konstancin-Jeziorna 
gmina miejsko-wiejska 

www.konstancinjeziorna.pl

powierzchnia w km2 79

liczba mieszkańców 24 773
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Dzierzążnia 
gmina wiejska 

www.dzierzaznia.pl

powierzchnia w km2 102

liczba mieszkańców 3737

Joniec 
gmina wiejska 

www.ugjoniec.pl

powierzchnia w km2 73

liczba mieszkańców 2632

Naruszewo 
gmina wiejska 

www.naruszewo.pl

powierzchnia w km2 160

liczba mieszkańców 6413

Nowe Miasto 
gmina wiejska 

www.nowemiasto.pl

powierzchnia w km2 118

liczba mieszkańców 4677

Płońsk 
gmina wiejska 

www.gminaplonsk.eu

powierzchnia w km2 127

liczba mieszkańców 7784

Raciąż 
gmina wiejska 

www.raciaz.iap.pl

powierzchnia w km2 244

liczba mieszkańców 8528

Sochocin 
gmina wiejska 

www.sochocin.pl

powierzchnia w km2 122

liczba mieszkańców 5889

Załuski 
gmina wiejska 
www.zaluski.pl

powierzchnia w km2 108

liczba mieszkańców 5710

Powiat pruszkowski 
www.powiat.pruszkow.pl

powierzchnia w km2 246

liczba mieszkańców 161 645

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Zabytkowa kamienica w Pruszkowie

Piastów 
gmina miejska (1952 rok) 

www.piastow.pl

powierzchnia w km2 6

liczba mieszkańców 22 731

Pruszków  
gmina miejska (1916 rok) 

www.pruszkow.pl

powierzchnia w km2 19

liczba mieszkańców 60 866

Brwinów 
gmina miejsko-wiejska 

www.brwinow.pl

powierzchnia w km2 69

liczba mieszkańców 25 744

w tym miasto Brwinów
(1950 rok)

powierzchnia w km2 10

liczba mieszkańców 13 380

Michałowice 
gmina wiejska 

www.michalowice.pl

powierzchnia w km2 35

liczba mieszkańców 17 646

Nadarzyn 
gmina wiejska 

www.nadarzyn.pl

powierzchnia w km2 73

liczba mieszkańców 13 103

Raszyn 
gmina wiejska 
www.raszyn.pl

powierzchnia w km2 44

liczba mieszkańców 21 555

w tym miasto Gąbin
(1322 rok)

powierzchnia w km2 28

liczba mieszkańców 4 140

Łąck 
gmina wiejska 

www.gminalack.pl

powierzchnia w km2 94

liczba mieszkańców 5384

Mała Wieś 
gmina wiejska 

www.malawies.pl

powierzchnia w km2 109

liczba mieszkańców 6135

Nowy Duninów 
gmina wiejska 

www.nowyduninow.info.pl

powierzchnia w km2 146

liczba mieszkańców 3978

Radzanowo 
gmina wiejska 

www.radzanowo.pl

powierzchnia w km2 104

liczba mieszkańców 8371

Słubice 
gmina wiejska 

www.slubice.org.pl

powierzchnia w km2 96

liczba mieszkańców 4500

Słupno 
gmina wiejska 
www.slupno.eu

powierzchnia w km2 75

liczba mieszkańców 7433

Stara Biała 
gmina wiejska 

www.starabiala.pl

powierzchnia w km2 111

liczba mieszkańców 11 752

Staroźreby 
gmina wiejska 

www.starozreby.pl

powierzchnia w km2 138

liczba mieszkańców 7417

Wyszogród 
gmina miejsko-wiejska 

www.wyszogrod.pl

powierzchnia w km2 96

liczba mieszkańców 5671

w tym miasto Wyszogród
(1398 rok)

powierzchnia w km2 13

liczba mieszkańców 2664

Powiat płoński 
www.powiat-plonski.pl

powierzchnia w km2 1380

liczba mieszkańców 87 903

Starostwo Powiatowe w Płońsku Kościół św. Michała Archanioła w Płońsku

Płońsk 
gmina miejska (1400 rok) 

www.plonsk.pl

powierzchnia w km2 12

liczba mieszkańców 22 279

Raciąż 
gmina miejska (1425 rok) 

www.miastoraciaz.pl

powierzchnia w km2 8

liczba mieszkańców 4472

Baboszewo 
gmina wiejska 

www.gminababoszewo.pl

powierzchnia w km2 162

liczba mieszkańców 8032

Czerwińsk nad Wisłą 
gmina wiejska 

www.czerwinsk.pl

powierzchnia w km2 144

liczba mieszkańców 7750
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Potworów 
gmina wiejska 

www.potworow.pl

powierzchnia w km2 82

liczba mieszkańców 4285

Przysucha 
gmina miejsko-wiejska 

www.gminaprzysucha.pl

powierzchnia w km2 182

liczba mieszkańców 12 107

w tym miasto Przysucha
(1710 rok)

powierzchnia w km2 7

liczba mieszkańców 5978

Rusinów 
gmina wiejska 
www.rusinow.pl

powierzchnia w km2 83

liczba mieszkańców 4330

Wieniawa 
gmina wiejska 

www.gminawieniawa.pl

powierzchnia w km2 103

liczba mieszkańców 5377

Powiat pułtuski 
www.powiatpultuski.pl

powierzchnia w km2 827

liczba mieszkańców 51 746

Urząd Miejski w Pułtusku Kaplica św. Marii Magdaleny w Pułtusku

Gzy 
gmina wiejska 

www.gminagzy.pl

powierzchnia w km2 104

liczba mieszkańców 3875

Obryte 
gmina wiejska 
www.obryte.pl

powierzchnia w km2 140

liczba mieszkańców 4855

Pokrzywnica 
gmina wiejska 

www.pokrzywnica.pl

powierzchnia w km2 121

liczba mieszkańców 4974

Pułtusk 
gmina miejsko-wiejska 

www.pultusk.pl

powierzchnia w km2 134

liczba mieszkańców 24 479

w tym miasto Pułtusk
(1257 rok)

powierzchnia w km2 23

liczba mieszkańców 19 349

Świercze 
gmina wiejska 

www.swiercze.pl

powierzchnia w km2 93

liczba mieszkańców 4643

Winnica 
gmina wiejska 

www.gminawinnica.pl

powierzchnia w km2 115

liczba mieszkańców 4090

Zatory 
gmina wiejska 
www.zatory.pl

powierzchnia w km2 120

liczba mieszkańców 4830

Powiat radomski 
www.radompowiat.pl

powierzchnia w km2 1530

liczba mieszkańców 151 630

Powiat przasnyski 
www.powiat-przasnysz.pl

powierzchnia w km2 1219

liczba mieszkańców 53 014

Muzeum Historyczne w Przasnyszu Kościół Pasjonistów w Przasnyszu

Przasnysz 
gmina miejska (1427 rok) 
www.przasnysz.um.gov.pl

powierzchnia w km2 25

liczba mieszkańców 17 289

Chorzele 
gmina miejsko-wiejska 

www.chorzele.pl

powierzchnia w km2 371

liczba mieszkańców 10 239

w tym miasto Chorzele
(1542 rok)

powierzchnia w km2 18

liczba mieszkańców 3072

Czernice Borowe 
gmina wiejska 

www.czerniceborowe.pl

powierzchnia w km2 120

liczba mieszkańców 3835

Jednorożec 
gmina wiejska 

www.jednorozec.pl

powierzchnia w km2 233

liczba mieszkańców 7167

Krasne 
gmina wiejska 
www.krasne.pl

powierzchnia w km2 101

liczba mieszkańców 3680

Krzynowłoga Mała 
gmina wiejska 

www.krzynowlogamala.pl

powierzchnia w km2 185

liczba mieszkańców 3506

Przasnysz 
gmina wiejska 

www.przasnysz.pl

powierzchnia w km2 184

liczba mieszkańców 7298

Powiat przysuski 
www.przysucha.pl

powierzchnia w km2 801

liczba mieszkańców 42 417

Starostwo Powiatowe w Przysusze Ławeczka O. Kolberga w Przysusze 

Borkowice 
gmina wiejska 

www.borkowice.ehost.pl

powierzchnia w km2 86

liczba mieszkańców 4292

Gielniów 
gmina wiejska 

www.gielniow.radom.pl

powierzchnia w km2 79

liczba mieszkańców 4639

Klwów 
gmina wiejska 
www.klwow.pl

powierzchnia w km2 87

liczba mieszkańców 3458

Odrzywół 
gmina wiejska 

www.odrzywol.eu

powierzchnia w km2 99

liczba mieszkańców 3929
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Urząd Miasta Siedlce Starostwo Powiatowe w Siedlcach

Domanice 
gmina wiejska 

www.domanice.eu

powierzchnia w km2 47

liczba mieszkańców 2655

Korczew 
gmina wiejska 

www.korczew.pl

powierzchnia w km2 105

liczba mieszkańców 2716

Kotuń 
gmina wiejska 
www.kotun.pl

powierzchnia w km2 150

liczba mieszkańców 8575

Mokobody 
gmina wiejska 

www.mokobody.p

powierzchnia w km2 119

liczba mieszkańców 5019

Mordy 
gmina miejsko-wiejska 

www.mordy.pl

powierzchnia w km2 170

liczba mieszkańców 5954

w tym miasto Mordy
(1488 rok)

powierzchnia w km2 5

liczba mieszkańców 1779

Paprotnia 
gmina wiejska 

www.paprotnia.pl

powierzchnia w km2 81

liczba mieszkańców 2587

Przesmyki 
gmina wiejska 

www.przesmyki.pl

powierzchnia w km2 117

liczba mieszkańców 3287

Siedlce 
gmina wiejska 

www.gminasiedlce.pl

powierzchnia w km2 141

liczba mieszkańców 17 972

Skórzec 
gmina wiejska 

www.skorzec.eu

powierzchnia w km2 119

liczba mieszkańców 7741

Suchożebry 
gmina wiejska 

www.suchozebry.pl

powierzchnia w km2 101

liczba mieszkańców 4715

Wiśniew 
gmina wiejska 
www.wisniew.pl

powierzchnia w km2 126

liczba mieszkańców 5788

Wodynie 
gmina wiejska 

www.wodynie.eu

powierzchnia w km2 115

liczba mieszkańców 4450

Zbuczyn 
gmina wiejska 

www.zbuczyn.pl

powierzchnia w km2 212

liczba mieszkańców 10 121

Powiat sierpecki 
www.powiat.sierpc.pl

powierzchnia w km2 852

liczba mieszkańców 52 721

Urząd Miejski w Radomiu

Pionki 
gmina miejska (1954 rok) 

www.pionki.pl

powierzchnia w km2 18

liczba mieszkańców 18 732

Gózd 
gmina wiejska 
www.gozd.pl

powierzchnia w km2 78

liczba mieszkańców 8717

Iłża 
gmina miejsko-wiejska 

www.ilza.pl

powierzchnia w km2 256

liczba mieszkańców 14 957

w tym miasto Iłża
(1294 rok)

powierzchnia w km2 17

liczba mieszkańców 4862

Jastrzębia 
gmina wiejska 

www.jastrzebia.pl

powierzchnia w km2 90

liczba mieszkańców 6975

Jedlińsk 
gmina wiejska 
www.jedlinsk.pl

powierzchnia w km2 139

liczba mieszkańców 14 294

Jedlnia-Letnisko 
gmina wiejska 
www.jedlnia.pl

powierzchnia w km2 66

liczba mieszkańców 12 596

Kowala 
gmina wiejska 
www.kowala.pl

powierzchnia w km2 75

liczba mieszkańców 12 035

Pionki 
gmina wiejska 

www.gmina-pionki.pl

powierzchnia w km2 230

liczba mieszkańców 10 031

Przytyk 
gmina wiejska 
www.przytyk.pl

powierzchnia w km2 134

liczba mieszkańców 7307

Skaryszew 
gmina miejsko-wiejska 

www.skaryszew.pl

powierzchnia w km2 171

liczba mieszkańców 14 506

w tym miasto Skaryszew
(1266 rok)

powierzchnia w km2 27

liczba mieszkańców 4354

Wierzbica 
gmina wiejska 

www.wierzbica.pl

powierzchnia w km2 94

liczba mieszkańców 9854

Wolanów 
gmina wiejska 

www.wolanow.pl

powierzchnia w km2 83

liczba mieszkańców 8829

Zakrzew 
gmina wiejska 

www.zakrzew.pl

powierzchnia w km2 96

liczba mieszkańców 12 797

Powiat siedlecki 
www.powiatsiedlecki.pl

powierzchnia w km2 1603

liczba mieszkańców 81 580
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Sochaczew 
gmina wiejska 

www.gmina.e-sochaczew.pl

powierzchnia w km2 91

liczba mieszkańców 10 597

Teresin 
gmina wiejska 
www.teresin.pl

powierzchnia w km2 88

liczba mieszkańców 11 438

Powiat sokołowski 
www.powiat-sokolowski.pl

powierzchnia w km2 1131

liczba mieszkańców 54 874

Kościół  św. Jana Bosko w Sokołowie Podl. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podl. 

Sokołów Podlaski 
gmina miejska (1424 rok) 

www.sokolowpodl.pl

powierzchnia w km2 18

liczba mieszkańców 18 835

Bielany 
gmina wiejska 

www.gminabielany.pl

powierzchnia w km2 110

liczba mieszkańców 3680

Ceranów 
gmina wiejska 

www.ceranow.pl

powierzchnia w km2 111

liczba mieszkańców 2272

Jabłonna Lacka 
gmina wiejska 

www.jablonnalacka.com.pl

powierzchnia w km2 149

liczba mieszkańców 4603

Kosów Lacki 
gmina miejsko-wiejska 

www.kosowlacki.pl

powierzchnia w km2 200

liczba mieszkańców 6215

w tym miasto Kosów Lacki
(1723 rok)

powierzchnia w km2 11

liczba mieszkańców 2160

Repki 
gmina wiejska 
www.repki.pl

powierzchnia w km2 168

liczba mieszkańców 5370

Sabnie 
gmina wiejska 
www.sabnie.pl

powierzchnia w km2 108

liczba mieszkańców 3769

Sokołów Podlaski 
gmina wiejska 

www.gminasokolowpodl.pl

powierzchnia w km2 137

liczba mieszkańców 6061

Sterdyń 
gmina wiejska 

www.sterdyn.com.pl

powierzchnia w km2 130

liczba mieszkańców 4069

Powiat szydłowiecki 
www.szydlowiecpowiat.pl

powierzchnia w km2 452

liczba mieszkańców 40 075

Urząd Miejski w Szydłowcu Kościół św. Zygmunta w Szydłowcu

Urząd Miejski w Sierpcu

Sierpc 
gmina miejska (1322 rok) 

www.sierpc.pl

powierzchnia w km2 19

liczba mieszkańców 18 192

Gozdowo 
gmina wiejska 

www.gozdowo.eu

powierzchnia w km2 126

liczba mieszkańców 5994

Mochowo 
gmina wiejska 

www.mochowo.pl

powierzchnia w km2 144

liczba mieszkańców 6101

Rościszewo 
gmina wiejska 

www.rosciszewo.pl

powierzchnia w km2 115

liczba mieszkańców 4211

Sierpc 
gmina wiejska 

www.gmina.sierpc.pl

powierzchnia w km2 150

liczba mieszkańców 7108

Szczutowo 
gmina wiejska 

www.szczutowo.nowybip.pl

powierzchnia w km2 113

liczba mieszkańców 4307

Zawidz 
gmina wiejska 

www.ug.zawidz.pl

powierzchnia w km2 185

liczba mieszkańców 6808

Powiat sochaczewski 
www.powiatsochaczew.pl

powierzchnia w km2 735

liczba mieszkańców 85 175

Dworek F. Chopina w Żelazowej Woli Muzeum Kolejki Wąskotorowej 

Sochaczew 
gmina miejska (1368 rok) 

www.sochaczew.pl

powierzchnia w km2 26

liczba mieszkańców 36 971

Brochów 
gmina wiejska 

www.brochow.pl

powierzchnia w km2 120

liczba mieszkańców 4334

Iłów 
gmina wiejska 
www.ilow.pl

powierzchnia w km2 130

liczba mieszkańców 6193

Młodzieszyn 
gmina wiejska 

www.mlodzieszyn.pl

powierzchnia w km2 117

liczba mieszkańców 5595

Nowa Sucha 
gmina wiejska 

www.nowasucha.pl

powierzchnia w km2 90

liczba mieszkańców 6570

Rybno 
gmina wiejska 

www.gminarybno.com

powierzchnia w km2 73

liczba mieszkańców 3477
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Stare Babice 
gmina wiejska 

www.stare-babice.pl

powierzchnia w km2 63

liczba mieszkańców 18 301

Powiat węgrowski 
www.powiatwegrowski.pl

powierzchnia w km2 1221

liczba mieszkańców 66 825

Starostwo Powiatowe w Węgrowie Bazylika Mniejsza w Węgrowie

Węgrów 
gmina miejska (1441 rok) 

www.wegrow.com.pl

powierzchnia w km2 36

liczba mieszkańców 12 771

Grębków 
gmina wiejska 

www.grebkow.pl

powierzchnia w km2 131

liczba mieszkańców 4464

Korytnica 
gmina wiejska 

www.korytnica.pl

powierzchnia w km2 180

liczba mieszkańców 6379

Liw 
gmina wiejska 

www.liw.pl

powierzchnia w km2 169

liczba mieszkańców 7542

Łochów 
gmina miejsko-wiejska 
www.gminalochow.pl

powierzchnia w km2 196

liczba mieszkańców 17 893

w tym miasto Łochów
(1968 rok)

powierzchnia w km2 13

liczba mieszkańców 6827

Miedzna 
gmina wiejska 

www.gmina-miedzna.pl

powierzchnia w km2 116

liczba mieszkańców 3949

Sadowne 
gmina wiejska 

www.sadowne.pl

powierzchnia w km2 145

liczba mieszkańców 5915

Stoczek 
gmina wiejska 

www.stoczek.net.pl

powierzchnia w km2 145

liczba mieszkańców 5063

Wierzbno 
gmina wiejska 

www.gminawierzbno.pl

powierzchnia w km2 103

liczba mieszkańców 2849

Powiat wołomiński 
www.powiat-wolominski.pl

powierzchnia w km2 954

liczba mieszkańców 238 478

Urząd Miasta Kobyłka Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Kobyłka 
gmina miejska (1969 rok) 

www.kobylka.pl

powierzchnia w km2 20

liczba mieszkańców 22 459

Chlewiska 
gmina wiejska 

www.chlewiska.pl

powierzchnia w km2 124

liczba mieszkańców 6019

Jastrząb 
gmina wiejska 

www.jastrzab.com.pl

powierzchnia w km2 55

liczba mieszkańców 5248

Mirów 
gmina wiejska 
www.mirow.pl

powierzchnia w km2 53

liczba mieszkańców 3897

Orońsko 
gmina wiejska 

www.oronsko.pl

powierzchnia w km2 82

liczba mieszkańców 5960

Szydłowiec 
gmina miejsko-wiejska 

www.szydlowiec.pl

powierzchnia w km2 138

liczba mieszkańców 18 951

w tym miasto Szydłowiec
(1427 rok)

powierzchnia w km2 22

liczba mieszkańców 11 894

Powiat warszawski zachodni 
www.pwz.pl

powierzchnia w km2 534

liczba mieszkańców 114 079

Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Skansen w Granicy

Błonie 
gmina miejsko-wiejska 

www.blonie.pl

powierzchnia w km2 86

liczba mieszkańców 21 356

w tym miasto Błonie
(1380 rok)

powierzchnia w km2 9

liczba mieszkańców 12 371

Izabelin 
gmina wiejska 

www.gmina.izabelin.pl

powierzchnia w km2 65

liczba mieszkańców 10 521

Kampinos 
gmina wiejska 

www.kampinos.pl

powierzchnia w km2 85

liczba mieszkańców 4293

Leszno 
gmina wiejska 

www.gminaleszno.pl

powierzchnia w km2 125

liczba mieszkańców 10 084

Łomianki 
gmina miejsko-wiejska 

www.lomianki.pl

powierzchnia w km2 39

liczba mieszkańców 25 920

w tym miasto Łomianki
(1989 rok)

powierzchnia w km2 8

liczba mieszkańców 16 780

Ożarów Mazowiecki 
gmina miejsko-wiejska 

www.ozarow-mazowiecki.pl

powierzchnia w km2 71

liczba mieszkańców 23 604

w tym miasto Ożarów Mazowiecki
(1988 rok)

powierzchnia w km2 8

liczba mieszkańców 11 139
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Długosiodło 
gmina wiejska 

www.dlugosiodlo.pl

powierzchnia w km2 167

liczba mieszkańców 7876

Rząśnik 
gmina wiejska 
www.rzasnik.pl

powierzchnia w km2 167

liczba mieszkańców 7011

Somianka 
gmina wiejska 

www.somianka.pl

powierzchnia w km2 118

liczba mieszkańców 5588

Wyszków 
gmina miejsko-wiejska 

www.wyszkow.pl

powierzchnia w km2 165

liczba mieszkańców 39 324

w tym miasto Wyszków
(1501 rok)

powierzchnia w km2 21

liczba mieszkańców 27 066

Zabrodzie 
gmina wiejska 

www.zabrodzie.pl

powierzchnia w km2 92

liczba mieszkańców 5854

Powiat zwoleński 
www.zwolenpowiat.pl

powierzchnia w km2 573

liczba mieszkańców 36 693

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

Kazanów 
gmina wiejska 

www.kazanow.pl

powierzchnia w km2 95

liczba mieszkańców 4576

Policzna 
gmina wiejska 

www.policzna.ugm.pl

powierzchnia w km2 113

liczba mieszkańców 5639

Przyłęk 
gmina wiejska 
www.przylek.pl

powierzchnia w km2 131

liczba mieszkańców 6283

Tczów 
gmina wiejska 
www.tczow.pl

powierzchnia w km2 72

liczba mieszkańców 4924

Zwoleń 
gmina miejsko-wiejska 

www.zwolen.pl

powierzchnia w km2 162

liczba mieszkańców 15 271

w tym miasto Zwoleń
(1425 rok)

powierzchnia w km2 16

liczba mieszkańców 7914

Powiat żuromiński 
www.zuromin-powiat.pl

powierzchnia w km2 807

liczba mieszkańców 39 586

Starostwo Powiatowe w Żurominie Hala sportowa przy LO w Żurominie

Marki 
gmina miejska (1967 rok) 

www.marki.pl

powierzchnia w km2 26

liczba mieszkańców 31 687

Ząbki 
gmina miejska (1967 rok) 

www.zabki.pl

powierzchnia w km2 11

liczba mieszkańców 34 784

Zielonka 
gmina miejska (1960 rok) 

www.zielonka.pl

powierzchnia w km2 79

liczba mieszkańców 17 499

Dąbrówka 
gmina wiejska 

www.dabrowka.net.pl

powierzchnia w km2 109

liczba mieszkańców 8010

Jadów 
gmina wiejska 

www.jadow.az.pl

powierzchnia w km2 116

liczba mieszkańców 7598

Klembów 
gmina wiejska 

www.klembow.pl

powierzchnia w km2 86

liczba mieszkańców 9723

Poświętne 
gmina wiejska 

www.ugposwietne.pl

powierzchnia w km2 104

liczba mieszkańców 6185

Radzymin 
gmina miejsko-wiejska 

www.radzymin.pl

powierzchnia w km2 130

liczba mieszkańców 26 140

w tym miasto Radzymin
(1475 rok)

powierzchnia w km2 23

liczba mieszkańców 12 377

Strachówka 
gmina wiejska 

www.strachowka.pl

powierzchnia w km2 108

liczba mieszkańców 2758

Tłuszcz 
gmina miejsko-wiejska 

www.tluszcz.pl

powierzchnia w km2 103

liczba mieszkańców 19 861

w tym miasto Tłuszcz
(1967 rok)

powierzchnia w km2 8

liczba mieszkańców 8088

Wołomin 
gmina miejsko-wiejska 

www.wolomin.org

powierzchnia w km2 62

liczba mieszkańców 51 774

w tym miasto Wołomin
(1952 rok)

powierzchnia w km2 17

liczba mieszkańców 37 254

Powiat wyszkowski 
www.powiat-wyszkowski.pl

powierzchnia w km2 876

liczba mieszkańców 73 994

Pałac w Popowie-Parcelach Kościół św. Teresy w Porządzie

Brańszczyk 
gmina wiejska 

www.branszczyk.pl

powierzchnia w km2 167

liczba mieszkańców 8341
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Bieżuń 
gmina miejsko-wiejska 

www.biezun.pl

powierzchnia w km2 121

liczba mieszkańców 5172

w tym miasto Bieżuń
(1767 rok)

powierzchnia w km2 12

liczba mieszkańców 1908

Kuczbork-Osada 
gmina wiejska 

www.ugkuczbork.pl

powierzchnia w km2 122

liczba mieszkańców 4844

Lubowidz 
gmina wiejska 

www.uglubowidz.com

powierzchnia w km2 192

liczba mieszkańców 7026

Lutocin 
gmina wiejska 

www.lutocin.i-gmina.pl

powierzchnia w km2 126

liczba mieszkańców 4372

Siemiątkowo 
gmina wiejska 

www.siemiatkowo.pl

powierzchnia w km2 113

liczba mieszkańców 3584

Żuromin 
gmina miejsko-wiejska 

www.zuromin.ibip.net.pl

powierzchnia w km2 133

liczba mieszkańców 14 588

w tym miasto Żuromin
(1767 rok)

powierzchnia w km2 11

liczba mieszkańców 8958

Powiat żyrardowski 
www.powiat-zyrardowski.pl

powierzchnia w km2 533

liczba mieszkańców 76 164

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Urząd Miasta w Żyrardowie

Żyrardów 
gmina miejska (1916 rok) 

www.zyrardow.pl

powierzchnia w km2 14

liczba mieszkańców 40 504

Mszczonów 
gmina miejsko-wiejska 

www.mszczonow.pl

powierzchnia w km2 152

liczba mieszkańców 11 568

w tym miasto Mszczonów
(1377 rok)

powierzchnia w km2 9

liczba mieszkańców 6428

Puszcza Mariańska 
gmina wiejska 

www.puszcza-marianska.pl

powierzchnia w km2 143

liczba mieszkańców 8601

Radziejowice 
gmina wiejska 

www.radziejowice.pl

powierzchnia w km2 73

liczba mieszkańców 5616

Wiskitki 
gmina wiejska 
www.wiskitki.pl

powierzchnia w km2 151

liczba mieszkańców 9875
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966
Mieszko I przyjmuje chrzest, rozpoczynając długotrwałą akcję chrystianizacji 
ziem polskich, w tym także Mazowsza

968 biskupstwo w Poznaniu rozpoczyna działalność

1000

cesarz Otton III przybywa do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie; na mocy 
decyzji zjazdu gnieźnieńskiego, w którym uczestniczy także Bolesław Chrobry, 
zostaje utworzona metropolia kościelna z siedzibą w Gnieźnie oraz biskupstwa 
w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu

1034–1039
w czasie kryzysu państwa piastowskiego Mazowsze rządzone przez Miecława 
uzyskuje niezależność; po klęsce Miecława w bitwie pod Grotnikami (1047) 
Mazowsze wraca w ręce Piastów

1138
na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego państwo polskie zostaje podzielone 
na dzielnice, a władzę na Mazowszu przejmuje Bolesław IV Kędzierzawy

1320
koronacja Władysława Łokietka kończy okres rozbicia dzielnicowego, Mazowsze 
pozostaje poza granicami odnowionego Królestwa Polskiego

1339
Stara Warszawa zostaje wybrana na miejsce sądu papieskiego w sporze polsko-
-krzyżackim (był to tzw. proces warszawski) 

1364 Kazimierz Wielki wydaje akt fundacyjny Akademii Krakowskiej

1385 unia w Krewie pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim

1462
po śmierci książąt Władysława II i Siemowita IV Mazowsze rawskie zostaje 
włączone do Królestwa Polskiego

1495
po śmierci księcia Janusza II Mazowsze płockie zostaje przyłączone do Królestwa 
Polskiego

1505
na sejmie w Radomiu zostaje uchwalona konstytucja nihil novi, na mocy której 
sejm stał się głównym organem władzy ustawodawczej

1525
traktat w Krakowie kończy konflikt polsko-krzyżacki, książę pruski Albrecht 
Hohenzollern składa hołd lenny królowi polskiemu, a Prusy Książęce stają się 
lennem Polski

1526–1529
po śmierci książąt Janusza i Stanisława Księstwo Mazowieckie zostaje włączone 
do Królestwa Polskiego

1536
w Grójcu przychodzi na świat Piotr Skarga przyszły jezuita, wybitny kaznodzieja, 
pisarz i teolog

1566
do Pułtuska przybywają pierwsi jezuici, by poprowadzić ufundowane rok wcześniej 
przez biskupa płockiego kolegium dla szlachty

1569
Polska i Litwa zawierają unię realną w Lublinie, a Warszawa zostaje wyznaczona 
na miejsce wspólnych sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

1573 na polach pod Warszawą odbywa się pierwsza wolna elekcja

1610
wojska polskie pod wodzą Stanisława Żółkiewskiego wkraczają do Moskwy, 
polskie oddziały stacjonują na Kremlu do 1612 roku

1643
Adam Jarzębski, urodzony w Warce, wybitny kompozytor, poeta i administrator 
wydaje Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy, pisany wierszem, pierwszy 
przewodnik po mieście

1648 wybucha powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego

1673
Jan Sobieski zwycięża wojska tureckie pod Chocimiem i dzięki temu w następnym 
roku zostaje królem Polski

1767
w Radomiu zostaje zawiązana konfederacja w obronie zasad ustrojowych i pozycji 
religii katolickiej w państwie, a przeciwko nadaniu praw innowiercom

1789
delegaci ponad 140 miast królewskich na czele z burmistrzem Starej Warszawy 
Janem Dekertem udają się na Zamek Królewski, gdzie obraduje Sejm Czteroletni, 
żądając praw dla mieszczan (tzw. czarna procesja)

1791
Sejm Czteroletni, zwany inaczej Wielkim, uchwala Konstytucję 3 maja, reformując 
ustrój Rzeczypospolitej; uchwala również prawo o miastach

1794
Tadeusz Kościuszko dostaje się do niewoli rosyjskiej po przegranej bitwie pod 
Maciejowicami

1795 trzeci rozbiór Polski

1807 na mocy pokoju w Tylży między Francją a Rosją powstaje Księstwo Warszawskie 

1810 w Żelazowej Woli przychodzi na świat Fryderyk Chopin

1815
na kongresie w Wiedniu zapada decyzja o utworzeniu Królestwa Polskiego 
i powierzeniu korony polskiej carowi Rosji

1816 w Warszawie powstaje Uniwersytet

1820
z inicjatywy Kajetana Morykoniego w Płocku powstaje Towarzystwo Naukowe, 
jedno z najstarszych na ziemiach polskich

1830 w Warszawie wybucha powstanie listopadowe

1831
po zajęciu Warszawy przez Rosjan Rząd Narodowy i sejm przenoszą się do 
Zakroczymia; ostatnia sesja sejmu odbywa się w Płocku

1845
zostaje oficjalnie otwarty pierwszy odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej łączący 
Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim

1863
wybucha powstanie styczniowe, ogarniając większą część dzisiejszego 
Województwa Mazowieckiego

1865
w Krasnodębach-Sypytkach zostaje rozbity najdłużej walczący oddział powstańczy 
pod wodzą księdza Stanisława Brzóski, który w kilka tygodni później zostaje 
publicznie powieszony w Sokołowie Podlaskim 

1876
umiera w Warszawie urodzona tamże Narcyza Żmichowska, powieściopisarka 
i poetka, jedna z prekursorek feminizmu na ziemiach polskich

1885
w Gąbinie przychodzi na świat Felicjan Sławoj Składkowski, ostatni premier 
II Rzeczypospolitej

1893
dr Józef Marian Geisler otwiera w Otwocku pierwsze w Polsce stałe nizinne 
sanatorium chorób płuc
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1895
prapremiera opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór w Teatrze Wielkim 
w Warszawie

1901 w Zuzeli nad Bugiem przychodzi na świat Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

1916
w Wyszogrodzie saperzy niemieccy budują drewniany most przez Wisłę; 
wielokrotnie przebudowywany, aż do 1999 roku będzie najdłuższym drewnianym 
mostem w Europie

1918 po 123 latach zaborów Polska odzyskuje niepodległość

1920
nacierające na Warszawę wojska bolszewickie zostają rozgromione na przedpolach 
miasta, w okolicach Ossowa i Radzymina, w Bitwie Warszawskiej

1931
w Łazach koło Raszyna powstaje pierwsza w Polsce długofalowa radiostacja 
radiofoniczna, której nadajnik należy do najsilniejszych w ówczesnej Europie

1939 atak niemiecki na Polskę rozpoczyna drugą wojnę światową 

1943 powstanie w getcie warszawskim 

1944
powstaje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie; w Warszawie 
wybucha powstanie, a po jego upadku Niemcy rozpoczynają systematyczne 
burzenie miasta

1952
sejm uchwala nową konstytucję, na której mocy powstaje Polska Rzeczpospolita 
Ludowa

1955 w Warszawie oficjalnie otwarto Stadion Dziesięciolecia oraz Pałac Kultury i Nauki

1956
wybuchają protesty społeczne (tzw. polski październik), między innymi w zakładach 
przemysłowych Mazowsza, które doprowadzają do zmiany na szczytach władzy – 
I Sekretarzem PZPR zostaje Władysław Gomułka

1968
strajki studenckie stają się pretekstem do antyinteligenckich represji; władze 
rozpoczynają antysemicką kampanię, której skutkiem jest fala emigracji z Polski 
osób pochodzenia żydowskiego

1975

w ramach reformy administracyjnej ulegają likwidacji powiaty i duże województwa 
(17 województw oraz pięć miast wydzielonych na prawach województwa), w tym 
także Województwo Warszawskie i m.st. Warszawa, a w to miejsce powstaje 
49 małych województw. Na terenie obecnego Województwa Mazowieckiego 
powstają województwa z siedzibami wojewodów w Ciechanowie, Płocku, 
Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach oraz Województwo Stołeczne, w którym urząd 
wojewody sprawuje prezydent m.st. Warszawy

1976
w Radomiu i Ursusie wybuchają strajki robotnicze, w Warszawie powołany zostaje 
do życia Komitet Obrony Robotników (KOR), udzielający pomocy represjonowanym 
i ich rodzinom

1980
masowe protesty społeczne, szczególnie silne na Wybrzeżu i Śląsku, zmuszają 
władze do ustępstw, których efektem są tzw. Porozumienia sierpniowe oraz 
powstanie NSZZ Solidarność

1989 po Okrągłym Stole i wyborach w czerwcu 1989 roku rodzi się III Rzeczpospolita

1990 reforma gminna – przywrócenie samorządu terytorialnego

1997 Parlament przyjmuje Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

1999
restytucja powiatów i dużych województw. Powstaje Województwo Mazowieckie, 
a w jego granicach 37 powiatów ziemskich oraz pięć miast na prawach powiatu: 
Warszawa, Płock, Ostrołęka, Radom i Siedlce

2004 Polska przystępuje do Unii Europejskiej
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 » adaptacja – przystosowanie.
 » aglomeracja miejska – obszar zurbanizowa-

ny, zgrupowanie miast i osiedli o dużym 
skupieniu ludności utrzymującej się z za-
wodów pozarolniczych.

 » akt erekcyjny – dokument rozpoczynający 
w uroczysty sposób na przykład budowę, 
przedsięwzięcie lub założenie. Często uro-
czyście podpisywany akt jest wmurowywany 
w fundament budowy.

 » anabaptyści – protestancka grupa wyznanio-
wa negująca chrzest niemowląt i praktyku-
jąca chrzest dorosłych. Powstała w 1525 
roku w Szwajcarii. Jej wyznawcy rozpo-
wszechniali hasła odnowy Kościoła w du-
chu ideałów pierwotnego chrześcijaństwa, 
za źródło wiary uznawali Biblię, głosili pa-
cyfizm i tolerancję religijną, byli przeciwni 
karze śmierci i służbie wojskowej.

 » anarchizm – utopijna idea głosząca likwi-
dację państwa, kapitalizmu i innych form 
władzy, wyzysku, przymusu i hierarchii; za-
stępowała to ustrojem bezpaństwowym, ze 
społeczeństwem opartym na dobrowolnej 
współpracy, równości społecznej, solidarno-
ści międzyludzkiej i poszanowaniu wolności 
jednostki.

 » antyk – świat starożytny, głównie kultura 
grecka i rzymska rozwijająca się w basenie 
Morza Śródziemnego od końca pierwszego 
tysiąclecia p.n.e. do V wieku n.e.

 » antypapież – osoba nieprawnie powołana na 
tron papieski za życia legalnego papieża.

 » antytrynitaryzm – nurt zapoczątkowany już 
w I wieku n.e. w wielu wyznaniach chrze-
ścijańskich, odrzucający Trójcę Świętą i ne-
gujący boskość Jezusa (np. arianie, bracia 
polscy).

 » aprowizacja – zaopatrywanie ludności 
w żywność.

 » archidiakon – od średniowiecza urząd ko-
ścielny, przełożony okręgu w diecezji. 
Obecnie tytuł honorowy.

 » architektura romańska – styl wznoszenia bu-
dowli z kamienia rozwijający się w XI–XIII 
wieku. Budynki składają się z prostych brył 
geometrycznych (prostopadłościanów, wal-
ców) zestawionych ze sobą, krytych osob-
nymi dachami. We wnętrzu poszczególne 
części budynków są oddzielone od siebie 
wysokością, nadprożami, łukami i kolumna-
mi. Zdobienia są oszczędne (freski, płasko-
rzeźby, gzymsy, okna podzielone kolumna-
mi i kolumny).

 » areał – powierzchnia użytków rolnych.
 » arianie (bracia polscy) – radykalny ruch spo-

łeczno-religijny powstały w Polsce w XVI 
wieku, zwolennicy antytrynitaryzmu. Przy-
czynili się do rozwoju szkolnictwa i kultury. 
W 1658 roku zostali zmuszeni do przejścia 
na katolicyzm.

 » arianizm – doktryna teologiczna Ariusza ży-
jącego w IV wieku, negująca współistotność 
i równość osób Trójcy Świętej oraz boskość 
Jezusa Chrystusa. Był zwalczany jako here-
zja, a odrodził się w czasach reformacji.

 » aryjski – w terminologii hitlerowskiej: 
dotyczący rzekomo wyższej rasy ludów 
germańskich.

 » Atlas – w mitologii greckiej bóg-olbrzym 
dźwigający na swoich barkach sklepienie 
niebieskie.

 » autarkia – samowystarczalność gospodar-
cza, dążenie do niej występuje w okresach 
kryzysów ekonomicznych oraz przygotowy-
wania i prowadzenia wojen.

 » autorament – pochodzenie, rodzaj, tu: ro-
dzaj zaciągu wojska w Polsce XVII–XVIII 
wieku – narodowy (chorągwie husarii i jaz-
dy) i cudzoziemski (regimenty piechoty 
i dragonów).

 » bartnik (pszczelarz) – osoba pracująca przy 
pszczołach w pasiece lub barci.

 » biedermeier – styl w sztuce i wzornictwie 
wyposażenia wnętrz, kładący nacisk na uży-
teczność i wygodę. Stosowano w nim jasne 
barwy i umiarkowane zdobnictwo (meble 
o prostych formach, jasne tapety w kwiaty 
lub pasy, miękkie, drapowane firanki i za-
słony, wzorzyste dywany i bibeloty). Wnę-
trza cechowała przytulność i zaciszność.

 » błonie – pastwisko, łąka, teren porośnięty ni-
ską roślinnością, w szczególności trawami.

 » bolszewicy – komuniści sowieccy, partia po-
wstała w 1903 roku, od 1917 roku u władzy 
w sowieckiej Rosji i od 1922 roku w ZSRR.

 » bór – las z przewagą drzew iglastych.
 » bursa – budynek, w którym mieszkają 

uczniowie i nauczyciele. W średniowieczu 
powstawały przy uniwersytetach.

 » cadyk – w judaizmie człowiek sprawiedliwy, 
wzór wyznawcy, ale też otaczany szacun-
kiem przywódca religijny uważany za po-
średnika między Bogiem a ludźmi.

 » cement portlandzki – szary, sypki materiał 
budowlany otrzymywany ze zmielenia klin-
kieru cementowego (wypalona mieszanina 
zmielonego wapienia i glinokrzemianów) 
z gipsem. Patent na jego wyrób w 1824 
roku uzyskał Anglik Joseph Aspdin.

 » chasydyzm – stworzony w XVIII wieku 
religijno- -mistyczno-społeczny nurt w ju-
daizmie, rozpowszechniony głównie wśród 
ubogich Żydów. Podstawę chasydyzmu sta-
nowił judaizm połączony z kabałą; przywód-
cami chasydów byli charyzmatyczni cadycy.

 » City – termin w języku angielskim oznacza-
jący duże miasto lub ścisłe centrum miasta.

 » cześnik – w Polsce do końca XIII wieku 
urzędnik nadworny opiekujący się piwnicą 
z alkoholami panującego, od połowy XV wie-
ku tytuł honorowy.

 » czoło lądolodu – najniżej położona krawędź 
lodowca, zawsze prostopadła do jego ruchu, 
w miejscu wytapiania się lodu.

 » dąbrowa – las dębowy, często z domieszką 
innych drzew.

 » destalinizacja – proces porzucenia wprowa-
dzonego przez Józefa Stalina kultu jednost-
ki oraz zmiany w polityce ZSRR (odejście 
od terroru) spowodowane złagodzeniem po-
lityki po śmierci tego przywódcy.

 » dialekt – odmiana języka ogólnonarodowego 
odznaczająca się swoistymi cechami lub mowa 
ludności (często wiejskiej) w danym regionie.

 » dialektyka – sztuka dyskutowania, umiejęt-
ność dochodzenia do prawdy, logika.

 » diecezja – jednostka administracyjna 
w Kościołach chrześcijańskich, podległa 
biskupowi.

 » dziesięcina – podatek składany przez lud-
ność na utrzymanie duchowieństwa od koń-
ca X do połowy XIX wieku. Był on dziesiątą 
częścią plonów lub dochodów. Uiszczano 
go w naturze (do końca XVIII wieku) lub 
w pieniądzach.

 » ekscepta mazowieckie – w dawnej Polsce 
niektóre prawa zwyczajowe (46 artykułów), 
przestrzegane na Mazowszu mimo przyjęte-
go w 1576 roku prawa koronnego.

 » ekspansja – rozprzestrzenianie się na jakimś 
obszarze danej populacji, zajmowanie przez 
państwo obcych terytoriów, znajdowanie no-
wych rynków zbytu.
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 » grupa etniczna – grupa społeczna o odręb-
nym języku, swoistej kulturze, poczuciu 
więzi i świadomości odrębności.

 » gubernia – jednostka podziału administra-
cyjnego w Rosji wprowadzona przez Pio-
tra I Wielkiego w 1708 roku, przetrwała 
w ZSRR do 1929 roku. W Królestwie Pol-
skim w latach 1837–1915 zamiast woje-
wództw były gubernie.

 » hołd lenny – w społeczeństwie feudalnym 
ceremonia publicznej przysięgi wierności 
składana seniorowi (zwierzchnik wasala) 
przez wasala (osoba wolna oddająca się pod 
opiekę).

 » ił – bardzo drobnoziarnista skała osadowa.
 » iły warwowe (wstęgowe, zastoiskowe) – bar-

dzo drobnoziarniste osadowe skały okru-
chowe pochodzenia polodowcowego, o wy-
raźnych cienkich warstewkach na przemian 
jasnych (osady letnie) i ciemnych (osady 
zimowe).

 » industrializacja (uprzemysłowienie) – szyb-
ki rozwój przemysłu w stosunku do innych 
działów gospodarki i wynikający z tego 
większy udział przemysłu we wzroście do-
chodu narodowego.

 » inkorporacja (wcielenie) – w dawnej Polsce 
wcielenie do Korony pewnych obszarów 
jako jej części składowych.

 » innowierca – osoba należąca do innego wy-
znania, wyznająca inną wiarę.

 » integracja – zacieśnianie współpracy gospo-
darczej między regionami oraz więzów mię-
dzyludzkich i akceptacja wspólnych warto-
ści i norm.

 » Jaćwingowie – lud bałtycki żyjący w średnio-
wieczu, wymarły w XVI wieku, spokrewnio-
ny z Prusami i Litwinami, zamieszkujący 
Jaćwież (Sudowię) – teren między Biebrzą, 
Niemnem i Szeszupą a jeziorami Mamry, 
Śniardwy i rzeką Ełk. W XIII wieku orga-
nizowali najazdy na ziemie polskie, w la-
tach 1278–1283 zostali wyniszczeni przez 
Krzyżaków.

 » judaizm (wyznanie mojżeszowe) – religia 
narodowa Żydów; zespół wierzeń, wartości 
etycznych i postaw wynikający z tradycji 
oraz obyczajów narodu żydowskiego. Wiara 
w jednego Boga, Stwórcę świata i opieku-
na, który zawarł z ludem Izraela wieczyste 
przymierze, obiecując ochronę oraz po-
moc w zamian za przestrzeganie nakazów. 
Ukształtował się w drugim tysiącleciu p.n.e.

 » jurydyka – w XV–XVIII wieku teren w grani-
cach dużego miasta wyłączony spod zarzą-
du władz miejskich. Jurydyki należały do 
magnatów, duchowieństwa i szlachty.

 » kahał – żydowska gmina wyznaniowa oraz 
zarząd gminy odpowiadający za jej życie 
społeczne i religijne.

 » kalwinizm – doktryna religijna stworzona 
przez Jana Kalwina w Kościele ewangelicko-
-reformowanym, wywodząca się z reforma-
cji, powstała w XVI wieku.

 » kamienica czynszowa – murowany budynek 
mieszkalny w mieście, przynajmniej jedno-
piętrowy, stojący w zwartym szeregu innych 
domów, w którym właściciel ma mieszkania 
na wynajem.

 » kasata zakonu (sekularyzacja) – likwidacja 
zakonu, przejęcie majątku zakonu spod 
władzy kościelnej na rzecz władz świeckich.

 » kasztelan – do końca XIII wieku urzędnik 
sprawujący władzę administracyjno-wojsko-
wą w kasztelanii (okręgu grodowym), póź-
niej tytularny urzędnik ziemski (do 1831 
roku).

 » kaznodzieja – duchowny zajmujący się wy-
głaszaniem kazań.

 » kircha – potocznie kościół protestancki.
 » kirkut – cmentarz żydowski z charaktery-

stycznymi nagrobkami – tzw. macewami.
 » klasy bonitacyjne gruntów – ocena jakości 

gruntów rolnych określająca ich wartość 
użytkową, żyzność, ilość wód, klasę gleby 
i trudność uprawy.

 » kolegium jezuickie (szkoła jezuicka) – w Pol-
sce od 1565 roku szkoła prowadzona przez 

 » elekcja – wybór monarchy przez szlachtę, 
w przypadku, gdy nie było władcy dzie-
dzicznego. Pierwsza wolna elekcja w Polsce 
odbyła się w 1573 roku we wsi Kamień pod 
Warszawą, po bezpotomnej śmierci ostat-
niego z Jagiellonów – Zygmunta Augusta. 
Później elekcje odbywały się w podwar-
szawskiej wsi Wola.

 » elita – wąska uprzywilejowana grupa ludzi 
wyróżniająca się w społeczeństwie ze wzglę-
du na pewne cenione cechy lub posiadane 
dobra, zajmująca najwyższe stanowiska 
w państwie i biorąca udział w podejmowa-
niu decyzji na szczeblu krajowym.

 » emancypacja – w prawie rzymskim uwolnie-
nie syna spod władzy ojca, emancypacja 
społeczna chłopów to prawne i społecz-
ne zrównanie ich z resztą społeczeństwa, 
emancypacja kobiet to prawne i społeczne 
zrównanie kobiet z mężczyznami.

 » filozofia – ogólna, fundamentalna, racjo-
nalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co 
istnieje. Rozważania na temat problemów 
podstawowych (istnienie, umysł, poznanie, 
wartości, język).

 » formacja roślinna – typowe dla danego regio-
nu zbiorowiska roślinne o podobnym wyglą-
dzie zewnętrznym, wymaganiach glebowych 
i klimatycznych.

 » fundator – założyciel instytucji czy inicjator 
budowy np. kościoła lub wykonania ele-
mentu wyposażenia ponoszący z tego tytułu 
określone koszty. Fakt fundacji upamiętnia-
ją tablice, obrazy i rzeźby.

 » genealogia – nauka badająca stosunki po-
krewieństwa między ludźmi i więzi rodzinne.

 » getto – część miasta przymusowo wydzielona 
jako miejsce zamieszkania mniejszości narodo-
wych lub religijnych, najczęściej żydowskich.

 » gleby bielicowe – ubogie gleby występujące 
na piaskach, o małej zawartości próchnicy. 
Rosną na nich zazwyczaj bory.

 » gleby opadowo-glejowe – powstałe przy płyt-
ko zalegających wodach opadowych. Nie 

ma w nich tlenu, mają sinozieloną barwę. 
Wykorzystywane są pod uprawy.

 » gleby płowe – dość żyzne gleby bo-
gate w próchnicę, utworzone głównie 
z glin. Występują pod lasami liściastymi 
i mieszanymi.

 » gleby rdzawe – ubogie i suche gleby powstałe 
na piaskach, w większości porośnięte lasami 
liściastymi lub przeznaczone pod uprawy.

 » gmina żydowska – patrz: kahał.
 » gospodarka rynkowa – typ gospodarki regu-

lowanej przez rynek, potocznie oznacza go-
spodarkę kapitalistyczną. Wzorcową gospo-
darką rynkową była brytyjska gospodarka 
w pierwszej połowie XIX wieku, o minimal-
nej funkcji gospodarczej państwa.

 » gotyk – styl w architekturze i sztuce rozwi-
jający się w XII–XVI wieku, mający odzwier-
ciedlać wielkość Boga. Gotyckie budowle 
na zachodzie Europy wznoszono zwykle 
z kamienia, w Polsce – z zasady z cegły. 
Na tle wcześniejszych budowli romańskich, 
miały one lekką konstrukcję, były strzeliste 
i delikatnie dekorowane; ich wnętrza były 
rozświetlone światłem przenikającym przez 
kolorowe witraże w wysokich oknach.

 » gotyk nadwiślański – charakterystyczna re-
gionalna odmiana sztuki gotyckiej, oparta 
na elementach typowych dla tego stylu, ale 
realizowanych w uproszczonych formach. 
Od budowli gotyckich odróżnia się przede 
wszystkim przysadzistą, ciężką formą.

 » grąd – wielogatunkowy las liściasty lub mie-
szany z przewagą grabu oraz dębu, z do-
mieszką lipy, klonu, jaworu i świerku.

 » grodzisko – pozostałość po grodzie lub osa-
dzie obronnej w kształcie owalnego wznie-
sienia, z zachowanymi śladami wałów 
drewniano-ziemnych. W Polsce grody budo-
wano w późnej epoce brązu (lata 2200–700 
p.n.e.) i wczesnej epoce żelaza (kultura łu-
życka, około 400–1300 lat p.n.e. i kultura 
pomorska, VII–IV wiek p.n.e.) oraz we wcze-
snym średniowieczu (VII–VIII wiek n.e.).
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w XVI wieku. Luteranie wierzą, że zbawie-
nie zależy od wiary, a nie od uczynków 
jednostki, za źródło wiary uznają wyłącznie 
Biblię, odrzucając tradycję Kościoła i jego 
rolę jako interpretatora pisma. Luteranizm 
nie uznaje sakramentu kapłaństwa, odrzu-
ca kult rzeczy (obrazów, relikwii), procesje 
i pielgrzymki oraz kult świętych. W począt-
kowej fazie rozwój luteranizmu wiązał się ze 
wzrostem piśmienności, rozwojem języków 
narodowych oraz ściślejszym powiązaniem 
kościoła i władzy świeckiej. 

 » łagier (Gułag) – w Związku Radzieckim obóz 
pracy przymusowej, formalnie poprawczy 
obóz pracy, faktycznie miejsce więzienia, 
odosobnienia i ekonomicznej eksploatacji 
więźniów.

 » łęg – las o bogatym podszyciu i runie, wy-
stępujący w dolinach rzecznych.

 » mady rzeczne – żyzne gleby utworzone 
z warstw osadów naniesionych przez rzekę.

 » marszałek wielki koronny – pierwszy „mini-
ster” w Koronie o kompetencjach zbliżonych 
do współczesnego ministra spraw wewnętrz-
nych. Historyczny urząd w Polsce w okresie 
średniowiecza i I Rzeczypospolitej.

 » mennica – zakład zajmujący się produkcją 
(biciem) monet.

 » mennonici – odłam protestancki anabapty-
stów założony w 1536 roku przez Menno-
na Simmonsa we Fryzji (Holandia). Jego 
wyznawcy uznają chrzest dorosłych i Eu-
charystię. Są przeciwni przemocy, służbie 
wojskowej i składaniu przysiąg.

 » miasta hanzeatyckie – w Europie od średnio-
wiecza od końca XII wieku miasta te należały 
do Hanzy, związku kupców i miast, który miał 
uzyskiwać przywileje handlowe. Największe 
znaczenie miała Hanza niemiecka z ośrodkiem 
w Lubece, która w XIV–XV wieku była potęgą 
handlową (szczególnie w handlu bałtyckim) 
i polityczną. Do Hanzy należało około 70 
miast, głównie północnoniemieckich i nadbał-
tyckich (m.in. Kolonia, Hamburg i Brema oraz 

Szczecin, Królewiec, Gdańsk i Toruń, ale rów-
nież Wrocław i Kraków). W 1669 roku odbył 
się ostatni zjazd trzech miast Hanzy.

 » monarchia – forma rządów, w której suwe-
rennym władcą jest monarcha (król, cesarz, 
sułtan, car), sprawujący władzę dożywot-
nio, samodzielnie lub z innymi organami 
państwa.

 » morena – wzniesienie utworzone z materiału 
skalnego (głazy, żwiry, piaski, pyły i gliny) 
naniesionego przez lodowiec.

 » morena czołowa – powstaje wzdłuż czoła lo-
dowca lub lądolodu w miejscu zatrzymania 
się poprzedzającego jego zanik. Zbudowana 
jest z gliny i głazów. Ma kształt wału, wzgó-
rza lub ciągu wzgórz.

 » most pontonowy – tymczasowy most składa-
jący się z połączonych pontonów, barek lub 
łodzi, stawiany, gdy nie ma możliwości wy-
budowania innych, droższych konstrukcji.

 » możnowładztwo – najwyższa warstwa śre-
dniowiecznego rycerstwa zajmująca uprzy-
wilejowaną pozycję w państwie, posiadacze 
największych majątków ziemskich mający 
dostęp do najwyższych urzędów państwo-
wych i kościelnych.

 » nacjonalizacja – przejęcie przez państwo praw 
własności ziemi i kapitału na podstawie aktu 
prawnego, za odszkodowaniem lub bez.

 » nanos – materiał przyniesiony i osadzony 
przez wodę, rzekę (szlam, muł, osad).

 » na surowym korzeniu – lokacja wsi lub mia-
sta przeprowadzona w miejscu niezagospo-
darowanym i niezamieszkanym.

 » Natura 2000 – program utworzenia w kra-
jach Unii Europejskiej wspólnego systemu 
obszarów objętych ochroną przyrody.

 » nawa – część kościoła przeznaczona dla 
wiernych.

 » nekropolia – cmentarz otoczony kultem. 
 » niecka – niewielkie podłużne obniżenie 

terenu. 
 » niedział – zbiorowa własność nieruchomości 

w rodzinie. Uczestnicy niedziału nie mieli 

zakon jezuitów. Pojawienie się kolegiów 
jezuickich (z pijarskimi i teatyńskimi) było 
przełomem w edukacji. Wspierane przez 
królów kolegia szybko się rozwijały. Po ogło-
szeniu kasaty zakonu w 1773 roku zarząd 
nad szkołami przejęła Komisja Edukacji 
Narodowej.

 » kolej normalnotorowa – kolej o odległości 
między szynami wynoszącej 1435 mm.

 » koligacje polityczne – małżeństwa zawierane 
ze względu na płynące z tego powodu ko-
rzyści dla państwa (np. sojusz z władcami 
rodzinnego kraju małżonki).

 » kolonizacja – osadzenie mieszkańców i two-
rzenie osad na terenach słabo zaludnionych 
lub niezamieszkanych.

 » Komisje Dobrego Porządku – instytucje po-
woływane w Rzeczypospolitej od 1765 
roku, które miały uporządkować wszystkie 
sprawy większych miast (finanse, cechy, 
zabudowa).

 » komunizm – ideologia równości i wspólnoty 
w społeczeństwie oraz racjonalności w kie-
rowaniu gospodarką. Głosiła nieuchronność 
upadku kapitalizmu. Bezklasowa forma or-
ganizacji społecznej, ustrój w państwach 
rządzonych przez partie komunistyczne.

 » konfederacja – związek zawarty dla osią-
gnięcia określonych celów. W Polsce kon-
federacje miast pojawiły się w XIII wieku, 
konfederacje szlacheckie od połowy XIV 
wieku, konfederacje wojskowe w XVII–XVIII 
wieku. Konfederacje nieuznane przez króla 
uważano za bunty (rokosze).

 » konfesja – wyznawana religia, wyznanie.
 » koniunktura – zmieniająca się aktywność 

gospodarcza.
 » konwertyta – osoba, która zmieniła jedno 

wyznanie chrześcijańskie na inne.
 » kościół farny – dawniej kościół parafialny, 

usytuowany najczęściej przy rynku.
 » kruchta – część kościoła, przedsionek usy-

tuowany przed wejściem, wydzielony z wnę-
trza kościoła lub w formie przybudówki.

 » kryzys gospodarczy (kryzys ekonomiczny) 
– gwałtowne zmniejszenie się aktywno-
ści gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, 
inwestycji).

 » kurator oświaty – organ administracji rządo-
wej sprawujący nadzór pedagogiczny nad 
placówkami oświatowymi.

 » kwarta (czyli czwarta część) – nazwa podat-
ku ustanowionego w 1563 roku, naliczane-
go dzierżawcom w wysokości jednej czwar-
tej, a od 1567 roku jednej piątej dochodów 
z dóbr królewskich. Podatek ten przezna-
czony był na utworzenie i utrzymanie tak 
zwanego wojska kwarcianego.

 » latopis Nestora (Powieść minionych lat) – 
staroruski dokument opisujący dzieje pań-
stwa ruskiego od czasów najdawniejszych 
(przybycie Ruryka) do początku XII wieku. 
Według tradycji jego autorem był kijowski 
mnich Nestor, ale prawdopodobnie tylko 
najstarszej wersji napisanej w 1113 roku. 
Do dziś zachowały się jego późniejsze 
odpisy.

 » lądolód – gruba pokrywa lodowa (nawet do 
4 tysięcy metrów na Antarktydzie), tworzą-
ca wypukłą tarczę, zajmująca wielkie po-
wierzchnie terenu, pod wpływem własnego 
ciężaru rozpływającą się i przesuwająca na 
boki. Na terenie dzisiejszej Polski występo-
wał w plejstocenie.

 » lenno – w średniowieczu ziemia nadawana 
przez seniora w użytkowanie wasalowi, za-
wiązanie umowy lennej następowało przez 
złożenie hołdu.

 » liberalizacja – stopniowe przekazywanie 
praw i uprawnień, zastrzeżonych wcześniej 
dla elity przywódczej, która dzięki nim mo-
gła kontrolować społeczeństwo. Po liberali-
zacji najczęściej następuje demokratyzacja.

 » lokacja – pierwotnie założenie nowego mia-
sta lub wsi, później także przekształcenie 
istniejącej osady w miasto.

 » luteranizm – chrześcijański ruch reforma-
cyjny zapoczątkowany przez Marcina Lutra 
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rozwoju gospodarczego (handlu i przemy-
słu) oraz kulturalnego i umocnienia więzi 
międzyludzkich.

 » pradolina – szerokie obniżenie terenu o pła-
skim dnie powstałe na przedpolu lądolodu 
w czasie jego cofania się, w wyniku działal-
ności połączonych wód z topniejącego lodow-
ca i rzecznych, które tworzyły ogromne rzeki 
płynące na zachód zgodnie z nachyleniem 
kontynentu.

 » prepozyt – w Kościele katolickim wyższy 
duchowny kierujący kapitułą (organem wła-
dzy) katedry, także proboszcz kolegiaty lub 
zastępca przełożonego zakonu.

 » prezbiterium – część kościoła przeznaczona 
dla duchowieństwa, wydzielona podwyż-
szeniem, balustradą lub łukiem. Centralne 
miejsce w prezbiterium zajmuje ołtarz.

 » produkt krajowy brutto (PKB) – wartość dóbr 
i usług nowo wytworzonych w ciągu roku na 
terenie kraju.

 » protektor – osoba popierająca inną osobę 
lub sprawę.

 » protestantyzm – nazwa Kościołów i wspólnot 
chrześcijańskich wywodzących się z refor-
macji XVI wieku.

 » Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące 
w średniowieczu tereny między Pomorzem, 
Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże 
Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Nie-
mnem). Obecnie jest to terytorium woje-
wództwa warmińsko -mazurskiego i obwodu 
kaliningradzkiego. W XIII wieku organizo-
wali najazdy na Mazowsze, w latach 1233–
1283 walczyli z Zakonem Krzyżackim.

 » przedgórze – lekko falisty obszar ciągnący 
się równolegle wzdłuż pasma górskiego.

 » przepis wykonawczy (akt wykonawczy) – obo-
wiązujący akt prawny wydawany przez od-
powiedni organ państwa lub samorządu na 
podstawie upoważnienia ustawowego.

 » przymus cechowy – w miastach polskich od 
XIII wieku przymusowa przynależność do 
organizacji zawodowej rzemieślników jednej 

lub kilku pokrewnych specjalności. Człon-
kom (mistrzom zatrudniającym czeladników 
i uczniów) zapewniał on wyłączne prawo 
produkcji w mieście i bronił ich interesów. 
W XIX wieku gospodarcza rola cechów za-
częła zanikać, obecnie pełnią funkcje orga-
nizacyjno-samorządowe i szkoleniowe.

 » przyrost naturalny – różnica między liczbą 
urodzeń a zgonów w danym okresie i na da-
nym terytorium. Jest on podawany w przeli-
czeniu na 10 tysięcy ludzi i wyrażany w pro-
milach (‰). Może być dodatni lub ujemny.

 » przysiółek – skupisko kilku gospodarstw poło-
żonych poza wsią lub mała wioska (kolonia).

 » rada municypalna – rada miejska.
 » rajca – od XIII wieku członek rady miejskiej, 

od XVII wieku nazywany radnym.
 » reakcja pogańska – seria wydarzeń w monar-

chii wczesnopiastowskiej, które miały miej-
sce w latach trzydziestych XI wieku. Ich 
kulminacją był wybuch powstania w 1037 
roku przeciwko wzrostowi powinności wobec 
książąt i wprowadzaniu chrześcijaństwa.

 » referendarz koronny – urząd w I Rzeczypospo-
litej powołany w 1507 roku przez króla Zyg-
munta I Starego. Referendarz na dworze mo-
narchy przyjmował osoby prywatne i później 
referował ich prośby kanclerzowi i królowi. Od 
około 1600 roku był to urzędnik sądowy.

 » reformacja – ruch religijno-polityczno-spo-
łeczny zapoczątkowany w 1517 roku przez 
Marcina Lutra w Wittenberdze. Miał na celu 
odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na 
negatywne zjawiska mające miejsce w Ko-
ściele. Wystąpił przeciwko odpustom, głosił 
konieczność moralnej i teologicznej odno-
wy Kościoła (powrót do Biblii i pierwszych 
nauk chrześcijańskich).

 » rekatolicyzacja (kontrreformacja) – nurt w Ko-
ściele katolickim w XVI–XVII wieku, będący 
reakcją na reformację. Jego celem było po-
nowne wprowadzanie wyznania katolickiego 
do społeczności protestanckich, wcześniej 
katolickich.

indywidualnej własności i rozporządzali nią 
wspólnie.

 » nuncjusz papieski – przedstawiciel dyplo-
matyczny (w randze ambasadora) Stolicy 
Apostolskiej.

 » obniżenie bezodpływowe – zagłębienie tere-
nu o specyficznych warunkach obiegu wody, 
nieposiadające powierzchniowego odpływu, 
na którym woda jedynie wsiąka i paruje.

 » ohel – grobowiec na cmentarzu żydowskim, 
kaplica grobowa ważnej osoby (np. cadyka).

 » okręg przemysłowy – skupisko wielu za-
kładów przemysłowych na silnie zurba-
nizowanym, niewielkim terenie. W okrę-
gu duża część ludności zatrudniona jest 
w przemyśle.

 » olsy (olszyna) – las liściasty z przewagą ol-
szy i domieszką jesionu oraz świerka.

 » onomastyka – nauka zajmująca się bada-
niem nazw własnych.

 » opactwo – klasztor z przynajmniej 12 mni-
chami prowadzącymi wspólne życie, zarzą-
dzany przez opata, z należącymi do niego 
posiadłościami ziemskimi.

 » orator – mówca, który opanował sztukę reto-
ryki (krasomówstwa, sztuki wymowy, umie-
jętności przekonywania).

 » ortodoksja – prawowierność, dosłownie: 
„prawdziwa wiara”, uznawanie całości doktry-
ny danej religii, zgodność z dogmatami wiary.

 » pacyfizm – ruch społeczno-polityczny dążą-
cy do pokoju, potępiający wojny.

 » pańszczyzna – przymusowa praca chłopów 
na rzecz pana w zamian za prawo użytko-
wania gospodarstw. W Polsce średniowiecz-
nej było to kilka dni rocznie, w XVI wieku – 
około trzech dni tygodniowo, w XVII–XVIII 
wieku – pięć dni i więcej. W Królestwie Pol-
skim zniesiono ją w 1863 roku.

 » parcelacja – podział większego gruntu lub 
działki na mniejsze części – w szczególno-
ści na parcele miejskie.

 » parlament – naczelny organ przedstawi-
cielski w państwie. Jego członkowie są 

wybierani w wyborach powszechnych. Spra-
wuje on głównie funkcje ustawodawcze, 
kontroluje rząd i administrację oraz egze-
kwuje polityczną odpowiedzialność rządu, 
premiera i ministrów.

 » partycypacja – uczestnictwo, udział jedno-
stek w podejmowaniu decyzji politycznych 
i ekonomicznych, współpraca między insty-
tucjami a społeczeństwem.

 » pisarz – w dawnej Polsce urzędnik w sądzie, 
kancelarii (królewskiej lub książęcej), admi-
nistracji wojskowej.

 » platforma paleozoiczna – fragment skorupy 
ziemskiej utworzony z osadów pokrywają-
cych wypiętrzone i później zrównane przez 
erozję stare góry. Rzeźba tego terenu jest 
urozmaicona, składają się na nią niziny, wy-
żyny oraz góry.

 » platforma prekambryjska – fragment płyty 
kontynentalnej, której podłoże ukształtowa-
ło się w okresie prekambryjskim. Tworzą ją 
skały wulkaniczne i metamorficzne.

 » podkomorzy – od końca XV wieku urzędnik 
zarządzający dworem panującego, blisko 
związany z władcą, od XIV wieku także 
urzędnik ziemski.

 » podsędek – urzędnik w sądzie dworskim 
księcia, od XIV wieku zastępca sędziego 
ziemskiego.

 » podskarbi – urzędnik zarządzający skar-
bem. Od XIV wieku na dworze królewskim 
(koronny, wielki), od 1590 roku zarządzał 
skarbem publicznym (wielki) i królewskim 
(nadworny).

 » populacja (ludność) – zbiorowość miesz-
kańców poddana badaniom statystycznym, 
zróżnicowana pod względem cech ilościo-
wych (np. wysokości dochodów) lub jako-
ściowych (np. płci).

 » praca organiczna – na ziemiach polskich 
miała miejsce w latach 1815–1905. Był 
to postulat pozytywistów, wzywających 
do podjęcia przez wszystkie warstwy spo-
łeczeństwa wspólnego wysiłku na rzecz 
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 » snycerka – sztuka rzeźbienia w drewnie.
 » starosta – w średniowieczu był to naczelnik 

wspólnoty rodowo-terytorialnej Słowian, od 
XIV wieku urzędnik królewski potem ziem-
ski, od XIX wieku kierownik powiatu.

 » stożek sandrowy – forma powierzchni terenu 
powstała na skutek nagromadzenia osadów 
niesionych przez wodę (rzekę) w miejscu 
zmniejszenia się prędkości jej biegu.

 » strefa Teisseyre’a-Tornquista – ciąg uskoków 
tektonicznych na granicy platformy wschod-
nioeuropejskiej ze strukturami geologicznymi 
Europy Zachodniej. Istnienie strefy odkrył pol-
ski geolog Wawrzyniec Teisseyre. Jego bada-
nia potwierdził Niemiec Alexander Tornquist.

 » stróża – we wczesnym średniowieczu obo-
wiązek pilnowania przez chłopów małych 
grodów strażniczych, przejść granicznych 
i wiejskich dworów księcia oraz pogoni za 
nieprzyjacielem.

 » struktura agrarna – klasyfikacja gospodarstw 
rolnych według określonych kryteriów, naj-
częściej: ogólna powierzchnia ziemi lub 
użytków rolnych, wartość produkcji towaro-
wej lub dochodu.

 » struktura narodowościowo-etniczna – podział 
ludności danego państwa czy obszaru we-
dług przynależności do określonego narodu 
i grup etnicznych.

 » suwerenność – niezależność, samodzielne 
sprawowanie władzy na określonym terenie.

 » synagoga (bóżnica, bożnica) – ośrodek życia 
religijnego i społecznego Żydów, miejsce 
modlitw, studiowania Tory (Pięcioksiąg Moj-
żesza lub cały Stary Testament), naucza-
nia oraz siedziba władz gminy żydowskiej 
i sądu. Budynek składa się z sali modlitw 
dla mężczyzn i pomieszczenia dla kobiet 
oraz z przedsionka.

 » synod – zebranie przedstawicieli ducho-
wieństwa i władz świeckich w Kościołach 
chrześcijańskich.

 » system kartkowy – forma zaopatrzenia lud-
nościw okresach trudności gospodarczych, 

wojen lub klęsk żywiołowych, reglamento-
wana dystrybucja towarów (głównie żyw-
ności) na podstawie bonów lub kuponów 
uprawniających do nabycia ich określonej 
ilości. 

 » szczyt sterczynowy – ściana frontowa w bu-
dowli gotyckiej, na wysokości poddasza bo-
gato zdobiona sterczynami – smukłymi wie-
życzkami o ażurowej i delikatnej dekoracji.

 » szlachta – wyższa warstwa społeczna wywo-
dząca się ze stanu rycerskiego obciążona 
obowiązkiem służby wojskowej i posiadają-
ca pewne przywileje społeczne, w tym przy-
wilej posiadania ziemi.

 » sztucer – myśliwska broń kulowa z gwinto-
waną lufą używana do polowań na grubą 
zwierzynę.

 » świdermajer (styl nadświdrzański) – drew-
niana architektura letniskowa powstała na 
przełomie XIX i XX wieku w miejscowo-
ściach znajdujących się w pobliżu Otwocka 
pod Warszawą. Jest to budownictwo o lek-
kiej konstrukcji i bogatych zdobieniach, 
ukształtowane pod wpływem architektury 
szwajcarskiej. Charakterystyczne dla nie-
go są drewniane ażurowe zdobienia we-
rand i ganków oraz szpiczaste zwieńczenia 
dachów.

 » tabor kolejowy – wszystkie pojazdy szynowe 
(np. lokomotywa, wagon, drezyna).

 » taksa infeudacyjna – opłata za nadanie pra-
wa lennego.

 » teologia – nauka o Bogu i doktryna danej re-
ligii. Chrześcijańska wiedza na temat Boga, 
człowieka, świata, treści objawienia, wiary 
i zasad moralnych. 

 » terasa akumulacyjna – płaski stopień po-
wstały na skutek nagromadzenia osadów 
przez płynącą wodę.

 » toponomastyka – dział onomastyki zajmują-
cy się badaniem nazw miejscowych (osiedli, 
gór, rzek) oraz ich dziejów.

 » ukaz – akt prawny wydany w Rosji przez 
cara.

 » renesansowa estetyka – w sztuce pojawiła 
się we Włoszech w XV wieku. Odwoływała 
się do wzorów antycznych.

 » restrykcje – ograniczenia.
 » rewolucja przemysłowa – okres zmian tech-

nicznych, ekonomicznych i społecznych. 
Przejście od gospodarki opartej na pracy 
ludzkiej do gospodarki opartej na wykorzy-
staniu węgla (w XVIII–XIX wieku) i ropy naf-
towej (w XX wieku) jako źródła energii.

 » reżim rzeczny – charakterystyczne dla dane-
go obszaru zjawiska hydrologiczne, rytmicz-
nie przebiegające w rzece w ciągu roku. Są 
to: zasilanie rzeki, stany wodne, przepływy 
i zlodzenia, zależące głównie od klimatu, 
rzeźby terenu i budowy geologicznej zlewni.

 » roczki – to miesięczne lub kwartalne kaden-
cje sądów grodzkich, na których sądzono do 
określonej wysokości grzywien i rozstrzyga-
no sprawy uboższej szlachty.

 » roślina endemiczna – gatunek unikalny dla 
danego regionu, występujący naturalnie wy-
łącznie na ograniczonym obszarze.

 » roślinność łęgowa – podmokła łąka położona 
w dolinie rzeki.

 » rozbicie (rozdrobnienie) feudalne (inaczej 
rozbicie dzielnicowe) – etap rozwoju państw 
feudalnych, polegający na podziale monar-
chii wczesnośredniowiecznej na bardziej lub 
mniej samodzielne księstwa dzielnicowe.

 » ruda darniowa (limonit) – w Polsce dość po-
wszechna skała osadowa powstająca na 
torfowiskach i innych terenach podmokłych 
o niewielkiej zawartości żelaza. W celu uzy-
skania żelaza przetapiano ją od III wieku 
p.n.e. do XX wieku, początkowo w piecach 
– dymarkach.

 » rusyfikacja – miała miejsce na ziemiach 
polskich w XIX wieku. Były to działania na-
rzucające ludności zamieszkującej polskie 
ziemie podporządkowane Rosji rosyjską 
kulturę i świadomość narodową. Rusyfika-
cja prowadzona była w czasie zaboru w la-
tach 1772–1918, jej nasilenie nastąpiło 

po upadku powstań: listopadowego w la-
tach 1830–1831 i styczniowego w latach 
1863–1864.

 » rzędówka – wieś z luźną zabudową wzdłuż 
drogi, najczęściej po jej jednej stronie i pro-
stopadłymi do drogi szerokimi pasami pól.

 » saldo migracji – różnica między napływem 
(imigracja) a odpływem (emigracja) ludno-
ści z danego obszaru w określonym czasie.

 » scena alegoryczna – malowidło mające zna-
czenie dosłowne i sens przenośny. Przed-
stawia pojęcia, idee lub wydarzenia przy po-
mocy obrazów o charakterze symbolicznym.

 » secesja – styl w sztuce z przełomu XIX i XX 
wieku. Jego cechami są: płynne, faliste linie, 
zdobienia abstrakcyjne lub roślinne, elemen-
ty sztuki japońskiej, swobodne kompozycje, 
asymetria i subtelna pastelowa kolorystyka.

 » sejm walny – parlament w dawnej Polsce, 
zgromadzenie decydujące o polityce Rze-
czypospolitej, działające od XIV do XVIII 
wieku, złożone z dwóch izb: senatu i izby 
poselskiej oraz trzech stanów sejmujących: 
króla, posłów i senatorów. 

 » sejmik generalny (generał) – w dawnej Pol-
sce do XVII wieku był to zjazd posłów wy-
branych na sejmikach ziemskich oraz sena-
torów z danej prowincji.

 » sejmiki partykularne – wybierano na nich kan-
dydatów na urzędy ziemskie (sejmik elekcyjny) 
oraz przedstawicieli szlachty i duchowieństwa 
do władz ustawodawczych i sądowniczych 
(deputacki), nakładano lokalne podatki i kon-
trolowano wydatki oraz wybierano poborców 
podatkowych (gospodarczy), zbierały się także 
po obradach sejmu walnego, aby wysłuchać 
relacji z obrad sejmowych (relacyjny).

 » sejmiki ziemskie – od końca XIV wieku były 
to zjazdy szlachty z danego terenu (ziemi 
lub województwa).

 » separatyzm – dążenie do oddzielenia się 
grupy z całości, wyodrębnienia pod wzglę-
dem narodowym, politycznym, etnicznym, 
religijnym czy terytorialnym.
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 » ulicówka – wieś o stosunkowo zwartej zabu-
dowie ustawionej wzdłuż jednej drogi, po 
obu jej stronach.

 » unia personalna – związek dwóch lub wię-
cej państw mających wspólnego monarchę, 
prezydenta lub inny organ władzy, przy 
zachowaniu przez te państwa odrębności 
prawnej, politycznej i ustrojowej.

 » urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osie-
dli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju.

 » uskok – struktura tektoniczna powstała 
przez pęknięcie i przesunięcie się wzglę-
dem siebie mas skalnych.

 » utopia – koncepcja idealnego, nieistnieją-
cego w rzeczywistości, doskonałego społe-
czeństwa lub ustroju.

 » węzeł hydrograficzny – miejsce zbiegania się 
kilku rzek łączących swoje wody.

 » wiek nieprodukcyjny – przedział wiekowy, 
w którym ludzie nie wykonują pracy przyno-
szącej dochód. Zgodnie z polskim prawem 
obejmuje dzieci i młodzież poniżej 18 roku 
życia oraz mężczyzn powyżej 65 lat i kobie-
ty w wieku powyżej 60 lat. 

 » wiek produkcyjny – przedział wiekowy, 
w którym ludzie wykonują pracę przynoszą-
cą dochód. Zgodnie z polskim prawem obej-
muje mężczyzn w wieku 18–65 lat i kobiety 
w wieku 18–60 lat. 

 » wieża bramna – wieża w murach obronnych 
z bramą przejazdową na dole.

 » wieża cylindryczna – wysoka budowla wolno-
stojąca lub część innego budynku wzniesio-
na na planie koła.

 » władze municypalne – władze miejskie.
 » włóka (łan) – jednostka powierzchni gruntu 

o zróżnicowanej wielkości.
 » woda mineralna – naturalna woda zawiera-

jąca rozpuszczone sole mineralne lub inne 
składniki oraz np. gazy (dwutlenek węgla, 
siarkowodór).

 » wody artezyjskie – wody podziemne wy-
stępujące pod ciśnieniem, samoczynnie 
wypływające na powierzchnię ze studni. 

Najczęściej znajdują się na obszarach 
o nieckowatej budowie.

 » wody termalne – wody podziemne o tempe-
raturze przekraczającej średnią roczną tem-
peraturę powietrza w okolicy.

 » wtórne nasadzenia – teren sztucznie zalesio-
ny przez człowieka.

 » wydma paraboliczna – wydma w kształcie 
łuku o ramionach skierowanych pod wiatr.

 » wysoczyzna – rozległe niewysokie wznie-
sienie zbudowane z materiału morenowego 
(głazy, żwiry, piaski, pyły i gliny).

 » wyżyna – obszar położony ponad 300 me-
trów n.p.m., o niewielkich różnicach wyso-
kości względnych.

 » zakon – organizacja religijna, której człon-
kowie składają śluby i żyją według ściśle 
określonych reguł. Mężczyźni to mnisi, 
zakonnicy, bracia; kobiety to zakonnice, 
mniszki, siostry.

 » zbiegostwo kmieci – do połowy XIX wieku 
ucieczki chłopów ze wsi (z gospodarstwa 
lub folwarku) z powodu złych warunków 
życia.

 » zbór – lokalna wspólnota wiernych Kościołów 
protestanckich oraz świątynia protestancka.

 » zjawiska lodowe – formy zlodzenia wód po-
wierzchniowych płynących: zamarzanie, 
trwała pokrywa lodowa i spływ lodów, oraz 
wód stojących: tworzenie się stałej pokrywy 
lodowej i jej zanikanie.

 » zlodowacenie – okres, w którym znaczne ob-
szary Ziemi pokryte były lądolodem.

 » żelbet – element konstrukcyjny stosowa-
ny w budownictwie, powstały z połączenia 
betonu z wkładkami stalowymi. Pozwala 
budować różnego rodzaju konstrukcje. Do 
zbrojenia stosuje się pręty, liny, struny, ka-
ble i siatki.


