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Słowo wstępne 

Marszałka Województwa 

Mazowieckiego

Województwo Mazowieckie to region szczególny. Jego dziejom, jak również współczesności, poświęco-

ne jest niniejsze opracowanie. Nasze Województwo  wyróżnia się spośród innych województw krajobra-

zem, folklorem, językiem, a także strukturą społeczną. 

Mazowsze zazwyczaj kojarzone jest z Warszawą. Tętniąca życiem stolica Polski zawsze była i jest obecnie 

widownią najważniejszych wydarzeń politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych kraju. Nic 

więc dziwnego, że większość turystów odwiedzających region mazowiecki zwiedza jedynie Warszawę.

Tymczasem Mazowsze to coś więcej niż wielkomiejski gwar. Wystarczy wyjechać z Warszawy, a dostrze-

żemy w mazowieckim pejzażu rozłożyste wierzby i  inne elementy sielskiego życia, upamiętnionego 

onegdaj w malarstwie Józefa Chełmońskiego i w dźwiękach mazurków Fryderyka Chopina czy poezji 

Cypriana Kamila Norwida. W wielu wioskach, zwłaszcza na Podlasiu i na Kurpiowszczyźnie, pielęgnowa-

ne są tradycyjne zwyczaje ludowe. W Województwie Mazowieckim jeszcze dziś odnajdziemy stylowe 

szlacheckie dworki i drewniane kościółki. Wśród mieszkańców Mazowsza znaczną część stanowią po-

tomkowie drobnej szlachty, o silnym poczuciu własnej wartości i odpowiedzialności za rodzinną ziemię.

Ważną rolę na mapie Województwa Mazowieckiego odgrywają miasta i miasteczka. Wiele z nich istnie-

je od czasów średniowiecza. Chociaż żadna z dziejowych zawieruch, dotykających polskie ziemie, nie 

ominęła Mazowsza, w miastach zachowało się wiele  zabytkowych budowli reprezentujących wszystkie 

epoki. Należy do nich zaliczyć: zamki i pałace, ratusze i kamienice, obiekty sakralne, rzadziej  militarne, 

a także osiedla przyfabryczne.

W przedstawionym Czytelnikowi zarysie historii ziem dzisiejszego Województwa Mazowieckiego, po-

cząwszy od Polski piastowskiej aż po wiek XX, szczególne miejsce zajmuje historia walk o niepodległość. 

Po upadku Rzeczypospolitej u schyłku XVIII stulecia społeczeństwo Mazowsza aktywnie uczestniczyło 

we wszystkich zrywach narodowowyzwoleńczych: w okresie wojen napoleońskich, powstania listopa-

dowego i styczniowego, w czynie niepodległościowym w czasie pierwszej wojny światowej. Wykazało 

się patriotyzmem w obliczu wielkiego zagrożenia, jaki stanowił najazd bolszewicki w roku 1920. Warto 
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pamiętać, że główne siły wroga zostały rozbite podczas Bitwy Warszawskiej, stoczonej na obszarze dzi-

siejszego Województwa Mazowieckiego, słusznie nazywanej osiemnastą decydującą bitwą w dziejach 

świata.

Sygnalizując zaledwie niektóre wątki dziejów Mazowsza, nie sposób nie wspomnieć o wielowiekowej 

obecności na jego ziemiach przedstawicieli różnych narodów, religii i kultur. W następstwie kataklizmu 

drugiej wojny światowej po Żydach, Niemcach czy potomkach dawnych olędrów pozostały jedynie 

szczątki materialnych pamiątek.

Odwołując się do wspólnej pamięci historycznej, przywołując utrwalone przez nią wzorce i symbole, ma-

my szansę kształtowania świadomości współczesnego pokolenia mieszkańców regionu mazowieckiego. 

Upoważnia nas do tego jego bogata tysiącletnia historia, wkład wybitnych Mazowszan – przedstawicieli 

nauki, kultury i sztuki – w rozwój nie tylko krajowej, ale i europejskiej, a nawet światowej cywilizacji 

(wystarczy wymienić choćby Fryderyka Chopina i Marię Curie-Skłodowską). Wspomniane osiągnięcia 

tworzą korzystny klimat do realizacji ambitnych zadań społeczno-gospodarczych i kulturalnych podej-

mowanych przez władze samorządowe Województwa Mazowieckiego. Ich wymierne efekty oraz plany 

na przyszłość zostały przybliżone w zaprezentowanej Czytelnikom publikacji.

Szansę dla wszechstronnego rozwoju Województwa Mazowieckiego stanowi obecność Polski w Unii 

Europejskiej, dla której jednym z  priorytetów jest polityka wyrównywania poziomu cywilizacyjno- 

-materialnego regionów i wdrażanie w życie programów rozwijających współpracę gospodarczą i kultu-

ralną między poszczególnymi krajami członkowskimi.

Należy żywić nadzieję, że mieszkańcy Województwa Mazowieckiego będą aktywnie uczestniczyć  

w realizacji tych przedsięwzięć.
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Książka Mazowsze omawia więc podstawowe kwestie, które – jak sądzimy – powinny być znane wszyst-

kim mieszkającym i pracującym w regionie. Ale zapewne wielu Czytelnikom to nie wystarczy. Dlatego 

po pierwsze, na końcu publikacji zamieściliśmy propozycje dodatkowych lektur, które mogą okazać się 

przydatne dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat dziejów Mazowsza. Po drugie,  na-

mawiamy do korzystania z zasobów internetu – w tekście niejednokrotnie przywołujemy adresy intere-

sujących stron internetowych; warto zaznaczyć, że ich aktualność dla potrzeb niniejszej publikacji była 

weryfikowana w 2011 roku. 

Uważamy również, że następny krok należy do środowisk lokalnych.  Warto bowiem rozpowszechniać 

wiedzę o naszych miastach i gminach oraz o powiatach podaną w sposób przystępny, tak abyśmy wie-

dzieli, skąd pochodzimy i gdzie mieszkamy. Bez tego nie może być mowy o więziach społecznych i po-

czuciu tożsamości lokalnej, nie będzie też chęci do współdziałania z innymi w pracy na rzecz miejsco-

wych społeczności i regionu.

Mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się, choćby w niewielkim stopniu, do budowania tożsamości 

regionalnej współczesnych Mazowszan. A ponieważ podczas pracy nad publikacją korzystaliśmy z życz-

liwości wielu osób, chcielibyśmy wszystkim serdecznie podziękować, wśród nich zaś zwłaszcza Panu Pro-

fesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, a także Panu Grzegorzowi Piotrowi Kubalskiemu, którego pomoc 

przy redagowaniu książki była szczególnie cenna.

Jolanta Choińska-Mika

Michał Kulesza

Krzysztof Mika

Wojciech Morawski

Hubert Wajs
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Przykładowe herby rodzin możnowładczych

herb Belina

herb Junosza

herb Prawdzic

herb Gozdawa

herb Nałęcz

herb Wąż
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z różnym skutkiem do lat dwudziestych XVI wieku.  

W 1462 roku wygasła linia księcia mazowieckie-

go Władysława I. Po śmierci jego małoletnich 

synów Siemowita VI i Władysława II, rządzących 

w niedziale*, ich dzielnice przejął król polski Ka-

zimierz Jagiellończyk, toczący wówczas wojnę 

trzynastoletnią z zakonem krzyżackim. Były to 

dzielnice z ośrodkami w Rawie, Gostyninie i So-

chaczewie oraz w Bełzie. Jako ostatnią włączono 

dzielnicę sochaczewską w 1476 roku. Sąd len-

ny, 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 mazowiec-

kich. W 1488 roku Konrad III Rudy, książę czerski, 

po bezpotomnej śmierci brata Bolesława V za-

garnął dla siebie jego dzielnice: warszawską i za-

kroczymską. Książęta mazowieccy nie uznawali 

prawa lennego, a tylko swoje prawo dziedzicz-

ne. Ten sam książę, gdy w lutym 1495 roku zmarł 

bezpotomnie książę Janusz II płocki i wiski, zajął 

jego dzielnicę. Król, na sejmie koronnym w lutym 

1496 roku w Piotrkowie Trybunalskim, oznajmił 

lennikowi, że ponieważ nie złożył on hołdu, traci 

wszystkie ziemie, a tylko z łaski króla zachować 

może Ziemię Czerską i dożywotnio Warszawską, 

Wyszogrodzką, Zakroczymską, Ciechanowską 

i Łomżyńską. W celu poprawienia swej sytuacji 

Konrad na przełomie 1496 i 1497 roku ożenił się 

po raz trzeci, tym razem z Anną – córką Mikoła-

ja Radziwiłła, wojewody wileńskiego i kanclerza 

Wielkiego Księstwa. To udane małżeństwo dało 

księciu posag w wysokości 20 tysięcy dukatów, 

a także dwóch synów. Po śmierci Konrada młoda 

wdowa wyprosiła w dziedziczne lenno* Ziemię 

Trzeba jednak zauważyć, że duchowni pocho-

dzący z Mazowsza w dużej liczbie zasiadali w ka-

pitułach w innych diecezjach niż płocka (a także 

poza archidiakonatami łowickim i  warszaw-

skim), na przykład w połowie XVI wieku służyli 

w diecezjach żmudzkiej i wileńskiej. Podobnie 

zresztą jak przedstawiciele rycerstwa mazowiec-

kiego, którego potomków znajduje się wśród 

szlachty Podlasia, Rusi Czerwonej i Podola, a po 

unii lubelskiej (1569) także Wołynia i Ukrainy. Po 

inkorporacji (1529) Mazowszanie stanowili naj-

liczniejszą grupę wśród rządców i urzędników 

gospodarczych, dworzan oraz służby dworskiej 

królowej Bony, Zygmunta Augusta, Anny Jagiel-

lonki i Wazów. Byli ludźmi energicznymi i facho-

wymi, wielu z nich piastowało urząd marszałka 

sejmu i Trybunału Koronnego, pełnili  też funk-

cje senatorskie i centralne w Koronie i Wielkim 

Księstwie Litewskim, a także służyli umiejętno-

ściami dyplomatycznymi. 

Inkorporacje

Pierwsze próby wcielenia Mazowsza do Korony 

miały miejsce w XIV wieku. W marcu 1329 roku  

książę płocki Wacław złożył hołd lenny Janowi 

Luksemburskiemu. Dopiero w połowie XIV wie-

ku Mazowsze weszło w zależność lenną od króla 

Polski Kazimierza Wielkiego między 1351 a 1355 

rokiem, która jednak uległa rozwiązaniu z chwilą 

śmierci króla w roku 1370. 

Całkowita inkorporacja Mazowsza trwa-

ła przez kilka pokoleń. Proces ten rozpoczął 

się w  drugiej połowie XV wieku i  przebiegał 
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najsilniej zurbanizowana była Ziemia Czerska, 

warszawska, zawkrzeńska i gostyńska. 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 nie-

spełna 3 procent w stosunku do 40 procent od-

notowanych sto lat wcześniej. Podlasie, którego 

znaczne obszary znajdują się w granicach dzi-

siejszego Województwa Mazowieckiego, było 

regionem, gdzie procesy urbanizacyjne zaczęły 

się stosunkowo późno, bo dopiero w XV stule-

ciu. Większość podlaskich miast miała więc szes-

nastowieczny rodowód.  

Małopolska, której część ziem wchodzi obec-

nie w skład Województwa Mazowieckiego, była 

w nieco innej, niż Mazowsze i Podlasie, sytuacji –  

już w średniowieczu powstała tam dość gęsta 

sieć miejska. Jednak w XVI wieku ruch lokacyjny 

trwał nadal – czego następstwem była na przy-

kład  lokacja Jedlińska w 1530 roku. Zdecydowa-

na większość tych lokacji (od 40 do 80 procent, 

w zależności od ziemi) była wynikiem aktywno-

ści szlacheckiej. 

Na Mazowszu dominowały ośrodki małe – li-

czące do 2000 mieszkańców. U  schyłku XVI 

wieku, a więc w okresie gospodarczej koniunk-

tury*, niemal połowę z  nich (ogółem 44) sta-

nowiły miasteczka poniżej 600 osób. Jedynie 

Warszawa mieściła się w grupie miast dużych –  

powyżej 10 tysięcy mieszkańców. W całej Rze-

czypospolitej było (poza Warszawą) tylko sześć 

takich ośrodków – Poznań, Kraków, Toruń, 

W  czasach Zygmunta III, gdy dwór królewski 

po pożarze Wawelu przeniesiono na stałe do 

Warszawy, miasto to zaczęło się przeobrażać 

w  rzeczywiste centrum życia politycznego, co 

zapoczątkowało również awans polityczny ca-

łej prowincji. Towarzyszył temu systematyczny 

wzrost roli mazowieckich elit w życiu i polityce 

państwa, co także sprzyjało zacieraniu się ostat-

nich różnic i regionalnych odrębności. U schyłku 

rządów Wazów zakończył się proces zrastania 

Mazowsza z Rzeczypospolitą, nie tylko prawne-

go, lecz przede wszystkim w świadomości Po-

laków. Odrębne pozostawały jedynie: struktura 

ekonomiczno-społeczna oraz niektóre przepisy 

prawa (łącznie 46 artykułów), tak zwane eks-

cepta mazowieckie*, zachowane decyzją sejmu 

w roku 1576.

Miasta mazowieckie   
w XVI–XVIII wieku

W  XVI wieku ukształtowana w  średniowieczu 

sieć miejska Mazowsza wzbogaciła się o wiele 

nowych ośrodków. W  całym stuleciu badacze 

odnotowali 40 lokacji, z których część stanowiły 

relokacje, czyli lokacje powtórne w miejsce nie-

udanych wcześniejszych akcji lokacyjnych. Pra-

wa miejskie otrzymały wówczas między innymi: 

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 historyczne-

go Mazowsza znajdowało się  107 miast. Istnia-

ły spore różnice zagęszczenia sieci miejskiej –  
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głębokiego kryzysu ekonomicznego, z którego 

potrafiła wydźwignąć się, dzięki swym politycz-

nym funkcjom, Warszawa. 

Proces powolnej odbudowy ze zniszczeń, wi-

doczny w ostatnich dekadach XVII  stulecia, zo-

stał 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 kolejne dekady XVIII wie-

ku przyniosły względny spokój  i powolną po-

prawę 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 relokowano Brze-

ziny, w 1776 Magnuszew, w 1782 Nowy Dwór. 

Podobne zjawiska miały miejsce w innych czę-

ściach Korony – także na Podlasiu i  w  Mało-

polsce. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku 

sieć miejska w  Koronie została odbudowana, 

przypominając rozmiarami i  gęstością zalud-

nienia stan sprzed wojen. Podobnie jak dwa 

wieki wcześniej, w Koronie dominowały miasta 

niewielkie, liczące mniej niż 2 tysiące  mieszkań-

ców.  Jak już wspomniano, większość ośrodków 

miejskich dzisiejszego Województwa Mazowiec-

kiego należała do tej właśnie kategorii. 

Lwów, Gdańsk i Elbląg. Największym wśród nich 

był liczący około 40 tysięcy Gdańsk. Warszawa 

z około 12 tysiącami mieszkańców znajdowała 

się wraz z Toruniem na samym końcu tej listy. 

Niezbyt liczne były również miasta powyżej  

2 tysięcy osób. W tej grupie znajdował się mię-

dzy innymi Płock (powyżej 4 tysięcy), Pułtusk 

(powyżej 3 tysięcy), Warka i  Gąbin (oba nie-

znacznie przekraczające 2 tysiące). Nie była to 

jednak żadna osobliwość. Według ustaleń histo-

ryków w miejskim krajobrazie Rzeczypospolitej 

przeważały ośrodki małe, do 2 tysięcy mieszkań-

ców – stanowiły one aż 88 procent wszystkich 

miejscowości  posiadających status miast. 

Wojny drugiej połowy XVII wieku,  docierając 

do niemal każdego zakątka Rzeczypospoli-

tej, dokonały olbrzymich spustoszeń, których 

rozmiar jest do tej pory przedmiotem studiów 

historyków. Miasta należały do najbardziej do-

świadczonych przez wojenne zawieruchy. Straty 

w  miastach królewskich Mazowsza, mierzone 

liczbą zniszczonych domostw, wynosiły średnio 

78 procent. I tak na przykład w Mławie, w której 

w  1616 roku zarejestrowano 316 domów, pół 

wieku później pozostało zaledwie 85. W wyniku 

działań wojennych w znacznym stopniu ucier-

piało Podlasie i  tamtejsze miasta. Zniszczenia 

nie ominęły też Ziemi Radomskiej – Radom, 

który w 1564 roku posiadał około 1800 miesz-

kańców i 180 domów, po opuszczeniu go przez 

wojska szwedzkie w 1660 roku liczył niespełna 

400 osób i  tylko 37 domostw –  to jest ponad 

pięciokrotnie mniej niż wiek wcześniej. Po po-

topie w  większości miast  rozpoczął się okres 
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przyspieszyła ich upadek. Ośrodki protestanc-

kie przetrwały jedynie tam, gdzie mogły liczyć 

na opiekę i wsparcie potężnych rodów magnac-

kich. Do takich należał, położony na granicy Ma-

zowsza i Podlasia, radziwiłłowski Węgrów oraz 

podlaskie posiadłości Radziwiłłów.    

Węgrów stał się  znanym centrum reformacji 

już w latach pięćdziesiątych XVI stulecia, a więc 

w  czasach, gdy znajdował się (wraz z  całym 

Podlasiem) w  granicach administracyjnych 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przez pewien 

czas działali w mieście bracia polscy. Od końca 

XVI wieku, gdy dobra węgrowskie znalazły się 

pod zarządem Krzysztofa Radziwiłła, główne-

go protektora* kalwinizmu na Litwie i Podlasiu, 

zbór w Węgrowie był ostoją ewangelików re-

formowanych. W  połowie XVII wieku na prośbę 

luteran warszawskich, pozbawionych opieki, 

za zgodą ich patrona, Bogusława Radziwiłła, 

utworzono przy zborze kalwińskim w Węgrowie 

parafię ewangelicko-augsburską. Obie konfesje 

koegzystowały przeważnie zgodnie, a duchow-

ni węgrowscy, tak luterańscy, jak i  kalwińscy, 

często udawali się do Warszawy na zaproszenie 

dyplomatów pruskich, by w ich rezydencji (tak 

zwanym brandenburskim dworcu) odprawiać 

nabożeństwa. Uczestniczyli w nich także prze-

bywający czasowo w stolicy protestanci* – dwo-

rzanie, wojskowi, cudzoziemcy. 

Przejście Węgrowa i dóbr węgrowskich w 1664 

roku w  ręce gorliwego katolika Jana Kazimie-

rza Krasińskiego, podskarbiego* koronnego, 

znacznie utrudniło działalność tamtejszych 

W  Województwie Rawskim, którego znaczna 

część znajduje się obecnie w  granicach admi-

nistracyjnych Województwa Łódzkiego, refor-

macyjne idee znalazły wyznawców w  wielu 

wpływowych rodzinach. Począwszy od 1554 

roku, aż do 1590 kolejni kasztelanowie rawscy 

byli protestantami, również godność wojewody 

rawskiego przez wiele lat znajdowała się w rę-

kach innowierców. Mimo to reformacja w  re-

gionie rawskim miała bardzo powierzchowny 

charakter. Poza kościołami, które przejściowo 

należały do protestantów, trudno znaleźć ośrod-

ki innowiercze o silnej i ustabilizowanej pozycji. 

Stosunkowo długo działał zbór w Sierzchowach 

(dziś w Województwie Łódzkim), tuż przy grani-

cy z ówczesnym Województwem Łęczyckim. Na 

temat innych zborów nie posiadamy żadnych 

informacji. 

Do protestanckich haseł inaczej ustosunkowała 

się szlachta małopolska, w tym także mieszkań-

cy regionu radomskiego. W drugiej połowie XVI 

wieku działało w okolicach Radomia kilkanaście 

zborów ewangelicko-reformowanych, którym 

patronowały miejscowe rody Oleśnickich, Sie-

nieńskich, Podlodowskich. Nie zdobyli większej 

popularności wśród okolicznej szlachty anty-

trynitarze (arianie*), choć wedle tradycji przez 

pewien czas Jedlińsk i  Skrzyńsko były silnymi 

ośrodkami tego odłamu.

Postępujący w XVII wieku odwrót od reforma-

cji w całej niemal Rzeczypospolitej nie ominął 

Ziemi Radomskiej. Rekatolicyzacja* szlachty, 

w  tym dotychczasowych patronów zborów, 
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powiatu radni – jak dotąd – będą wybierani we-

dług ordynacji proporcjonalnej (wskazując kan-

dydata, 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 na-

stępnej kolejności ustala się, którzy kandydaci 

z danej listy – według liczby uzyskanych głosów –  

dostaną się do rady). 

Do gminy należą – jak mówi Ustawa z  8 mar-

ca1990 roku o  samorządzie gminnym (art. 6) – 

„wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokal-

nym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych 

podmiotów”. Gmina ma zaspokajać „zbiorowe 

potrzeby wspólnoty samorządowej” (art. 7) – 

przede wszystkim chodzi o  gospodarkę komu-

nalną, w tym usługi użyteczności publicznej. 

Są to między innymi sprawy zagospodarowania 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 

ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej. Gmina zajmuje się drogami gminnymi 

i mostami (do dróg gminnych należy większość 

ulic i placów w miejscowościach), a także orga-

nizacją ruchu drogowego. Do gmin należą spra-

wy lokalnego transportu zbiorowego. Odpo-

wiedzialne są także za wodociągi i zaopatrzenie 

w wodę, za kanalizację, usuwanie i oczyszczanie 

ścieków komunalnych, utrzymanie czystości 

i porządku oraz za urządzenia sanitarne, wysypi-

ska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

zaopatrzenie w  energię elektryczną i  cieplną 

oraz gaz. Do gmin należą też sprawy ochro-

ny zdrowia, pomoc społeczna, w  tym ośrodki 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku (powiat legionowski)

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej i Ratownictwa 
Medycznego w Błoniu (powiat warszawski zachodni)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
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Jak wspomniano, przeciętny powiat na Mazow-

szu liczy dzisiaj ponad 80 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 pu-

blicznego (także w porównaniu z innymi kraja-

mi europejskimi), tym bardziej że polski powiat 

jest głęboko osadzony w historii i stanowi silny 

nośnik lokalnej tożsamości i więzi społecznych. 

W tej skali działają dziś w Polsce i na Mazowszu 

wszystkie instytucje stanowiące konieczne pod-

stawy organizacji życia zbiorowego: społeczne, 

administracyjne, polityczne, sportowe, tury-

styczne, kulturalne, religijne, komunikacyjne 

(media lokalne), edukacyjne, usługowe, gospo-

darcze itp., tworząc szkielet instytucjonalny dla 

funkcjonowania lokalnych wspólnot samorzą-

dowych, mniejszych społeczności i  środowisk 

społecznych, firm, parafii, organizacji pozarzą-

dowych, rodzin i wreszcie indywidualnych oby-

wateli. O tym zaś, czy samorząd lokalny działa 

prawidłowo, mówi nam poziom satysfakcji spo-

łecznej, odczuwanej i  wyrażanej przez miesz-

kańców. W istocie nie ma innego kryterium oce-

ny pracy władz samorządowych. 

Samorząd regionalny

Województwo to regionalna wspólnota samo-

rządowa. W roku 1998 Polska została podzielona 

na 16 województw. Województwo Mazowiec-

kie graniczy z następującymi Województwami 

(kolejność według długości granicy): Lubel-

skim (372,3 km granicy), Podlaskim (357,8 km), 

Nowo wybudowany Szpital SPZOZ w Pułtusku

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa (powiat przysuski)

Siedziba Sądu Rejonowego w Przasnyszu

 Nowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
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Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Ma-

zowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” w  Radomiu, 18 muzeów: 

w Warszawie – Muzeum Azji i Pacyfiku, Mu-

zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 

Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Literatu-

ry im. Adama Mickiewicza, Muzeum Nie-

podległości, Muzeum Sportu i  Turystyki, 

Państwowe Muzeum Archeologiczne, Pań-

stwowe Muzeum Etnograficzne oraz Mu-

zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-

nych w  Szydłowcu, Muzeum Mazowieckie 

w Płocku, Muzeum Regionalne w Siedlcach, 

Muzeum Romantyzmu w  Opinogórze, Mu-

zeum Szlachty Mazowieckiej w  Ciechano-

wie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w  Sierpcu, 

Muzeum Wsi Radomskiej w  Radomiu, Mu-

zeum Zbrojownia na Zamku w  Liwie, poza 

tym trzy teatry – Teatr Dramatyczny im. Je-

rzego Szaniawskiego w Płocku, Teatr Polski 

i Teatr Praga w Warszawie oraz Warszawska 

Opera Kameralna, Mazowiecki Teatr Mu-

zyczny „Operetka” im. Jana Kiepury w War-

szawie, Instytucja Filmowa „Max-Film” SA  

w  Warszawie, Państwowy Zespół Ludowy 

Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sy-

gietyńskiego w  Karolinie, Instytut Papieża 

Jana Pawła II w Warszawie; 

  7 bibliotek z  Biblioteką na Koszykowej 

w  Warszawie (Biblioteką Publiczną Miasta 

Stołecznego Warszawy – Biblioteką Główną 

Województwa Mazowieckiego) na czele;

Park wodny Aquarium w Ostrołęce

Urząd Gminy w Wiśniewie (powiat mławski)

Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

Rozdział 9.  Instytucje publiczne Województwa Mazowieckiego

203





Sądy powszechne rozpatrują sprawy sporne 

z  zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzin-

nego i opiekuńczego oraz pracy i ubezpieczeń 

społecznych, chyba że sprawy te zostały prze-

kazane ustawowo na rzecz innych sądów. Sądy 

powszechne rozpoznają ponadto sprawy prze-

kazane do ich właściwości odrębnymi ustawa-

mi. Struktura sądów rejonowych opiera się na 

podstawowym podziale terytorialnym – jednak 

z  pewnymi odchyleniami prowadzącymi do 

przecinania granic powiatów przez okręgi są-

dowe sądów rejonowych i granic województw 

przez okręgi sądowe sądów okręgowych i ape-

lacyjnych. Województwo Mazowieckie znaj-

duje się w obszarze właściwości dwóch sądów 

apelacyjnych:

1) Sądu Apelacyjnego w  Warszawie, właści-

wego dla okręgów sądowych sądów okrę-

gowych w  Ostrołęce, Płocku, Warszawie 

oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 

w Warszawie;

2) Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Z Wojewódz-

twa Mazowieckiego należą tu okręgi sądów 

okręgowych w Radomiu i Siedlcach.

W strukturze odpowiadającej strukturze sądow-

nictwa powszechnego funkcjonują inne organy 

ochrony prawnej, w szczególności prokuratura.

Część z  nich jest zespolona pod zwierzchnic-

twem starosty będącego – jak już wcześniej pi-

saliśmy – organem administracji samorządowej.

Przedstawiając panoramę władz i  podmiotów 

administracji mających swoją siedzibę na tere-

nie Województwa, nie sposób nie wspomnieć 

o tym, że Warszawa jako stolica Polski jest siedzi-

bą większości władz centralnych. Tutaj ma swoją 

siedzibę Parlament RP złożony z Sejmu i Senatu, 

Prezydent RP i władze rządowe z Prezesem 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 Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Naj-

wyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne 

i sądy wojskowe. Sąd Najwyższy ma swoją sie-

dzibę w Warszawie.

Sądy administracyjne sprawują kontrolę nad dzia-

łalnością administracji publicznej oraz rozstrzyga-

ją spory kompetencyjne i  o  właściwość między 

organami jednostek samorządu terytorialnego, 

samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz 

między tymi organami a organami administracji 

rządowej. Sądy te funkcjonują w strukturze po-

krywającej się z  granicami województw. Woje-

wództwo Mazowieckie należy do zakresu właści-

wości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie. Sądem II instancji jest Naczelny Sąd 

Administracyjny z siedzibą w stolicy.

Pałac Prezydencki w Warszawie

Sejm Rzeczypospolitej w Warszawie
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4) Rozwój regionalnych sieci koopera-

cyjnych i  przepływu nowoczesnych 

technologii.

5) Budowa systemu innowacyjnego 

w regionie.

3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolital-

nych Warszawy. Planowane kierunki działań 

w tym zakresie to:

1) Wzmocnienie powiązań Warszawy 

z  otoczeniem regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym.

2) Rozwój i poprawa standardów infrastruk-

tury technicznej.

3) Przeciwdziałanie degradacji krajobrazu 

i  środowiska przyrodniczego Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy.

4) Zahamowanie narastania chaosu w prze-

strzennym zagospodarowaniu stolicy i jej 

otoczeniu.

5) Stymulowanie rozwoju m.st. Warszawy 

i obszaru metropolitalnego poprzez poli-

centryczny rozwój przestrzenny i ożywie-

nie funkcji centrotwórczych.

4. Aktywizację i modernizację obszarów poza-

metropolitalnych. Przewidywane kierunki 

działań to:

1) Poprawa dostępności komunikacyjnej 

i transportu w regionie, w tym lotnictwa 

cywilnego.

2) Wzmocnienie potencjału rozwojowego 

ośrodków subregionalnych i małych miast.
Festyn Nadbużański (powiat łosicki)

Przedstawienie dla dzieci w Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
w Chotomowie (powiat legionowski)

Gminne Dożynki Ekologiczne (powiat gostyniński)

Festyn integracyjny w Niestumiu (powiat ciechanowski)
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Beneficjentem jest Uniwersytet Warszawski, 

a wartość projektu to 88,9 mln zł;

  rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespo-

lonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku wraz 

z wyposażeniem za łączną kwotę 70,2 mln zł.

Dla porównania warto przytoczyć przykłady 

projektów zrealizowanych w  ramach Zintegro-

wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-

gionalnego 2004–2006. Były to między innymi:

  budowa obwodnicy Ostrołęki – ciąg ulic Boha-

terów Warszawy i Bohaterów Westerplatte –  

dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) w  wysokości 

25,69 mln zł;

  budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 

w gminie Stoczek, we wsi Gajówka Wschod-

nia – dofinansowanie z  EFRR w  wysokości 

4,90 mln zł;

  rozbudowa bazy dydaktycznej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie –  

Wśród projektów w  trakcie realizacji wymienić 

można:

  budowę tunelu drogowego pod torami kole-

jowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla 

w Ząbkach. Beneficjentem było miasto Ząb-

ki, zaś wartość projektu wyniosła 24,6 mln zł;

  zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomo-

tyw elektrycznych przeznaczonych do pro-

wadzenia składów pociągów pasażerskich 

zmiennokierunkowych, złożonych z  wago-

nów typu push-pull ze świadczeniem usług 

serwisowych w okresie czterech lat od daty 

przekazania. Beneficjentem są Koleje Mazo-

wieckie – KM Sp. z o.o., a wartość całkowita 

projektu wynosi 204,5 mln zł;

  realizację Płockiego Parku Przemysłowo-

-Technologicznego SA na łączną kwotę  

196,8 mln zł;

  poprawę regionalnego systemu transporto-

wego poprzez budowę w Ciechanowie pętli 

łączącej drogi krajowe numer 50 i 60, drogi 

wojewódzkie numer 617 i  615 oraz siedem 

dróg powiatowych. Beneficjentem projektu 

jest Gmina Miejska Ciechanów, a  całkowita 

wartość projektu to 195,8 mln zł;

  Pierwszy etap budowy budynku dydaktycz-

nego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stoso-

wanej oraz Wydziału Neofilologii Uniwersy-

tetu Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej –  

Dobrej – Wiślanej – Browarnej w Warszawie. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Wyszkowie

Wianki – Noc Sobótkowa w Szydłowcu

Zawody strażackie w Repkach (powiat sokołowski)

Dożynki powiatowo-gminne w Zawidzu (powiat sierpecki)

Obwodnica Ostrołęki
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966   Mieszko I  przyjmuje chrzest, rozpoczynając długotrwałą akcję chrystianizacji ziem polskich,  
w tym także Mazowsza

968 biskupstwo w Poznaniu rozpoczyna swoją działalność 

1000
Cesarz Otton III przybywa do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie; na mocy decyzji tzw. 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 i 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 której mocy 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, Noskowskiego, 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
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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 pomiędzy Francją a Rosją zostaje utworzone 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 zostaje utworzone w Płocku Towarzystwo Naukowe, jedno 
z najstarszych na ziemiach polskich

1830 w Warszawie wybucha antyrosyjskie powstanie, rozprzestrzeniając się szybko na ziemie całego 
Królestwa

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 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

1895 prapremiera opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór w Teatrze Wielkim w Warszawie 
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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 on 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

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 w getcie warszawskim wybucha powstanie

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), m.in. 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 5 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 5 miast na prawach powiatu: Warszawa, Płock, Ostrołęka, 
Radom i Siedlce

2004 Polska przystępuje do Unii Europejskiej
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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) 

Waldemar Roszkiewicz (2004–2005) 

Jan Engelgard (2005–2006)

  III kadencja (2006–2010):

Przewodniczący Zarządu – Marszałek

Adam Struzik (2002–2010) 

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 (od 2010): 

Przewodniczący Zarządu – Marszałek

Adam Struzik (2002–obecnie) 

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Pierwszym Marszałkiem Województwa Mazo-

wieckiego w  latach 1998–2001 był Zbigniew 

Kuźmiuk, wówczas członek PSL. Od 2001 roku 

nieprzerwanie przez cztery kolejne kadencje 

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego jest 

Adam Struzik – polityk wywodzący się z PSL.

Zarząd Województwa w kolejnych  

latach tworzyli:

  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) 
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Symbole Województwa 
Mazowieckiego

Władze Województwa Mazowieckiego od po-

czątku utworzenia samorządu regionalnego 

miały świadomość, że poza dbałością o rozwój 

ekonomiczny i  kulturowy regionu niezwykle 

istotną rolę odgrywają działania mające na celu 

budowanie i umacnianie lokalnej tożsamości. 

Okresy zaborów i  dwóch wojen światowych 

były ciągłą walką Polaków o przetrwanie narodu 

i jego odrębności. W czasach współczesnych ak-

tualne pozostają uniwersalne wartości, takie jak 

patriotyzm i duma z przynależności narodowej, 

historii i  dorobku ojczyzny, także tej lokalnej, 

najbliższej sercom mieszkańców regionu oraz 

wartości, za które cierpiały i ginęły całe pokole-

nia naszych rodaków.

Istotne znaczenie dla budowania i umacniania 

poczucia wspólnoty i  przynależności do niej 

mają symbole. Ich widok budzi poczucie dumy, 

świadomość ciągłości i stabilności określonych 

wartości. 

Symbole Województwa Mazowieckiego

Herb Flaga

Dla Samorządu Mazowsza oczywisty był fakt, 

że przemyślany i  spójny zespół symboli do-

brze identyfikujących Województwo i  mocno 

Mazowszu generowane jest około 20 procent 

krajowego PKB (produktu krajowego brutto*). 

Mazowsze to także największy i  najprężniej-

szy w  kraju ośrodek życia kulturalnego oraz  

naukowo-dydaktycznego.

Warto również podkreślić, że Samorząd Woje-

wództwa, aby niwelować dysproporcje społecz-

ne, dba o równomierny i spójny rozwój gospo-

darczy regionu. Dowodem na to było między 

innymi podjęcie decyzji o  dofinansowaniu 

gmin i  powiatów Województwa w  ramach Sa-

morządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 

Mazowsza. To pionierski w  skali całego kraju 

program pomocowy opracowany właśnie przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego 

podstawowym celem jest wsparcie gmin posia-

dających niewystarczający potencjał infrastruk-

tury technicznej i społecznej, które miały ogra-

niczone możliwości w  pozyskiwaniu środków 

unijnych na konieczne inwestycje. Za realizację 

Programu w 2008 roku w Strasburgu Marszałek 

Adam Struzik odebrał nagrodę przyznaną Wo-

jewództwu Mazowieckiemu przez Międzynaro-

dowy Kongres Lokalnych i Regionalnych Władz 

Rady Europy.

Bez samorządności i zaangażowania społeczne-

go rozwój kraju nie jest możliwy. Dekada działal-

ności samorządów wojewódzkich potwierdziła 

słuszność pierwotnych założeń i zrealizowanych 

reform. Sukces samorządności jest sukcesem 

nas wszystkich. I nam wszystkim powinno zale-

żeć na jej postępie. 
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bóstwo pogańskie – kamienna rzeźba bożka 
symbolizującego wiarę w siły natury.

bulla – list lub dokument papieski zwykle za-
opatrzony w pieczęć, od XV wieku tym mianem 
określane były ważniejsze dokumenty papieskie.

bursa – budynek, w  którym mieszkają ucznio-
wie i nauczyciele. W średniowieczu powstawały 
przy uniwersytetach.

cadyk – w  judaizmie człowiek sprawiedliwy, 
wzór wyznawcy, ale też otaczany szacunkiem 
przywódca religijny uważany za pośrednika 
między Bogiem a ludźmi.

cement portlandzki – szary sypki materiał bu-
dowlany otrzymywany ze zmielenia klinkieru 
cementowego (wypalona mieszanina zmielone-
go wapienia i  glinokrzemianów) z  gipsem. Pa-
tent na jego wyrób w 1824 roku uzyskał Anglik 
Joseph Aspdin.

chasydyzm – stworzony w XVIII wieku religijno- 
-mistyczno-społeczny nurt w  judaizmie, rozpo-
wszechniony głównie wśród ubogich Żydów. 
Podstawę chasydyzmu stanowił judaizm po-
łączony z  kabałą, przywódcami chasydów byli 
charyzmatyczni cadycy.

City – termin w  języku angielskim oznaczający 
duże miasto lub ścisłe centrum miasta. 

cześnik – w Polsce do końca XIII wieku urzędnik 
nadworny opiekujący się piwnicą panującego, 
od połowy XV wieku tytuł honorowy.

czoło lądolodu – najniżej położona krawędź 
lodowca, zawsze prostopadła do jego ruchu, 
w miejscu wytapiania się lodu. 

dąbrowa – las dębowy często z  domieszką in-
nych drzew.

ność osób Trójcy Świętej oraz boskość Chrystu-
sa. Był zwalczany jako herezja, a  odrodził się 
w czasach reformacji.

aryjski – w terminologii hitlerowskiej: dotyczą-
cy rzekomo wyższej rasy ludów germańskich.

aspiracje – zespół dążeń danej jednostki, zależ-
ny m.in. od sytuacji społecznej, zgodny z jej  hie-
rarchią wartości, dotyczy np. założenia rodziny, 
zdobycia odpowiedniego statusu społecznego. 

Atlas – w mitologii greckiej bóg-olbrzym dźwi-
gający na swoich barkach sklepienie niebieskie.

autarkia – samowystarczalność gospodarcza, 
dążenie do niej występuje w okresach kryzysów 
ekonomicznych oraz przygotowywania i prowa-
dzenia wojen.

autorament – pochodzenie, rodzaj, tu: rodzaj 
zaciągu wojska w Polsce XVII–XVIII wieku – naro-
dowy (chorągwie husarii i jazdy) i cudzoziemski 
(regimenty piechoty i dragonów).

bartnik (pszczelarz) – osoba pracująca przy 
pszczołach w pasiece lub barci. 

biedermeier – styl w sztuce i wzornictwie wy-
posażenia wnętrz, kładący nacisk na użytecz-
ność i  wygodę. Stosowano w  nim jasne barwy 
i umiarkowane zdobnictwo (meble o   prostych 
formach, jasne tapety w kwiaty lub pasy, mięk-
kie, drapowane firanki i  zasłony, wzorzyste dy-
wany i  bibeloty). Wnętrza cechowała przytul-
ność i zaciszność. 

błonie – pastwisko, łąka, teren porośnięty niską 
roślinnością, w szczególności trawami.

bolszewicy – komuniści sowieccy, partia  po-
wstała w 1903 roku, od 1917 roku u władzy w so-
wieckiej Rosji i od 1922 roku w ZSRR.

bór – las z przewagą drzew iglastych.
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elita – wąska, uprzywilejowana grupa ludzi wy-
różniająca się w społeczeństwie ze względu na 
pewne cenione cechy lub posiadane dobra, zaj-
mująca najwyższe stanowiska w państwie i bio-
rąca udział w podejmowaniu decyzji na szczeblu 
państwowym.

emancypacja – w prawie rzymskim uwolnienie 
syna spod władzy ojca, emancypacja społecz-
na chłopów to prawne i  społeczne zrównanie 
ich z  resztą społeczeństwa, emancypacja ko-
biet to prawne i  społeczne zrównanie kobiet 
z mężczyznami.

epitafium – zazwyczaj wierszowany, zwięzły 
napis nagrobny lub ozdobna kamienna lub me-
talowa tablica umieszczona w kościele, poświę-
cona pamięci zmarłego. Zdobiona płaskorzeź-
bami, czasem malowana.

etymologia – dział językoznawstwa (nauki 
o  języku) badający pochodzenie wyrazów oraz 
zmiany ich znaczenia i  formy w  miarę upływu 
czasu. 

federacja – forma organizacji terytorialnej pań-
stwa, którego części (stany, kraje) na swoim te-
rytorium mają pewną samodzielność we władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądownictwie.

filozofia – ogólna, fundamentalna, racjonalna 
i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje. Roz-
ważania 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 elementu 
wyposażenia ponoszący z tego tytułu określone 
koszty. Fakt fundacji upamiętniają tablice, obra-
zy i rzeźby. 

destalinizacja – proces porzucenia wprowa-
dzonego przez Józefa Stalina kultu jednostki 
oraz zmiany w  polityce ZSRR (odejście od ter-
roru) spowodowane złagodzeniem polityki po 
śmierci Stalina.

dialekt – odmiana języka ogólnonarodowego 
odznaczająca się swoistymi cechami lub mowa 
ludności (często wiejskiej) w danym regionie.

dialektyka – sztuka dyskutowania, umiejętność 
dochodzenia do prawdy, logika.

diecezja – jednostka administracyjna w Kościo-
łach chrześcijańskich, podległa biskupowi.

diorama – makieta wykonywana różnymi tech-
nikami plastycznymi i  modelarskimi, przedsta-
wiająca wydarzenia historyczne, zjawiska przy-
rodnicze lub modele urbanistyczne. Ze wzglę-
du na trójwymiarowość wykorzystywana jest 
w ekspozycjach muzealnych.

dziesięcina – podatek składany przez ludność 
na utrzymanie duchowieństwa od końca X do 
połowy XIX wieku. Był on dziesiątą częścią plo-
nów 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 przyjętego 
w 1576 roku prawa koronnego.

ekspansja – rozprzestrzenianie się na jakimś 
obszarze danej populacji, zajmowanie przez 
państwo obcych terytoriów, znajdowanie no-
wych rynków zbytu.

elekcja – wybór monarchy przez szlachtę, 
w przypadku gdy nie było władcy dziedziczne-
go. Pierwsza wolna elekcja w Polsce odbyła się 
w 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą, po 
bezpotomnej śmierci ostatniego z  Jagiellonów 
– Zygmunta Augusta. Później elekcje odbywały 
się we wsi Wola pod Warszawą.



Słowniczek

271

gotyk nadwiślański – okres w  polskiej archi-
tekturze, w  którym budowle wznoszono z  ce-
gły, a detale wykonywano z kamienia. Kościoły 
często miały dwie nawy, budowano też bazyliki 
o  niskich nawach bocznych. W  konstrukcji sto-
sowano filary i przypory stawiane przy ścianach 
oraz dwudzielne okna i portale.

grąd – wielogatunkowy las liściasty lub miesza-
ny z  przewagą grabu i  dębu, z  domieszką lipy, 
klonu, jaworu i świerku. 

grodzisko – pozostałość po grodzie lub  
osadzie obronnej w  kształcie owalnego wznie-
sienia, z  zachowanymi śladami wałów drew-
niano-ziemnych. W  Polsce grody budowano 
w  późnej epoce brązu (lata 2200–700 p.n.e.) 
i  wczesnej epoce żelaza (kultura łużycka, oko-
ło 1300–400 lat p.n.e. oraz kultura pomorska,  
VII–IV wiek p.n.e.) oraz we wczesnym średnio-
wieczu (VII–VIII wiek n.e.).

grupa etniczna – grupa społeczna o odrębnym 
języku, swoistej kulturze, poczuciu więzi i świa-
domości odrębności. 

gubernia – jednostka podziału administracyj-
nego w Rosji wprowadzona przez Piotra I Wiel-
kiego w 1708 roku, przetrwała w ZSRR do 1929 
roku. W Królestwie Polskim w latach 1837–1915 
zamiast województw były gubernie.

hołd lenny – w  społeczeństwie feudalnym ce-
remonia publicznej przysięgi wierności składa-
na seniorowi (zwierzchnik wasala) przez wasala 
(osoba wolna oddająca się pod opiekę).

ił – bardzo drobnoziarnista skała osadowa. 

industrializacja (uprzemysłowienie) – szybki 
rozwój przemysłu w stosunku do innych działów 
gospodarki i  wynikający z  tego większy udział 
przemysłu we wzroście dochodu narodowego. 

genealogia – nauka badająca stosunki pokre-
wieństwa między ludźmi i więzi rodzinne. 

generał (sejmik generalny) – w dawnej Polsce 
do XVII wieku był to zjazd posłów wybranych 
na sejmikach ziemskich oraz senatorów z danej 
prowincji.

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. Wykorzy-
stywane są pod uprawy.

gleby płowe – dość żyzne gleby bogate 
w próchnicę, utworzone głównie z glin. Wystę-
pują pod lasami liściastymi i mieszanymi.

gleby rdzawe – ubogie i  suche gleby powsta-
łe 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 gospo-
darkę kapitalistyczną. Wzorcową gospodarką 
rynkową była brytyjska gospodarka w pierwszej 
połowie XIX wieku, o minimalnej funkcji gospo-
darczej państwa.

gotyk – styl w architekturze i sztuce rozwijający 
się w XII–XVI wieku, mający odzwierciedlać wiel-
kość Boga. Ogromne budowle wznoszono z ka-
mienia. Miały lekką konstrukcję, były strzeliste 
i delikatnie dekorowane, rozświetlone we wnę-
trzu barwnym światłem przenikającym przez 
wysokie witraże.
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kalwinizm – doktryna religijna stworzona przez 
Jana Kalwina w Kościele ewangelicko-reformo-
wanym, wywodząca się z reformacji.

kamienica czynszowa – murowany budynek 
mieszkalny w  mieście, przynajmniej jednopię-
trowy, stojący w  zwartym szeregu innych do-
mów, 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 spra-
wujący władzę administracyjno-wojskową 
w kasztelanii (okręgu grodowym), później tytu-
larny urzędnik ziemski (do 1831 roku).

kaznodzieja – duchowny zajmujący się wygła-
szaniem kazań.

kircha – potocznie kościół protestancki.

kirkut – cmentarz żydowski z  charakterystycz-
nymi nagrobkami – tzw. macewami.

klasy bonitacyjne gruntów – ocena jakości 
gruntów rolnych określająca ich wartość użyt-
kową, żyzność, ilość wód, klasę gleby i trudność 
uprawy. 

kodyfikacja – jednorazowe połączenie dużego 
zespołu przepisów prawnych w jednolity, usys-
tematyzowany zbiór, uporządkowanie norm 
tworzących daną gałąź prawa.

kolegium jezuickie (szkoła jezuicka) – w Pol-
sce od 1565 roku szkoła prowadzona przez za-
kon jezuitów. Pojawienie się kolegiów jezuic-
kich (z pijarskimi i teatyńskimi) było przełomem 
w  edukacji. Wspierane przez królów kolegia 
szybko się rozwijały. Po ogłoszeniu kasaty za-
konu w 1773 roku zarząd nad szkołami przejęła 
Komisja Edukacji Narodowej.

inkorporacja (wcielenie) – w  dawnej Polsce 
wcielenie do Korony pewnych obszarów jako jej 
części składowych.

innowierca – osoba należąca do innego wyzna-
nia, wyznająca inną wiarę.

integracja – zacieśnianie współpracy gospodar-
czej między regionami oraz więzów międzyludz-
kich i akceptacja wspólnych wartości i norm. 

Jaćwingowie – lud bałtycki żyjący w  średnio-
wieczu, wymarły w  XVI wieku, spokrewniony 
z  Prusami i  Litwinami, zamieszkujący Jaćwież 
(Sudowię) – teren między Biebrzą, Niemnem 
i Szeszupą a jeziorami Mamry, Śniardwy i rzeką 
Ełk. W XIII wieku organizowali najazdy na ziemie 
polskie, w latach 1278–1283 zostali wyniszczeni 
przez Krzyżaków.

judaizm – wyznanie mojżeszowe, religia naro-
dowa Żydów, zespół wierzeń, wartości etycz-
nych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów 
narodu żydowskiego. Wiara w  jednego Boga, 
Stwórcę świata i opiekuna, który zawarł z ludem 
Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę 
i  pomoc w  zamian za przestrzeganie nakazów. 
Ukształtował się w drugim tysiącleciu p.n.e.

jurydyka – w XV–XVIII wieku teren w granicach 
dużego miasta wyłączony spod zarządu władz 
miejskich. Jurydyki należały do magnatów, du-
chowieństwa i szlachty.

kabała – tajemne nauki judaizmu i  mistyki ży-
dowskiej, wszystkie ezoteryczne (niedostępne 
dla ogółu, wydzielone dla wtajemniczonej gru-
py ludzi) kierunki w  judaizmie. Kabaliści do-
szukiwali się ukrytego sensu Biblii, głosili wiarę 
w magiczną siłę liter tekstu biblijnego i kombi-
nacji liter imienia boskiego.

kahał – żydowska gmina wyznaniowa oraz za-
rząd gminy odpowiadający za jej życie społecz-
ne i religijne.
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kryzys gospodarczy – kryzys ekonomiczny, 
gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospo-
darczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji).

kurator oświaty – organ administracji rządowej 
sprawujący nadzór pedagogiczny nad placów-
kami oświatowymi.

kwarta (czyli czwarta część) – nazwa podatku 
ustanowionego w 1563 roku, naliczanego dzier-
żawcom w wysokości jednej czwartej, a od 1567 
roku jednej piątej dochodów z dóbr królewskich. 
Podatek ten przeznaczony był na utworzenie 
i utrzymanie tak zwanego wojska kwarcianego.

latopis Nestora (Powieść minionych lat) – sta-
roruski dokument opisujący dzieje państwa ru-
skiego od czasów najdawniejszych (przybycie 
Ruryka) do początku XII wieku. Według trady-
cji jego autorem był kijowski mnich Nestor, ale 
prawdopodobnie tylko najstarszej wersji napi-
sanej w  1113 roku. Do dziś zachowały się jego 
późniejsze odpisy.

lenno – w  średniowieczu ziemia nadawana 
przez seniora w  użytkowanie wasalowi, zawią-
zanie umowy lennej następowało przez złożenie 
hołdu.

liberalizacja – stopniowe przekazywanie praw 
i  uprawnień, zastrzeżonych wcześniej dla elity 
przywódczej, która dzięki nim mogła kontrolo-
wać społeczeństwo. Po liberalizacji najczęściej 
następuje demokratyzacja.

limes – obronny system graniczny w Cesarstwie 
Rzymskim, składający się z  umocnionych obo-
zów legionów, małych twierdz i  wież strażni-
czych połączonych drogami i wałami z palisadą.

lokacja – pierwotnie założenie nowego miasta 
lub wsi, później także przekształcenie istniejącej 
osady w miasto.

kolej normalnotorowa – kolej o  odległości 
między szynami wynoszącej 1435 mm.

koligacje polityczne – małżeństwa zawierane ze 
względu na płynące z  ich zawarcia korzyści 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 powo-
ływane w Rzeczypospolitej od 1765 roku, które 
miały uporządkować wszystkie sprawy więk-
szych miast (finanse, cechy, zabudowa).

komunizm – ideologia równości i  wspólnoty 
w społeczeństwie oraz racjonalności w kierowa-
niu gospodarką. Głosiła nieuchronność upadku 
kapitalizmu. Bezklasowa forma organizacji spo-
łecznej, ustrój w  państwach rządzonych przez 
partie komunistyczne.

konfederacja – związek zawarty dla osiągnięcia 
określonych celów. W Polsce konfederacje miast 
pojawiły się w XIII wieku, konfederacje szlachec-
kie od połowy XIV wieku, konfederacje wojsko-
we 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 wy-
znanie chrześcijańskie na inne.

kościół farny – dawniej kościół parafialny, usy-
tuowany najczęściej przy rynku. Dziś oznacza, że 
jest to najstarszy kościół w mieście.

kruchta – część kościoła, przedsionek usytu-
owany przed wejściem, wydzielony z  wnętrza 
kościoła lub w formie przybudówki.
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potęgą handlową (szczególnie w  handlu bał-
tyckim) i  polityczną. Do Hanzy należało około  
70 miast, głównie północnoniemieckich i  nad-
bałtyckich (m.in.: Kolonia, Hamburg i Brema oraz 
Szczecin, Królewiec, Gdańsk i Toruń, ale również 
Wrocław i Kraków). W 1669 roku odbył się ostat-
ni zjazd trzech miast Hanzy.

monarchia – forma rządów, w której suweren-
nym władcą jest monarcha (król, cesarz, sułtan, 
car), sprawujący władzę dożywotnio, samodziel-
nie lub z innymi organami państwa.

morena – wzniesienie utworzone z  materiału 
skalnego (głazy, żwiry, piaski, pyły i gliny) nanie-
sionego 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, wzgórza lub 
ciągu wzgórz.

most pontonowy – tymczasowy most składają-
cy się z połączonych pontonów, barek lub łodzi, 
stawiany, gdy nie ma możliwości wybudowania 
innych, droższych konstrukcji.

możnowładztwo – najwyższa warstwa średnio-
wiecznego rycerstwa zajmująca uprzywilejowa-
ną pozycję w państwie, posiadacze największych 
majątków ziemskich mający dostęp do najwyż-
szych urzędów państwowych i kościelnych.

nacjonalizacja – przejęcie przez państwo praw  
właśności ziemi i  kapitału na podstawie aktu 
prawnego, za odszkodowaniem lub bez. 

nanos – materiał przyniesiony i osadzony przez 
wodę, rzekę (szlam, muł, osad).

Natura 2000 – program utworzenia w  krajach 
Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów 
objętych ochroną przyrody. 

lokacja na surowym korzeniu – lokacja wsi lub 
miasta przeprowadzona w miejscu niezagospo-
darowanym i niezamieszkanym.

luteranizm – chrześcijański ruch reformacyj-
ny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w  XVI 
wieku. Zasady wiary luteranów to: usprawiedli-
wienie człowieka przez wiarę, nie przez uczynki, 
uznawanie Biblii za jedyne źródło prawd religij-
nych i dwóch sakramentów – chrztu i komunii. 
W okresie reformacji jego zasady były podstawą 
doktryny Kościoła ewangelicko-luterańskiego.

łagier (gułag) – w  Związku Radzieckim obóz 
pracy przymusowej, właściwie poprawczy obóz 
pracy, czyli miejsce więzienia, odosobnienia 
i ekonomicznej eksploatacji więźniów.

łęg – las o bogatym podszyciu i runie, występu-
jący 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 wewnętrznych. 
Historyczny urząd w  Polsce w  okresie średnio-
wiecza i I Rzeczypospolitej. 

mennica – zakład zajmujący się produkcją (bi-
ciem) monet. 

mennonici – odłam protestancki anabapty-
stów założony w  1536 roku przez Mennona 
Simmonsa we Fryzji (Holandia). Jego wyznawcy 
uznają chrzest dorosłych i Eucharystię. Są prze-
ciwni 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  ośrod-
kiem w  Lubece, która w  XIV–XV wieku była 
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pańszczyzna – przymusowa praca chłopów 
na rzecz pana w zamian za prawo użytkowania 
gospodarstw. W Polsce średniowiecznej było to 
kilka dni rocznie, w XVI wieku – około trzech dni 
tygodniowo, w XVII–XVIII wieku – pięć dni w ty-
godniu i więcej. W Królestwie Polskim zniesiono 
ją w 1863 roku.

parcelacja – podział gruntów większych gospo-
darstw rolnych przez sprzedaż działek (parceli) 
lub ich nadanie. Może to być podział dobrowol-
ny lub ustawowy. Jest to jeden z elementów re-
formy rolnej.

parlament – naczelny organ przedstawiciel-
ski w  państwie. Jego członkowie są wybierani 
w wyborach powszechnych. Sprawuje on głów-
nie funkcje ustawodawcze, kontroluje rząd i ad-
ministrację oraz egzekwuje polityczną odpowie-
dzialność rządu, premiera i ministrów.

partycypacja – uczestnictwo, udział jednostek 
w  podejmowaniu decyzji politycznych i  eko-
nomicznych, współpraca między instytucjami 
a społeczeństwem.

partykularyzm – tu: zaznaczanie odrębności 
terytorium, patrz: separatyzm.

pisarz – w  dawnej Polsce urzędnik w  sądzie, 
kancelarii (królewskiej lub książęcej), admini-
stracji wojskowej.

platforma paleozoiczna – fragment skorupy 
ziemskiej utworzony z  osadów pokrywających 
wypiętrzone i  później zrównane przez erozję 
stare góry. Rzeźba tego terenu jest urozmaico-
na, składają się na nią niziny, wyżyny oraz góry.

platforma prekambryjska – fragment płyty 
kontynentalnej, której podłoże ukształtowało 
się w  okresie prekambryjskim. Tworzą ją skały 
wulkaniczne i metamorficzne.

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 indy-
widualnej własności i władali nią wspólnie. 

nuncjusz papieski – przedstawiciel dyplo-
matyczny (w  randze ambasadora) Stolicy 
Apostolskiej.

ohel – grobowiec na cmentarzu żydowskim, ka-
plica grobowa ważnej osoby (np. cadyka).

okręg przemysłowy – skupisko wielu zakładów 
przemysłowych na silnie zurbanizowanym, nie-
wielkim terenie. W okręgu duża część ludności 
zatrudniona jest w przemyśle. 

olsy (olszyna) – las liściasty z  przewagą olszy 
i domieszką jesionu i świerka. 

onomastyka – nauka zajmująca się badaniem 
nazw własnych.

opactwo – klasztor z przynajmniej 12 mnichami 
prowadzącymi wspólne życie, zarządzany przez 
opata, z  należącymi do niego posiadłościami 
ziemskimi. 

orator – mówca, który opanował sztukę retoryki 
(krasomówstwa, sztuki wymowy, umiejętności 
przekonywania).

ortodoksja – prawowierność, dosłownie:  
„prawdziwa wiara”, uznawanie całości doktryny 
danej religii, zgodność z dogmatami wiary.

pacyfizm – ruch społeczno-polityczny dążący 
do pokoju, potępiający wojny.
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protestantyzm – nazwa Kościołów i  wspólnot 
chrześcijańskich wywodzących się z  reformacji 
XVI wieku. 

Prudential – warszawski wieżowiec wybudo-
wany w latach 1931–1933 w stylu art déco. Daw-
na siedziba angielskiego Towarzystwa Ubezpie-
czeń Prudential (Przezorność). 

Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w śre-
dniowieczu tereny  między Pomorzem, Ma-
zowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku 
między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obec-
nie jest to terytorium województwa warmiń-
sko-mazurskiego i  obwodu kaliningradzkiego. 
W  XIII wieku organizowali najazdy na Mazow-
sze, w latach 1233–1283 byli wyniszczani przez 
Krzyżaków.

przedgórze – lekko falisty obszar ciągnący się 
równolegle wzdłuż pasma górskiego.

przepis wykonawczy (akt wykonawczy) – 
obowiązujący akt prawny wydawany przez 
odpowiedni organ państwa lub samorządu na 
podstawie upoważnienia ustawowego. 

przymus cechowy – w miastach polskich od XIII 
wieku przymusowa przynależność do organiza-
cji zawodowej rzemieślników jednej lub kilku 
pokrewnych specjalności. Członkom (mistrzom 
zatrudniającym czeladników i uczniów) zapew-
niał on wyłączne prawo produkcji w  mieście 
i bronił ich interesów. W XIX wieku gospodarcza 
rola cechów zanikła, obecnie pełnią funkcje or-
ganizacyjno-samorządowe i szkoleniowe.

przyrost naturalny – różnica między liczbą 
urodzeń a zgonów w danym okresie i na danym 
terytorium. Jest on podawany w  przeliczeniu 
na 10 tysięcy ludzi i wyrażany w promilach (‰). 
Może być dodatni lub ujemny.

przysiółek – skupisko kilku gospodarstw poło-
żonych poza wsią lub mała wioska (kolonia).

podkomorzy – od końca XV wieku urzędnik 
zarządzający dworem panującego, blisko zwią-
zany z  władcą, od XIV wieku także urzędnik 
ziemski.

podsędek – urzędnik w  sądzie dworskim księ-
cia, od XIV wieku zastępca sędziego ziemskiego.

podskarbi – urzędnik zarządzający skarbem. 
Od XIV wieku na dworze królewskim (koronny, 
wielki), od 1590 roku zarządzał skarbem publicz-
nym (wielki) i królewskim (nadworny).

populacja (ludność) – zbiorowość mieszkań-
ców poddana badaniom statystycznym, zróż-
nicowana pod względem cech ilościowych  
(np. wysokości dochodów) lub jakościowych 
(np. płci).

praca organiczna – na ziemiach polskich mia-
ła miejsce w  latach 1815–1905. Był to postulat 
pozytywizmu, wzywający do podjęcia przez 
wszystkie warstwy społeczeństwa wspólnego 
wysiłku na rzecz rozwoju gospodarczego (han-
dlu i przemysłu) oraz kulturalnego i umocnienia 
więzi międzyludzkich. 

prepozyt – w  Kościele katolickim wyższy du-
chowny kierujący kapitułą (organem władzy) 
katedry, także proboszcz kolegiaty lub zastępca 
przełożonego zakonu.

prezbiterium – część kościoła przeznaczona dla 
duchowieństwa, wydzielona podwyższeniem, 
balustradą lub łukiem. Centralne miejsce w pre-
zbiterium zajmuje ołtarz.

produkt krajowy brutto (PKB) – wartość dóbr 
i usług nowo wytworzonych w ciągu roku na te-
renie kraju.

protektor – osoba popierająca inną osobę lub 
sprawę.
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roczki – to miesięczne lub kwartalne kadencje 
sądów grodzkich, na których sądzono do okre-
ślonej wysokości grzywien i  rozstrzygano spra-
wy uboższej szlachty.

roślina endemiczna – gatunek unikalny dla 
danego regionu, występujący na ograniczo-
nym obszarze, nigdzie indziej niewystępujący 
naturalnie.

roślinność łęgowa – podmokła łąka położona 
w dolinie rzeki.

rozbicie (rozdrobnienie) feudalne (inaczej 
rozbicie dzielnicowe) – etap rozwoju państw 
feudalnych, polegający na podziale monarchii 
wczesnośredniowiecznej na bardziej lub mniej 
samodzielne księstwa dzielnicowe.

rusyfikacja – miała miejsce na ziemiach polskich 
w XIX wieku. Były to działania narzucające ludno-
ści zamieszkującej polskie ziemie podporządko-
wane Rosji rosyjską kulturę i  świadomość naro-
dową. Rusyfikacja prowadzona była w czasie za-
boru w latach 1772–1918, jej nasilenie nastąpiło 
po upadku powstań: listopadowego w  latach 
1830–1831 i styczniowego w latach 1863–1864.

rzędówka – wieś z luźną zabudową wzdłuż dro-
gi, najczęściej po jej jednej stronie i  prostopa-
dłymi do drogi szerokimi pasami pól. 

saldo migracji – różnica między napływem 
(imigracja) a  odpływem (emigracja) ludności 
z danego obszaru w określonym czasie.

scena alegoryczna – malowidło mające zna-
czenie dosłowne i sens przenośny. Przedstawia 
pojęcia, idee lub wydarzenia przy pomocy obra-
zów o charakterze symbolicznym.

secesja – styl w sztuce z przełomu XIX i XX wie-
ku. Jego cechami są: płynne, faliste linie, zdobie-
nia abstrakcyjne lub roślinne, elementy sztuki 
japońskiej, swobodne kompozycje, asymetria 
i subtelna pastelowa kolorystyka.

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 miejsce 
w latach trzydziestych XI wieku. Ich kulminacją 
był wybuch powstania w  1037 roku przeciwko 
wzrostowi powinności wobec książąt i wprowa-
dzaniu chrześcijaństwa.

referendarz koronny – urząd w I Rzeczypospo-
litej powołany w 1507 roku przez króla Zygmun-
ta I  Starego. Referendarz na dworze monarchy 
przyjmował osoby prywatne i  później referował 
ich prośby kanclerzowi i królowi. Od około 1600 
roku był to urzędnik sądowy. 

reformacja – ruch religijno-polityczno-społecz-
ny zapoczątkowany w  1517 roku przez Marci-
na Lutra w Wittenberdze. Miał na celu odnowę 
chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zja-
wiska mające miejsce w Kościele. Wystąpił prze-
ciwko odpustom, głosił konieczność moralnej 
i teologicznej odnowy Kościoła (powrót do Biblii 
i pierwszych nauk chrześcijańskich).

rekatolicyzacja (kontrreformacja) – nurt w Ko-
ściele katolickim w  XVI–XVII wieku, będący re-
akcją na reformację. Jego celem było ponowne 
wprowadzanie wyznania katolickiego do spo-
łeczności protestanckich, wcześniej katolickich.

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. Przej-
ście od gospodarki opartej na pracy ludzkiej 
do gospodarki opartej na wykorzystaniu węgla 
(w XVIII–XIX wieku) i ropy naftowej (w XX wieku) 
do pozyskania energii.
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stróża – we wczesnym średniowieczu obowią-
zek 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 użyt-
ków rolnych, wartość produkcji towarowej lub 
dochodu.

suwerenność – niezależność, samodzielne 
sprawowanie władzy na określonym terenie.

synagoga (bóżnica, bożnica) – ośrodek życia 
religijnego i  społecznego Żydów, miejsce mo-
dlitw, studiowania Tory (Pięcioksiąg Mojżesza 
lub cały Stary Testament), nauczania oraz sie-
dziba władz gminy żydowskiej i sądu. Budynek 
składa się z  sali modlitw dla mężczyzn i  po-
mieszczenia dla kobiet oraz z przedsionka.

synod – zebranie przedstawicieli ducho-
wieństwa i  władz świeckich w  Kościołach 
chrześcijańskich.

system kartkowy – kartkowe zaopatrzenie 
w okresach trudności gospodarczych, wojen lub 
klęsk żywiołowych, reglamentowana dystrybu-
cja towarów (głównie żywności) na podstawie 
bonów lub kuponów uprawniających do naby-
cia określonych dóbr. 

szczyt sterczynowy – ściana frontowa w  bu-
dowli gotyckiej, na wysokości poddasza bogato 
zdobiona sterczynami – smukłymi wieżyczkami 
o ażurowej i delikatnej dekoracji.

szlachta – wyższa warstwa społeczna wywo-
dząca się ze stanu rycerskiego obciążona obo-
wiązkiem służby wojskowej i posiadająca pew-
ne przywileje społeczne, w tym przywilej posia-
dania ziemi. 

sztucer – myśliwska broń kulowa z gwintowaną 
lufą używana do polowań na grubą zwierzynę.

sejm walny – parlament w dawnej Polsce, zgro-
madzenie decydujące o polityce Rzeczypospoli-
tej, działające od XIV do XVIII wieku.

sejmiki generalne – zjazdy posłów, których wy-
brano na sejmikach ziemskich oraz senatorów 
z danej prowincji. Zanikły w XVII wieku.

sejmiki partykularne – wybierano na nich kan-
dydatów na urzędy ziemskie (sejmik elekcyjny) 
oraz przedstawicieli szlachty i  duchowieństwa 
do władz ustawodawczych i sądowniczych (de-
putacki), nakładano lokalne podatki i kontrolo-
wano wydatki oraz wybierano poborców po-
datkowych  (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 względem naro-
dowym, politycznym, etnicznym, religijnym czy 
terytorialnym.

snycerka – sztuka rzeźbienia w drewnie. 

starosta – w  średniowieczu był to naczel-
nik wspólnoty rodowo-terytorialnej Słowian,  
od XIV wieku urzędnik królewski potem ziemski, 
od XIX wieku kierownik powiatu.

stożek sandrowy – forma powierzchni terenu 
powstała na skutek nagromadzenia osadów nie-
sionych przez wodę (rzekę) w  miejscu zmniej-
szenia się  prędkości jej biegu. 

strefa Teisseyre’a-Tornquista – ciąg uskoków 
tektonicznych na granicy platformy wschod-
nioeuropejskiej ze strukturami geologicznymi 
Europy Zachodniej. Istnienie strefy odkrył polski 
geolog Wawrzyniec Teisseyre. Jego badania po-
twierdził Alexander Tornquist. 
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utopia – idealne, nieistniejące w rzeczywistości, 
doskonałe społeczeństwo lub państwo. 

węzeł hydrograficzny – miejsce zbiegania się 
kilku rzek łączących swoje wody.

wiek nieprodukcyjny – przedział wiekowy, 
w którym ludzie nie wykonują pracy przynoszą-
cej dochód. Są to mężczyźni i  kobiety poniżej 
osiemnastego roku życia oraz mężczyźni w wie-
ku powyżej sześćdziesięciu pięciu lat i  kobiety 
w  wieku powyżej sześćdziesięciu lat (obecnie 
wiek ten ma zostać określony dla kobiet i męż-
czyzn na sześćdziesiąt siedem lat).

wiek produkcyjny – przedział wiekowy, w któ-
rym ludzie wykonują pracę przynoszącą do-
chód. Są to mężczyźni między osiemnastym 
a  sześćdziesiątym piątym oraz kobiety między 
osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia.

wieża bramna – wieża w  murach obronnych 
z bramą przejazdową na dole.

wieża cylindryczna – wysoka budowla wolno 
stojąca lub część innego budynku wzniesiona 
na planie koła.

władze municypalne – władze miejskie.

włóka (łan) – jednostka powierzchni gruntu 
o zróżnicowanej wielkości (od 3 do 50 ha).

woda mineralna – naturalna woda zawierająca 
rozpuszczone sole mineralne lub inne składniki 
oraz np. gazy (dwutlenek węgla, siarkowodór). 

wody artezyjskie – wody podziemne występu-
jące pod ciśnieniem, samoczynnie wypływające 
na powierzchnię ze studni. Najczęściej znajdują 
się na obszarach o nieckowatej budowie. 

wody termalne – wody podziemne o tempera-
turze przekraczającej średnią roczną temperatu-
rę powietrza w okolicy.

świdermajer (styl nadświdrzański) – drewnia-
na architektura letniskowa powstała na przełomie  
XIX i XX wieku w miejscowościach znajdujących 
się w  pobliżu Otwocka pod Warszawą. Jest to 
budownictwo o  lekkiej konstrukcji i  bogatych 
zdobieniach, ukształtowane pod wpływem ar-
chitektury szwajcarskiej. Charakterystyczne dla 
niego są drewniane ażurowe zdobienia werand 
i ganków oraz szpiczaste zwieńczenia dachów.

tabor kolejowy – wszystkie pojazdy szynowe 
(np. lokomotywa, wagon, drezyna).

taksa infeudacyjna – opłata za nadanie prawa 
lennego.

taras akumulacyjny – płaski stopień powstały 
na skutek nagromadzenia osadów przez płyną-
cą wodę.

teologia – nauka o Bogu i doktryna danej reli-
gii. Chrześcijańska wiedza na temat Boga, czło-
wieka, świata, treści objawienia, wiary i  zasad 
moralnych.

toponomastyka – dział onomastyki zajmujący 
się badaniem nazw miejscowych (osiedli, gór, 
rzek) oraz ich dziejów.

ukaz – akt prawny wydany w Rosji przez cara.

ulicówka – wieś o zwartej zabudowie ustawio-
nej wzdłuż jednej drogi, po obu jej stronach. Wy-
glądem przypominająca ulicę w mieście. 

unia personalna – związek dwóch lub więcej 
państw mających wspólnego monarchę, prezy-
denta lub inny organ władzy, przy zachowaniu 
przez te państwa odrębności prawnej, politycz-
nej 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 względem siebie 
mas skalnych.
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zwornik – miejsce zbiegu przynajmniej trzech 
elementów. 

żelbet – element konstrukcyjny stosowany 
w budownictwie, powstały z połączenia betonu 
z wkładkami stalowymi. Pozwala budować róż-
nego rodzaju konstrukcje. Do zbrojenia stosuje 
się pręty, liny, struny, kable i siatki.

wolnomularstwo (masoneria) – tajny ruch 
międzynarodowy powstały w  XVIII wieku. Miał 
na celu moralne i  społeczne doskonalenie 
człowieka, szerzył światopogląd racjonalistycz-
ny (wywodzący się z  tradycji oświeceniowej), 
deistyczny (Bóg stworzył świat, lecz nie inter-
weniuje w  bieg jego zdarzeń) i  antyklerykalny 
(wrogi wobec kleru). W  Polsce loże masońskie 
(elementarne jednostki organizacyjne, jak rów-
nież miejsca spotkań masonów) działały w  la-
tach 1735–1938 i od 1961 roku działają do dziś.

wtórne nasadzenia – teren sztucznie zalesiony 
przez człowieka.

wydma paraboliczna – wydma w kształcie łuku 
o ramionach skierowanych pod wiatr. 

wysoczyzna – rozległe niewysokie wzniesienie 
zbudowane z  materiału morenowego (głazy, 
żwiry, piaski, pyły i gliny).

wyżyna – obszar położony ponad 300 m n.p.m., 
o niewielkich różnicach wysokości względnych. 

zakon – organizacja religijna, której członkowie 
składają śluby i  żyją według ściśle określonych 
reguł. Mężczyźni to mnisi, zakonnicy, bracia; ko-
biety 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 stoją-
cych: tworzenie się stałej pokrywy lodowej i jej 
zanikanie.

zlodowacenie – okres, w  którym znaczne ob-
szary Ziemi pokryte były lądolodem.
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