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Nazwa województwa Mazowieckie 

Stolica Warszawa 

Powierzchnia 35 579 km2 

Mniejszości narodowe Białorusini, Czesi, Karaimi, Litwini, Rosjanie, 
Słowacy, Żydzi 

Gwara/ język dialekt mazurski (zanikający) 

 
 
Obecne województwo mazowieckie zostało utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego 
podziału administracyjnego: warszawskiego (w całości), ostrołęckiego, radomskiego, 
ciechanowskiego, siedleckiego , płockiego, skierniewickiego ( w większej części), bialskopodlaskiego i 
łomżyoskiego (tylko niektóre gminy) 

 

Ciekawostki 
– Konstancin-Jeziorna - jedyne w województwie uzdrowisko niespełna 20 kilometrów od centrum Warszawy; 

miejscowa solanka działa zbawiennie na drogi oddechowe i wzmacniająco na organizm. Można ją wdychad w 
tężni w Parku Zdrojowym w centrum miasteczka. 

– Umocnienia w okolicach Mławy nazywane są "polską linią Maginota". 50 żelbetowych schronów, budowle 
ziemno-drewniane i okopy przez 3 pierwsze dni II wojny światowej powstrzymywały atak hitlerowskich wojsk. 
Niemcy stracili wtedy aż 39 . Zespół schronów zachował się do dziś praktycznie w całości i można go oglądad, 
wędrując z rynku w Mławie czerwonym szlakiem turystycznym "walk wrześniowych 1939 r." 

– W sierpniu w okolicy Uniszek odbywa się jedno z najlepszych widowisk historycznych w Polsce: "Rekonstruk-
cja Bitwy pod Mławą" - jedyne, rozgrywające się w oryginalnej scenerii fortyfikacji z 1939 r. 

– W Liwie można zwiedzid najmniejszy na Mazowszu zamek z charakterystyczną wieżą bramną z otworami na 
łaocuchy. Zamek na niewielkim cyplu, otoczonym z trzech stron bagnami, a od wschodu - wodami rzeki strzegł 
przeprawy przez Liwiec. W okresie letnim organizowane są tutaj festyny historyczno-archeologiczne. 

– W Węgrowie, w zakrystii bazyliki, wisi lustro ze stopu złota i srebra, które należało czarnoksiężnika i alche-
mika Jana Twardowskiego. Podobno pokazywało patrzącemu w nie przyszłośd (Napoleon zobaczył w nim 
swoją klęskę w kampanii rosyjskiej) i sprowadzało na niego nieszczęście. Rozpadło się na 3 części, gdy Twar-
dowski wyczarował królowi Zygmuntowi Augustowi ducha jego zmarłej żony - Barbary Radziwiłłówny. Wkrót-
ce potem i król, i mag zmarli.  
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– W Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach wśród eksponatów znajdziemy przeszło 300 zabytkowych 
pojazdów. Do najstarszych z nich zalicza się traktor Titan wyprodukowany w 1895 r. w Stanach Zjednoczo-
nych oraz Fiat z 1919 r. Oprócz aut w osobliwym zbiorze znalazły się autobusy, wózki dziecięce, rowery, ale 
również… czołgi. Wszystkie pojazdy są w pełni odnowione i odrestaurowane. Dzięki muzeum na żywo można 
zobaczyd auta, jakimi jeździli Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jan Kiepura i… Józef Stalin. 

– W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie udało się zgromadzid ponad 200 pojazdów. W sezonie let-
nim spod gmachu muzeum wyrusza wyjątkowy pociąg sochaczewskiej kolei muzealnej. Ciekawostką jest fakt, 
iż wszystkie zegary na terenie obiektu wskazują niezmiennie 15.35. Skąd taka okolicznośd? Jest to dokładna 
godzina odjazdu ostatniego składu pasażerskiego powiatowej kolei. 

 

Strój ludowy kurpiowski – z Puszczy Zielonej 
Strój kurpiowski – strój ludowy obszaru Mazowsza, przybierany przez Kurpiów. Strój jest zróżnicowany 
regionalnie, tj. Kurpie Puszczy Zielonej i Puszczy Białej mają odmienne stroje. 
Strój kurpiowski z Puszczy Zielonej to jeden z nielicznych na terenie Polski, który zachował się w formie 

żywej, widad go podczas świąt i festynów. 
 

strój kobiecy: składa się z białej koszuli z zaokrąglonym 

kołnierzykiem, gorsetu (kolor czarny, zielony, czerwony) obszyty 
najczęściej czerwoną wstążeczką, spódnicy, która może byd 
gładka, kraciasta a nawet pasiasta. Dół spódnicy naszyty 
kolorowymi wstążeczkami. Na głowie charakterystyczne "czółko" 
w kolorze czarnym, przystrojone pękiem kwiatów, koralikami i 
wstążkami. Zapaska z białego płótna, wykooczona bawełnianą 
koronką. Buty czarne skórzane lub "łapcie" z łyka. 
 

strój męski: składa się z sukmany w kolorze brązowym (jeśli jest 

to Kurp rolnik, bartnik lub pszczelarz). Jeśli jest to Kurp strzelec 
sukmana ma kolor szary. Spodnie białe z czerwonym lampasem z 
boku, buty "łapcie", na głowie kapelusz z czerwoną wstążeczką. 
Uzupełnieniem stroju jest torba przewieszona przez ramię. 

 
Legendy i podania 

 

Legenda o złotej kaczce –Na Tamce w podziemiach zamku Ostrogskich, żyje księżniczka 
zmieniona w złotą kaczkę. Na tego, kto ją odnajdzie, miały czekad ogromne bogactwa. A 
znaleźd ją można tylko podczas nocy świętojaoskiej.Ma ona w zwyczaju darowywad 
śmiałkowi, który ją odnajdzie mieszek ze stoma dukatami. Obdarowany musi wydad całośd 
następnego dnia na swoje potrzeby, lecz nie wolno mu się z nikim dzielid. Jeśli tak uczyni, 
zostanie bardzo bogaty, jeśli nie - to bieda go już nigdy nie opuści Jednemu biednemu 
szewczykowi warszawskiemu udało się odnaleźd zaklętą księżniczkę, lecz będąc już w 
posiadaniu dukatów złamał przyrzeczenie i ulitował się nad starym żebrakiem. Zgodnie z 
zapowiedzią utracił zdobyte pieniądze. 
 

 

Legenda o bazyliszku- Na warszawskiej starówce, w podziemiach kamienicy przy 
ulicy Krzywe Koło żył smok niewielkich rozmiarów z głową koguta i ogonem węża, 
zwany Bazyliszkiem. Na kogo spojrzał, tego zamieniał w kamieo. Bazyliszek pilnował 
ogromnych skarbów. Wielu śmiałków, zwabionych bogactwem, próbowało go 
pokonad, jednakże zostali zamienieni w kamieo. Pewnego razu ubogi szewczyk 
postanowił pokonad bestię. Wszedł do podziemi w kamienicy gdzie był Bazyliszek 
zasłaniając się lustrem. Bestia spojrzała w jego stronę i ujrzała własne odbicie. 
Bazyliszek skamieniał, gdy jego wzrok odbił się od szklanej powierzchni. I tak oto 
dzielny szewczyk pokonał Bazyliszka i uwolnił warszawską starówkę od bestii. 



 
Legenda o Warsie i Sawie- Dawno temu nad Wisłą stała chatka, a w niej mieszkał Wars. 
Był rybakiem, a jego żona miała na imię Sawa. Pewnego razu w okolicy tej odbywało się 
polowanie Ziemiomysła - pana okolicznych ziem. W pościgu za zwierzyną książę zgubił się 
w kniei. Gdy wieczór już się zbliżał, zobaczył chatkę Warsa i Sawy. Zapukał do chatki i 
poprosił o nocleg. Wars i Sawa przyjęli nieznajomego bardzo gościnnie. Nakarmili go i 
zaofiarowali mu nocleg, a książę przyjął to z wdzięcznością. Rankiem książę podziękował 
ubogim rybakom za pomoc; powiadano, że rzekł im wtedy "Nie zawahaliście się przyjąd 
pod swój dach nieznajomego i uratowaliście go od głodu, chłodu, a może i dzikich 
zwierząt. Dlatego ziemie te na zawsze Warszowe zostaną, aby wasza dobrod nie została 
zapomniana". Druga wersja mówi o tym, że Sawa była syreną, którą pojmał Wars.

Znane postacie 

 
 

Agnieszka Holland (ur. 28 listopada 1948 w Warszawie) – polska reżyser filmowa i teatralna, 
także scenarzystka filmowa. Jej filmy telewizyjne i kinowe były wielokrotnie nagradzane na 
festiwalach międzynarodowych. Trzykrotnie nominowana do Oscara – w 1985 w za Gorzkie żniwa, 
w 1991 za Europa, Europa, w 2011 za W ciemności. 

 
 

Michał Żebrowski (ur. 17 czerwca 1972 w Warszawie) 
aktor teatralny, filmowy, radiowy i telewizyjny. zagrał postad Jana Skrzetuskiego w Ogniem i 
mieczem (1999) w reżyserii Jerzego Hoffmana, oraz Tadeusza Soplicę w Panu Tadeuszu (1999) w 
reżyserii Andrzeja Wajdy. 

 
 

Tadeusz Mazowiecki (ur. 18 kwietnia 1927 w Płocku, zm. 28 października 2013 w Warszawie) –
 polski polityk i publicysta. Ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej (w latach 
1989–1991). 

 

 

Kuchnia regionalna 
 

Wiele potraw regionalnej kuchni Mazowsza może wywołać zaciekawienie lub zdziwienie. W końcu to 

region o bogatej kulturze i długiej historii. Kuchnia Mazowsza to mieszanina typowo warszawskiej 

kuchni salonowej z kuchnią kurpiowską i opoczyńską. 

 

 zupa grzybowa z Prosinek – serwowana zwłaszcza na Wielkanoc zupa z grzybów znanych w całym 
kraju jako zielone gąski; 

 fafernuchy - ciasteczka marchewkowo-miodowe często polewane syropem z buraków; 
 sójka mazowiecka - drożdżowe bułki z farszem z kapusty i grzybów; 
 flaki warszawskie - w ich skład wchodzą wyraziste przyprawy takie jak imbir czy gałka muszkatołowa; 
 karp po żydowsku- z dodatkiem rodzynek i migdałów; 
 "kurczak po polsku" - nadziewany podrobami, natką, bułką i jajkiem. 
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Miasto wojewódzkie Warszawa 

 

 
 

Warszawa jest największym miastem Polski, leży w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie 

Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą 

miejską mającą status miasta na prawach powiatu. Warszawa jest ośrodkiem naukowym, kulturalnym, 

politycznym oraz gospodarczym na skalę europejską. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu, Prezydenta 

RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego. 

Warszawa jest jedynym miastem w obecnych granicach Polski odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu 

Wojennego Virtuti Militari (a drugim w historii Polski miastem po Lwowie). 

Warszawa jest największym polskim miastem pod względem liczby ludności (1 711 324 mieszkańców w 

czerwcu 2012 r.) i powierzchni(517,24 km² łącznie z Wisłą). W skali kraju rzeczywistą liczbę mieszkańców 

Warszawy i okolic można porównywać jedynie do konurbacji górnośląskiej. 
 

Atrakcje turystyczne Warszawy 
 

 
 
 
 

Plac zamkowy w Warszawie  
To jedna z najbardziej atrakcyjnych i ruchliwych 
części starówki. Zabudowa w tym miejscu powstała 
wraz z rozbudową Zamku Królewskiego, za czasów 
króla Zygmunta III Wazy. Od tam tej pory był 
kilkakrotnie regulowany. Największą uwagę na placu 
przykuwa Zamek Królewski – dawna rezydencja 
polskich władców, doszczętnie zniszczona podczas II 
wojny światowej, obecnie odrestaurowany i 
udostępniony turystom. Przed zamkiem wznosi się 
okazała kolumna Zygmunta III Wazy, powstała w 
latach 1643-44. Ten wyjątkowy monument 
barokowy gloryfikuje władcę w sposób 
zarezerwowany dla świętych.

Na kolumnie o wysokości 8,5 m ustawiono figurę króla (2,75 m) w archaizowanej zbroi. Całośd konstrukcji wraz z 
cokołem wynosi 22 m. Kolumnę zrekonstruowano po wojnie w latach 1948-49, na której ustawiono uratowaną 
rzeźbę.
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Pałac Kultury i Nauki 
W centrum Warszawy góruje monumentalny Pałac 
Kultury i Nauki (PKiN) - najwyższy budynek w mieście i 
w całej Polsce (237 m), będący obecnie siedzibą wielu 
firm oraz instytucji użyteczności publicznej, jak kina, 
teatry, muzea, księgarnie czy instytucje naukowe. 
Pomysłodawcą powstania tej budowli w Warszawie był 
Józef Stalin, a pałac miał stad się darem narodu 
radzieckiego dla narodu polskiego. Na 30. piętrze (114 
m) znajduje się taras widokowy, z którego roztacza się 
wspaniała panorama całej Warszawy. 

 

 
 
 

Łazienki królewskie 
Muzeum Łazienki Królewskie, letnia rezydencja króla 
Stanisława Augusta, to niezwykłe i magiczne miejsce 
.O ich pięknie stanowi połączenie klasycystycznej 
architektury i bogatego, naturalnego otoczenia 
tworzącego zjawiskowe ogrody. Wśród pereł 
Łazienek Królewskich warto wymienid między innymi 
Pałac na Wyspie, Amfiteatr czy Starą 
Pomaraoczarnię z Teatrem Stanisławowskim. 
Zabytkowy Ogród Muzeum liczy aż 76 ha 
powierzchni, a składają się na niego trzy ogrody, 
różne pod względem stylistycznym: Ogród Królewski, 
Ogród Belwederski oraz Ogród Modernistyczny. 

Pałac w Wilanowie – pałac królewski w Warszawie, 
na Wilanowie Królewskim, barokowy, wzniesiony w 
latach 1681–1696 dla króla Jana III Sobieskiego i 
Marii Kazimiery według projektu Augustyna 
Locciego, skrzydła boczne dobudowano w latach 
1723–1729*; mieści Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie. Pałac wraz z otaczającym parkiem oraz 
zabudowaniami zachował niezmienioną formę 
architektoniczną, walory historyczne i artystyczne 
mimo zaborów, wojen i okupacji. 

 
 

  
 

Pałac Namiestnikowski 
Pałac Namiestnikowski, zwany również Pałacem 

Prezydenckim - od 1993 roku siedziba Prezydenta 

RP. To najbardziej okazały gmach znajdujący się przy 

Krakowskim Przedmieściu i jednocześnie największy 

ze wszystkich warszawskich pałaców. Pierwotnie 

budynek wzniesiony został w stylu barokowym, ale 

w ciągu kolejnych stuleci wielokrotnie go 

przebudowano. Zwiedzając wnętrza Pałacu warto 

odwiedzid salę kolumnową, oranżerię oraz 

prezydencki gabinet.



Muzeum Powstania Warszawskiego 
Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte 
w 60-tą rocznicę Powstania, czyli 1 sierpnia 2004r. 
Spacerując po Muzeum poznad można bardzo 
dokładnie odtworzone w bardzo realistyczny sposób 
wydarzenia i warunki życia codziennego pod 
okupacją Niemiecką w 1944r. Ekspozycja znajdująca 
się w środku Muzeum zajmuje aż trzy piętra – 
Muzeum w swoich licznych zbiorach posiada 
ogromną liczbę filmów i prezentacji 
multimedialnych, które opisują zmagania oraz 
zwycięstwa powstaoców nad Niemcami

Atrakcje turystyczne województwa

Żyrardów  
XIX-wieczna osada fabryczna w Żyrardowie stanowi 
wyjątkowy zabytek w Europie. Zachowała się w pra-
wie niezmienionym stanie cała dzielnica z charakte-
rystycznymi domami z czerwonej cegły, drewnianymi 
komórkami i galeryjkami. 
W sercu miasta znajdowała się stara przędzalnia lnu. 
Do naszych czasów zachowała się wieża nad halą fa-
bryczną. Na pl. Jana Pawła II zachował się kościół 
zwany małą katedrą z Kolonii, ponieważ jest jej  
4-krotnie mniejszym odwzorowaniem.

Kampinoski park narodowy  
Puszcza Kampinoska to jedyny Park Narodowy w 
Europie, który graniczy ze stolicą kraju, i jeden z 
największych na kontynencie zespołów wydm 
śródlądowych. Jest ostoją dzikich zwierząt i roślin 
(m.in. rozmarynka – reliktu polodowcowego). Jest tu 
66 gatunków drzew, w tym 129 pomników przyrody. 
Symbolem parku są łosie. Można je zobaczyd 
wieczorami, gdy wychodzą szukad jedzenia na 
graniczące z Puszczą łąki. Po Puszczy Kampinoskiej 
wiedzie 350 km szlaków pieszych i 200 km szlaków 
rowerowych.  

Katedra w Płocku  
W Płocku z na Wzgórzu Tumskim, ze wspaniałym wi-
dokiem na Wisłę, góruje prawie 900-letnia katedra z 
sarkofagami władców Polski: Władysława Hermana i 
Bolesława Krzywoustego oraz odlanymi z brązu 
Drzwiami Płockimi - arcydziełem sztuki romaoskiej ze 
scenami biblijnymi (jest to kopia, oryginał znajduje 
się w Rosji). 



Zamek w Ciechanowie  
Ciechanów był swego czasu miastem królewskim, o 
czym świadczy zachowany po dziś dzieo, średnio-
wieczny zamek. Zauroczeni nim byli m.in. : Bolesław 
Prus czy Henryk Sienkiewicz. Największy na Mazow-
szu i niezdobyty w średniowieczu obiekt do dziś za-
chował potężne mury z dwiema okrągłymi basztami: 
Arsenałem i Basztą Więzienną. Legenda głosi, że na 
ukryto skarb książąt mazowieckich, którego strzeże 
wielki czarny pies. Wystarczy tylko bestię pogłaskad, 
a ta wskaże tajną komnatę... 

Kościół w Brochowie 
Jest on jedną z najstarszych i najbardziej intrygujących świątyo 
Mazowsza. Powstał prawdopodobnie w XIV wieku, ale obecny, 
obronny kształt z trzema wieżami zawdzięcza przebudowie do-
konanej przez architekta Włocha Jana Baptystę w XVI wieku. 
Oprócz wież-baszt z wąskimi okienkami-strzelnicami posiada 
także łączący je ganek obiegający wnętrze pod dachem. 

  

Nadbużaoski Park Krajobrazowy 
To jeden z największych parków krajobrazowych w 
Polsce. Utworzony w dolnym biegu rzeki Bug, obej-
muje fragment dolnej Narwi i Liwca. Do terenu Nad-
bużaoskiego Parku Krajobrazowego zalicza się obsza-
ry leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów 
Ceranowskich. Park został założony, aby uchronid 
przed zniszczeniem nie tylko brzegi pięknej mean-
drującej rzeki, ale także lasy i tradycyjną wiejską za-
budowę, zwłaszcza w najbliższych okolicach. Park 
jest istnym rajem dla miłośników ptaków. Można 
tutaj obserwowad ponad 200 gatunków. 
 

 
 

  

Sierpc  
Na obrzeżach miasta znajduje się jedno z najwięk-
szych muzeów na otwartym powietrzu w Polsce. Za-
chowano tu 80 budynków pokazujących wieś mazo-
wiecką z XIX i pocz. XX wieku. Zobaczymy tu zmienia-
jące się wraz z porami roku wnętrza zagrody chłop-
skiej z malowanymi skrzyniami, rzeźbę ludową, po-
jazdy konne i akcesoria podróżne, kuźnię i pokazy 
kowalstwa, dwór szlachecki, kościół, kaplicę, a także 
ponad 200-letnią karczmę "Pohulankę", której wnę-
trza upodobali sobie filmowcy. Tu kręcono m.in 
"Pana Tadeusza" i "Szwadron".

 
 

 
 



Ruiny zamku w Czersku 
Wieś nie przypomina już stolicy osobnego księstwa z 
XIII i XIV wieku, ale Czersk warto odwiedzid za spra-
wą zamku książąt mazowieckich. utrzymana była w 
stylu gotyckim i po dziś dzieo posiada trzy wieże: 
Bramną, Południową i Zachodnią, z których rozpo-
ściera się widok na pobliskie tereny. Obecnie po roz-
ległym obiekcie pozostały trwałe ruiny dostępne dla 
zwiedzających. 
 

 

 

 

Żelazowa Wola 
Większośd turystów właśnie  w Żelazowej Woli roz-
poczyna swoją podróż szlakiem Fryderyka Chopina. 
Tu na świat przeszedł najsławniejszy polski pianista i 
kompozytor. W miejscu jego narodzin znajduje się 
dworek z pierwszej połowy XIX wieku, otoczony ład-
nym parkiem. W każdą niedzielę w sezonie letnim 
odbywają się tu koncerty. 

 

Iłża 
Tuż nad Iłżą wznosi się kamienna wieża o kształcie cylindra, z której można podziwiad pano-
ramę miasta. Owa wieża to najstarszy, zachowany fragment XV-wiecznego zamku bisku-
pów krakowskich. Była doskonałym punktem obronnym, o czym przekonał się jej 
budowniczy – biskup Grot, ukrywając się tu podczas konfliktu z królem Kazimierzem 
Wielkim. Zgodnie z lokalną legendą, w lochach zamku, okrutna księżna Odosława ukryła 
skarby i kosztowności, aby zaraz potem rzucid się z wieży zamkowej. Oprócz tego w mieście 
znajduje się XIV-wieczny kościół farny, przed którym  co roku organizowany jest obrzęd 
 barabanienia.  
 

Pułtusk 
 
Pułtusk, ze względu na liczne odnogi i kanały Narwi, okrzyk-
nięty został mianem "mazowieckiej Wenecji".. Pułtusk trzeba 
odwiedzid ze względu na najdłuższy w Europie, 400-metrowy 
rynek oraz zabytkową 200-letnią kamienicą w centrum mia-
sta, która pamięta jeszcze czasy wizyty Napoleona. W samym 
centrum wznosi się niezwykła wieża ratuszowa, o której wy-
jątkowości świadczą, nadal widoczne, pozostałości po naj-
większym deszczu meteorytów. Tuż obok stoi bazylika, znana 
głównie z ambony w kształcie łodzi. Dwie średniowieczne 
baszty strzegą zabytkowego, gotyckiego mostu, przez który 
wiedzie droga na pułtuski zamek. 

Opracowanie: Ania K., Marta R. ; opiekun Klubu: Dariusz W.  
 
W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte na m.in. na stronach: 
http://poznajpolske.onet.pl/mazowieckie/mazowieckie-najwieksze-atrakcje/pm9l9 
http://www.intour.pl/szukaj.php?od=0&typ=arty 
http://www.polskieszlaki.pl/ 
http://mazowsze.travel/co-zwiedzic/miasta?start=20 
http://www.travelin.pl/miasto/warszawa 
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