
Mój region - 
Mazowsze
Dziś przedstawię prezentację regionu, 
który zamieszkuję, czyli Mazowsze.



Ogólnie o 
Mazowszu.

Mazowsze jest krainą historyczną 
położoną w środkowym biegu 
Wisły oraz dorzeczu jej dopływów. 
Historyczną stolicą Mazowsza jest 
Płock, a Mazowsza południowego 
– Czersk. W X wieku najgęściej 
zasiedlonym obszarem Mazowsza 
były ziemie położone między Wkrą 
i Orzycem – tzw. Stare Mazowsze 
z centralnym grodem w Płocku. 
Mazowsze jest to mało 
urozmaicony krajobraz, 
uatrakcyjniają go faliste 
wysoczyzny, obszary wydmowe i 
pradoliny największych rzek 
regionu: Wisły, Bugu i Narwi. W 
pejzaż wpisane są na stałe jeziora, 
łąki oraz głazy narzutowe.



Idźmy 
więc 
dalej…

Duże obszary Mazowsza pokrywają lasy i 
puszcze takie jak np. Puszcza 
Białowieska, Puszcza Zielona. W celu 
ochrony przyrody utworzony został 
Kampinoski Park Narodowy. Liczne są też 
parki krajobrazowe jak np. Park 
Kozienicki, Mazowiecki. Występują tu 
duże kompleksy leśne np. Chojnowskie, 
Gostynińskie. Mazowsze to region 
przemysłowo – rolniczy, powierzchnia 
województwa wynosi 
355 97 km *



Maków 
Mazowiecki
Maków Mazowiecki (do 1928 roku 
Maków nad Orzycem) – miasto w 
województwie mazowieckim, 
siedziba powiatu makowskiego, 
położone nad rzeką Orzyc, o 
powierzchni 10,3 km², 77 km na 
północ od Warszawy. Znajduje się 
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 
60 z drogą krajową nr 57, trasą 
turystyczną z Warszawy na 
Pojezierze Mazurskie.



Dalej o 
Makowie 
Mazowieckim…

 Powiat makowski jest jednym z najczystszych regionów 
Mazowsza posiadającym liczne walory turystyczne. Piękne 
krajobrazy, urokliwe zakątki mogą przyciągnąć turystów 
szukających nienaruszonej cywilizacją przyrody i nieskażonego 
przemysłem środowiska. Prawdziwym bogactwem ziemi 
makowskiej są pełne zwierzyny lasy - stanowią 26 % obszaru 
powiatu – niektóre tworzą rezerwaty leśne. Na uwagę zasługują 
też rzeki z licznymi meandrami, jeziorka pochodzenia rzecznego 
i polodowcowego oraz zbiorniki wodne, wokół których można 
wypoczywać lub uprawiać sporty wodne np. kajakarstwo czy 
żeglarstwo. Przynależność do obszaru „Zielone Płuca Polski” 
predysponuje powiat do rozwoju rolnictwa ekologicznego i 
jednocześnie stwarza doskonałe warunki do rozwijania 
agroturystyki.



Historia, dziedzictwo i 
kultura…
 Maków Mazowiecki jest starą osadą. Prawa miejskie uzyskał w 1421 roku od 
księcia mazowieckiego J anusza I Starszego. Miasto położone jest na 
skrzyżowaniu dwóch szlaków: od Szczytna do Warszawy i Ostrowi 
Mazowieckiej do Ciechanowa. Gmina Czerwonka położona jest w centrum 
ziemi makowskiej, graniczy ze wszystkimi gminami powiatu z wyjątkiem 
Krasnosielca. J est to gmina typowa rolnicza. Gmina Karniewo zajmuje 
południowo-zachodnią części powiatu makowskiego. Podzielona jest na 38 
sołectw. J est to gmina typowo rolnicza, przez którą przebiega droga krajowa 
nr 60. Gmina Krasnosielc utworzona została w 1975r. i położona jest w 
północnej części powiatu makowskiego. W jej skład wchodzi 31 sołectw. J est 
to również gmina o charakterze rolniczym. Gmina Młynarze to gmina wiejska 
położona na prawym brzegiem Narwi. Przebiega przez nią droga krajowa nr 
61 biegnąca z Warszawy na Mazury lub Pojezierze Suwalskie i dalej na Litwę. 
Gmina Płoniawy-Bramura położona jest w zachodniej części powiatu 
makowskiego. W skład gminy wchodzi 34 sołectw. Gmina Różan zajmuje 
północną część województwa mazowieckiego. W skład Gminy Różan 
wchodzi miasto Różan, jak również 17 sołectw. Przez miasto Różan biegną 
dwa szlaki turystyczne: Warszawa - Suwałki i Ciechanów – Białystok. Gmina 
Rzewnie położona jest w południowo – wschodniej części ziemi makowskiej w 
dolinie dolnej Narwi. Bogactwem naturalnym gminy są złoża kruszywa: 
piasku, żwiru i pospółki. W skład Gminy Sypniewo wchodzi 30 miejscowości. 
J est to gmina charakterze typowo rolniczym. J est to gmina stwarzająca 
możliwości rozwoju agroturystyki, rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej 
żywności. Gmina Szelków położona jest w południowej części powiatu 
makowskiego. W jej skład wchodzą 24 sołectwa. J est to gmina wiejska, 
typowo rolnicza.



Gmina Czerwonka

Czerwonka - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie 
makowskim. Według danych z roku 2002[5] gmina Czerwonka ma 
obszar 110,59 km², w tym:

 użytki rolne: 55%

 użytki leśne: 42%

Gmina stanowi 10,39% powierzchni powiatu. Liczy 2.640 
mieszkańców w tym kobiety 1.299 i mężczyźni – 1.341 (wg stanu na 
dzień 31.12.2018 r.). Rolniczy charakter gminy sprawia, że staje się 
ona coraz atrakcyjniejszym miejscem do wypoczynku i stałego 
osiedlania się dla zmęczonych trudami codziennego życia w wielkich 
aglomeracjach. Cisza, czyste środowisko, przyjaźni ludzie ale także 
dobra infrastruktura techniczna gminy (wodociągi, drogi, telefony) oraz 
łatwość załatwienia formalności związanych z budową nowych domów 
sprawia, że gmina Czerwonka stała się atrakcyjnym i bardzo 
pożądanym miejscem dla osiedlania się, czego dowodem jest ponad 
sto wydanych w ostatnich trzech latach decyzji o pozwolenie na 
budowę.



 Teraz zapraszam w 
Góry Krzyżewskie…

Góra Krzyżewska jest to najwyższe 
wzniesienie na północnym Mazowszu, 
ukształtowane przez cofający się lodowiec 
(172 m.n.p.m). J est to jedyny punkt 
widokowy, z którego można obserwować 
okolicę w promieniu 40 kilometrów. 
Powstała kapliczka myśliwska, zburzona 
została w 1944r. przez Niemców. 
Odbudowany w czasach komunistycznych 
kościół jest czynnym miejscem kultu 
religijnego, do którego uczęszczają nie tylko 
mieszkańcy pobliskich miejscowości, lecz 
także niedzielni turyści. J ak wspomniałem, 
Góra Krzyżewska znajduje się na Ziemi 
różańskiej, wydzielonej z dawnej Kasztelanii 
Ciechanowskiej. Ziemia ta obejmowała 
obszar 992 km kwadratowe. 



Kilka ujęć naszej Góry…



Teraz zajrzyjmy do Różana…
Gmina Różan położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie makowskim. 
Siedzibą gminy jest miasto Różan, które leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych tras turystycznych: Warszawa - Suwałki i 
Ciechanów - Białystok. Różan położony jest na wysokiej skarpie, którą opływa rzeka Narew i jej dopływ Różanica, 
stanowiąca atrakcyjny szlak łączący Jeziora Mazurskie z Wisłą. Ciekawe położenie geograficzne, urozmaicony krajobraz 
oraz specyficzny klimat przyczyniły się do rozwoju budownictwa letniskowego, głównie indywidualnego.



I dalej o Różanie…

Krajobraz okolic Różana urozmaicają kompleksy leśne. W mieście istnieje stacja 
uzdatniania wody, zmodernizowana w ostatnich latach nowoczesna oczyszczalnia 
ścieków, nowocześnie wyposażony Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury, Gminna 
Biblioteka Publiczna, Przedszkole Samorządowe, Publiczna Szkoła Podstawowa,  
Publiczne Gimnazjum wraz z pełnowymiarową halą sportową, ośrodek zdrowia.  
Gmina Różan należy do gmin najlepiej wyposażonych w powiecie makowskim w sieć 
wodociągową i kanalizacyjną. Funkcjonuje tu nowoczesne, ekologiczne wysypisko 
śmieci oraz zorganizowany sposób ich odbioru z poszczególnych posesji. Gmina 
posiada sprzyjające warunki przyrodnicze i krajobrazowe dla rozwoju turystyki i 
wypoczynku. Występują tu duże kompleksy leśne, liczne strumienie, łąki i pastwiska, 
urozmaicona rzeźba terenu z licznymi wąwozami erozyjnymi. Szczególne znaczenie dla 
rozwoju funkcji rekreacyjnej ma rzeka Narew i jej dolina. Przeważającą formą 
wypoczynku na terenie Gminy Różan jest wypoczynek w domkach letniskowych, 
bowiem gmina położona jest w strefie zapotrzebowania na wypoczynek weekendowy i 
urlopowy.



Orzyc Rzeka ta płynie przez Nizinę Północno - 
mazowiecką, w województwie 
warmińsko-mazurskim i mazowieckim. 
Wypływa z bagien na obszarze 
Wzniesień Mławskich, na wschód od 
Mławy. Płynie przez Równinę 
Kurpiowską i Wysoczyznę 
Ciechanowską, przez miejscowości 
Grzebsk, Chorzele, Małowidz, 
Drążdżewo, Janowo, Jednorożec, 
Krasnosielc, Maków Mazowiecki, Stary 
Szelków, a do Narwi uchodzi we wsi 
Kalinowo, poniżej wsi Przeradowo, a 
powyżej wsi Zambski Kościelne. Rzekę 
cechuje powolny nurt i niewielki 
spadek koryta. Jej lewymi dopływami 
są Grabowski Rów i Baranowska Struga, 
a prawymi Tamka, Bobrynka, Ulatówka, 
Bramura i Węgierka.



Trochę ciekawostek o 
Mazowszu.

Usytuowane w sercu Polski Mazowsze można odkrywać na wiele sposobów. Różnorodność 
krajobrazu oraz bogata historia kulturalna regionu sprawiają, że interesująco spędza się tutaj czas. 
Są to rodzinne strony wybitnych Polaków: Fryderyka Chopina – Stalowa Wola, Jana Kochanowskiego 
– Czarnolas, Kazimierza Pułaskiego – Warka. Na Mazowszu nie brakuje przykładów architektury 
świeckiej i sakralnej. Warto odwiedzić położony nad Łydynią Ciechanów z gotyckim zamkiem książąt 
mazowieckich. Niedaleko stąd do Opinogóry, miejsca bliskiego Zygmuntowi Krasieńskiemu.



Kurpie

Kurpie Zielone, to region etnograficzny położony na północno-
wschodnim Mazowszu, na obszarze królewszczyzn czyli w dobrach 
należących do króla. Tradycyjne zajęcia mieszkańców 
Kurpiowszczyzny oprócz rolnictwa, wiążą się z wykorzystywaniem 
naturalnych bogactw puszczy (bartnictwo, bursztyniarstwo, 
smolarstwo, rybołówstwo, wydobywanie rud darniowych). Ludność 
kurpiowska do dzisiaj zachowała własną gwarę, a odrębność kultury 
tej grupy najpiękniej wyraża się w  zdobnictwie drewnianej 
architektury, bogatym, wielobarwnym wystroju wnętrz domu, 
charakterystycznymi wycinankami (leluja) – ozdobami z papieru. 
Kolorowe kwiaty z bibuły, barwne żyrandole, zdobiące wiejskie izby 
oraz czterometrowe palmy, jedne z największych w Polsce 
przygotowywane na obchody Niedzieli Palmowej, to 
charakterystyczne elementy regionu. Odmienność swą przejawiali 
mieszkańcy również w stroju. Strój ludowy wykonywano głównie z 
tkanin samodziałowych lnianych i wełnianych.



Dziękuję, że towarzyszyliście 
Mi w tej podróży!
Przyroda jest nieskończona dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie…
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