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Województwo 
Mazowieckie

Mazowsze jest największym województwem 
Polski, ze swoim obszarem 
liczącym 3558,47km2. Zostało ono utworzone 1 
stycznia 1999 roku. W 2016 r. jego zaludnienie 
wynosiło 152.5os./km2. Marszałkiem woj. 
Mazowieckiego jest Adam Struzik. 



Herb Mazowsza
Herb Mazowsza zmieniał się kilka 
razy na przestrzeni lat. Obecny 
herb został ustanowiony 29 maja 
2006, a zaprojektował 
go Andrzej Heidrich.
Głównym elementem każdego z 
projektów ów herbu jest biały 
orzeł na czerwonym tle, lecz w 
przeciwieństwie do herbu Polski, 
ten nie posiada korony. 
Na fladze Mazowsza widać, 
umieszczonego po prawej 
stronie, również białego orła bez 
korony. 

Herb Księstwa 
Mazowieckiego

Herb 
województwa 

mazowieckiego
(I rozbiór 
polski)

Herb województwa 
mazowieckiego 
(kongresówka)

Herb województwa 
mazowieckiego do 

2006r.

Herb województwa 
mazowieckiego od 

2006r.



Mazowszanie znaczący dla Europy
.



Fryderyk Chopin

Urodził się 22 lutego lub 1 marca 1810 (W akcie 
urodzenia napisanym przez ks. Jana Duchnowskiego 
proboszcza brochowskiego widnieje data 22 lutego 
1810 r, a w liście napisanym przez Fryderyka 
Franciszka Chopina, jest 1 marca.) w Żelazowej 
Woli. Jego dzieła doceniane są przez wielu ludzi na 
całym świecie. Jednymi z jego 
najważniejszych utworów są między innymi "Etiuda 
Rewolucyjna", "Marsz Pogrzebowy" i "Polonez-
Fantazja".



Maria Skłodowska-
Curie

Urodziła się 7 listopada 1867 roku w 
Warszawie. Była polsko-francuską fizyczką i 
chemiczką, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla 
w dziedzinie fizyki i chemii. W wieku 30 lat, wraz z 
mężem, odkryła nowy radioaktywny pierwiastek 
chemiczny; Polon, i wyodrębniła Rad. Rozwinęła 
także teorię promieniotwórczości.



Wojciech Bogumił 
Jastrzębowski

Urodził się w kwietniu 1799 roku. Głosił, że ludzie 
powinni kochać drzewa i zalesianie doszczętnie 
zniszczonych terenów, na których niegdyś 
rosły drzewa, było jego pasją. Był twórcą 
ergonomii. 

Jastrzębowski również utworzył „Konstytucję 
Europy”, opublikowaną 3 Maja 1831 roku, która 
nawiązuje do obecnej Unii Europejskiej. 

Powiedzenie Wojciecha Jastrzębowskiego "Nie 
było nas, był las, nie będzie nas, będzie las" 
oznacza to, że gdy nie było ludzi na świecie był 
las, nikt nie niszczył przyrody, nie wycinał drzew, 
a gdy nas zabraknie to lasy odrosną i już nie 
będzie miał kto ich ścinać i niszczyć.



Józef Rotblat

Urodził się 4 listopada 1908 roku w Warszawie. 
Był współtwórcą bomby atomowej, lecz gdy zdał 
sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie niesie ze 
sobą jego wynalazek zaangażował się w ruch 
zwalczający to odkrycie. Na jego życzenie 
ceremonię wręczenia nagrody Nobla uświetnił 
Polonez As-dur op. 53 Fryderyka Chopina.



Kultura i rozwój 
gospodarki na 

Mazowszu



Mazowsze 
jako jeden z 
najlepiej 
rozwijających 
się regionów w 
Europie

Jak pokazują badania przeprowadzone 
przez Europejski Urząd Statystyczny, w 
2013 r. Mazowsze wyrosło na 
europejskiego lidera rozwoju. Jako 
jedyny polski region odnotowało wyższy 
niż średnia UE wzrost PKB na 
mieszkańca. Wszystko to za sprawą 
dynamicznego wzrostu gospodarczego, a 
także silnych powiązań z kluczowymi 
gospodarkami Unii.



Filmy kręcone 
na Mazowszu

• Płock: Szatan z siódmej klasy

• Muzeum Wsi Mazowieckiej w 
Sierpcu: Pan Tadeusz, Ogniem i 
mieczem 

• Jezioro Zegrzyńskie - Nieporęt: 
Rejs , Czterej pancerni i pies

• Zamek w Czersku: Wiedźmin



Atrakcje turystyczne na 
Mazowszu
• Pałac w Wilanowie i ogród świateł

• Dom Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

• Łazienki Królewskie w Warszawie

• Zamek w Czersku

• Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

• Zamek Królewski w Warszawie



Parki 
Krajobrazowe

• Brudzeński Park Krajobrazowy

• Chojnowski Park Krajobrazowy

• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

• Gostynińsko –
Włocławski Park Krajobrazowy

• Kozienicki Park Krajobrazowy

• Mazowiecki Park Krajobrazowy

• Nadbużański Park Krajobrazowy

• Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom 
Bugu"



Kampinoski 

Park Narodowy
Jedyny park narodowy
na Mazowszu. 
Utworzony w 1959 roku
i liczący 38 544,33 ha. Żyją
w nim takie zwierzęta jak 
łoś, bóbr, rys , wilk, wydra
europejska, kuna leśna, 
lis, jeż wschodni, sarna, 
jeleń, dzik, nietoperz, 
borsuk europejski, 
uszatka błotna, żuraw i
bociany biały oraz czarny.



Ciekawostki o 
Mazowszu

• Najstarsza sosna w Polsce znajduje się w 
Mińsku Mazowieckim.

• Dawniej stolicą Mazowsza był Płock.

• Mazowsze to najczęściej odwiedzany 
region przez zagranicznych turystów w 
Polsce.

• Wyśmierzyce to najmniejsze miasteczko 
na Mazowszu.

• Na Mazowszu jest 86 miast.



Dziękujemy za 
uwagę

Zuzanna Szymańska, Aleksandra Lech, 
Oliwia Wójcik
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