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Przedstawione w poniższym 
tekście opinie i spostrzeżenia są 
rezultatem badań terenowych prowa-
dzonych wiosną i latem 2002 roku. 
Celem tych badań było odnalezienie 
wizualnej wspólnoty przestrzennej 
pomiędzy krajobrazem Warszawy 
a jej najbliższym mazowieckim 
sąsiedztwem. Wspólnota krajobra-
zowa może być ważnym elementem 
wspomagającym współistnienie 
wielkiej aglomeracji warszawskiej 
ze swoim historycznym regionem. 
Warszawa jako miasto geograficznie 
leżące na Mazowszu ma dość luźne 
powiązania z samym Mazowszem 
zarówno pod względem kulturalnym 
jak i politycznym. Mazowsze, wśród 
elit rządzących Warszawą było i jest 
traktowane jako synonim biedy i za-
cofania. Ten wyniosły dystans jest 
również widoczny w mazowieckim 
przedpolu widokowym, które otacza 
Warszawę ze wszystkich stron.

Miasto jest tworem leżącym na 
granicy natury i kultury. Ta najkrótsza 
definicja miasta wywołuje zawsze 
w mojej wyobraźni znajome obrazy 
przedmieść, które zapamiętałem 
w czasie podróży samochodem lub 
pociągiem. Ale im głębiej zaczyna-
my wnikać w przestrzeń miasta tym 
bardziej zaczynamy rozróżniać wi-
zualnie jego krajobrazowe struktury. 
Na podstawie wzrokowej obserwacji 
możemy dostrzec wyraźne różnice 
pomiędzy śródmieściem, peryferyj-
nymi dzielnicami mieszkaniowym 
a przedmieściami. Ten uproszczony 
podział przestrzeni wzrokowej mia-
sta nie pozwala nam na precyzyjne 

wyznaczenie granic pomiędzy tymi 
obszarami, natomiast w ogólnej 
ocenie mając przed oczami dowolny 
fragment miasta jesteśmy go w sta-
nie odpowiednio zakwalifikować. 
Wizualna ocena przestrzeni wielu 
miast może upoważnić nas do stwier-
dzenia, że pod względem wielkości 
zajmowanego obszaru, przedmieścia 
niektórych miast są znacznie większe 
niż jego pozostałe części. Wynika 
z tego, że przedmieścia winny być 
szczególnie analizowane pod wzglę-
dem ich roli w wizualnej identyfikacji 
krajobrazu danego miasta. Do takim 
miast należy niewątpliwie Warszawa, 
która jest największą obecnie aglo-
meracją miejską w Polsce.

Wyraźny wizualny podział 
przestrzeni miasta na obszar śród-
miejski, peryferyjne dzielnice miesz-
kalne i przedmieścia w takim znacze-
niu jak je rozumiemy i postrzegamy 
dzisiaj ukształtował się na przestrzeni 
XIX wieku w wyniku, najpierw roz-
budowy infrastruktury kolejowej 
a później drogowej1. We wszystkich 
miastach elementy wyposażenia tej 
infrastruktury są do siebie podob-
ne. W formie zwielokrotnionych 
urządzeń technicznych wypełniają 
obszary bezpośrednio przylegające 
do traktów komunikacyjnych, przez 
co wywołują wizualne wrażenie, kra-
jobrazowego podobieństwa. W są-
siedztwie tych urządzeń wpisywały 
się i nadal wpisują obiekty architektu-
ry przemysłowej, magazyny, składy, 
centra handlowe czy wolnostojące 
reklamy. Jedynymi przerywnikami 
krajobrazowymi na tych obszarach 
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są niezabudowane pola leżące odło-
giem, które pozostawiono w takim 
stanie jako przyszłe rezerwy tere-
nów pod inwestycje. W rezultacie 
takiego postępowania przedmieścia 
wszystkich miast rozumiane jako 
obszary przylegające do tras komu-
nikacyjnych, niezależnie od szero-
kości geograficznej wydają się nam 
podobne. Równie podobne do siebie 
wydają się nam peryferyjne dzielni-
ce mieszkaniowe gdzie powielano 
jednakowe sposoby organizowania 
przestrzeni mieszkalnych. Z powyż-
szych rozważań wynika jednoznacz-
nie, że w wizualnej identyfikacji 
krajobrazów miast podstawową rolę 
odgrywają ich obszary śródmiejskie, 
postrzegane w zwielokrotnionych 
sekwencjach obrazów widzianych 
z różnych miejsc i różnych środków 
transportu. Ta zależność, jest jednym 
z powodów wznoszenia na tych ob-
szarach unikatowych obiektów łatwo 
rozpoznawalnych w rzeczywistości 
i w różnych materiałach ikonogra-
ficznych takich jak przewodniki, 
albumy czy encyklopedie. Jednak 
w przyszłości wraz z upowszech-
nianiem się nowych technologii 
i nieograniczonej swobodzie w po-
dejmowaniu prac projektowych 
z zakresu architektury na różnych 
kontynentach, śródmiejskie obszary 
miast mogą wzajemnie upodabniać 
się do siebie. Już dziś podróżując po 
gęsto zurbanizowanych obszarach 
Europy czy Stanów Zjednoczonych, 
mamy trudności w zapamiętaniu 
i rozróżnieniu poszczególnych miast, 
w których przebywaliśmy. Jest to 

szczególnie odczuwane wizualnie, 
kiedy w krótkim czasie przemiesz-
czamy się z jednego miasta do dru-
giego, a nasze wizyty mają pobieżny 
charakter. 

Faktem jest, że kiedy widzimy 
krajobraz miasta jako sekwencje ma-
łych fragmentów przestrzeni takich 
jak ulice, place, centra handlowe czy 
lotniska to wszystko wydaje się nam 
podobne i jednakowe. Natomiast, 
kiedy widzimy je w znacznie szer-
szym planie krajobrazowym proces 
rozpoznawania przebiega prawi-
dłowo pod warunkiem, że to miasto 
znamy z autopsji lub z szeroko 
dostępnych materiałów ikonograficz-
nych. Musimy zdawać sobie z tego 
sprawę, że w najbliższej przyszłości 
przedmieścia mogą również pełnić 
ważną rolę w procesie wizualnej 
identyfikacji poszczególnych ośrod-
ków miejskich z powodu ich znacz-
nego rozrostu terytorialnego. 

Szczególnie widać to na przy-
kładzie Warszawy, której przedmie-
ścia w wizualnym odbiorze bardziej 
przypominają przedmieścia miast 
amerykańskich niż europejskich. 
Charakterystyczną cechą przedmieść 
Warszawy jest przechodzący przez 

nie promienisty układ dróg zbiegają-
cych się w centrum. Obszary bezpo-
średnio przylegające do tych traktów 
komunikacyjnych przekształciły się 
w ostatnim czasie w długie sięgające 
kilkudziesięciu kilometrów przed-
mieścia wypełnione infrastrukturą 
usługową. Wizualnie tworzą zwarty 
ciąg ścian podobnych do plansz 
wystawienniczych, jakie znamy 
z różnego rodzaju wystaw i targów. 
Zatrzymanie i wyeliminowanie tego 
procesu staje się koniecznością 
z różnych powodów jak choćby uwa-
runkowania krajobrazowe czy bez-
pieczeństwo podróżnych i pieszych. 
Z punktu widzenia krajobrazowego, 
problem ten dotyczy przede wszyst-
kim splendoru Warszawy, ponieważ 
wymienione obszary pełnią funkcję 
bram wjazdowych do miasta. Takich 
sytuacji przestrzennych jak w War-
szawie nie spotyka się już w miastach 
Europy zachodniej gdzie władze 
samorządowe jak mi się wydaje rozu-
mieją znaczenie słowa splendor. 

Splendor jest słowem archaicz-
nym, rzadko i wstydliwie używanym 
obecnie w języku polskim w odnie-
sieniu do architektury i krajobrazu. 
Znaczenie tego słowa zostało defini-

Rozmieszczenie wymienionych w tekście 
średniowiecznych miast i obiektów kultury 

materialnej na Środkowym Mazowszu

Spacing of Medieval cities and material 
culture objects in  Middle Mazovia mentioned 

in the text
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tywnie wymazane z języka w okresie 
powojennej rozbudowy polskich 
miast Dopiero w ostatnich latach 
wraz z reformą administracyjną kraju 
zmierzającą w kierunku przekazania 
większej samorządności gminom 
i miastom znaczenie tego słowa 
zostanie jak przypuszczam w pełni 
przywrócone i docenione2. 

Splendor miasta powstaje jako 
rezultat jego niepowtarzalnej atmos-
fery, na którą ma wpływ wiele czyn-
ników. Każde miasto rozumiane jako 
niepowtarzalny organizm społeczno- 
przestrzenny możemy scharakteryzo-
wać podobnie jak charakteryzujemy 
dowolną osobę. Miasto, podobnie jak 
człowiek może być ładne, radosne, 
zadbane, itd., cały zestaw przymiot-
ników pozwala nam rozróżnić jedno 
miasto od drugiego. Im więcej unifi-
kacji w krajobrazie miasta tym mniej 
przymiotników dla jego opisania 

i trudności w zdefiniowaniu różnic. 
W zdefiniowaniu pojęcia „splendor” 
może być pomocna metoda, jaką 
zastosowała Gertruda Stein3, kiedy 
próbowała zapamiętać i rozróżnić 
poszczególne osoby z grona swoich 
licznych międzynarodowych zna-
jomych. Większość tych osób była 
według niej niezwykle podobna 
do siebie w sposobach zachowa-
nia, gestykulacji czy w sposobie 
formułowania głoszonych opinii. 
Poznane osoby dzieliła na te, które 
posiadają tożsamość i na te, które są 
„istnością”. Tożsamość wg G. Stein to 
wszystko to, co otrzymujemy z oto-
czenia, natomiast „istność” jest mocą 
bezosobową, wynikającą z samej 
natury człowieka. Są nią obdarzeni 
ludzie wybitni, wyrastający ponad 
przeciętność4.

Podobnie jest z miastami. Są 
miasta, których atmosfera i szcze-

gólny klimat przestrzeni publicznych 
są tak zachwycające, że są natchnie-
niem dla poetów czy malarzy, i są 
takie, które tego nie posiadają mimo, 
że każde z nich posiada swoją toż-
samość wynikającą z uwarunkowań 
przyrodniczych i kulturowych. Mia-
sta, które wyróżniają się od innych 
mogą być obdarzone „istnością”, to 
znaczy duchową siłą sprawczą, która 
przyciąga do nich ludzi niezwykłych 
i sprawia, że osiedlenie się w ich 
przestrzeniach jest psychicznym 
komfortem. Za jeden ze składników 
owej „istnośći” możemy uznać to 
co kiedyś nazywano splendorem 
miasta, najpełniej objawiającym się 
w XIX-wiecznych miastach europej-
skich niezależnie od ich wielkości. 
Wyrazem tego splendoru odczuwa-
nego wizualnie do dnia dzisiejszego 
jest między innymi:
 czytelne rozróżnianie przestrzeni 

publicznej i prywatnej,
 w przestrzeni publicznej wyraźny 

podział na to, co miejskie a co 
państwowe,

 łatwość w odczytywaniu hierar-
chii ważności poszczególnych 
budowli,

 jasny i zrozumiały podział ad-
ministracyjny danego obszaru 
widoczny w 

postaci różnego rodzaju szyldów 
i kompozycji heraldycznych5,

 wyraźny podział na to co jest 
„townscape” i „landscape”.

Warszawa jest miastem, któ-
rej „istność” objawia się między 
innymi w tym, że pomimo wielu 

Ruiny doskonale widocznej z szosy 
Warszawa – Poznań średniowiecznej 
kasztelani w Sochaczewie

Ruins of medieval castellany in Sochaczew 
perfectly visible from the Warsaw – Poznań 
road
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przeciwieństw jest stolicą państwa 
i pożądanym miejscem zamieszkania 
dla wielu ludzi. Jednym z przejawów 
„istności” Warszawy i jej splendoru 
jest jej miejsce w sieci średniowiecz-
nego osadnictwa miejskiego, które 
w XIII i XIV wieku ogarnęło całą Eu-
ropę. Średniowieczna lokalizacja 
jest dla wielu miast europejskich 
rodzajem nobilitacji, w stosunku 
do tych, które są znacznie młodsze. 
Relikty średniowiecznej architektury, 
które zachowały się w tych miastach 
podlegają szczególnej ochronie i są 
pieczołowicie konserwowane. Wiele 
z tych obiektów po odpowiednich 
adaptacjach pełni rolę obiektów pu-
blicznych. Podobne działania były 
podejmowane w Warszawie gdzie 
przed wojną na zlecenie magistratu 
doprowadzono do wykupienia grun-
tów i odsłonięcia średniowiecznych 
murów obronnych. Autorem tego 
pomysłu i realizatorem był Jan Za-
chwatowicz, późniejszy współtwór-
ca planów odbudowy Warszawy. 
Dokonania Jana Zachwatowicza 

dowodzą, że był twórcą dla którego 
odbudowa przestrzeni historycznej 
Warszawy miała bezpośredni zwią-
zek z jej splendorem. Koncepcja 
Jana Zachwatowicza pomimo sprze-
ciwu wielu ówczesnych architek-
tów została zrealizowana. Postawa 
twórcza J. Zachwatowicza nie była 
odosobniona, z podobnych pobudek 
między innymi Konrad Steinbrecht 
odbudował Malbork, który w takiej 
formie jak jest obecnie został wpisa-
ny na listę światowego dziedzictwa 
kultury.

Jednak decyzja o odbudowie 
przestrzeni historycznej Warszawy 
dotyczyła tylko jednego z wielu śre-
dniowiecznych miast, jakie powstały 
w XIV wieku na Mazowszu i istnieją 
do dziś. Jeśli spojrzymy na mapę 
Mazowsza, to zauważymy, że w kie-
runku zachodnim i południowym 
od Warszawy w promieniu około 
70 kilometrów znajdują się takie 
miasta jak: Błonie, Czersk, Czer-
wińsk, Łowicz, Rawa Mazowiecka, 
Sochaczew, Wyszogród i Zakroczym. 

Odległość 70 km od centrum miasta 
nie jest już szokująca ze względu na 
możliwości, jakie daje samochód, 
którym tę odległość można pokonać 
w czasie 45 minut. W wielu przy-
padkach podróż z jednej dzielnicy 
Warszawy do drugiej trwa znacznie 
dłużej. Są to miasta, które w średnio-
wieczu były znanymi ośrodkami 
miejskimi. Leżą na obszarze środko-
wego Mazowsza, które geograficznie 
obejmuje Kotlinę Warszawską i część 
Wysoczyzny Rawskiej. W rezultacie 
terytorialnego rozwoju Warszawy, 
jaki nastąpił w XX wieku miasta te 
przekształciły się w ośrodki satelickie 
a obszar, na którym są rozmieszczo-
ne stał się w pewnym sensie rozle-
głym przedmieściem stolicy. Obszar 
ten jest stopniowo pozbawiany swej 
historycznej nazwy – Mazowsze6, 
na rzecz takich nazw jak: Woje-
wództwo Warszawskie, Wojewódz-
two Stołeczne, Warszawski Zespół 
Miejski czy jak obecnie część tego 
obszaru nazwano Warszawskim 
Powiatem Zachodnim. Jest to jeden 
z widocznych znamion, że miasta te 
są pozbawiane swej przynależności 
do historycznej dzielnicy Państwa 
Polskiego, jakim jest Mazowsze, na 
rzecz nieokreślonego nazewniczo 
obszaru podległego Warszawie. Po-
mijając inne aspekty tego zjawiska 
możemy wizualnie dostrzec, że te 
stare średniowieczne miasteczka 
w swej substancji architektonicz-
no- krajobrazowej upodobniły się 
w znacznym stopniu obecnie do 
rzeczywistych przedmieść Warsza-
wy. Nie twierdzę, że miasta te były 

Ruiny średniowiecznej kasztelani w Łowiczu widoczne z drogi Warszawa – Łódź.. Prywatny 
właściciel tego obiektu próbuje go odbudować własnym sumptem

Ruins of medieval castellany in Łowicz visible from the Warsaw- Łódź road. The private owner 
of the object is attempting to rebuild it at his own expense
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w przeszłości architektonicznymi pe-
rełkami, były one jak całe Mazowsze 
biedne i zacofane. Ale jeśli w tej śre-
dniowiecznej sieci osadniczej, jaka 
się tu zachowała jedynie Warszawa 
ma odbudowaną i zrekonstruowaną 
przestrzeń historyczną, a pozostałe 
miasta pozostają obecnie w takiej 
kondycji, w jakiej są, to ten fakt 
niweczy ogromny wysiłek jaki wło-
żono w odbudowę Warszawy. Jest 
zupełnym zaskoczeniem dla podró-
żującego, który przybywa do War-
szawy kiedy widzi na jej przedpolu 
widokowym zrujnowane i zdewasto-
wane pozostałości średniowiecznych 
kasztelani obok Łowicza i w Socha-
czewie a przecież są to obiekty z tego 
samego okresu co Zamek Królewski. 
Średniowieczne zamki Książąt Mazo-
wieckich w Czersku i Rawie Mazo-
wieckiej zostały zabezpieczone wg 
dokumentacji konserwatorskiej jako 
trwałe ruiny, gdy tymczasem Zamek 
Książąt Mazowieckich na Ujazdowie 
został odbudowany od podstaw. Sta-
re wczesnośredniowieczne grodziska 
w Błoniu i w okolicach Grodziska 
Mazowieckiego nie mają wyznaczo-
nej krajobrazowej strefy ochronnej 

i tylko patrzeć jak na ich ziemnych 
obwałowaniach pojawią się reklamy. 
Grodzisko z tego samego okresu 
historycznego na warszawskim Bród-
nie zostało w wyniku rozpisanego 
konkursu architektonicznego prze-
kształcone w park archeologiczny, 
który jest ogrodzony i odpowiednio 
urządzony. Zakroczym, Czerwińsk 
i Wyszogród zlokalizowane na pra-
wym brzegu Wisły, zachowały do 
dziś swój czytelny średniowieczny 
układ przestrzenny z otwarciem wi-
dokowym na dolinę Wisły. Otwarcie 
to jest wartością krajobrazową, którą 
Warszawa już bezpowrotnie utraci-
ła. Ich umiejscowienie na wysokim, 
prawym brzegu Wisły biegnącym 
równolegle z kierunkiem wschód 
– zachód stwarza niezwykle ko-
rzystną sytuację do lokalizacji tam 
domów mieszkalnych, których zaletą 
może być zapewnienie przyszłym 
mieszkańcom komfortu dalekiego pa-
trzenia. Z tych względów oraz z wa-
runków klimatycznych, jakie daje 
południowa wystawa cały ten obszar 
dysponuje najlepszymi warunkami 
pod budownictwo jednorodzinne 
na całym Mazowszu. Wszystkie wy-

żej wymienione miasta i obiekty są 
komunikacyjnie związane z promie-
nistym układem dróg zbiegających 
się w centrum Warszawy. Układ ten 
kształtował się wraz z rozwojem 
terytorialnym stolicy i jest w sensie 
krajobrazowym częścią jej kulturo-
wego dziedzictwa. Tym bardziej, że 
znaczna część tego układu to stare 
średniowieczne trakty handlowe, 
które biegły zgodnie z ukształto-
waniem terenu do ówczesnych 
przepraw przez rzeki. Wymieniony 
wyżej obszar i wszystko co na nim 
się znajduje, a szczególnie obszary 
w najbliższym sąsiedztwie dróg ma 
znaczenie w kształtowaniu krajobra-
zowego splendoru Warszawy.

Podsumowanie
Cały terytorialny układ dróg 

i zlokalizowane przy nich miasta 
mają ogromne znaczenie w wizual-
nym odbiorze krajobrazu Warszawy, 
szczególnie wtedy kiedy jesteśmy 
obcymi podróżnymi przybywającymi 
do miasta. Obcy, czyli osoby które 
pierwszy raz coś widzą mają inną 
wrażliwość, która pozwala zobaczyć 
im więcej niż nam. Dlatego te ob-
szary są tak ważne w kształtowaniu 
wyobrażenia o mieście. Przestrzeń 
wzrokowa, jaka roztacza się na wiele 
kilometrów przed Warszawą stanowi 
wizualne przygotowanie do zoba-
czenia śródmiejskiej części stolicy. 
Dbałość o właściwe utrzymywanie 
tej przestrzeni w sensie jej krajobra-
zowo-urbanistycznej kompozycji 

Rynek staromiejski w Zakroczymiu

Old town Market Square in Zakroczym
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będzie w przyszłości zadaniem dla 
władz stolicy i lokalnych samorzą-
dów, które zechcą uczestniczyć w tej 
grze o splendor. Splendor jest warto-
ścią wymierną społecznie i wcześniej 
czy później zarówno Warszawa jak 
i mniejsze miasta docenią jego zna-
czenie tak jak to ma miejsce w wielu 
krajach Europy. Warszawa jako 
miasto obdarzone „istnością” musi 
swoją dotychczasową siłę niszczącą 
własny splendor zamienić w siłę, 
która będzie go wspomagała.

Średniowieczna lokalizacja 
tych miast i Warszawy jest poza 
bliskim położeniem geograficznym 
jedyną wartością, która jest wspólna 
dla wszystkich podmiotów nieza-
leżnie od ich wielkości terytorialnej 
czy ludnościowej. Średniowieczność 
tych miast i Warszawy może okazać 
się demokratyczną płaszczyzną po-
rozumienia w zakresie planowania 
przestrzennego i urbanistyki. Może 
uruchomić lokalne działania na rzecz 
odnowy i zachowania lokalnych 
wartości krajobrazowych, wobec 
szybko rozprzestrzeniającego się, 
niekontrolowanego chaosu prze-
strzennego na tym obszarze, który 
jak widać jest w pełni akceptowany 
przez miejscowe społeczności. Wy-
maga to wprowadzenia na szeroką 
skalę pracy od podstaw z zakresu 
architektury krajobrazu już na etapie 
szkoły podstawowej, która jest zarzą-
dzana przez władze lokalne. 

Odbudowa historycznych prze-
strzeni w wymienionych miastach 
wraz z rekonstrukcją zrujnowanych 
obiektów architektonicznych, które 

znajdują się poza miastami przy-
wróci krajobrazową wiarygodność 
odbudowanej po wojnie historycznej 
przestrzeni Warszawy. Architektura 
i krajobraz Warszawy nie będzie 
już przypominał samotnie stojącej 
na Mazowszu zrekonstruowanej ma-
kiety. Natomiast lokalnym społeczno-
ścią pomoże pozbyć się kompleksów 
wynikających z wielkomiejskości 
Warszawy i z mazowieckiej biedy.

Wszystkie przedstawione tu po-
stulaty wymagają wnikliwych badań 
interdyscyplinarnych, które powinny 
być poprzedzone przygotowawczy-
mi konferencjami naukowymi. Jest 
to szczególnie ważne wobec coraz 
częściej zgłaszanych pomysłów na 
temat budowy i przebiegu autostrad 
czy rozbudowy systemu szybkiej 
kolei miejskiej łączącej miasta tego 
obszaru. Wymienione wcześniej 
miasta i towarzyszące im obiekty są 
tylko wybranymi przykładami, które 
jak sądzę są najbardziej wystawione 
na odbiór wizualny ze względu na in-
tensywność ruchu w ich sąsiedztwie. 
Na obszarach głębiej odsuniętych 
od dróg jest wiele innych obiektów 
zarówno z okresu średniowiecza jak 
i późniejszych, które równie mogą 
uczestniczyć w tej wizualnej grze7. 

Janusz Skalski

Pracownia Sztuki
Katedra Architektury Krajobrazu 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie
The Faculty of Horticulture and Landscape Ar-
chitecture
Warsaw Agricultural University

Przypisy
1 O percepcji wrażeń estetycznych wynika-
jących z faktu „demokratyzacji” możliwości 
podróżowania, jakie stworzyła kolej, a później 
samochód wspomina M. Leśniakowska (1994), 
str. 31.
2 Odbudowa zburzonych pierzei Placu Teatral-
nego w Warszawie, dyskusje o odbudowie 
Pałacu Saskiego czy oprotestowanie wyników 
konkursu na Plac Węglowy w Gdańsku są 
oznakami ponownego odkrywania znaczenia 
słowa „splendor” w odniesieniu do krajobrazu 
miast niezależnie czy jesteśmy za czy przeciw 
tym realizacjom.
3 Amerykańska pisarka i animatorka paryskiej 
awangardy artystycznej w pierwszych deka-
dach XX wieku.
4 Wg Saul Bellow, Dar Humboldta, 1993, 
str. 270.
5 Obecnie trwają dyskusje nad projektem her-
bu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
do których zaproszono poważne autorytety 
naukowe. Jest to również przejaw tęsknoty za 
dawnym splendorem.
6 Zjawisko zanikania historycznej nazwy 
Mazowsza dostrzegał Jerzy Kondracki [w:] 
Geografia Fizyczna Polski, 1967, str. 349.
7 Między innymi nie wspominałem o Żelazowej 
Woli i jej najbliższym sąsiedztwie jakim jest 
stary średniowieczny kościół w Brochowie, 
które mimo to, że są na uboczu są ważnymi 
elementami poruszanych tu zagadnień.
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