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    1.Kukułeczka  2.Kadzidlańska (W kadzidlańskim boru)  3.W olszynie  4.Dumka o ptaszku (Ej,
przeleciał ptaszek)  5.Pod borem  6.Dwa serduszka  7.Cyt, cyt  8.Wyszłabym za dziada 
9.Dolina  10.Kądziołeczka  11.Dziura w desce  12.Gęś wodą  13.Kołysanka  14.Łowiczanka 
15.To i hola  16.Kawaliry  17.Bandoska  18.Cyraneczka  19.Trudno  20.Ogarek  21.Muzyczka 
22.Furman  23.Polonez warszawski  24.Jak przygoda to tylko w Warszawie  25.Ukochany kraj  
 

 

  

Od pół wieku „Mazowsze” cieszy się niezmiennym, ogromnym powodzeniem w kraju i za
granicą, zyskało zaszczytne miano ambasadora kultury polskiej. Szczególnie serdecznie
"Mazowsze" witane jest w środowiskach polonijnych  na całym świecie. Złota Kolekcja
prezentuje wybór najbardziej znanych i lubianych piosenek "Mazowsza". Weszły one już na
trwałe do skarbnicy kultury narodowej. Kolejne pokolenia zachwycają się ich melodyjnością,
pięknem harmonii, humorem i liryzmem. Przedstawione na tej płycie nagrania pochodzą z
różnych lat. Najstarsze z nich powstały w 1951 roku gdy Zespół kształtował dopiero swoje
oblicze artystyczne. Są dziś prawdziwym rarytasem fonograficznym, okazją do prześledzenia
ewolucji sztuki wykonawczej Zespołu.

  

 

  

Mazowsze  ("State Folk Group of Song and Dance 'Mazowsze'") is a famous Polish folk group.
It is named after the Mazowsze region of Poland.

  

"Mazowsze" was established by a decree issued by the Ministry of Culture and Art on 8
November 1948. The decree ordered Professor Tadeusz Sygietyński  to create a folk group that
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would maintain regional artistic traditions and the traditional folk repertoire of songs and dances
of the Masovian  countryside. The group was intended to protect this folk tradition from
destruction and encapsulate its diversity, beauty and richness. At the beginning Mazowsze's
repertoire contained songs and dances from only a few regions of Poland – Opoczno and
Kurpie, but it soon extended its range by adopting the traditions of other regions. After the death
of Prof. Tadeusz Sygietyński, the group’s leader became Mira Zimińska-Sygietyńska, who was
working beside her husband from the very beginning of Mazowsze. They both researched the
countryside, Ziemińska looking for old traditional garments, Sygietynski hoping to find young
talents. She also made Mazowsze as it is till now.
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