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Mazowsze w Koronie to cykl muzycznych wieczorów w zabytkach architektury mazowieckiej,
realizowany od 2001 r. Zapraszani wykonawcy: czołowe polskie zespoły muzyki dawnej, orkiestry,
chóry i zespoły kameralne oraz wybitni soliści, są magnesem przyciągającym publiczność. Co roku w
małych miejscowościach województwa rozbrzmiewają – w znakomitych wykonaniach – wielkie i małe
dzieła europejskich mistrzów. To istotne wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców Mazowsza.
Bywa, że w tym gatunku sztuki jedyne.

A. Glinianka – Idealna sceneria filmowa
Nazwa wsi wywodzi się od gliny której jest w tych okolicach mnóstwo. Jednak po uzyskaniu praw
miejskich nazwa została zmieniona na Wawrzyńczew – od imienia Wawrzyńca Dobrzynieckiego, który
znacznie przyczynił się do rozwoju miejscowości i nazwał osadę własnym imieniem, aby jakoś
uporządkować swoje włości. Początki wsi sięgają ok. 1481 r. Ostatnimi czasy zasłynęła z tego, że był
tam kręcony popularny serial ,, Ojciec Mateusz”. Odbył się tam też 6 maja 2012 roku koncert muzyki
klasycznej z serii ,,Mazowsze w Koronie” organizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.
B. Dawka grozy i kultury w Mławie
Mława jest 30 tysięcznym miastem leżącym w pobliży rzeki Mławki, w województwie mazowieckim.
Miasto może poszczycić się jednym z najbardziej okazałych parków w okolicy.
C. Sochaczew i jego żydowsko - chopinowska tradycja
To nadbzurzańskie miasto zewsząd otoczone jest zielenią. Sąsiadują z nim tereny leśne, Puszcza
Kampinoska i Puszcza Bolimowska. Znajduje się tam też 500 letni dąb. Sochaczew obfituje w
bogactwo architektoniczne. Będąc tu, szczególnie warto jest zwiedzić ruiny zamku książąt
mazowieckich.
D. Węgrów – miasto magii, kultury i waśni religijnych
Węgrów to miasto leżące 80 km. na wschód od Warszawy. Miasto, dzięki swemu bogactwu
historycznemu i kulturowemu jest nie lada gratką dla znawców i historyków sztuki, a także dla zwykłych
turystów. W Węgrowie znajdują się świątynie i cmentarze różnych wyznań.
E. Jeruzal – to miejsce wydaje mi się znajome
Jeruzal to nazwa, która może się kojarzyć z największym miastem Izraela, miejscem kultu –
Jerozolimą. W rzeczywistości jest to malownicza wieś położona na Mazowszu w gminie Mrozy.
Położony w odległości zaledwie kilku kilometrów od 4 innych miast – Latowicza, Kuflewa, Seroczyna i
Wodyń. Krajobraz tego miejsca wielu może wydać się znajomy. Dzieje się tak za sprawą serialu
Ranczo, gdzie drugoplanowym bohaterem jest właśnie Jeruzal ukryty pod fikcyjną nazwą Wilkowyje.
F. Raszyn - Największa wieś w Polsce
Podwarszawska wieś licząca 7060 mieszkańców. Ponad 8 razy więcej niż niektóre miasta. I niby nic w
tym nadzwyczajnego, tylko że... Raszyn jest wsią. Największą na Mazowszu, jedną z większych
Polsce. Raszyn, w odróżnieniu od Wyśmierzyc, leży przy bardzo ruchliwym szlaku łączącym Warszawę
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z Katowicami i Krakowem. Jest bezpośrednim sąsiadem stolicy. Zapewne m.in. temu położeniu
zawdzięcza swój status. W okolicach Raszyna istnieje inna wieś o nazwie Falenty. Warto tam pojechać
ze względu na murowany, barokowy pałacyk który się tam znajduje.
G. Otwock – uzdrowisko w pięknej architekturze
Istnieje uzdrowisko nieopodal Warszawy, idealne na wypoczynek i regenerację sił, roztaczające widok
na malowniczą Dolinę Środkowej Wisły. Gdzie? W otoczonym lasami iglastymi Otwocku.
H. Góra Kalwaria - tradycje muzyczne odkrywane na nowo
Góra Kalwaria to nadwiślańskie miasto o bogatej historii oraz tradycjach kulturowych. Jej nazwa może
pochodzić od łacińskiego Calvaria - odpowiednika hebrajskiego Golgota – oznaczającego czaszkę. Pod
nazwą tą kryje się zespół kościołów lub kaplic symbolizujących stacje Męki Pańskiej. Założenie jest
takie, by swoim wyglądem przypominał Jerozolimę.
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