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Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie 

za 2006 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Gminy i  jako 
instytucja upowszechniania kultury realizuje swoje zadania statutowe na terenie gminy Masłów oraz woj. 
świętokrzyskiego. Sprawuje jednocześnie nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic samorządowych 
w: Barczy, Ciekotach i Woli Kopcowej oraz nadzór ogólny nad Biblioteką Gminną i jej filią.
Głównym celem działalności  ośrodka jest  edukacja  kulturalna,  realizowana poprzez różnorodne imprezy 
kulturalne  organizowane  dla  wszystkich  warstw  wiekowych  społeczności  gminnej,  przy  współpracy  z 
jednostkami samosądu terytorialnego oraz placówkami kulturalnymi z terenu województwa. 

I.  Stała działalność GOK 

1. Przez cały okres 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone były stałe zajęcia:
➢ Nauka gry na instrumentach klawiszowych, pianinie, akordeonie – Zajęcia odbywają się w Masłowie II.
➢ Próby Zespołów Ludowych -  prowadzone przez instruktorów:  p.  Adama Chamerskiego, p.  Tomasza 

Liszkę, p.  Józefa Strojeckiego, p. Zygmunta  Służewskiego, p. Wojciecha Mazurczaka – które pełnią 
bardzo ważną rolę w kultywowaniu tradycji muzyki ludowej. 

➢ Spotkania Klubu Seniora
➢ Zajęcia grupy gitarowej i próby zespołu country „Andrzej i Przyjaciele” – pod kierunkiem p. Andrzeja 

Wilkosa.
➢ Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – Patrycja Pedrycz
➢ Aerobik dla wszystkich chętnych organizowany przez GOK w/m oraz placówkach oświatowych gminy 

Masłów – Patrycja Pedrycz
➢ Organizacja i współorganizacja imprez plenerowych, konkursów plastycznych, konkursów sportowych, 

zabawy dla dzieci, dyskoteki; zajęcia klubowe: gry stolikowe, komputerowe; zajęcia sportowe.
➢ Przez cały rok trwały także spotkania  i  konsultacje  ze Świetlicami oraz placówkami  oświatowym z 

terenu gminy pod względem współpracy i współorganizacji imprez, rozwijania nowych form k-o.
➢ Odbywały się również konsultacje GOK z KGW, sołectwami i innymi instytucjami w zakresie rozwoju 

działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej (np. szkolenia).
➢ Redagowanie siłami społecznymi „Kuriera Masłowskiego”. Koszt wydawnictwa gazety stanowi tylko 

druk.
➢ Trwały także przygotowania do imprez kameralnych i plenerowych m.in.: Noworoczny Tort Kultury; 

Świętokrzyski  Konkurs  Kolęd  i  Pastorałek  –  Włoszczowa  2006;  Wojewódzki  Przegląd  Widowisk 
Kolędniczych;  Powiatowe  Eliminacje  Międzynarodowych  Buskich  Spotkań  z  Folklorem;  Biesiada 
Masłowska; Dożynki; i inne.

2. Działalność świetlic gminnych:

Na  terenie  gminy  działają  trzy  świetlice,  czynne  średnio  przez  trzy  dni  w  tygodniu  w  godzinach 
popołudniowych.  Są one miejscem spotkań dzieci i młodzieży oraz prób działających na naszym terenie 
KGW. Współpracują również z miejscowymi szkołami. Trwa całoroczna współpraca pomiędzy świetlicami 
a GOK, szczególnie podczas organizowanych imprez, ferii zimowych, zabaw andrzejkowych etc.
a) Świetlica Samorządowa w Barczy:

czas pracy świetlicy:
poniedziałek – piątek  -  14.00 – 18.00

➢ Zajęcia  stałe:  plastyczne,  klubowe  z  udziałem  gier  planszowych,  zabaw  ruchowych             i 
ogólnorozwojowych  (projektowanie  z  klocków  domu  swoich  marzeń,  robienie  kwiatów  z  bibuły, 
projektowanie wiosennej gazetki), dydaktyczne (dyktando dla dzieci), 

➢ Współpraca z GOK przy przygotowaniu imprez gminnych i ponad gminnych (m.in. Noworoczny Tort 
Kultury, Biesiada Masłowska, otwarcie hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii).

➢ Próby KGW z Barczy
➢ dyskoteki
➢ 21.03. – pożegnanie zimy, topienie „Marzanny” w rzece
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➢ 01.06. – Dzień Dziecka – zawody sportowe z nagrodami
➢ imprezy okolicznościowe: dzień babci i dziadka, dzień matki etc
➢ czytanie bajek,
➢ tenis stołowy
➢ zebrania sołeckie i inne
➢  festyn rodzinny z udziałem Stowarzyszenia Samorząd 2002
➢ zabawa sylwestrowa

b) Świetlica Samorządowa w Ciekotach:

       czas pracy świetlicy:
wtorek – piątek  -  14.30 – 20.00

➢ Zajęcia stałe:  ogólnorozwojowe – plastyczne, sportowe, wieczorki taneczne dla młodzieży szkolnej i 
dzieci (uświetniane konkursami).

➢ Próby Zespołu Pieśni i Tańca oraz Kapeli z Ciekot.
➢ Obiekt zarabia na swoje utrzymanie dzięki odbywającym się kilka razy w roku prywatkom.
➢ Współpraca z GOK przy przygotowaniu imprez gminnych i ponad gminnych.
➢ Imprezy okolicznościowe:

Styczeń: spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 
Luty: zabawa walentynkowa
Marzec: spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
Kwiecień: spotkanie kulinarne – przepisy wielkanocne, konkursy o tematyce świątecznej
Maj: Dzień Matki – spotkanie okolicznościowe z poczęstunkiem, wieczorek taneczny
Czerwiec: zabawa z okazji  Dnia Dziecka; turniej kosza, zabawa taneczna z okazji  zakończenia roku 
szkolnego
Lipiec: konkurs plastyczny „Moje wakacje…”; turniej szachowy, turniej kosza; wycieczka rowerowa do 
Św. Katarzyny
Sierpień: konkursy plastyczne, wycieczka nad jezioro, konkurs kulinarny „napoje chłodzące”, ognisko, 
wieczorek taneczny 
Wrzesień:  konkurs  plastyczny  „Wspomnienia  z  wakacji”,  dyskoteka  z  okazji  rozpoczęcia  roku 
szkolnego
Październik: spotkanie kulinarne, turniej tenisa
Listopad: zabawa Andrzejkowa, konkursy plastyczne
Grudzień: spotkanie Mikołajkowe; spotkanie opłatkowe, zabawa sylwestrowa. 

c) Świetlica Samorządowa w Woli Kopcowej

czas pracy świetlicy:
Poniedziałek – 17.00 – 20.00
Wtorek – spotkanie KGW
Czwartek –  17.00 – 21.00
Piątek  -  17.00 – 21.00
Sobota – 16.00 – 20.00

➢ Zajęcia z dziećmi i młodzieżą: tenis stołowy, mały bilard, gry (szachy, warcaby, gry planszowe), mecze 
piłki ręcznej i nożnej na boisku

➢ wyjazdy z KGW na Przeglądy i imprezy m.in.: Włoszczowa, Busko Zdrój, Festyn w Ciekotach, Dożynki 
Gminne,

➢ Wigilia Strażacka, 
➢ zebrania wiejskie oraz inne imprezy wynikające z potrzeb środowiska
➢ współpraca z GOK przy przygotowaniu imprez gminnych i ponad gminnych

II.Zgodnie  z  planem  działalności  przewidzianym  na  2006  rok,  Gminny  Ośrodek 
Kultury zrealizował następujące imprezy:

1. 15  stycznia  –  zorganizowano  już  po  raz  XXV  „Wojewódzki  Przegląd  Zespołów  i  Widowisk 
Kolędniczych”.  Celem  „Przeglądu  ...”  jest  kontynuowanie  i  pielęgnowanie  tradycji  ludowego 
kolędowania,  jej  popularyzacja  w  społeczeństwie,  pobudzenie  aktywności  artystycznej  młodego 
pokolenia związanej z przeżywaniem Misterium Świąt Bożego Narodzenia, a także dokumentowanie i 
rejestracja gminnych form kultury ludowej. Miejsce imprezy była SP w Brzezinkach.
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Organizatorami byli:  Wojewódzki  Dom Kultury im.  Józefa  Piłsudskiego  w Kielcach,  Muzeum Wsi 
Kieleckiej,  Urząd Gminy i  Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie.  Patronat  nad imprezą sprawował 
Starosta  Powiatu  Kieleckiego.  Wzięło  w  nim  udział  7  grup  kolędniczych.  Gminę  Masłów 
reprezentowały:  Herody  ze  SP  w  Mąchocicach  Scholasterii,  które  zdobyły  I  m-ce  oraz  Herody  z 
Podklonówki.

2. 21 stycznia odbyło się piąte już spotkanie pn. „NOWOROCZNY TORT KULTURY”, zorganizowane w 
Sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkół  w  Masłowie  Pierwszym.  Wzięły  w  nim  udział  Koła  Gospodyń 
Wiejskich  i  Zespoły  z  terenu  gminy.  Wraz  z  KGW  –  nadejście  Nowego  Roku  –  świętowali 
przedstawiciele gminy zaproszeni na spotkanie, sołtysi, dyrektorzy szkół z naszej gminy oraz goście m. 
in. z instytucji i firm współpracujących z gminą Masłów. Organizatorzy imprezy (GOK Masłów) chcieli 
w ten sposób podziękować wszystkim, którzy wspierają organizacyjnie i finansowo wszelkie inicjatywy 
w  zakresie  kultury,  sportu  i  edukacji.  Uroczystość  rozpoczęto  toastem  noworocznym  i  tortem 
przygotowanym specjalnie na tę okazję. Każdy zespół zaprezentował się w przygotowanym przez siebie 
świątecznym  repertuarze.   Oprócz  uczty  duchowej  nie  zabrakło  również  strawy  dla  ciała,  w 
przygotowaniu której wzięły udział wszystkie uczestniczące w spotkaniu zespoły. Wieczór zakończyły 
tańce przy muzyce Kapeli z Ciekot i występującego gościnnie zespołu „Dzierzgowianie”.

3. 22  stycznia  –  Eliminacje  do  Przeglądu  Kolęd  i  Pastorałek  w  Jędrzejowie  („Dąbrowianki”, 
„Kopcowianiki”,  ZPiT  Ciekoty  z  kapelą);  05  lutego  -  finały  Przeglądu  Kolęd  i  Pastorałek  we 
Włoszczowej (zakwalifikowały się „Dąbrowianki”).

4. W dniach 13-14 luty (ferie  zimowe) przeprowadzono Akcję pn.  „Po naukę do lasu” skierowaną do 
gimnazjalistów  z  gminy  Masłów  gdzie  młodzież,  poza  wspaniałą  zabawą   mogła  poznawać  m.in. 
sposoby dokarmiania zwierząt i rozpoznawania ich śladów, poznawać tajniki posługiwania się GPS-em, 
wysłuchać prelekcji na temat życia lasu i wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych.  Akcja 
odbyła  się  w  kompleksie  leśnym  Nadleśnictwa  Zagnańsk.  Organizatorami  byli:  GOK  Masłów, 
Stowarzyszenie „Partnerstwo i Rozwój”, Stowarzyszenie „Samorząd 2002”, Koło Łowieckie „Jenot”, 
Pan  Jerzy Dzikowski  –  prowadzący naukę posługiwania  się  GPS-em,  pracownicy Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. 

5. 25 luty – Zabawa Choinkowa dla dzieci w budynku GOK

6. 25 marca – udział  w Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej w WDK w Kielcach. Z terenu naszej gminy 
zaprezentowały  się:  Chór  Masłowianie,  „Kopcowaniki”  z  Woli  Kopcowej,  Młodzieżowy  Zespół 
Wokalno-Instrumentalny z GOK Masłów.

7. Przez cały rok odbywały się  spotkania  Klubu Seniora  działającego przy GOK Masłów.  Celem jego 
istnienia jest głównie umożliwienie ludziom starszym przyjemnego spędzenia czasu wolnego, budzenie i 
rozwijanie  nowych  zainteresowań,  ale  także  ułatwienie  nawiązywania  kontaktów  towarzyskich  i 
społecznych. Poza cyklicznymi spotkaniami w GOK Masłów członkowie Klubu zwiedzili m.in. Święty 
Krzyż podczas wycieczki zorganizowanej dla nich w sierpniu.

8. 1 maja „XXX Eliminacje Powiatowe Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem”, które już po 
raz piąty odbywają się na terenie gminy (Amfiteatr w Ciekotach). Organizatorami są: Wojewódzki Dom 
Kultury  w  Kielcach,  Gminny  Ośrodek  Kultury  w   Masłowie,  Starostwo  Powiatowe,  Muzeum Wsi 
Kieleckiej,  Wojewódzki  Związek  Kółek  i  Organizacji  Rolniczych,  Polskie  Radio  Kielce.  W 
tegorocznych  eliminacjach  wzięło  udział  67  wykonawców:  zespołów  pieśni  i  tańca,  zespołów 
obrzędowych, kapel ludowych, zespołów śpiewaczych, solistów śpiewaków. Uczestnikami były również 
zespoły z terenu naszej gminy. 
Finały, jak co roku, zorganizowano w Busku Zdroju w dniach 20 – 21 maja. Z terenu naszej gminy 
zakwalifikowały się na nie: ZPiT Ciekoty (I m-ce w kat. Zespołów Pieśni i Tańca), Kapela „Ciekoty” 
(Nagroda Grand Prix im. Piotra Gana), Nela Cedro – solistka z Zespołu Śpiewaczego „Dąbrowianki” 
(Nagroda  Specjalna  Starosty  Powiatu  Kieleckiego),  oraz  Zespół  „Czerwone  Jagody”  z  Mąchocic 
Scholasterii (III m-ce w kat. Zespołów Dziecięcych). Celem tego odbywającego się od 30 lat przeglądu 
jest przede wszystkim: ochrona i dokumentacja muzyki ludowej, popularyzacja muzykowania, śpiewu i 
obrzędów  ludowych  oraz  artystyczna  konfrontacja:  kapel,  śpiewaków,  instrumentalistów,  zespołów 
śpiewaczych, zespołów pieśni i tańca oraz grup obrzędowych prezentujących kulturę ludową z terenu 
Polski.
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9. 14 maja – obchody 85-lecia działalności Chóru Masłowianie. 

10. 1  czerwca  –  przeprowadzony  został  na  terenie  placówek  oświatowych  gminy  Masłów  festyn  pn. 
„Sportowy Turniej  Miast  i  Gmin”.  Organizatorem  XII  edycji  Turnieju  było  Ministerstwo  Edukacji 
Narodowej  i  Sportu,  Krajowa  Federacja  Sportu  dla  Wszystkich  oraz  Zarząd  Główny  Towarzystwa 
Krzewienia  Kultury Fizycznej.  Impreza  –  połączona  z  Międzynarodowym  Dniem Dziecka  -   miała 
charakter masowy. Uczestniczyły wszystkie dzieci i nauczyciele, a przeprowadzony został na boiskach i 
w  salach  gimnastycznych  szkół  naszej  gminy.  Imprezę  koordynował  Gminny  Ośrodek  Kultury  w 
Masłowie  z  udziałem  OSP  z  Woli  Kopcowej  i  Stowarzyszenia  „Partnerstwo  i  Rozwój”.  Na 
podsumowaniu XII edycji Turnieju... w woj. świętokrzyskim gmina Masłów zdobyła 6 miejsce w kat. 
gmin do 15 tys. mieszkańców. W nagrodę otrzymaliśmy od Ministerstwa Sportu sprzęt wartości 8 tys. 
złotych, który przeznaczony został na rozwój kultury fizycznej w naszej gminie.

11. 3 czerwca – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II na 
ziemi świętokrzyskiej.

12. 23-24  czerwca  –  udział  gminy  Masłów  w  imprezie  pn.  „Święto  Wody”,  zorganizowanej  przez 
prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego przy współudziale Międzygminnego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji  w  Kielcach,  Spółki  „Wodociągi  Kieleckie”  oraz  gmin:  Masłów,  Zagnańsk,  Sitkówka 
Nowiny.  Gminę  Masłów  reprezentowali  m.in.:  młodzieżowy zespół  gitarowy  działający  przy  GOK 
Masłów, KGW z Dąbrowy który przygotował potrawę regionalną na konkurs.

13. 25 czerwca – Dni Otwartych Drzwi w Modliszewicach – wśród zaproszonych swój udział zaznaczył 
wójt  gminy  Włodzimierz  Korona  oraz  Zespół  Śpiewaczy  „Lubrzanka”  z  Mąchocic  Kapitulnych  i 
„Kopcowianki” z Woli Kopcowej, które reprezentowały gminę.

14. 02 lipca odbyła się organizowana cyklicznie „Biesiada Masłowska”. Jest to impreza plenerowa, mająca 
na celu popularyzację twórczości artystycznej gminy i regionu świętokrzyskiego oraz zainaugurowanie 
sezonu turystycznego. Jest równocześnie propozycją wspaniałej zabawy dla całych rodzin w sercu Gór 
Świętokrzyskich. Uświetniają ją m. in. występy wspaniałych artystów, konkursy dla publiczności i wiele 
innych atrakcji. Organizatorem jest Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie. Miejscem 
imprezy,  która  gromadzi   kilka  tysięcy  uczestników,  jest  obiekt  rekreacyjny  „Żeromszczyzna”  nad 
zalewem w Ciekotach.  Tegoroczną imprezę uświetniły m.in.:  występy piosenkarza z Malty SILVIO, 
aktorzy  z  teatru  „KUBUŚ”  z  blokiem  programowym  dla  dzieci,  Dziecięcego  Zespołu  Tanecznego 
prowadzonego  przez  Patrycję  Pedrycz,  Andrzej  i  Przyjaciele  oraz  występy  Zespołów  Ludowych 
działających przy KGW w terenu gminy.

15. Rozgrywki Gminnej Ligii Piłkarskiej. W 2006r. odbyły się dwie edycje rozgrywek: 09.04 – 11.06 i 13.08 
– 22.10. W pierwszej edycji akces do rozgrywek zgłosiło 13 drużyn z terenu gminy. Mecze rozgrywane 
były na boisku przy ZS w Masłowie Pierwszym. Organizatorami byli: Urząd Gminy i Gminny Ośrodek 
Kultury w Masłowie. Powołany został również Komitet Organizacyjny powołany spośród uczestników 
rozgrywek dbający o przestrzeganie przepisów.

16. sierpień – 40-lecie KGW z Brzezinek. Jest to jedno z najdłużej działających kół w gminie Masłów. 

17. 27 sierpnia – Msza św. Dożynkowa. Ze względu na zniszczenia w zasiewach i uprawach wywołanych 
suszą oraz niespodziewana śmierć przewodniczącej Rady Gminy odwołany został festyn dożynkowy.

18. 23 września – jubileusz 10-lecia Zespołu Ludowego NOVE z Masłowa Drugiego.

19. 31 grudnia – Złote Gody w Gminnym Ośrodku Kultury w Masłowie. Po raz kolejny zorganizowano, 
należącą  już  do  tradycji  uroczystość  uhonorowania  medalami  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie 
seniorów  z  naszej  gminy.  Parom małżeńskim,  dzielącym  wspólnie  radości  i  smutki,  aż  pół  wieku 
wręczył medale Wójt Włodzimierz Korona.

20. Społeczny organ doradczy – Rada Programowa GOK powołana 20 lipca 2003 odbyła 5 posiedzeń.

21. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z:
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- Komisją Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy,
- Zarządem Gminnym OSP
- szkołami na terenie gminy
- Stowarzyszeniem Partnerstwo i Rozwój
- Skalnik Wiśniówka (m.in. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Masłów)
-  maslow.info  –  regionalnym  portalem  informacyjnym.  Mamy  również  adres  internetowy: 
www.gok.maslow.pl oraz e-mail: gok@maslow.ug.gov.pl 
- instytucjami kultury z terenu województwa świętokrzyskiego

22. Poprawiono  również  warunki  funkcjonowania  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Masłowie  dzięki 
zmodernizowaniu  sali  konferencyjnej  (odnowienie  wnętrza,  instalacja  stałego  nagłośnienia 
wewnętrznego). 

III. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Masłowie  ma  pod  swoja  opieką  również  Filię  w  Mąchocicach 
Kapitulnych. Łączny księgozbiór obu bibliotek liczy 25.372. W 2006 roku zakupiono 642 książki na łączną 
kwotę 10.500zł (w tym dotacja Ministerstwa Kultury – 6.000zł i 4.500 zł środki własne z budżetu biblioteki).
Obie  biblioteki  cieszą  się  coraz  większym  zainteresowaniem  czytelników,  bo  w  2006  roku  liczba 
czytelników wynosiła 946 osób. W bibliotece wypożyczono łącznie 18950 książek i bibliotekę odwiedziło 
5844 osób, czyli o 54 osoby więcej niż w 2005 roku, zaś z czytelni skorzystało 1050 czytelników.
Biblioteka  ma  też  swoją  czytelnię  internetową,  gdzie  do  dyspozycji  czytelników  są  4  komputery  z 
bezpłatnym  dostępem  do  internetu  (3  komputery  udało  się  pozyskać  w  programie  “IKONKA” 
finansowanego  przez  Ministerstwo  Nauki  i  Informatyzacji,  jeden  zakupiono  dzięki  dotacji  Ministerstwa 
Kultury, z tej dotacji zakupiono też komputer dla prac bibliotecznych). W 2006 roku z czytelni internetowej 
skorzystało ok. 3000 osób. Biblioteka ma własną stronę internetową www.biblioteka-gok.maslow.pl  .  
W 2006 roku biblioteka zorganizowała lub współorganizowała następujące imprezy:
- konkursy czytelnicze: „Znam lektury” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Masłów; 
konkurs „Saga rodu Borejków” - skierowany dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych gminy Masłów
– kwiecień-  akcja  czytelnicza  “Cała  Polska  czyta  dzieciom”  nauczyciele  czytają  uczniom  prozę 

młodzieżową - książki Erica-Emmanuela Schmitta - Filia w Mąchocicach Kapitulnych.
– Choinka w bibliotece - nauka robienia ozdób bibułkowych na choinkę
– współpraca z GOK, szkołami z terenu gminy
– udział i pomoc w organizacji  imprez organizowanych przez GOK

IV. Sprawozdania Zespołów Ludowych i Muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury

http://www.biblioteka-gok.maslow.pl/
mailto:gok@maslow.ug.gov.pl
http://www.gok.maslow.pl/
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Kopcowianki Wola Kopcowa – Wojciech Mazurczak

➢ 8 stycznia – występ w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Jędrzejowie
➢ 29 styczeń – występy zespołu na Noworocznym Torcie Kultury
➢ 7  kwietnia  –  uczestnictwo  w  czuwaniu  i  mszy  św.  na  lotnisku  w  Masłowie  w  hołdzie  zmarłemu 

papieżowi Janowi Pawłowi II
➢ 3  maj  –  występ  na  Żeromszczyźnie  podczas  Eliminacji  do  Międzynarodowych  Buskich  Spotkań  z 

Folklorem, gdzie Zespół zakwalifikował się do finałów w Busku Zdroju i zajął tam 3 miejsce
➢ 19 czerwca – występ podczas Biesiady Masłowskiej
➢ 26 czerwca – Dni Otwarte Modliszewic – występ
➢ występ  na  Żeromszczyźnie  podczas  imprezy  zorganizowanej  w  związku  przyjazdem  pana  Marka 

Borowskiego
➢ 28 sierpnia – występ podczas Dożynek Gminnych
➢ reprezentowanie gminy podczas nagrywania programu dla TVP3 promującego gminę Masłów
➢ 26 grudzień występ pod Katedrą kielecką podczas organizacji Żywej Szopki
➢ całoroczna współpraca z dyrektorem SP w Woli Kopcowej, panią Janiną Dyamentowską

Grupa gitarowa – Andrzej Wilkos

➢ 9 stycznia – występy z Radiem Kielce podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
➢ 11 lutego – występ w Domu Kultury w Nowinach
➢ 21marca – Powitanie Wiosny z Radiem Kielce “Obudź w sobie wiosnę”
➢ 14  maj  –  prezentacja  gmin  –  Gmina  Masłów  podczas  imprezy  “Piękne  nasze  Świętokrzyskie” 

zorganizowanej przez kielecki Klub Osiedlowy “Słoneczko”
➢ 19 czerwca – Biesiada Masłowska
➢ czerwiec – lipiec – próby
➢ 1-8 sierpnia – koncerty na Węgrzech, wizyta w zaprzyjaźnionej gminie Börcs
➢ 9  października  -  udział  w  Koncercie  na  300  gitar  zorganizowanym  w Pałacyku  Zielińskich.  Grano 

piosenkę The Beatels Hey Jude, 16 osób z GOK Masłów brało udział, zdobyli nagrody, m.in. główną jaką 
była gitara klasyczna.

➢ 20 grudnia – występ wigilijny dla Klubu Seniora
(2006r.: 2 czerwca – Koncert na 300 gitar)

Grupa country – „Andrzej i Przyjaciele”

➢ 28-29 maja – udział w konkursie country “Przepustka do Mrągowa” w Polanicy
➢ 1 czerwca – występ z Radiem Kielce z okazji Dnia Dziecka
➢ 19 czerwca – Biesiada Masłowska
➢ 28 sierpnia – Dożynki Gminne
➢ 4 września – występ w ZS w Masłowie Pierwszym podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła 

Gminnego Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej
➢ Zespół Muzyczny Andrzeja Wilkosa “Lampa Alladyna” reprezentował gminę Masłów w zaprzyjaźnionej 

gminie Börcs na Węgrzech na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół i Współpracy Polsko – Węgierskiej.

Dąbrowianki  Dąbrowa – Adam Chamerski

➢ 2 stycznia – koncert kolęd i pastorałek w Domu Opieki Społecznej w Kielcach
➢ 9 stycznia - koncert kolęd i pastorałek w kościele Niewachlowie
➢ 29 stycznia – Noworoczny Tort Kultury
➢ 25 luty – Ludowość w Pieśni i Wierszu (gwarą) w Przedszkolu w Kielcach
➢ 15  maj  –  oprawa  muzyczna  mszy  św.  w  Miedzianej  Górze  z  okazji  poświęcenia  sztandaru  nowo 

powstałej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz koncert podczas powiatowego święta PSL
➢ 26-29 maj – wyjazd do Wilna w ramach obchodów 5-lecia. Tam również zespół koncertował.
➢ 10 lipiec - oprawa muzyczna mszy św. w Pełczyskach z okazji odpustu oraz koncert piosenki biesiadnej 

po mszy.
➢ 17 lipiec – XI Przegląd Folklorystyczny im. Józefa Myszki w Iłży. Dyplom i nagroda za udział.
➢ 28 sierpień – oprawa mszy św. a następnie program tematyczno-artystyczny na Dożynkach Powiatowych 

w Tokarni. Uczestnictwo w Dożynkach Gminnych w Ciekotach.
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➢ 15 wrzesień – koncert w sali OSP w Młodzawach z okazji uroczystości odpustowych.
➢ 20 listopad  – występ  zespołu  na  uroczystości  Złotych  Godów mieszkańców gminy Masłów w GOK 

Masłów.
➢ 26 grudzień –  występ pod Katedrą kielecką podczas organizacji Żywej Szopki
(2006r.: 1 stycznia – spotkanie połączone z występem dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Jagiellońskiej w Kielcach

Chór Masłowianie – Zygmunt Służewski

➢ 29 styczeń - Noworoczny Tort Kultury
➢ konkurs pieśni ludowej w opracowaniu artystycznym w WDK – I miejsce
➢ Konkurs Pieśni Maryjnej w Niewachlowie – wyróżnienie
➢ 3  maj  –  występ  na  Żeromszczyźnie  podczas  Eliminacji  do  Międzynarodowych  Buskich  Spotkań  z 

Folklorem, gdzie Zespół zakwalifikował się do finałów w Busku Zdroju
➢ 19 czerwiec - Biesiada Masłowska
➢ 28 sierpień - Dożynki Gminne – oprawa mszy św.
➢ Świętokrzyska Kraina Czarów w KCK w Kielcach – występ i promocja regionu (program transmitowany 

w TVP)
➢ Nagranie dla TVP3, program “Zbliżenia”

Grupa Kabaretowa Golica - Zygmunt Służewski

➢ 29 styczeń - Noworoczny Tort Kultury
➢ Ballada Noworoczna – program artystyczny (Mąchocice Kapitulne)
➢ Bogoria k/Staszowa – zaproszenie na Dni Bogorii – program rozrywkowy
➢ 19 czerwiec - Biesiada Masłowska
➢ 28 sierpnia – występ podczas Dożynek Gminnych
➢ Abba Ojcze – program słowno-muzyczny o Janie Pawle II – przedstawiany m.in.: Mąchocice Kapitulne, 

Bęczków, Górno
➢ Nagranie dla TVP3, program “Zbliżenia”

NOVE Masłów Drugi  -  Zygmunt Służewski

➢ 29 styczeń – Noworoczny Tort Kultury
➢ 2 luty – występ z piosenkami biesiadnymi podczas zabawy karnawałowej w Domu Starców w Kielcach 

ul. Jagiellońska
➢ 18 marzec – przedstawienie “Misterium Krzyża” w kościele oo. Kapucynów w Kielcach
➢ 20 marzec - przedstawienie “Misterium Krzyża” w kościele w Brzezinkach
➢ 7  kwietnia  –  uczestnictwo  w  czuwaniu  i  mszy  św.  na  lotnisku  w  Masłowie  w  hołdzie  zmarłemu 

papieżowi Janowi Pawłowi II
➢ 3  maj  -  występ  na  Żeromszczyźnie  podczas  Eliminacji  do  Międzynarodowych  Buskich  Spotkań  z 

Folklorem
➢ 26 maj – występ w kościele oo. Kapucynów z okazji Dnia Matki
➢ 19 czerwiec – Biesiada Masłowska
➢ 14 lipiec – występ gościnny na uroczystości urodzinowej w Masłowie Drugim
➢ 28 sierpień – Dożynki Gminne
➢ 20 wrzesień – ognisko integracyjne zespołu wraz z rodzinami
➢ 21 październik – wycieczka zespołu do Krakowa i Łagiewnik (organizator GOK Masłów)
➢ 11 listopad – występ w GOK Masłów z okazji 87 rocznicy Niepodległości Polski dla Klubu Seniora
➢ 18 grudzień – spotkanie opłatkowe zespołu, radnych i sołtysa Masłowa Drugiego
➢ 28 grudzień – spotkanie organizacyjne, plany na następny rok

Barczanki z Barczy – Zygmunt Służewski
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➢ 29 styczeń - Noworoczny Tort Kultury
➢ wycieczka do Modliszewic
➢ 28 sierpień - Dożynki Gminne w Ciekotach
➢ wycieczka do Krakowa

Brzezinianki z Brzezinek

➢ 29 styczeń - Noworoczny Tort Kultury
➢ 7  kwietnia  –  uczestnictwo  w  czuwaniu  i  mszy  św.  na  lotnisku  w  Masłowie  w  hołdzie  zmarłemu 

papieżowi Janowi Pawłowi II
➢ 26 maj - Dzień Matki
➢ 3  maj  -  występ  na  Żeromszczyźnie  podczas  Eliminacji  do  Międzynarodowych  Buskich  Spotkań  z 

Folklorem
➢ spotkanie integracyjne z Zespołem KGW z Barczy
➢ 26 czerwca – Dni Otwarte Modliszewic – występ
➢ 28 sierpień – Dożynki Gminne
➢ wycieczka zorganizowana przez GOK Masłów

Lubrzanka z Mąchocic Kapitulnych – Tomasz Liszka

➢ 1 styczeń – występ dla uczestników Sylwestra w ZS Mąchocice Kapitulne (piosenki biesiadne, ludowe)
➢ styczeń – występ w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podczas spotkania Demokratycznej Unii 

Kobiet i “Amazonek”
➢ 8 stycznia – występ w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Jędrzejowie.
➢ 29 styczeń - Noworoczny Tort Kultury
➢ 18 marzec – występ w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podczas IX Forum Kobiet Województwa 

Świętokrzyskiego
➢ marzec – występ na Bukówce dla kombatantów
➢ zorganizowany przez GOK wyjazd do Warszawy, udział artystyczny i kulinarny w “Babie Świątecznej”
➢ 7  kwietnia  –  uczestnictwo  w  czuwaniu  i  mszy  św.  na  lotnisku  w  Masłowie  w  hołdzie  zmarłemu 

papieżowi Janowi Pawłowi II
➢ 3  maj  –  występ  na  Żeromszczyźnie  podczas  Eliminacji  do  Międzynarodowych  Buskich  Spotkań  z 

Folklorem, gdzie Zespół zakwalifikował się do finałów w Busku Zdroju 
➢ 14  maj  –  udział  w   prezentacji  Gminy  Masłów  podczas  imprezy  “Piękne  nasze  Świętokrzyskie” 

zorganizowanej przez kielecki Klub Osiedlowy “Słoneczko”
➢ 19 czerwiec – Biesiada Masłowska
➢ 28 sierpień – Dożynki Gminne
➢ 16 października – reprezentowanie gminy Masłów w imprezie z cyklu Folklor w Mostkach. Tegoroczna 

impreza odbyła się pod hasłem Wyżynek czyli X Świętokrzyskie Świętowanie w Mostkach  /Wiejski Dom 
Kultury w Mostkach (k. Starachowic)/

➢ 18 grudnia – występ podczas spotkania opłatkowego z programem wigilijnym w ZS w Mąchocicach 
Kapitulnych. Spotkanie poprzedziła msza św.

(2006r: 2 kwietnia – wystep w SP Mąchocice Kap. – dla Papieża w rok po odejściu)

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty / Kapela Ciekoty – Józef Strojecki

➢ 22  styczeń  –  występ  kapeli  podczas  imprezy  plenerowej  organizowanej  przez  firmę  MPEC  w 
gospodarstwie agroturystycznym p. Leszka Trębacza

➢ 29 styczeń – Noworoczny Tort Kultury
➢ 5 luty –  ognisko  zorganizowane  przez  STATOIL – Kielce  w gospodarstwie  agroturystycznym  “Nad 

wodą” - udział kapeli
➢ 18 luty – udział w Forum Kobiet nt. “Odnowa wsi” w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
➢ 17 kwiecień – GOK – Bogoria “Dni folkloru i sztuki ludowej”
➢ 3 maj – w Rezerwacie Archeologiczno-Przyrodniczym w Krzemionkach Opatowskich odbyła się impreza 

plenerowa poświęcona kulturze ludowej (obecni byli twórcy ludowi jak również zespoły folklorystyczne). 
Uczestniczył zespół wraz z kapelą

➢ 15 maj – występ zespołu dla 14-osobowej grupy z Francji w gospodarstwie agroturystycznym p. Leszka 
Trębacza
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➢ 17 maj – w gospodarstwie agroturystycznym p. Leszka Trębacza odbył się Zjazd Dyrektorów Wydziałów 
Spraw  Obywatelskich  z  całej  Polski.  Zespół  zaprezentował  obrzęd  Wesela  Świętokrzyskiego  z 
uwzględnieniem: swatów, zrynkowin, wyprowadzin do ślubu, zastola i ocepin.

➢ 19 maj  – Konferencja - “Gospodarstwo Niekonwencjonalne” z udziałem ministra Olejniczaka. Zespół 
również zaprezentował Wesele Świętokrzyskie

➢ 21 maj – zakończenie Rajdu po Górach Świętokrzyskich organizowanego przez Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej – oprawa artystyczna kapeli

➢ 22 maj – XV Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych w Bedlnie – kapela zajęła III miejsce
➢ 29 maj – Finały Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem w Busku -ZPiT otrzymał wyróżnienie
➢ 4 czerwiec – ognisko dla Rejonowego Urzedu Poczty w gospodarstwie “Nad wodą”
➢ 12 czerwiec – Przegląd Kapel Ludowych w Daleszycach – kapela zdobyła I miejsce
➢ 19 czerwiec – Biesiada Masłowska
➢ 20 sierpień – ognisko dla AR i MR w gospodarstwie “Nad wodą” - kapela
➢ 21  sierpień  –  VI  Powiatowy Przegląd  Zespołów Folklorystycznych  w Chmielniku  –  ZPiT  otrzymał 

wyróżnienie
➢ 21 sierpień – piknik Marka Borowskiego – udział zespołu i kapeli
➢ 28 sierpień – Dożynki Gminne
➢ oprawa artystyczna Dożynek Gminnych w Grabowcu (gm. Chmielnik)
➢ 16 wrzesień – występ ZPiT oraz kapeli podczas kampanii wyborczej H. Milcarza
➢ 1 październik – ognisko dla 70-osobowej grupy Polskiego Związku Niewidomych w gospodarstwie “Nad 

wodą” - udział zespołu
➢ 16 październik – występ kapeli w Jasieńcu Iłżeckim podczas “Dni Jasieńca”
➢ 6 listopad – Jubileusz 10-lecia Zespołu z udziałem władz Gminy, GOK, WDK, Powiatu, Województwa. 

Obecni byli również posłowie na sejm: Mirosław Pawlak, Henryk Milcarz
➢ 11 listopad – spotkanie lotniarzy z całej Polski. Pokazy lotnicze na lotnisku w Masłowie, obecny był 

mistrz z Austrii – udział kapeli
➢ 18 grudzień – promocja regionu – promocja regionu podczas imprezy Świętokrzyska Kraina Czarów w 

KCK (program transmitowany w TVP)
➢ zespół współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych w Kielcach. W czerwcu  Zespół wystąpił dla 

PZN z obrzędem “Nocy Świętojańskiej”, zaś Teatr Muzyczny “Nadzieja” działający przy PZN wystąpił 
gościnnie w Ciekotach podczas obchodów Jubileuszu 10-lecia zespołu.

➢ Poza  występami  artystycznymi  członkinie  zespołu  biorą  udział  w  wystawach  rękodzieła  ludowego 
prezentując swoje własne rękodzieło tj: hafty (obrusy,  serwety, bieżniki), wycinanki,  kwiaty z bibuły, 
pająki oraz wiele innych dekoracji.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
/-/ Marian Zarzycki
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