
Chór Masłowianie 

 
Gmina Masłów zawsze była i jest bijącym źródłem folkloru świętokrzyskiego. Zawdzięcza to tradycjom 

kulturalnym wywodzącym się z lat dwudziestych. Wtedy swoją misję kreatora kultury na terenie gminy zaczął 
pełnić organista w kościołach parafialnych w Leszczynach i Masłowie – wielki miłośnik folkloru 

świętokrzyskiego – Jan Pieniążek. Należy także wspomnieć, że samorodnymi przodownikami śpiewania w 

Masłowie w latach 1918 – 1921 byli Adam Tutaj i Józef Zegadło. W maju 1921 roku przybył do Masłowa na 

stanowisko organisty Jan Pieniążek, mając ukończoną szkołę organistowską w Kielcach (jedyną szkołę 
muzyczną w owym czasie w woj. kieleckim). Mawiał o sobie – „urodziłem się, by służyć ojczyźnie śpiewem”. 

Pełen zapału zaczął organizować chór w Masłowie i już w 1922r. miał czterogłosowy chór mieszamy liczący 60 

osób. Potem wyłonił się chór męski czterogłosowy, żeński czterogłosowy, a następnie dziecięcy dwugłosowy. 

Razem prowadził Jan Pieniążek cztery chóry liczące 120 osób ćwiczące pieśni świeckie i religijne. Chodzili na 

śpiew ludzie z Masłowa, Brzezinek, Woli Kopcowej. W 1923r. chór wszedł jako członek do Wojewódzkiego 

Związku Śpiewaczego – jako Chór Włościański. W Pamiętniku Pierwszego Zjazdu Towarzystw Śpiewaczych 

województwa kieleckiego czytamy: „Jest to jeden z nielicznych u nas chórów włościańskich uprawiający z 

zamiłowaniem polska pieśń ludową. Zasługa to dyrygenta – miejscowego organisty Jana Pieniążka”. Zaś w 

grudniu 1926r. „Gazeta Kielecka” pisze o chórze i Pieniążku „Miejscowy Chór Włościański obchodził w ubiegłą 
niedzielę dzień św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu. W wigilię tego dnia odbył się w Domu Ludowym koncert 

połączony z przedstawieniem scenicznym. Publiczność i goście mieli możliwość usłyszeć doskonałych popisów 

zespołów śpiewaczych a w szczególności chóru żeńskiego zasobnego w tak czyste, dźwięczne głosy. Bogaty 

program wykonywany był całkowicie przez miejscowe siły amatorskie – przez włościan – masłowiaków. 

Reżyserował i dyrygował Jan Pieniążek – organista – całą duszą oddany sprawie podniesienia kultury w swojej 

wiosce. Wielkim orędownikiem poczynań Pieniążka był proboszcz ksiądz Józef Marszałek, zachęcając parafian 

do popierania tych działań. W 1927r. Chór Włościański z Masłowa na zjeździe chórów w Kielcach w kinie 

Palace zajmuje II miejsce. W tym roku na miejsce J. Pieniążka przychodzi Antoni Drab kontynuując jego pracę 
już zaawansowaną. W maju 1930r. z chórem zaczyna pracę organista Józef Wojtyna prowadząc chór do 1938r. 

Jan Pieniążek pracując z chórem w Leszczynach utrzymuje nadal kontakty z Masłowem, czego wynikiem jest 

wyjazd zespołu żeńskiego złożonego z chórzystek z Masłowa i Leszczyn do Ruzomberku na Słowację w 1934r. 

Czechosłowacja obchodziła wówczas 70-lecie urodzin księdza Andrzeja Hlinki, który uczciła koncertami 

najlepszych zespołów amatorskich z sąsiednich krajów. Na scenie Ruzomberk masłowski chór w strojach 

regionalnych osiąga duży sukces, zostaje mu wręczony sztandar, z którym zespół wrócił do Polski. W 1945r. po 

wyzwoleniu z rąk okupanta, wraca do Masłowa Jan Pieniążek, pełen zapału podajmuje pracę artystyczno-

społeczną z zespołem. W tym samym domu parafialnym schodzą się masłowianie, by ćwiczyć pieśni polskie, 

regionalne z okolic Masłowa, Mąchocic, Leszczyn, śpiewane na chrzcinach i weselach według harmonizacji 

swego dyrygenta Jana Pieniążka. 

Profesję chóru Masłowskiego słuchają i oglądają rzesze kielczan na pierwszych po wyzwoleniu 

Dożynkach Wojewódzkich. Na stadionie pod Kielcami odtworzono tradycyjne widowisko w obecności władz 

państwowych i wojewódzkich. Na tę okoliczność prasa kielecka pisała: „Najlepiej pod względem artystycznym 

przygotowany był zespół żniwiarzy z Masłowa pod kierunkiem Jana Pieniążka, który inscenizował w całości 

starodawny obrzęd dożynek przeplatając je momentami patriotycznymi i aktualnymi”. Od tego czasu następuje 

nieprzerwane pasmo sukcesów chóru masłowskiego. Zapraszany jest na różnego rodzaju konkursy i uroczystości 

goszcząc w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i innych miastach kraju. Chór uczestniczy w odsłonięciu pomnika 

ST. Żeromskiego w Kielcach, daje koncert na Dożynkach Centralnych w Szczecinie. Razem z Orkiestrą 
Symfoniczną z Kielc w Czarnolesie – rodzinnej wsi Jana Kochanowskiego – uświetnia Zjazd Krajowy literatów 

i historyków literatury polskiej. 

Przemiany społeczne jakie zaszły po wyzwoleniu naszej ojczyzny spowodowały, że chór nie liczył już 
tylu członków jak w okresie jego szczytowego rozwoju. Jednakże tradycja i umiłowanie śpiewu były tak silne u 

masłowian, że chór z powodzeniem kontynuował sukcesję swoich poprzedników. Godzi się w tym miejscu 

przypomnieć, że w 1964r. jego założyciel Jan Pieniążek odznaczony zostaje przez papieża Pawła VI medalem 

„Pro ecclesia et pontifice”. Wzruszony wygłasza płomienną mowę przed biskupem kieleckim stwierdzając, ze 

skromnością … „no bo jakże to, na tylu w diecezjach organistów i uczeńszych i zdolniejszych ode mnie, właśnie 

ja zostałem do odznaczenia przez ciebie arcypasterzu wybrany”. 

Zmieniające się czasy, zmieniający się ludzie wyznaczają rytm działalności artystycznej chóru. Pomimo 

postępu cywilizacyjnego tożsamość masłowian zostaje zachowana. Jednym z powodów, dla których szukają 
kontaktu ze śpiewem, jest tkwiąca w nich potrzeba obcowania z pięknem, gdzie podstawowym walorem 

artystycznym jest prostota i szczerość w wyrażaniu uczuć. 
Przez ostatnie dziesięciolecia Chór Masłowianie, bo taką przyjmuje nazwę, przezywa kolejny renesans. 

Choć już może mniej występuje, to jednak notuje wysokie osiągnięcia na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

Uczestniczy w wielu prestiżowych wydarzeniach o zasięgu lokalnym i krajowym. Działając przy Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu przysparza chwały gminie Masłów tworząc kolejne etapy swojej już 89-letniej historii. 



Rozwój samorządności pozwala na kontakty międzynarodowe, a chór wypełnia doskonale rolę ambasadora 

gminy Masłów będąc kontynuatorem rodzimej kultury narodowej. Poprzeczka postawiona przez Jana Pieniążka 

zostaje utrzymana, a to za sprawą byłego dyrygenta Zygmunta Służewskiego i obecnego dyrygenta Chóru 

Michała Kopcia oraz pasji do śpiewania jaką zostały zaszczepione pokolenia Masłowskich chórzystów. Z 

satysfakcją można stwierdzić, że jest to chór dysponujący wysublimowanymi i dobrze szkolonymi głosami, o 

dużej muzykalności, wyrównany pod względem brzmienia, zdyscyplinowany. 
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Sopran: 

1.      Lucyna Kozubek                      
2.      Stanisława Zagnińska                    
3.      Genowefa Jaros                             
4.      Halina Ksel                                   
5.      Stanisława Radek                          
6.      Janina Lis                                     
7.      Małgorzata Siemieniec                  
8.      Wiesława Kosiak                          
9.      Alicja Moskal                               
10.  Kazimiera Kołomańska                 
11.  Teresa Pedrycz                             
12.  Anita Kowalik                             
13.  Katarzyna Piwko                          
14.  Bożena Gołąbek                           
15.  Joanna Radek                              
16.  Elżbieta Chłopek                         
 
Alt: 

17.    Małgorzata Kumór                      
18.    Sabina Jardel                              
19.    Marianna Samiczak                    
20.    Jolanta Lasek                             
21.    Małgorzata Kozubek                  

22.    Maria Nowacka                          
23.    Elżbieta Styczeń                        
24.    Anna Pióro                                
25.    Małgorzata Szymonek                
26.    Julita Pedrycz                            
 
Tenor: 

27.    Dominik Grzegolec                   
28.    Ignacy Samiczak                       
29.    Jan Pabis                                  
30.    Józef Miernik                           
31.    Stanisław Tutaj                        
32.    Marcin Styczeń                        
33.    Grzegorz Gołąbek                     
 
Bas: 

34.    Marek Ksel                               
35.    Roman Kołomański                  
36.    Stanisław Pedrycz                     
37.    Józef Jedynak                           
38.    Władysław Pedrycz                   
39.    Michał Powązka                      
40.    Piotr Drzewiec                        
41.    Bartek Piśkiewicz           

 


