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„Kolory – Słowa – Kształty” 

Plenerowa wystawa prac 

lokalnych twórców  
 

Po długim okresie ograniczeń działal-
ności społeczno-kulturalnej, mieszkańcy 
Gminy Zelów mogli spotkać się z lokalnymi 
twórcami i bliżej poznać ich bogatą twór-
czość. Prace plastyczne i wyroby rękodziel-
nicze, wyeksponowane w zielonej prze-
strzeni, stworzyły artystyczną aranżację 
parku, a zelowski rynek zamienił się w 
barwną galerię sztuki.   
 

To wszystko działo się podczas plenero-
wej wystawy, zorganizowanej 15 września br. 
na placu Dąbrowskiego w Zelowie z inicja-
tywy grupy nieformalnej „Arka Kultury” w ra-
mach projektu „Kolory – Słowa – Kształty”. 

Na zelowskim rynku zaprezentowali się 
niemal wszyscy twórcy, działający na terenie 
naszej gminy. Można było oglądać: malarstwo 
olejne, tkaninę artystyczną, ceramikę, rzeźbę, 
witraże, robótki ręczne, haft, biżuterię, ori-
gami, ozdobne opakowania, kartki, obrazy ze 
skóry, zabawki z drewna, wiszące anioły, flo-
werboxy; można było również poznać doro-
bek literacki lokalnych pisarzy.  
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Najmłodsi mieszkańcy Zelowa na plenerowej wystawie  
na placu Dąbrowskiego. 

 
Od samego rana na plac Dąbrowskiego 

przychodzili mieszkańcy i podziwiali wy-
twory umysłów i rąk twórców grodu nad Pil-
sią. Przychodziły także wycieczki dzieci i mło-
dzieży nieomal ze wszystkich zelowskich 
szkół i przedszkoli. Radość na twarzach malu-
chów, zainteresowanie mieszkańców oraz 
chęć pogłębienia wiedzy na temat lokalnych 
artystów i ich twórczości, to wystarczające 
dowody na potrzebę organizowania takich 

form aktywności społecznej, gdzie wszyscy 
mogą współtworzyć lokalną przestrzeń kultu-
ralną.  
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Plenerowa wystawa prac lokalnych twór-
ców była jedną z części realizowanego przez 
nas projektu; drugą część stanowić będą wi-
deowywiady z lokalnymi artystami, prezento-
wane online. Wierzymy, że realizacja naszych 
zamierzeń posłuży do budowania wspólnego 
dobra, jakim jest poznawanie oraz duma z 
dziedzictwa i walorów Gminy Zelów. A w 
przyszłości przyczyni się do kultywowania 
pamięci o twórcach i szacunku dla dziedzic-
twa kulturowego, jako źródła wartości i wzo-
rów oraz twórczej kreacji.  
 

Projekt „Kolory – Słowa – Kształty” dofi-
nansowany jest ze środków Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności w ramach pro-
gramu „Działaj Lokalnie” realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”. 
Wnioskodawcą projektu jest Dom Kultury w 
Zelowie, a jego realizatorem grupa niefor-
malna „Arka Kultury”. 
 
 
 

27. Koncerty Festiwalowe – Zelów 2021 
 

Jasnogórskie Śluby  

Narodu Polskiego  
 

Zelowskie Koncerty Festiwalowe mają 
swoją długoletnią tradycję. Na przestrzeni po-
nad ćwierćwiecza odbyła się bez mała setka 
różnych koncertów, podczas których zapre-
zentowali się artyści nie tylko z Polski i Europy, 
ale nieomal z całego świata. Koncerty te zawsze 
potwierdzały opinię, że muzyka prezentowana 

na najwyższym, artystycznym poziomie znaj-
duje swoich wiernych słuchaczy, a – co najważ-
niejsze – jest ich coraz więcej. Koncerty festiwa-
lowe przez te wszystkie lata wytworzyły w 
świadomości zelowskich melo-manów swoisty 
rodzaj pozytywnych emocji, powodujących, że 
obecność na koncertach dla wielu z nich stała 
się obowiązkiem. Jest to niezwykle budujące, 
szczególnie dla nas, organizatorów, gdyż do-
strzegamy, że nasze propozycje w dziedzinie 
sztuki wyższej, skierowane do zelowian, mają 
sens i głębokie uzasadnienie.  

20 września br. w kościele pw. M.B. Często-
chowskiej zgromadzona publiczność wysłu-
chała koncertu zorganizowanego z okazji ob-
chodów Roku Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.  

„Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego” za-
prezentowali znakomici polscy artyści: aktorka 
i wokalistka – Olga Bończyk, światowej sławy 
skrzypek – Konstanty Andrzej Kulka oraz orga-
nista – Robert Grudzień, honorowy obywatel 
Zelowa.  
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Od lewej: Konstanty Andrzej Kulka, Olga Bończyk  
i Robert Grudzień. 

 
Trzeba przyznać, że to była wielka uczta 

duchowa. „Śluby Jasnogórskie” z 1956 roku na-
pisane przez Prymasa Tysiąclecia podczas jego 
wielomiesięcznego internowania stały się 
wtedy – 65 lat temu – polską kartą praw czło-
wieka – i do dzisiaj wciąż odgrywają rolę na-
szego narodowego dekalogu.  

Pięknie i niezwykle czytelnie podany życio-
rys błogosławionego kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i tekst „Ślubów” powodował, że słu-
chacze chłonęli wypowiadane słowa, a unosiły 
się one w zelowskim kościele niezwykle wy-
soko. Całości dopełniała wirtuozowska mu-
zyka skrzypiec uzupełniana barokową barwą 
kościelnych organów. Cisza i skupienie podczas 
koncertu świadczyły o tym, że słuchacze prze-
żywali coś niezwykłego, coś, co zapewne na 
długo pozostanie w ich pamięci. 
 

Andrzej Dębkowski 
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