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„Zelowskie 

wątki” w kilku  

odsłonach 
 
(Dokończenie ze strony 20) 
 

Koncerty te zawsze potwierdzały opinię, że 
muzyka prezentowana na najwyższym, arty-
stycznym poziomie, znajduje swoich wiernych 
słuchaczy, a – co najważniejsze – jest ich coraz 
więcej. Koncerty festiwalowe przez te wszyst-
kie lata wytworzyły w świadomości zelow-
skich melomanów swoisty rodzaj pozytyw-
nych emocji, powodujących, że obecność na 
koncertach dla wielu z nich stała się obowiąz-
kiem. Jest to niezwykle budujące, szczególnie 
dla nas, organizatorów, gdyż dostrzegamy, że 
nasze propozycje w dziedzinie sztuki wyższej, 
skierowane do zelowian, mają sens i głębokie 
uzasadnienie.  

18 października 2022 roku w kościele pw. 
M.B. Częstochowskiej zgromadzona publicz-
ność wysłuchała wyjątkowego koncertu. Dla 
zelowskiej publiczności zaśpiewała znana śpie-
waczka operowa Alicja Węgorzewska – wy-
bitna polska mezzosporanistka. Artystce towa-
rzyszyli: młoda ukraińska skrzypaczka Anna 
Prosiekova oraz organista, dyrektor Fundacji 
im. Mikołaja w Radomiu Robert Grudzień.  
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Artyści wykonali wiele utworów z klasyki 

muzyki poważnej, ale nie zabrakło kompozycji 
związanych z liturgią czy napisanych specjalnie 
przez najwybitniejszych kompozytorów mi-
nionych epok.  

Koncert odbył się pod hasłem „Rok Ro-
mantyzmu Polskiego”. Pomiędzy utworami 
muzycznymi teksty polskich romantyków od-
czytali Bartłomiej Pietrzak i Filip Zelmozer 
– aktorzy występujący na co dzień w grupie 
teatralnej, działającej w zelowskim Domu Kul-
tury.  

Pięknie i niezwykle czytelnie i emocjonal-
nie podana muzyka w wykonaniu Alicji Węgo-
rzewskiej oraz słowa wypowiadane przez 
młodych artystów powodowały, że słuchacze 
chłonęli artystyczne popisy, a unosiły się one 

w zelowskim kościele niezwykle wysoko. Cało-
ści dopełniała wirtuozowska muzyka skrzypiec 
młodej artystki z Ukrainy, uzupełniana delikat-
nym dźwiękami wydobywającymi się z orga-
nów Roberta Grudnia. Cisza i skupienie pod-
czas koncertu świadczyły o tym, że słuchacze 
przeżywali coś niezwykłego, coś, co zapewne 
na długo pozostanie w ich pamięci. 

Podobny w charakterze był koncert, który 
odbył się kilka dni później, 23 października br. 
w kościele pw. św. Teodora Męczennika w Ko-
ciszewie. Tym razem swoje niezwykłe umiejęt-
ności wokalne i instrumentalne pokazał znany 
polski wokalista, śpiewak operowy, muzyk, li-
der zespołu Leszcze – Maciej Miecznikowski. 
Towarzyszył mu Robert Grudzień oraz po-
nownie młodzi aktorzy zelowskiej grupy tea-
tralnej „Magiczne Wątki” – Bartłomiej Pie-
trzak i Filip Zelmozer.   
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Maciej Miecznikowski jest artystą osob-

nym, pełnym emocji, znanym z żarliwych inter-
pretacji oraz zaskakujących aranżacji utworów 
zarówno muzyki rozrywkowej, ale i sakralnej. 
Pokazał niezwykły kunszt wykonawczy, na-
wiązując jednocześnie doskonałe relacje z licz-
nie zgromadzonymi słuchaczami. Po raz ko-
lejny okazało się, że profesjonalizm popłaca, że 
tylko w ten sposób można porwać publiczność 
i zaskarbić sobie przychylność słuchających, 
których tego dnia nie brakowało w kociszew-
skim kościele. Nawet południowa pora nie 
przeszkadzała, żeby wypełniony po brzegi 
drewniany, zabytkowy kościółek z XVIII wieku 
stał się świątynią kultury, a koncert ważnym 
artystycznym wydarzeniem, umożliwiającym 
zaspokojenie najbardziej różnorodnych upo-
dobań muzycznych. 
  

Rodzinne pamiątki 
 

Kolejnym etapem projektu było zorganizo-
wanie w Galerii Collage wystawy ukazującej 
pamiątki rodzinne. Na wystawę składają się 
eksponaty, które w przeważającej większości 
przypominają o codziennym życiu mieszkań-
ców Zelowa i okolić. Można było oglądać – 
oprócz starych fotografii – przedmioty wyposa-
żenia kuchni, ubrania, żelazka na duszę, na-
rzuty ludowe, biżuterię, serwisy, instrumenty 
muzyczne, świeczniki, wózki dziecięce – 
wszystko to, co było potrzebne do egzystencji 
mieszkańców. Większość pamiątek pochodziła 
ze zbiorów własnych pracowników Domu Kul-
tury, a także Anny Kimmer i Józefa Pospi-
szyła. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tych pa-
miątek jest zelowskich rodzinach o wiele wię-
cej, ale powierzchnia wystawiennicza znacznie 
ograniczała prezentację. Natomiast najwięk-
szym sukcesem wystawy – cieszącą się dużym 
zainteresowaniem – jest to, że stała się ona in-
spiracją do organizowania kolejnych tego typu 
wystaw – np. pamiątek określonej rodziny. Do-
kumentowanie przeszłości należy ważnych 
działań Domu Kultury.  
 

Podsumowanie 
 

Ostatnim etapem projektu było jego pod-
sumowanie, które odbyło się 24 listopada 2022 
roku. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy 
Domu Kultury oraz zaproszeni goście i partne-
rzy projektu, bez których trudno byłoby o jego 
realizację. W miłej i serdecznej atmosferze dy-
rektor Domu Kultury – Małgorzata Dębkow-
ska – dokonała analizy realizacji projektu. 
Wskazała, że poczynania projektowe w więk-
szości przypadków były kontynuacją wielolet-
nich zadań Domu Kultury i miały przemyślany 
charakter. Podkreślała duże zaangażowanie 
wszystkich pracowników Domu Kultury, wo-
lontariuszy oraz partnerów. Projekt organizo-
wany w roku jubileuszu 65-lecia nadania praw 
miejskich Zelowowi. 

Projekt „Zelowskie Wątki” dofinasowany 
był ze środków Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanej przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie 
Dobroczynne „RAZEM”.  
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