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15 grudnia w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbył się
wernisaż wystawy „Pasje mieszkańców Woli Mieleckiej”. Na
wystawie zaprezentowało się 10 twórców. 
 

Wśród artystów znaleźli się : Elwira Przewoźnik – rękodzieło artystyczne, Piotr Cisło – rzeźba, rysunek, Józefa Dyduła – poezja, Maria Bernat –
rękodzieło artystyczne, Janusz Zaremba – rzeźba, malarstwo, Tomasz Bernat- malarstwo, rysunek, Anna Sypek – rękodzieło artystyczne, Elżbieta Jeż –
koronkarstwo, Zbigniew Wicherski – fotografia, Władysław Jeż – wikliniarstwo.

 

Każda praca to swoiste arcydzieło, to dowód ,że wśród mieszkańców Woli Mieleckiej można znaleźć ludzi niezwykle uzdolnionych, spod ręki których
wychodzą obrazy, rzeźby, piękne wiersze , cudowne ozdoby świąteczne, cieszące oczy kartki okolicznościowe, biżuteria, fotografia. To osoby, które w
ciszy rodzinnego domu odnajdują w sobie siły do robienia rzeczy,

o których inni mogą tylko pomarzyć. Wystawa „Pasje mieszkańców Woli Mieleckiej” to premiera cyklu podobnych wystaw, na których Filia Ośrodka
Kultury chciałaby przedstawiać jeszcze wielu , wielu artystów amatorów , których w tej miejscowości nie brakuje.

Wernisaż zaszczycili swoją obecnością :Wójt Gminy Mielec –Józef Piątek, Przewodniczący Rady Gminy Mielec – Jan Kołodziej, członek zarządu powiatu
mieleckiego – Joanna Rębisz, prezes TMZM

w Mielcu – Janusz Chojecki , sołtys Woli Mieleckiej Wiesław Soboń.   Witając zebranych gości , kierownik Filii Bożena Telega powiedziała ,że jest to
nietypowa wystawa, bowiem przedstawia

dorobek artystyczny ludzi, którzy poprzez swoje prace dają innym wiele radości i uśmiechu a sobie wiele satysfakcji z bycia sobą. Każda
prezentowana praca to dowód samodyscypliny, wytrwałości, to poświęcenie wielu godzin dla czegoś wspaniałego. Słowa podziękowań i gratulacji dla
twórców przekazał również Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz Joanna Rębisz i Janusz Chojecki.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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