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W poniedziałkowe popołudnie w Ośrodku Kultury w Chorzelowie odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej pt. „Wielkanoc - Tradycje i
Współczesność”. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami, przez uczniów Przedszkoli i Szkół
Podstawowych Gminy Mielec oraz ogłoszenia wyników konkursu.

Z Wielkanocą związanych jest wiele zwyczajów. Część z nich wywodzi się z wierzeń chrześcijańskich i tradycji starosłowiańskich. Dlatego głównym
celem konkursu plastycznego było propagowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat
znaczenia symboli, kształtowanie zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą ludową oraz rozwijanie wrażliwości plastycznej.

– Pod każdym względem był to konkurs wyjątkowy. Sama tematyka związana z Wielkanocą już jest niezwykła, do tego kreatywność i pomysłowość
naszych artystów oraz olbrzymia ilość prac sprawiły, że początek Wielkiego Tygodnia wprowadza nas w świąteczny klimat. Postanowiliśmy, aby poza
wielkością prac nie ograniczać naszych twórców i mamy tego wspaniałe efekty – powiedział w trakcie otwarcia wystawy Damian Małek, dyrektor
SOKiS.

– Wejście na tą salę wprowadza nas w inny, dobry nastrój i jest to przełożenie tego co czują dzieci. Ich świat jest piękny i kolorowy, co możemy
zobaczyć w przygotowanych pracach. Jest ich naprawę dużo, co świadczy dobrze nie tylko o młodych mieszańcach naszej Gminy ale i ich rodzicach,
którzy angażują się w różne inicjatywy. Gratuluje wszystkim, zarówno artystom, rodzicom, nauczycielom i opiekunom oraz pracownikom Ośrodka
Kultury za wspaniałe przygotowanie nas do Świąt Wielkanocnych – zwrócił się do zebranych Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

– Przyłączam się go gratulacji i jestem pełen podziwu dla ilości, jakości i techniki wykonanych prac. Chociaż wystawa będzie otwarta jeszcze w
okresie poświątecznym zachęcam wszystkich szczególnie teraz w Wielkim Tygodniu do zobaczenia efektów twórczości naszych dzieci i młodzieży –
dodał obecny podczas wernisażu Stanisław Głaz, Radny Gminy Mielec.

Na podstawie regulaminu konkursu, komisja artystyczna w składzie Joanna Halik, instruktor plastyki DK w Przecławiu oraz Marta Załucka, instruktor
plastyki w SDK Mielec kierując się kryteriami zgodność z tematem Konkursu, pomysłowością i oryginalnością kompozycji oraz estetyki wykonania po
dokonaniu oceny 335 prac postanowiło przyznać 39 równoznacznych nagród i 33 wyróżnienia.

 

Wyniki konkursu oraz galeria zdjęć jest dostępna na stronie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie.
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