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Z życia Koła Zainteresowań

Święta już nadchodzą
Adwent jest asem oekiwania na pyjście 

Bożego Syna do ludzi. Powinniśmy się do tego 
pygotować. Ma to być zatem as powagi 
i skupienia, ale i radości. Czas, w którym zastana-
wiamy się, w jaki osób najgodniej powitamy 
i pyjmiemy niebiańskiego Gościa. Gdy o-
dziewamy się pybycia gości do naszego domu, 
odświętnie go do tego pygotowujemy, także na 
urodziny Jezusa świątenie pystrajamy nasze 
otoenie. Z okazji świąt obdarowujemy się rów-
nież prezentami, rawiając innym radość. 

Członkinie Koła Zainteresowań na długo 
ped adwentem pygotowują różne ozdoby 
i upominki, gdyż grudzień to okres wielu wystaw 
i kiermaszów. W tym asie największym zainte-
resowaniem cieszą się oywiście ozdoby świą-
tene: aniołki, gwiazdki, dzwoneki, Mikołajki, 
choinki; haowane kaki na różne okazje i jak 
zawsze – nasza wizytówka - kosze pełne zrobio-
nych na szydełku wielobarwnych kwiatów.

W tym roku dzięki wółpracy ze Stoway-
szeniem Miłośników Sztuki w Jawou ped-
stawicielki Koła Zainteresowań uestniyły 
w kiermaszu, który odbywał się 29 i 30 listopada 
w holu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. 
Dla petentów było to zapewne zaskoenie, ale 
z zaciekawieniem oglądali wystawione prace.

W niedzielę 4 grudnia br. łonkinie Koła po 
raz pierwszy gościły na „Posiadach”, organizowa-
nych cyklinie pez Towaystwo Miłośników 
Jawoa. „Posiady” odbyły się w „Galerii pod 
Groniem” w Goodarstwie Agroturystynym 
Państwa Steklów w Jawou. Pan Piotr Stebel 

bardzo interesująco zaprezentował temat: „Korsy-
ka – wya Napoleona”. Uestnicy otkania mieli 
okazję obejeć także niewielkie stoisko pygoto-
wane pez nasze pedstawicielki.

W „Galerii na Zdrojowej” od 28 listopada do 23 
grudnia 2016 odbywa się kiermasz świąteny. Jak 
co roku można tutaj zobayć również prace łon-
kiń Koła Zainteresowań.

Tradycyjnie od kilku lat Stowayszenie Miło-
śników Sztuki w Jawou organizuje Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. W niedzielę 11 grudnia br. w sali 
sesyjnej Uędu Gminy w Jawou po raz kolejny 
wzięło w nim udział Koło Zainteresowań. 

W dniach 16-18 grudnia w Bielsku-Białej od-
bywa się impreza „Święta na Starówce”. Po raz 
pierwszy będzie w niej uestniyło także Koło 
Zainteresowań – relacja w następnym numee 
Informatora Parafialnego. 
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Prezentacja prac w „Galerii pod Groniem”

Prezentacja prac w „Galerii na Zdrojowej”

Załatwić rawy w uędzie i coś zakupić


