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Z życia Koła Zainteresowań

Święta na Starówce
Co roku w grudniu w Bielsku-Białej odbywa 

się impreza „Święta na Starówce”. W dniach 16-18 
grudnia 2016 było to jubileuszowe X otkanie. 
W tym asie na Rynku, na placu Bolesława 
Chrobrego i na ul. Wzgóe odbywał się wielki 
pedświąteny kiermasz, a na scenie pojawiali 
się ayści, któy kolędami wprowadzali bożona-
rodzeniową atmosferę.

Koło Zainteresowań po raz pierwszy mogło 
wziąć udział w tym pedsięwzięciu. Podas 
dwóch dni: piątku i niedzieli nasze stoisko obej-
ała rekordowo duża ilość osób. Tym razem wśród 
prezentowanych prac królowały oywiście ozdo-
by świątene: były to pede wszystkim aniołki, 
gwiazdki, choinki, mikołajki, stroiki świątene, 
ale jak zwykle pojawiły się również koszyki peł-
ne kolorowych kwiatów oraz haowane kaki 
i serwetki.

Choć w te dni aura nie była zbyt yjająca, bo 
mróz nie odpuszał, jednak wao było trochę po-
manąć. Udział w „Świętach na Starówce” okazał 
się bardzo interesującym doświadeniem i jedno-
eśnie okazją do zaprezentowania dorobku Koła 
Zainteresowań tak linej eszy odwiedzających.

Z wizytą w Gołkowicach
Tradycją Koła Zainteresowań są wyjazdy 

w okresie pasyjnym na teren Diecezji Cieszyń-
skiej. W niedzielę 5 marca 2017 pojechałyśmy do 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gołkowicach. 

Tę pierwszą niedzielę asu pasyjnego peżywa-
łyśmy wraz z tamtejszymi zborownikami. Podas 
nabożeństwa włąyłyśmy się aktywnie w liturgię 
popez ytanie Słowa Bożego i pekazanie słów 
pozdrowienia z Parafii w Jawou. Nabożeństwo 
prowadził i kazanie wygłosił probosz Parafii – 
ks. Daniel Ferek. 

Stoisko pykuwało uwagę wielu pechodniów

Ped kościołem w Gołkowicach

Kościół w Gołkowicach

Wypełniony kościół w Gołkowicach
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W wypełnionym kościele wólnie wkroyli-
śmy na drogę do Jerozolimy, ku Golgocie – idąc 
śladem naszego Pana. 

Po nabożeństwie zaprosiliśmy jego uestników 
do sali parafialnej na pygotowaną pez nas wy-
stawę prac łonkiń Koła Zainteresowań. Prezen-
towałyśmy pede wszystkim ozdoby związane 
ze Świętami Wielkanocnymi, naszą wizytówkę 
– wielobarwne kwiaty, a także lalki. Dużym po-
wodzeniem cieszyły się haowane kaki na różne 
okazje, a szególnie na konfirmację. Wielkim za-
skoeniem, ale i radością była dla nas liba osób, 
które pyszły obejeć wystawę i zakupić coś dla 
siebie lub na prezent. 

Po zakońeniu wystawy odbyło się otka-
nie z łonkiniami Koła Pań i ks. Ferkiem. Panie 
pyjęły nas kolorowymi wiosennymi kanapkami 
i słodkimi wypiekami. Mogliśmy także skoszto-
wać filistyńskich ciasteek, które zostały py-
gotowane na Światowy Dzień Modlitwy. Był to 
jednak pede wszystkim as wzajemnych roz-
mów i poznawania się. Goodae ujęli nas swą 
gościnnością.

Spotkanie 
z konrmantami
Dwa otkania Koła Zainteresowań – 26 lutego 

i 13 marca br. – były szególnym peżyciem dla 
jego łonkiń. W te dwa poniedziałki jako goście 
pybyli konfirmanci, realizujący projekt: „Poznaj 
swoją parafię”. Odwiedziło nas łąnie 22 młodych 
ludzi. Podas pierwszego otkania młodzież py-
gotowywała woreki z ryżem, które zostały wrę-
one uestnikom nabożeństwa Światowego Dnia 
Modlitwy, jako symbol Filipin. Niektóy próbo-
wali swych sił w robótkach na szydełku i na dru-
tach.W asie marcowego otkania podzieliliśmy 
się na ty grupy. W grupie pierwszej trwała nauka 
szydełkowania – jej uestniki wykonały róże, 
które zabrały na pamiątkę. Druga grupa uyła się 
hau kyżykowego – próbując wykonać zakładkę 
z kotem. Tecia grupa twoyła kompozycję tech-
niką: tea bag folding yli z wykoystaniem od-
powiednio składanych torebek po herbatkach.Oba 
otkania pyniosły wiele wrażeń i były bardzo 
ciekawym doświadeniem.

Anna Wantulok

Za chwilę zaroi się od gołkowickich paraan

Pamiątkowe zdjęcie z konrmantami

Konrmanci z zaangażowaniem poznawali tajniki robótek ręnych


