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Z życia Koła Zainteresowań

500 serwetek na 500 lat 
Reformacji

Z okazji Jubileuszu Reformacji Parafia Ewan-
gelicko-Augsburska w Istebnej ogłosiła akcję: 
„500 serwetek na 500 lat Reformacji”. Teren 
Trójwsi (szczególnie Konaków) słynie z koro-
nek, stąd pomysł ten nie dziwi. Ks. Alfred Sta-
niek zaprosił do udziału w akcji także człon-
kinie Koła Zainteresowań z Jaworza. Podczas 
akcji udało się zebrać 330 koronek (niestety, 
nie 500). Koło Zainteresowań z Jaworza prze-
kazało 43 serwetki. Część serwetek została wy-
eksponowana na wystawie, której wernisaż 
odbył się 3 sierpnia 2017 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej. Wszystkie serwetki będzie 
można podziwiać na wystawie zorganizowa-
nej w kościele w Istebnej w październiku.

Wystawa „Dziedzictwo religijne i kulturo-
we Ewangelików Trójwsi Beskidzkiej” została 
przygotowana przez ewangelików o ewange-
likach. Wystawa podzielona została na trzy 
części. Pierwsza obrazuje historię Reformacji  
i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. 
Druga omawia rok kościelny i wybrane świę-
ta, a także ważne uroczystości rodzinne prze-
żywane w kościele: chrzest, konfirmacja, ślub, 
pogrzeb. Trzecia część przybliża codzienne życie 
parafii i grup w niej działających np. szkółki 
niedzielne, koło pań, rada parafialna, zespół 

muzyczny, spotkania biblijne, żywa bibliote-
ka. W tej części wystawy można było rów-
nież obejrzeć krótki film, pokazujący kościół  
w Istebnej i fragmenty różnych spotkań para-
fialnych.

W środę, 16 sierpnia br. członkinie Koła Za-
interesowań wybrały się na krótką wycieczkę 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.   
Z wielkim zainteresowaniem zwiedziły opisa-
ną wyżej wystawę. Szczególnie miło było móc 
zobaczyć na niej także własnoręcznie wykona-
ne serwetki. Dodatkowo mogłyśmy obejrzeć 
również XXXV Wystawę Twórczości Ludowej, 
przygotowaną w ramach 54. Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej.

Pierwsze kroki 
w scrapbookingu
Poniedziałkowe spotkanie Koła Zaintere-

sowań 28 sierpnia br. było dla jego członkiń 
niespodzianką. Czekał na nie gość - Pani Anna 
Wiśniewska (parafianka z Jaworza), która zapro-
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ponowała warsztaty scrapbookingu. Zaprezen-
towała kilka swoich prac wykonanych tą tech-
niką; były to kartki, pudełka, upominki. Panie 
oglądały je zauroczone. Dało się jednak słyszeć 
głosy: to za trudne, ja tego nie potrafię, na pew-
no mi się nie uda… Pani Ania zachęciła, by po-
traktować warsztaty po prostu jak czas dobrej 
zabawy. Opowiedziała krótko, czym jest scra-
pbooking - jest sztuką ręcznego tworzenia i de-
korowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami 
rodzinnymi. Nazwa pochodzi od ang. scrapbook, 
oznaczającego taki album. Natomiast sam wy-
raz scrap oznacza skrawek (wikipedia). Po czym 
wszystkie przystąpiłyśmy do stworzenia wła-
snej kartki okolicznościowej. Z przygotowanych 
materiałów, krok po kroku, powoli powstawa-
ły nasze prace pod czujnym okiem instruktorki. 
Do wykorzystania miałyśmy te same materiały,  
a jak okazało się później, powstały zupełnie 
inne kartki, nie było dwóch identycznych. 

Serdecznie dziękujemy Pani Annie Wiśniew-
skiej za przeprowadzone warsztaty. Był to rze-
czywiście czas dobrej zabawy i przyznać trzeba, 
że z minuty na minutę na twarzach uczestniczek 
pojawiał się coraz większy uśmiech. Po spotka-
niu każda wychodziła zadowolona ze swojej 
pracy, niosąc w dłoni piękną, wyjątkową kart-
kę i mogąc z dumą powiedzieć: to ja zrobiłam.

Dożynki w Jaworzu

W niedzielę, 3 września br. odbyły się trady-
cyjne dożynki w Jaworzu. Po raz 21 przeżywali-
śmy w amfiteatrze ekumeniczne nabożeństwo 
dożynkowe, które prowadzili księża Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej i Parafii Rzym-
skokatolickiej. W tym roku kazanie wygłosił  

ks. Andrzej Krzykowski. Podczas nabożeństwa 
śpiewał nasz chór parafialny, a wierni obu 
wyznań włączyli się w modlitwę. 

Tradycją jest wielobarwny korowód dożyn-
kowy, który przybywa do amfiteatru przed na-
bożeństwem, zaś po nabożeństwie można zo-
baczyć obrzęd dożynkowy.  Tegoroczny obrzęd 
prowadził Ewangelicki Chór Kościelny z Jawo-
rza, zaś Gospodarzami dożynek byli nasi para-
fianie, Państwo Halina i Zygmunt Podkówka.

Dożynkom towarzyszą także stoiska rodzi-
mych twórców, wśród nich co roku swoje prace 
prezentuje również Koło Zainteresowań. Sto-
isko koła zaprasza wielością barw i wzorów. 
Wzrok przyciągają kolorowe kwiaty, które sta-
ły się wizytówką naszego koła, lalki, aniołki, 
serwetki, motylki, zawieszki, haftowane kartki 
i inne. Wszystko wykonane z wielką staranno-
ścią, precyzją, a przede wszystkim pasją.
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