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Z życia Koła Zainteresowań
Gorący czas 

w Kole Zainteresowań
W ostatnią niedzielę roku kościelnego, w Nie-

dzielę Wieczności członkinie Koła Zainteresowań 
odwiedziły Parafię Ewangelicko-Augsburską  
w Lędzinach-Hołdunowie. 

Wspólnie z tamtejszymi parafianami przeżywa-
łyśmy nabożeństwo, prowadzone przez proboszcza 
ks. dr Adama Malinę. Przed rozpoczęciem nabożeń-
stwa miałyśmy okazję usłyszeć bardzo ciekawą hi-
storię parafii i zobaczyć w kościele wystawę przy-
gotowaną w związku z Jubileuszem Reformacji. 

Po nabożeństwie zaprosiłyśmy wszystkich na 
wystawę przywiezionych przez nas prac. Na kier-
maszu znalazły się przede wszystkim ozdoby na 
czas adwentu i Święta Bożego Narodzenia, a więc: 
wieńce adwentowe, aniołki, gwiazdki, choinki, Mi-
kołaje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież kwiaty, które są znakiem rozpoznawczym na-
szego koła oraz haftowane kartki na różne okazje.

Miłe chwile przeżyłyśmy także podczas wspól-
nego spotkania przy kawie i ciasteczkach. W czasie 
rozmów okazało się, że kilka osób pochodzi z na-
szych okolic.

W sobotę, 2 grudnia br. w sali sesyjnej w Jawo-
rzu odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark 
został zorganizowany przez Stowarzyszenie Miło-
śników Sztuki w Jaworzu. W ramach współpracy ze 
stowarzyszeniem w Jarmarku po raz kolejny wzię-
ły udział członkinie Koła Zainteresowań. W trakcie 
Jarmarku odbyło się także podsumowanie konkur-
su na „Na najlepsze ciasteczka świąteczne”, orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”. 

W okresie przedświątecznym w „Galerii na 
Zdrojowej” w Jaworzu odbył się kiermasz świą-
teczny. W kiermaszu, jak co roku, wzięły udział 
członkinie Koła Zainteresowań, prezentując swoje 
świąteczne prace.

W niedzielę 10 grudnia br. przedstawiciel-
ki Koła Zainteresowań uczestniczyły w Jarmar-
ku Świątecznym w mieście Strećno na Słowacji. 
Strećno i Jaworze to gminy partnerskie. W grupie, 
która wyjechała z Jaworza, znaleźli się również 
przedstawiciele władz gminy oraz Stowarzyszenia 
Miłośników Sztuki i Stowarzyszenia Nasze Jawo-
rze. Koło Zainteresowań zaprezentowało wystawę 
prac świątecznych, które rozeszły się jak świeże 
bułeczki. Członkinie SMS poprowadziły warsztaty 
dla dzieci, podczas których wykonywały ozdoby 
świąteczne. Przedstawiciele SNJ ugotowali trady-
cyjną polską grochówkę, która cieszyła się dużym 
powodzeniem.
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Parafianie Hołdunowa z zaciekawieniem 
oglądają prezentowane prace

Po kiermaszu pamiątkowe zdjęcie


