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Z życia Koła Zainteresowań
Konfirmanci z nami

W poniedziałek, 19 lutego br. w spotkaniu 
Koła Zainteresowań uczestniczyła liczna grupa 
tegorocznych konfirmantów. W ramach reali-
zowanego po raz drugi projektu „Poznaj swoją 
parafię” konfirmanci biorą udział w zajęciach 
różnych grup parafialnych: w próbie zespołu 
Cantate, próbie chóru, spotkaniu Koła Zainte-
resowań i Koła Pań oraz grupy młodzieżowej. 

Podczas spotkania Koła Zainteresowań kon-
firmanci mogli zapoznać się z profilami dzia-
łalności Koła i wykonywanymi pracami. Mo-
gli obejrzeć albumy z materiałami z licznych 
wystaw, kiermaszów oraz wyjazdów. Później 
przyszedł czas na naukę i zajęcia praktyczne. 
Konfirmanci mogli wybrać jedną z czterech 
technik: szydełko, haft krzyżykowy, iris fol-
ding, tea bag folding. Każdy podczas zajęć wy-
konał swoje małe dzieło, które mógł zabrać ze 
sobą.

Chorzowskie spotkanie

W 4. niedzielę 
czasu pasyjnego 
członkinie Koła 
Za interesowań 
tradycyjnie wy-
jechały na teren 
Diecezji Katowic-
kiej. Tym razem 
odwiedziły Pa-
rafię w Chorzo-
wie. Wspólnie  
z tutejszymi zbo-
rownikami prze-
żywały nabo-
żeństwo, które 
prowadził ks. Bo-
gusław Cichy – 
proboszcz parafii. 

Przed i po na-
bożeństwie zaprezentowały wystawę swoich 
prac, na której tym razem królowały wiosenne 
kwiaty i ozdoby wielkanocne. Dużym zainte-

resowaniem cieszyły się także haftowane oko-
licznościowe kartki. 

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyła się 
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herbatka parafialna, w której uczestniczyły rów-
nież przedstawicielki chorzowskiego Koła Pań.  
W bardzo serdecznej atmosferze toczyły się roz-
mowy o życiu parafialnym, działalności pań  

w parafiach i planach na przyszłość. 

Przed Wielkanocą
Czas poprzedzający Wielkanoc w Kole Za-

interesowań jest bardzo aktywny. Jak co roku 
prace członkiń Koła zaprezentowane zostały 
w „Galerii na Zdrojowej” w Jaworzu, gdzie  
w dniach 4 - 30 marca odbywa się kiermasz 
wielkanocny.

Prace członkiń Koła było można także po-
dziwiać podczas Jarmarku Wielkanocnego 
w sali sesyjnej w niedzielę 18 marca br. Jar-
mark został zorganizowany przez Stowarzysze-

nie Miłośników Sztuki w Jaworzu, z którym 
współpracujemy.
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