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Z życia Koła Zainteresowań

Współpraca z Zespołem 
Regionalnym Jaworze
W dniach 14-15 lipca 2018 w Brennej od-

był się 51. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Ze-
społów Artystycznych. Na deskach amfiteatru 
można było zobaczyć 56 prezentacji -  zespo-
łów regionalnych, zespołów śpiewaczych oraz 
kapel. Wśród nich wystąpił również Zespół 
Regionalny JAWORZE, który zdobył wyróż-
nienie w kategorii zespołów regionalnych za 
prezentację stroju cieszyńskiego. 

Przeglądowi tradycyjnie towarzyszyły sto-
iska twórców współpracujących z poszczegól-
nymi zespołami. Po raz drugi wraz z Zespołem 
Regionalnym Jaworze do Brennej przybyły 
członkinie Koła Zainteresowań, by przez dwa 
dni prezentować swoje prace.

W dniach 18-19 sierpnia 2018 w Bielsku 
Podlaskim w ramach Krajowego Festiwalu 
Zespołów Ludowych odbyło się Ogólnopol-
skie Spotkanie Zespołów Artystycznych OSP. 
Uczestniczyło w nim 16 zespołów z całej Pol-
ski, które w eliminacjach regionalnych zajęły 
najwyższe lokaty. Znalazł się wśród nich także 
Zespół Regionalny JAWORZE. 

Zmaganiom na scenie towarzyszyła wysta-
wa artystów rękodzielników, reprezentują-
cych regiony, z których przybyły zaproszone 
zespoły. Dzięki współpracy z Zespołem Re-
gionalnym Jaworze prace członkiń Koła Zain-
teresowań mogły zostać zaprezentowane na 
wystawie w tak odległym zakątku kraju.

Dożynki w Jaworzu
Tradycyjnie na początku września przeży-

wamy w Jaworzu dożynki. Wielobarwny ko-
rowód dożynkowy zmierza ulicami Jaworza do 
amfiteatru. Tym razem piękna pogoda sprawi-
ła, że w dożynkowym święcie uczestniczyły 
tłumy nie tylko mieszkańców, ale także tu-
rystów i sąsiadów z okolic. Podczas wyjątko-
wego ekumenicznego nabożeństwa dziękowa-
liśmy Bogu za płody ziemi i pracę rolników. 
Prosiliśmy też, by nikomu nie zabrakło chleba, 
byśmy chlebem umieli się dzielić z potrzebu-
jącymi.

Od wielu lat podczas dożynek swoje prace 
prezentują także członkinie Koła Zaintereso-
wań. Na naszym kolorowym stoisku znalazły 
się kwiaty, aniołki, gwiazdki, łapacze snów, 
haftowane kartki i wiele innych cudeniek.

To już 15 lat…
Koło Zainteresowań działa w Parafii Ewan-

gelicko-Augsburskiej w Jaworzu już 15 lat. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 11 września 
2003 roku. Członkinie Koła tworzą grupę ak-
tywnych, twórczych kobiet, które z nici, włócz-
ki kordonku, szydełkiem i igłą wyczarowują 
prawdziwe cuda. Prezentowały swoje prace 
na licznych wystawach w kraju i za granicą. 
Wielokrotnie promowały Parafię  i Gminę Ja-
worze.


