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Boso przez świat...
„DZISIAJ RUSZAMY W DROGĘ, ŻEBY PRZEŻYĆ PRZYGODĘ!
IDŹMY BOSO POPRZEZ ŚWIAT!”. 

Chyba jeszcze nigdy podczas kolonii parafialnych nie zwiedzi-
liśmy tak wielu zakątków świata! A to wszystko za sprawą hasła 
przewodniego „Boso poprzez świat”, które zaprowadziło nas aż 
na krańce świata. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy w Polsce, gdzie 
trzeba było się dobrze poznać i dokładnie dowiedzieć, na jakie ta-
lenty naszych uczestników możemy liczyć podczas kolonijnej po-
dróży po świecie. No i wyruszyliśmy… 

Egipt, a w nim chrzest na kolonistę, który miał miejsce w pira-
midzie, a wieczorem pasowanie na kolonistę przez… samego Fara-
ona, który przybył do nas ze swą świtą. 

W Wielkiej Brytanii zostaliśmy zaproszeni na bal u Królowej An-
gielskiej, na który każda grupa musiała przygotować prezent dla 
Jej Wysokości: kapelusz, karmnik z ptaszkiem, nowy tron… a na-
wet różowe łóżko (pomysłów nam nie brakowało:)

We Włoszech odwiedziliśmy między innymi Mediolan, w któ-
rym odbył się kolonijny pokaz mody- cóż to były za kreacje! 

Jak na Niemcy przystało, odbyliśmy wycieczkę do Browaru Ży-
wieckiego :)

A jeśli mowa o Igrzyskach Olimpijskich, to tylko w Grecji, a wie-
czorem tańce w tawernie.

Byliśmy także w Brazylii, gdzie chłopcy rozegrali Mistrzostwa 
Kolonii w Piłce Nożnej, a nagrodą był (nie tylko dla zwycięzców) 
pokaz samby wykonany przez kolonistki i ich opiekunki:)

Podróżując po Ameryce wstąpiliśmy do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie odwiedziliśmy Park Miniatur, który mieścił się w…Inwał-
dzie;)

Można by jeszcze wymieniać i wymieniać miejsca, które zwie-
dziliśmy.  Jednak nie pozostaje nam nic innego jak zapewnić tych, 
którzy nie byli na  koloniach, że był to niezwykły czas, a wspomnie-
nia na długo pozostaną w naszych sercach!

Emilka

z

Jeszcze raz dziękujemy Organizatorom:  
Państwu Gabrieli i Krystianowi Jonecko oraz Państwu 
Ilonie i Tadeuszowi Wita za trud, pracę, poświęcenie 
i za możliwość PODRÓŻOWANIA PO NIEZWYKŁYM 
I PIĘKNYM ŚWIECIE! DZIĘKUJEMY!!!

23 września uczczono, w sposób powoli przechodzący do paw-
łowskiej tradycji, Dzień Bez Samochodu. Uczniowie na rowe-
rach, rolkach, hulajnogach ruszyli spod szkoły w stronę Dzielni-
cowego Ośrodka Kultury po to, by dowiedzieć się, jak segregować 
śmieci, dbać o naszą planet, które gatunki zagrożone są wyginię-
ciem i dlaczego. W imieniu dzieci, bardzo dziękujemy nauczy-
cielom i kierownictwu DOK-u za imprezę :).

Magda 

Jak w poprzednich latach, również w tym roku w Dzielnicowym 
Ośrodku Kultury w dniach 27 VI-1 VII odbyły się wakacyjne 
półkolonie dla dzieci. Od godziny 9.00 do 13.00 około 50 dzieci 
w kreatywny sposób spędzało wolny czas. A tegoroczne waka-
cje w DOK-u były... STRASZNE! Uczestnicy pólkolonii spotkali 
się z duchami zamku w Pszczynie oraz w Chudowie. Od tej pory 
upiory, szczygi i utopce nie będą im już  straszne!

Magda

wakacje  
z Duchami

Dzień bez
samochodu
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W czwartek 15 września pod Szkołę Podstawową nr 34 w Pawło-
wie, o nieludzko wczesnej porze, podjechał autokar. Całkiem spo-
ra grupa uczniów z rodzicami (tymi biorącymi udział w wycieczce 
i tymi odprowadzającymi swe pociechy) zaczęła wsiadać do po-
jazdu. Mieli przed sobą długą drogę i bardzo ważny cel podróży 
– zwiedzić Warszawę. Po przeliczeniu wszystkich i sprawdzeniu 
obecności, podróż można było uznać za rozpoczętą. Minęła mniej 
lub bardziej spokojnie (w zależności od tego, czy jechało się au-
tokarem z uczniami, czy tym drugim, w którym siedzieli rodzi-
ce). Pawłowianie zamieszkali w Domu formacyjno- rekolekcyjnym 
na Bielanach – olbrzymim, ładnym budynku z wieloma schoda-
mi i przejściami, więc można było biegać od pokoju do pokoju, co 
okazało się wielką atrakcją. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Cen-
trum Nauki Kopernik, w którym przeprowadzali doświadczenia 
naukowe, dowiedzieli się różnych ciekawostek m.in. z fizyki i psy-
chologii, a nawet stanęli pośrodku bańki mydlanej! Drugiego dnia 
po śniadaniu udali się na Nowe Powązki, po drodze mieli okazję 
z autokaru podziwiać warszawskie zakątki, o których opowiada-
li przewodnicy. Potem przyszedł czas na budynek Sejmu i Sena-
tu RP, po którym zostali oprowadzeni m.in. przez pochodzącego 
z naszej dzielnicy Posła na Sejm RP Tadeusza Witę. W Sejmie, któ-
ry okazał się dokładnie tak eleganckim i dostojnym miejscem, ja-

kie oglądamy w telewizji, zjedli także obiad. Później pawłowianie 
zwiedzili także Muzeum Powstania Warszawskiego, które zadzi-
wiło interaktywnością i poruszyło przerażającymi czasem faktami. 

Powrót do domu przez zakorkowaną Warszawę był dosyć cza-
sochłonny, ale wszyscy uczestnicy wycieczki zadowoleni wrócili 
przed północą do Pawłowa.

Magda

Sejm, powstanie i korki...
cZYLI o TYm, jak Pawłów NawIEDZIł SToLIcę.

Pawłus: Panie Tadeuszu! To już nie pierwsza wycieczka, którą Pan 
oprowadzał po Sejmie... 

Tadeusz Wita: Tak, to prawda, uwielbiam przyjmować gości, 
dlatego w Sejmie odwiedziło mnie już ponad dwadzieścia grup 
wycieczkowych, najczęściej z Zabrza. Mam to dobrze udoku-
mentowane fotograficznie. Bywały to wycieczki szkolne i z za-
kładów pracy, a także grupy organizowane spontanicznie. Cieszę 
się z tego, że prawie zawsze i prawie wszyscy zmieniają zasad-
niczo swój stosunek tak do Sejmu i posłów, jak i do ich pracy. 
Rośnie przekonanie, że losy nas wszystkich zależą od zaanga-
żowania wybranych przedstawicieli, że demokracja wymaga od-
powiedzialności, a polityka może być roztropną troską o dobro 
wspólne. 

P.: A tak na co dzień, czym się Pan zajmuje w Sejmie? Jakie są Pana 
zadania jako posła? 

T.W.: Trudno odpowiedzieć na to pytanie w kilku słowach, ale 
spróbuję. Podstawowa praca w Sejmie toczy się w komisjach. To 
tam wypracowuje się kształt ustaw i właśnie dlatego główna 
sala bywa czasami pustawa. Ja sam oprócz pracy w dwóch ko-
misjach, jestem członkiem pięciu zespołów parlamentarnych 

i dwóch grup bilateralnych. A trzeba pamiętać, że każda rozmo-
wa w gronie poselskim może mieć wpływ na kształtowanie się 
opinii, poglądów i systemu wartości, w jakim wszyscy będzie-
my żyć. Niestety w ostatniej kadencji większość sejmowa prze-
pychała pewne rozwiązania sprzeczne z chrześcijańskim syste-
mem wartości, nad czym ubolewam.

P.: Co daje Panu największą satysfakcję w Pana pracy? 

T.W.: Najwięcej satysfakcji mam z możliwości wykorzystywania 
mojego bogatego doświadczenia życiowego. Oprócz praktycznej 
realizacji inwestycji, mam doświadczenia z pracy w instytucie 
naukowym i własnej działalności gospodarczej. Kiedyś pracowa-
łem nawet w szkole jako nauczyciel, a siedem lat byłem radnym 
w zabrzańskim samorządzie. Ostatnio z ogromną satysfakcją 
zgłębiałem problematykę wspierania innowacji i nowoczesnych 
technologii. Widzę ogromną szansę rozwoju tak dla Zabrza, jak 
i całej Polski. Mamy wielu dobrze wykształconych młodych lu-
dzi, którzy wykorzystując innowacyjne podejście do wszelkich 
problemów będą tworzyć coraz lepsze warunki życia dla wszyst-
kich. Taki spektakularny przykład innowacyjnego podejścia do 
turystyki mamy już w Zabrzu. Tak trzymać!

Emilka

wywiad
DZIEcI BaRDZo mILE wSPomINają wIZYTę w SEjmIE, Po kTóRYm oPRowaDZał 
jE PaN PoSEł TaDEUSZ wITa.... 
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mUZEUm PRL-U

4 | ŚLąSk – TURYSTYcZNa koPaLNIa

W nowym module „Śląsk – turystyczna kopalnia” bę-
dziemy odkrywać przed Wami, Drodzy Czytelnicy, 
miejsca w naszej okolicy, które warto zobaczyć i zwie-
dzić. Dziś zajmiemy się Muzeum PRL-u znajdującym 
się w  Rudzie Śląskiej przy ulicy Zajęczej 42. Przede 
wszystkim miejsce to znajduje się bardzo blisko nasze-
go Pawłowa, dlatego też wybrać się tam można space-
rowym krokiem i z niewielką ilością pieniędzy w kie-
szeni, bo wstęp kosztuje tam tylko 7 zł (normalny) i 4 
zł (ulgowy). Muzeum otwarte jest od środy do niedzie-
li w godzinach 10.00 – 18.00.

Budynki, w których mieści się muzeum, zostały wy-
budowane pod koniec XIX w. przez rodzinę von Balle-
strem i nazwane zostały Dworem Nowa Ruda. Historia 
nie była zbyt łaskawa dla folwarku – po II wojnie świa-
towej został on przywłaszczony przez Skarb Państwa 
i  przemieniony w  Państwowe Gospodarstwo Rolne 
(forma socjalistycznej własności ziemskiej). Po upad-
ku komunizmu zabudowania dawnych PGR-ów popa-
dały w ruinę. Tak samo stało się z Dworem Nowa Ruda. 
Na szczęście w 2002 roku zainteresowano się komplek-

sem budynków i w 8 lat później, 4 czerwca 2010, otwar-
to Muzeum PRL-u. 

 Muzeum jest bardzo interesującym miejscem dla 
tych, którzy PRL przeżyli na własnej skórze, ale tak-
że dla tych, którzy urodzili się po 1989 roku. Oprócz 
ekspozycji stałej w postaci pomników rodem z komu-
nistycznej Polski (sprowadzane są one bowiem z te-
renu całego kraju), zobaczyć można również wysta-
wy czasowe. W 2011 roku nosiła ona nazwę „WIĘCEJ 
– SZYBCIEJ – LEPIEJ, Współzawodnictwo pracy w Pol-
sce Ludowej”, a rok wcześniej „Wystawa – zaczynamy 
od końca czyli XXI rocznica I-szych demokratycznych 
wyborów 4.06.1989”. Ze względu na duże zainteresowa-
nie muzeum ciągle się rozrasta a jego atrakcje są coraz 
ciekawsze. Dla miłośników motoryzacji nie lada grat-
ką będą samochody oraz motocykle, które królowały na 
drogach Polski Ludowej. Interesujące także jest kino, 
w którym prezentowane są kroniki filmowe oraz inne 
propagandowe twory polskiej kinematografii.

pyśka 
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Dzień DrzewaFundacja minionej 
Epoki DRZEwo oD DawIEN DawNa STaNowI ważNY ELEmENT  

w żYcIU cZłowIEka. oBEcNE w RELIgIach I mIToLogIach 
wIELU kULTUR BaRDZo cZęSTo PoSIaDa BogaTą SYmBoLIkę  
I ZwIąZaNE Z okREŚLoNYm gaTUNkIEm wIERZENIa LUDowE. 

Drzewa znane są również ze swojej zdolności do pro-
dukcji  życiodajnego tlenu, dlatego często określa się je 
mianem fabryk tlenu. „Jeden hektar drzew produkuje 
dziennie tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób. Ta sama ilość 
drzew pochłania rocznie taką ilość dwutlenku węgla, 
którą wytwarzają samochody przejeżdżające ponad 100 
tys. kilometrów. Natomiast jedna 60-letnia sosna pro-
dukuje w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi średnio do-
bowe zapotrzebowanie trzech dorosłych osób.” Drewno 
wykorzystywane do produkcji papieru oraz wielu in-
nych przedmiotów użytkowych jest szeroko eksploato-
wanym dobrem natury. Jak widać, drzewa przynoszą 
człowiekowi wiele pożytku. Wiedział o tym także Ju-
liusz Morton, który w 1872r. w Stanach Zjednoczonych 
ustanowił 10 października Dniem Drzewa. W latach 
50-tych Dzień Drzewa zaczęto obchodzić także w Eu-
ropie, a od kilku lat idea ta jest znana i praktykowana 
również w Polsce. Co roku tego dnia na całym świecie 
sadzi się setki tysięcy, jeśli nie miliony nowych drzew! 
Jest to najprostszy sposób zapobiegania zmianom kli-
matycznym, które mogą powstać w wyniku nadmier-
nej produkcji spalin i wycinki lasów. To proekologiczne 
święto ma również za zadanie zwiększać świadomość 
i potrzebę ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży, bo to do nich właśnie nale-
ży przyszłość. Dlatego nie bądźmy obojętni – sadźmy 
drzewa! 

CZY WIESZ, ŻE...

Najwyższym drzewem rosnącym w Polsce jest praw-
dopodobnie mająca 270 lat i  mierząca 51m wysoko-
ści jodła pospolita rosnąca w Świętokrzyskim Par-
ku Narodowym.

Najstarszym drzewem w Polsce jest oceniany na ok. 
1266 lat cis, rosnący w Henrykowie Lubańskim na 
Dolnym Śląsku. 

Sekwoje(Seqoia sempervivens) to najwyższe drzewa 
świata. Jak dotąd najwyższe okazy zostały odnale-
zione na terenie Parku Narodowego Redwood w USA 
w stanie Kalifornia.  Rekordzistki, którym nadano 
nazwy Hyperion, Helios i Icarus – mierzą odpowied-
nio 115,2 m, 114,7 m i 113,14 m wysokości. 

Jednym z najstarszych drzew w Europie jest liczą-
cy ok. 9550 lat świerk, który został odnaleziony 
w Szwedzkim regionie Dalarna.

Sosna zwyczajna jest najliczniej reprezentowanym 
gatunkiem drzewa w Polsce. Stanowi ona ponad 60% 
naszego leśnego drzewostanu.

Cenną właściwością drewna świerkowego jest trzesz-
czenie przy dużym przeciążeniu. Jest to cecha wyko-
rzystywana m.in. w kopalniach, stanowiąca ostrze-
żenie przed grożącym zawaleniem konstrukcji.

Cis należy do drzew najbardziej odpornych na emisje 
przemysłowe, szczególnie dobrze radzi sobie z dzia-
łaniem SO2. Z powodzeniem znosi zanieczyszczenia 
wielkich miast i bywa coraz częściej sadzony w zie-
leńcach i ogrodach. W parkach można aktualnie spo-
tkać około 100 jego odmian.  

Drzewo dające życie lub drzewo jako filar wszech-
świata to wyobrażenia dotyczące drzewa, które 
w zbliżonej formie często pojawiają się w mitolo-
giach oraz religiach całego świata. 

martylajdka
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okoliczny przewodnik kulturalny

W tym  cyklu będziemy zamieszczać wybrane wydarzenia  
kulturalne, które w najbliższym miesiącu będą miały  
miejsce w Zabrzu i okolicznych miastach. W paździer-
niku polecamy:

ZABRZE

2 X | DMiT | Koncert z okazji 89. rocznicy nadania 
Zabrzu praw miejskich

7 X | DMiT | Komeda Możdżera – koncert z progra-
mem z ostatniej płyty pianisty

9 X | Śląskie Rancho | October Fest na Śląskim Ran-
cho

21 X | DMiT | Budka Suflera i Goście: (Urszula, Izabela 
Trojanowska, Felicjan Andrzejczak i Piotr Cugowski)

22 X | DMiT | Gala urodzinowa Radia Piekary

RUDA ŚLĄSKA

4 X | Miejska Biblioteka Publiczna Filia 15 | Święto 
zwierząt w bibliotece. Konkurs na najpiękniejszego 
czworonoga

8 X | Muzeum PRL-u | Żółty jesienny liść – gość spe-
cjalny Stan Borys

14 X | Kino Patria | jubileusz studyjnego kina Patria 
i 10-lecie DKF Ka-Fe In-nI – Projekcja filmu „Rejs”  
reż. M. Piwowskiego oraz koncert Grupy Artystycz-
nej Wywenieni

 
 

GLIWICE

6 X | Śląski Jazz Club | Yanina free wave – projekt-
muzyczny Janusza Yaniny Iwańskiego, zbudowany 
na bazie wcześniejszej formacji YANINA & KaPeLa

7 X | Restauracja Siedlisko | Niezwykłe głosy – Pie-
śni i arie śpiewane przez contratenorów w ramach IV 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Im-
prowizowanej „All’Improvviso”

14 X | Restauracja Siedlisko | Anatomia melancho-
lii – O melancholii i XVII-wiecznych pieśniach an-
gielskich w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Dawnej Improwizowanej „All’Improvviso”

KATOWICE

2 X | Spodek | XIII Śląska giełda kolekcjonerów 2011

6 X | Klub & Restauracja Oko Miasta | Kawiarnia na-
ukowa: poszukacie z nami planet? – gość: prof. An-
drzej Udalski, światowej sławy astronom i odkrywca 
kilkunastu planet spoza Układu Słonecznego

8 X | Hala widowiskowa | Wirtuoz nad wirtuozami – 
Śląska Orkiestra Kameralna

8 X | Spodek | Rawa Blues Festiwal

9 X | Spodek | Chór Alexandrowa

9 X | Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Boche-
nek | W starym kinie – Spektakl taneczny w wykona-
niu Baletu Dworskiego Cracovia Danza

pyśka

w PaźDZIERNIkU PoLEcamY
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wehikuł czasu

życzenia...

Pawłowskie 
specjały

Z niniejszym numerem rozpoczynamy prezentację nowego cy-
klu pt. Wehikuł czasu. Będzie on w formie kalendarium prezen-
tować różnego rodzaju wydarzenia z przeszłości, rocznice, świę-
ta itp., które czasami mogą okazać się dość nietypowe. `

 
1.10 twarcie odcinka linii kolejowej z Opola do Świętochło-
wic przez Gliwice i Zabrze (1845r.)

Nadanie praw miejskich miastu Zabrze (1922r.)

Światowy Dzień Muzyki (UNESCO)

5.10 |  Lech Wałęsa otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla 
(1983r.)

9.10 | Czesław Miłosz otrzymuje Literacką Nagrodę Nobla 
(1980r.)

10.10 | Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Drzewa

Emisja premierowego odcinka serialu Stawka większa         
niż życie (1968r.)

12.10 |  Uruchomiono pierwszy blok elektrowni  
Halemba (1962r.)

14.10 | Dzień Edukacji Narodowej

16.10 | Rozpoczęto wydobycie w KWK Sośnica (1917r.)

23.10 | Polskie Radio Katowice rozpoczna nadawanie progra-
mu przez radiostację gliwicką                                              (1945r.)

24.10 | Dzień Walki z Otyłością

28.10 | Dzień odpoczynku dla Zszarganych Nerwów

31.10 | Światowy Dzień Oszczędzania

Halloween

martylajdka

hISToRYcZNE kaLENDaRIUm

W kąciku PAWŁOWSKIE SPECJAŁY zajrzymy do domów w na-
szej dzielnicy … od kuchni. Osoby, które zachcą podzielić się 
tajnikami kulinarnej działalności, mogą przysyłać przepisy na 
swojej popisowe dania na adres redakcja-pawlusa@wp.pl.  

PLEŚNIAK

Składniki:
1 kostka margaryny
½ szklanki cukru
3 szklanki mąki
4 jajka
3 łyżki cukru pudru
½ proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy
3 łyżki kakao
1 dżem

Przygotowanie masy:
Margarynę wraz z mąką, 4 żółtkami, cukrem pudrem, ½ prosz-
ku do pieczenia i cukrem waniliowym wymieszać na jednolitą 
masę. Gotową masę podzielić na trzy części, do jednaj dodając 3 
łyżki kakao i dokładnie wymieszać. Jedną z dwóch pozostałych 
części krusząc wyłożyć na wysmarowaną margaryną blachę. Na 
wierzch tej masy wyłożyć dżem o dowolnym smaku. Warstwę 
kakaową nakładamy w taki sam sposób jak pierwszą; czyli kru-
sząc na dżem. Po wyłożeniu tej masy ubijamy na sztywną pianę 
4 białka wraz z ½ szklanki cukru i nakładamy ją na warstwę ka-
kaową. Ostatnią część ciasta kruszymy na masę z białek i wkła-
damy do piekarnika o temperaturze 180° na 45 minut.

Smacznego życzy Kazimiera Trombała

Narodziny dziecka, ślub, urodziny, imieniny, jubileusz – to 
chwile, kiedy szczególnie ciepło myślimy o  naszych najbliż-
szych, składamy im najlepsze życzenia i w głębi serca pragniemy, 
by wszystkie się spełniły. Redakcja Pawłusa zaprasza wszyst-
kich Czytelników do dzielenia się tymi radosnymi chwilami na 
łamach naszej gazetki. Życzenia, gratulacje, informacje o na-
rodzinach dziecka można przysyłać na adres redakcja-pawlu-
sa@wp.pl do ostatniej niedzieli miesiąca (na tydzień przed wy-
daniem nowego numeru) – wszystkie zostaną wydrukowane 
w Pawłusie, który w tym roku szkolnym będzie się ukazywał 
zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. 

Redakcja
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Dok zaprasza
ZajęcIa STałE w Dok Pawłów:

PONIEDZIAŁKI
15.00 – 17.00 | próby dzieci muzykujących 
15.00 – 16.00 | zajęcia badmintona dla dzieci
16.00 – 17.00 | kółko plastyczne 
16.00 – 19.00 | zajęcia sportowe (tenis stołowy) 
18.30 – 20.00 | próby chóru mieszanego Lutnia 
18.00 | spotkania Rady Dzielnicy  
(pierwszy poniedziałek miesiąca) 

WTORKI
15.00  – 16.00 | kółko teatralne
16.00  – 18.30 | próby grupy cyrkowej Margerith 
17.30  – 18.30 | pogotowie egzaminacyjne | język polski
18.30  – 19.30 | aerobik 

ŚRODY
15.00  – 16.00 | kółko dziennikarskie 
16.00  – 19.00 | zajęcia sportowe (tenis stołowy) 

CZWARTKI
16.30  – 18.30 | spotkania klubu seniora
18.30  – 19.30 | aerobik – gimnastyka dla pań 
18.30  – 20.00 | próby chóru mieszanego Lutnia 

PIĄTKI
16.00  – 18.00 | próby dzieci muzykujących 
16.00  – 17.00 | pogotowie „Mały naukowiec” | według potrzeb
16.00  – 18.00 | spotkania członków stowarzyszeń | wg potrzeb  

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W PAŹDZIERNIKU
1.10 | udział dzieci i młodzieży w Skarbnikowych Godach – 
– warsztaty ekologiczne przy stoisku „EkoPawłów”
5.10 | wernisaż grupy Gama –
– studentów  III  roku studiów zaocznych we Wrocławiu
14.10 | godz. 10.00 | uroczyste otwarcie sali gimnastycznej  
w Szkole Podstawowej nr 34 w Zabrzu


