
nowa sala gimnastyczna!
akcja szkło | Śląsk – turystyczna kopalnia
Kultura odzysku | Pawłowskie specjały | Śpiewnik

nr 14
11.2011PAWŁUS

PAWŁOWSKI NEWS



PAWŁUS | 14/2011 PAWŁUS | 14/20112 | wyDaRzEnia wyDaRzEnia | 3

I stało się. Po długim czasie budowy, żmudnych miesią-
cach oczekiwania w pawłowskiej szkole podstawowej 
nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycz-
nej. Warto zauważyć, że uczniowie nareszcie mają 
Prawdziwą Salę Gimnastyczną, bo ta wcześniejsza była 
za mała, a potem...w ogóle jej nie było. W pewne piątko-
we popołudnie sama odwiedziłam moją dawną podsta-
wówkę po to, by na własne oczy ujrzeć to, o czym tyle 
słyszałam. Istotnie – sala jest świetna! Duża, jasna hala, 
z przestronnymi szatniami i prysznicami. Najbardziej 
zachwycił mnie brodzik do mycia stóp;-)

W trakcie odwiedzin rozmawiałam także z panią 
Moniką Gubernat – pawłowską wuefistką. Zapytana 
o  największy plus sali ze śmiechem odpowiedziała, 
że jej największym plusem, jest to, że JEST. Na niej 
dzieci mogą w końcu normalnie ćwiczyć i porządnie 
się zmęczyć ;). Pani Monika najbardziej zadowolona 
jest z nowych możliwości, jakie daje hala. Na dawnej 
sali gimnastycznej dzieci nie mogły grać we wszyst-
kie gry zespołowe, ponieważ była ona zbyt mała na 
większość zabaw z piłką. Teraz, dzięki koszom, bram-
kom do piłki ręcznej i tablicy do wyświetlania wyni-
ku, uczniowie mogą rozgrywać prawdziwe mecze! 
Trzeba również wspomnieć o Uroczystym Otwarciu 
Sali Gimnastycznej, które miało miejsce 14 paździer-
nika. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć specjal-
nie przygotowane z tej okazji przedstawienie, w któ-
rym, prócz dzieci, grała także ich wuefistka (o czym 

dowiedziała się dopiero na pierwszej próbie).Ale nie 
żałuje: „Muszę przyznać, że próby to była przednia za-
bawa” – mówi pani Monika – „najbardziej bałam się, że 
się pomylę”.  Pomyłek nie było, a przedstawienie udało 
się wyśmienicie!

Rozmawiałam także z dziećmi, ponieważ ciekawiło 
mnie, co one sądzą o nowej sali. Oto wypowiedzi nie-
których z nich.

JUSTYNA, LAT 11
Najbardziej podoba mi się to, że sala jest teraz taka 
jasna.

 
WIKTORIA, LAT 9
Najfajniej jest, jak gram tam w zbijaka i fajnie, że jest 
taka duża i nie musimy się mieścić na małej.

AMELKA, LAT 9
Najbardziej podoba mi się, że można grać w kosza 
i w dwa ognie.

KUBA, LAT 9
Mnie najbardziej podobają się bramki i szatnie.

 
WOJTEK, LAT 8
Super jest to, że w szatni są prysznice. Chciałbym 
z nich skorzystać. Ciekawe, czy woda jest ciepła?
 
KUBA, LAT  7
Najbardziej podoba mi się, że mamy dużo miejsca na 
gimnastyce korekcyjnej.
 

Jak widać- sala cieszy sie dużym powodzeniem. I słusz-
nie. Z całą mą niechęcią do sportu muszę przyznać, że 
na takiej sali z chęcią bym poćwiczyła! Opłacało się 
czekać – Pawłów ma jedną z ładniejszych sal gimna-
stycznych w Zabrzu.
Otwarcie nowej sali gimnastycznej w  Pawłowie to 
ważny moment nie tylko dla uczniów, ale również dla 
wszystkich mieszkańców dzielnicy. Powstanie tego 
obiektu sportowego na terenie Pawłowa było możliwe 
dzięki staraniom i pracy wielu osób; szczególne słowa 
uznania należą się Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6 Małgorzacie Skubacz i Radnemu 
Krystianowi Jonecko.

nowa sala 
gimnastyczna

MAŁGORZATA SKUBACZ:
To najpiękniejsza chwila w  mojej karierze dyrek-
torskiej. Spełniło się marzenie nie tylko moje, ale 
wszystkich dyrektorów pawłowskiej szkoły, którzy 
piastowali tę funkcję. Otwarcie sali gimnastycznej 
z zapleczem sportowym to prawdziwe święto w mie-
ście i naszej lokalnej społeczności. 16 października 
salę gimnastyczną mogli zobaczyć wszyscy miesz-
kańcy Pawłowa. Nie ukrywali zachwytu. Od 17 paź-
dziernika nasi uczniowie i przedszkolaki mają zajęcia 
sportowe na sali. To zupełnie inna jakość nauczania. 

KRYSTIAN JONECKO:
To niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w mojej 
społecznej działalności. Trudności było sporo – ale 
na szczęście wszystkie udało się pokonać.

Magda

sPoRtowE Święto w PawłowiE
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Śląsk – turystyczna 
kopalnia

akcja szkło!

Jarmark adwentowy

niKiszowiEc 

to niE KoniEc…naDal zbiERamy szKło:)

PRzED Świętami

4 | aKtUanoŚci

Na sobotę 15 października prognoza pogody nie była 
zbyt optymistyczna, ponieważ zapowiadano mroźny 
poranek. Ale zdeterminowana młodzież niczego się nie 
boi i dlatego jak zawsze w dzień „Akcji Szkło” wstała 
wcześnie, szybko się ubrała i zgromadziła się pod ko-
ściołem. Tam nastąpił podział na drużyny i wyruszyli-
śmy.  Zwożenie szkła do wyznaczonego punktu poszło 
nam bardzo sprawnie, ponieważ w tym roku byliśmy 
wyjątkowo dobrze zmotoryzowani i mogliśmy szybko 
zwieźć szkło do miejsca, gdzie było ono segregowane 
na białe i kolorowe, a potem tłuczone na dwóch róż-
nych autach. 

Tym razem zbiory nie były tak obfite jak zawsze 
i zebraliśmy 5 ton szkła. Dlatego bardzo dziękujemy 
wszystkim tym, którzy w dzień zbiórki wystawili gro-
madzone szkło przed swoje posesje. To dzięki Państwu 

nasza praca ma sens, a dzięki niej otrzymujemy dofi-
nansowanie do letnich rekolekcji, dlatego jeszcze raz 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Akcja oczywiście nie przebiegłaby tak sprawnie, gdy-
by nie pomoc wielu ludzi! Dlatego bardzo dziękujemy 
Panu Krystianowi Jonecko – pomysłodawcy i koordy-
natorowi akcji. Panu Czekaj, Calow, Leksy, Łakatosz, 
Witosz oraz naszym starszym kolegom, którzy zawsze 
bezinteresownie pomagają nam sprawnie przeprowa-
dzić zbiórkę szkła. Dziękujemy także Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej Pani Małgorzacie Skubacz oraz Jadwidze 
Bernaś za zorganizowanie dla nas posiłku.

DZIĘKUJEMY!
Wdzięczna młodzież.

 Emilka

Wśród pawłowskiej społeczności narodziła się nowa 
inicjatywa – jarmark, który ma wprowadzić miesz-
kańców w  radosny czas oczekiwania na święta 
Bożego Narodzenia. Już 10 grudnia   park na prze-
ciwko Dzielnicowego Ośrodka Kultury rozbłyśnie 
kolorowymi lampkami i wypełni się gwarem  i śpie-
wem. Na straganach można będzie kupić świąteczne 
ozdoby, skosztować „swoiskich” wypieków, posilić się 
kiełbaską z rożna, a także.... wypić małą lampkę grza-
nego wina:) Program artystyczny również przewidu-
je liczne niespodzianki – pawłowskie dzieci już teraz 
ćwiczą kolędy, które zaprezentują przed publiczno-
ścią. Organizatorami imprezy jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny, Rada Rodziców, Rada Dzielnicy oraz 
pawłowski Ośrodek Kultury. Mamy nadzieję, że im-
preza spodoba się mieszkańcom i stanie się, jak wiele 
innych wydarzeń kulturalnych, tradycją pielęgnowaną 
przez lata. Zapraszamy serdecznie!!!!

DOK ZAPRASZA:

1 grudnia – rozpoczęcie konkursu  „Najpiękniejsza 
kartka świąteczna”
6 grudnia- wizyta świętego Mikołaj w DOK-u połą-
czona z licznymi atrakcjami i zabawami dla dzieci

8 grudnia – spotkanie Mikołajowe w klubie seniora
8 grudnia – spotkanie dziewczynek z Grona Dzieci 
Marii z rodzicami i animatorami
10 grudnia – Pierwszy Pawłowski Jarmark 
Adwentowy
13 grudnia – przedświąteczny koncert kameralny 
w sali chóru Lutnia
19 grudnia – warsztaty świąteczne dla pawłowskich 
dzieci, rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza 
kartka świąteczna”
31 grudnia – Bal Sylwestrowy

Joanna Chmiel

Śląsk jest pełen magicznych miejsc, których odwiedze-
nie nie wymaga wielkich nakładów finansowych czy 
czasowych. Dziś zachęcam Państwa do zwiedzenia 
Nikiszowca – katowickiej dzielnicy, powstałej na po-
czątku XX wieku. 

Nikischschacht, Nickischschacht (niem.) czy Ńikisz 
(śl.) wybudowany został w latach 1908-1912, jako osie-
dle robotnicze dla 1200 rodzin górników pracujących 
w  kopalni Giesche. Osiedle wybudowano na terenie 
obszaru dworskiego Gieschewald (Giszowiec), z  ini-
cjatywy koncernu górniczo-hutniczego Georg von 
Giesches Erben. W maju 1924 roku zlikwidowano ob-
szar dworski i Nikiszowiec wraz z Giszowcem został 
włączony do gminy Janów. W 1951 osiedle stało się czę-
ścią nowego miasta – Szopienic. Dziewięć lat później 
Nikiszowiec wraz z Szopienicami został włączony do 
miasta Katowice i od tego czasu wraz z Janowem sta-
nowi administracyjną dzielnicę miasta.

Architektura tego miejsca pozwala na mentalną po-
dróż w czasie i wyobrażenie sobie tego, jak kiedyś wyglą-
dało życie na Górnym Śląsku. Wszystkie bloki zaprojek-
towane przez braci Georga i Emila Zillmann posiadają 
charakterystyczne odmienne fronty, w każdym również 

znajdują się przechodnie bramy oraz wewnętrzne dzie-
dzińce. Projekt obejmował również place zieleni, place 
gier i zabaw dla dzieci, jak również neobarokowy kościół 
katolicki pod wezwaniem św. Anny. 

Koniecznie trzeba zobaczyć: Szyb Pułaski kopalni 
Wieczorek, funkcjonujący od 1910 roku; piękny budynek 
cechowni z malowniczą wieżyczką zegarową; ulicę św. 
Anny, tak ukochaną przez reżyserów i fotografów; budy-
nek Szkoły Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego; 
no i oczywiście kościół św. Anny przy tzw. rynku tj. ul. 
Wyzwolenia. 

Jest to nie lada gratka dla miłośników kina, ponieważ 
dzielnica ta była wielokrotnie filmowana przez takich 
reżyserów jak: Kazimierz Kutz, Radosław Piwowarski, 
Maciej Pieprzyca, Lech Majewski i Janusz Kidawa.

Nikiszowiec 14 stycznia 2011 roku stał się Pomnikiem 
Historii i dodatkowo uznano go za jedno z siedmiu cu-
dów Polski. 

Klimatu tego miejsca nie da się opisać, trzeba tam 
po prostu pojechać! A dojechać można tam m.in. au-
tobusem nr 30 z centrum Katowic, a dokładniej z Alei 
Korfantego (wysiadka na 7 przystanku). 

pyśka
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Współczesna sztuka niejednokrotnie pokazuje, że re-
cykling wcale nie musi być nudny, wręcz przeciwnie! 
Coraz większa grupa artystów i projektantów decydu-
je się wykorzystywać w swojej pracy artystycznej stare, 

„porzucone” przedmioty. Celem działań artystów jest 
między innymi „przywrócenie” ich do życia, co bardzo 
często wiąże się również z zupełnie innowacyjnym za-
stosowaniem danego przedmiotu i nadaniem mu no-
wych funkcji. Przykładów można by mnożyć bez koń-
ca – lampa ze starego durszlaka, fotel z wanny, zegar 
z płyty CD-ROM – pomysły na ponowne wykorzysta-
nie starych sprzętów, póki co, ogranicza jedynie wy-
obraźnia projektantów. Praktycznie na całym świecie 
co jakiś czas odbywają się różnego rodzaju wystawy 
i targi prezentujące kreatywne wykorzystanie starych 
przedmiotów w  nowoczesnym wzornictwie użytko-
wym i przemysłowym. 

Edukacja w  dziedzinie ochrony środowiska oraz 
propagowanie działań na rzecz segregacji i utylizacji 
odpadów sprawiła, że mieszkańcy naszego kraju zwra-
cają coraz większą uwagę na to, co i gdzie wyrzucają. 
W placówkach publicznych takich jak: uczelnie, szkoły, 
urzędy miasta czy biblioteki pojawiają się np. pojemni-
ki na zużyte baterie. Ponadto w wielu miejscach można 
dostrzec kontenery do segregacji odpadów. Niedawno 
w  Sosnowcu odbyły się pierwsze Targi Gospodarki 
Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych, na 
których wystawcy prezentowali najnowsze technolo-
gie, urządzenia oraz metody służące do odzyskiwania, 
recyklingu i utylizacji. 

Rozsądne gospodarowanie odpadami zmniejsza 
zanieczyszczenie środowiska i zużycie surowców na-
turalnych. Dzięki recyklingowi możliwe staje się po-
nowne wykorzystanie materiałów z produktów, któ-
re wydawałoby się, nadają się już tylko do wyrzucenia. 
Korzysta na tym nie tylko nasza planeta, ale także 
my sami. Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, 
zwłaszcza tych nieodnawialnych, stwarza szansę na 
to, że przewidywany okres ich eksploatacji znacznie 
się wydłuży. Jest to równoznaczne z tym, iż z tych sa-
mych surowców będą mogły korzystać także przyszłe 
pokolenia. 

CIEKAWOSTKI

Do wyprodukowania 1 tony papieru trzeba ściąć oko-
ło 17 drzew
Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować 
około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebo-
wanie ponad 2500 ludzi.
Codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na 
składowisko 100 ciężarówek z odpadami.
Około 2 mln ptaków i  ssaków wodnych ginie na 
świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów 
wrzucanych do mórz i oceanów.
Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w zie-
mi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedo-
pałki papierosów po 2 latach.
Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butel-
ki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na 
drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28mln km, 
co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
1 litr zużytego oleju silnikowego wylanego do rze-
ki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 mln li-
trów wody.

martylajdka

1.11 | Wszystkich Świętych
 Zawiązanie się Unii Europejskiej (1993r.)
 Światowy Dzień Wegan

3.11 | wystrzelenie przez ZSRR sztucznego satelity Sputnik 
          z psem Łajka na pokładzie (1957r)
4.11 | Howard Carter (brytyjski archeolog) odnajduje
          w Dolinie Królów grobowiec faraona Tutanchamona
          (1922r.) 
          Emisja pierwszego odcinka serialu M jak miłość (2000r.)
8.11 | Meksyk zostaje podbity przez Hiszpanów na czele                   
           z Hernánem Cortés, który wszedł z wojskiem do
           Tenochtitlanu,  stolicy państwa Azteków (1519r.)
11.11 | Narodowe Święto Niepodległości 
           Święto Orderu Virtuti Militari
13.11 | Władysław Reymont otrzymuje Nagrodę Nobla za 
            powieść Chłopi (1924r.)
14.11 | Dzień Seniora
21.11 | „Krwawa niedziela” w Dublinie (1920r.)
24.11 | Karol Darwin publikuje książkę O powstaniu  
             gatunków na drodze doboru naturalnego (1859r.)
             Śmierć Freddie’ego Mercury, wokalisty brytyjskiej 
             grupy rockowej Queen (1991r.)
25.11 | Światowy Dzień Pluszowego Misia
            Opatentowanie dynamitu przez Alfreda Nobla (1867r.)
26.11 | Premiera filmu Casablanca z Ingrid Bergman
             i Humphrey’em Bogartem w rolach głównych
28.11 | Wyprodukowanie przez FSO pierwszego seryjnego 
            egzemplarza licencyjnego samochodu Fiat 125p (1967r.)
30.11 | Andrzejki
            Zespół Pink Floyd wydaje album The Wall

martylajdka

KalEnDaRiUm

REcycling

MAKOWIEC

Skladniki:
Ciasto: 50 dag mąki, 5 dag drożdży, ćwierć szklanki cukru,  
3 żółtka, ćwierć kostki masła, szklanka mleka. 
Masa makowa: 25 dag maku, 2 łyżki masła, pół szklanki cu-
kru, 2 łyżki miodu, 2 białka, 5 dag rodzynek, 3 łyżki posieka-
nych orzechów laskowych lub migdałów, olejek migdałowy. 
Dekoracja: 3 łyżki dżemu morelowego.

Wykonanie:
Mak opłukać na sitku. Zalać wrzątkiem, pozostawić na noc. 
Następnego dnia gotować ok. 30 minut na bardzo małym ogniu. 
Starannie osączy, przekręcić dwa razy przez maszynkę. Z droż-
dży, ciepłego mleka, łyżki cukru i 2 łyżek mąki przygotować roz-
czyn, odstawić na 15 minut do wyrośnięcia. Dodać resztkę mąki, 
cukier, żółtka, stopione masło i wyrobić ciasto. Gdy zacznie od-
chodzić od rąk, przykryć ściereczką i odstawić na godzinę w cie-
płe miejsce. Do maku dodać cukier, miód, stopione masło, ubitą 
pianę, bakalie i olejek migdałowy. Wymieszać. Wyrośnięte cia-
sto wyjąć na stolnicę oprószoną mąką, rozwałkować na wydłu-
żony cienki prostokąt. Rozłożyć na nim mak, zrolować. Pokroić 
roladę na plastry grubości ok. 4cm. Ułożyć je jeden na drugim 
w wysmarowanej tłuszczem tortownicy- wzorem z maku do 
góry (pierścień obok pierścienia). Pozostawić do wyrośnięcia 
na 30 minut. Piec ok. 45 minut w temperaturze 180°C. Po wy-
studzeniu posmarować rozpuszczonym dżemem morelowym.

Smacznego!
 Życzy Krystyna Cygan
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Śpiewnik
LIBERI DEO 

Dzisiaj spojrzał na mnie Pan 
i ja też spojrzałem na niego, 
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan, 
powiedziałem Mu: kocham Cię! 
 
 
1.Jestem rybakiem Pana, 
zarzucam sieci swe. 
Gdy troski mnie przygniatają, 
chlup, chlup – ja topię się! 
Ja topię się! Aaa, aaa! 
Ja topię się! Aaa, aaa! 
// Cziru riru riru, 
cziru riru riru, 
cziru riru riru, 
ua ha ha ha... //x2
 
2.Jezus mym przyjacielem, 
On ratuje życie me. 
Wyciąga do mnie rękę, 
ja mocno trzymam się. 
Ja trzymam się! Aaa, aaa! 
Ja trzymam się! Aaa, aaa!
 
// Cziru riru riru, 
cziru riru riru, 
cziru riru riru, 
ua ha ha ha... //x2

HYMN

Chwała! Alleluja! Panu cześć! 
Chwała! Niech radosna płynie pieśń!
Dziś uleczmy nią zmęczony świat, niech nabierze 
nowych, pięknych barw.
Chwała! Niech zaśpiewa każdy z nas!
Chwała! Cześć oddajmy jeszcze raz !
Bogu, który stworzył ciebie i mnie, niech popłynie 
dziś radości pieśń.
Wyśpiewajmy dla Pana cały świat,
Wyśpiewajmy tę radość, która w sercach gra. 
Spójrzmy dzisiaj z miłością na każdego z nas i pie-
śnią chwalmy Pana, pieśnią chwalmy Pana, pieśnią 
chwalmy Pana już dziś!

ZESPÓŁ B.D.( BOŻE DZIECI )

Our God is an awesome God 
He reigns from heaven above 
With wisdom, power and love 
Our God is awesome God. 
  
 Polska wersja: 
  
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej 
Króluje nad nami dziś 
Z nieba rządzi w mocy 
miłości, mądrości swej.

Podczas przeglądu „Pieśnią chwalmy Pana” nastąpi 
rozstrzygnięcie konkursu „Moja Rodzina”, na który 
zostały nadesłane zdjęcia z Pawłowa i Zaborza – dziel-
nic, które współorganizują koncert. Profesjonalne jury 
w osobach :

Antoni Cygan – profesor Akademii Sztuk Pięknych 
oraz Tomasz Cichowski – artysta fotografik wyłoniło 
najlepsze prace. Wybrane rodziny otrzymają atrakcyj-
ne nagrody.

 Joanna Chmiel

XVi PRzEglĄD PiosEnKi REligiJnEJ PiEŚniĄ cHwalmy Pana

Finał KonKURsU FotogRaFicznEgo „moJa RoDzina”

Finał konkursu


