
Boże NarodzeNie!
Święty Mikołaj | rozśpiewani | Pierwszy Pawłowski Jarmark Świąteczny
Śląsk – na górniczym szlaku | W ptasim barze | Pawłowskie specjały  

nr 15
12.2011PAWŁUS

PAWŁOWSKI NEWS



PAWŁUS | 15/20112 | WYdarzeNia

Święty Mikołaj! 

rozśpiewani!

idą ŚWięta W SzKoLUdKU

MłodzieżoWY KoNcert W doK-U

Jest taki dzień, w którym zaczyna się naprawdę „czuć” 
zbliżające się święta. Taki dzień, w którym dzieci bez 
oporów wstają z łóżka i taki, który swą magiczną mocą 
sprawia, że są one grzeczne już tydzień przed nim. Tak, 
to 6 grudnia. Dzień, w  którym przychodzi Święty 
Mikołaj. I dla dzieci, i dla dorosłych jest to dzień nie-
zwykły. Pełen ciepła i magii.  

Jak co roku Mikołaj odwiedził też Szkoludek. 
Przywiózł aż 85 paczek dla grzecznych dzieci. Jednak 
nie obyło się bez kilku poważnych przeszkód. Otóż na 
początku Mikołaj wcale nie chciał do nas przyjść, pomi-
mo tego, że niezbyt rozrabialiśmy w tym roku. Jak po-
wiedziały nam dwie pomocniczki Mikołaja, wyjechał 
w podróż i na razie nie chce z niej wracać. Widzieliśmy 
też jego listy z Krakowa, Warszawy, Paryża... Naprawdę 

myśleliśmy, że w tym roku ani Mikołaja, ani prezentów 
nie będzie! Ten kłopot nie przeszkodził nam jednak 
w świetnej zabawie – odtańczyliśmy taniec z zaprzyjaź-
nioną Śnieżynką, a pewien Murzynek nauczył nas śpie-
wać. Namalowaliśmy też piękne obrazy dla Mikołaja 
w nadziei, że może jednak nas odwiedzi.

I tak się stało. Mikołaj nas nie zawiódł! Przyjechał 
do nas prosto ze swej podróży i nawet przyniósł nam 
prezenty! Nie przyjechał sam – razem z nim przybyły 
do nas Elfy, Aniołki i Diabełki.

6 grudnia to dzień magiczny. Niech stanie się on 
świętem, w  którym prócz prezentów, otrzymujemy 
uśmiech, dobre słowo i wzajemną życzliwość. 

Magda

3 grudnia w  Dzielnicowym Ośrodku Kultury 
w Pawłowie odbył się koncert Aleksandry Stryj, Kamila 
Nycha i Vakaii. To kameralne wydarzenie przyciągnę-
ło całą salę widzów, w przeważającej części młodzieży.

Ola Stryj jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego 
nr 3 w Zabrzu. Z powodzeniem wykonuje  poezję śpie-
waną. Wystąpiła przy akompaniamencie skrzypiec, gi-
tary, gitary basowej i akordeonu. Kamil Nych jest ab-
solwentem tejże szkoły, aktualnie studiuje filozofię. 
Wykonywał piosenki ze swej pierwszej solowej płyty, 

do której teksty i muzykę napisał sam. Vakaia to tak 
naprawdę Artur Kazimierczak. Usłyszeliśmy akustycz-
ne fragmenty jego muzycznego projektu, tworzonego 
wspólnie z kolegą.

Jak było? Kameralnie, nastrojowo i  zaskakująco. 
Każdy z wykonawców ma swój własny niepowtarzal-
ny styl i razem tworzyli bardzo interesującą mieszankę. 
Warto było przyjść i posłuchać:)

Czekamy na następny koncert!
Magda
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Jarmark świąteczny!

rozśpiewani!

PierWSzY PaWłoWSKi JarMarK ŚWiąteczNY

Cóż to był za wieczór…! Ale może od początku:) 10 grud-
nia odbył się Pierwszy Pawłowski Jarmark Świąteczny, 
który został zorganizowany przez Dzielnicowy 
Ośrodek Kultury, Radę Dzielnicy Pawłów oraz Zespół 
Szkolno– Przedszkolny nr 6.

Przygotowania trwały od samego rana. A było co 
robić… trzeba było zadbać o scenę, nagłośnienie, ko-
lorowe lampki, choinkę, poszczególne stanowiska dla 
sprzedających, a przede wszystkim trzeba było się za-
troszczyć o to, co było sprzedawane. Zapewne niejed-
na babcia lub mama już dzień wcześniej piekła pyszne 
i kuszące ciasta.

Po wielogodzinnych przygotowaniach rozpoczęło 
się! Na początek przemówili organizatorzy i  zapro-

sili wszystkich do wspólnej zabawy. Następnie część 
artystyczna: występ chóru Lutnia, scholii Liberi Deo. 
Także grupy przedszkolne oraz każda klasa szkoły pod-
stawowej, wraz ze swoim wychowawcą, wystąpiła na 
scenie śpiewając kolędy. A po występie uczniowie ko-
lejnych klas stroili jedną, wspólną, pawłowską choin-
kę. Każda klasa przygotowała konkretny rodzaj ozdób: 
jedni bombki, drudzy łańcuch, a jeszcze inni świeczki…
choinka jak z bajki.

Przez cały czas trwania jarmarku można było zaku-
pić książki, kartki świąteczne, opłatki, świece wigilijne, 
ręcznie robione ozdoby świąteczne, można było także 
wesprzeć akcję UNICEF kupując różne przedmioty. Nie 
mogło także zabraknąć słodkości…ogromna ilość ciast, 
które wyglądały naprawdę smakowicie. A jak na jar-
mark przystało, można było także zjeść pyszną kiełba-
skę z grilla, a osoby dorosłe mogły zasmakować napoju 
rozgrzewającego. Na koniec imprezy zostały zlicytowa-
ne, za prawie 140zł, świąteczne serwetki wyszywane 
przez pana Jana Cygana.

Był to piękny i  magiczny, przedświąteczny czas! 
Niestraszny był nam nawet deszcz, który momentami 
padał z nieba. Najważniejsze, że wszyscy dobrze się ba-
wili i że był to czas spędzony w miłym gronie. Dlatego 
serdecznie dziękujemy Organizatorom Jarmarku oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację! Do 
zobaczenia za rok:)

Emilka
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Śmieci pod lupą. 

4 | aKtUaNoŚci

Projekt ekologiczny został zorganizowany przez 
Miejski Ośrodek Kultury – filia DOK Pawłów przy 
współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 
w  Zabrzu-Pawłowie oraz Rady Dzielnicy Pawłów. 
Skierowany byl on do dzieci szkolnych i przedszkol-
nych, młodzieży gimnazjalnej i  ponadgimnazjalnej 
oraz społeczności pawłowskiej. Celem projektu była 
edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i  dorosłych 
mieszkańców Pawłowa, wykształcenie zachowań pro-
ekologicznych oraz integracja lokalnej społeczności. III 
edycja projektu trwała od marca do grudnia 2011 roku.

Kalendarium projektu:

MARZEC 2011– Wielkie Ekowagary – akcja zorgani-
zowana razem z Zespołem Szkolno– Przedszkolnym 
nr 6 w Zabrzu. W DOK dzieci poznawały regionalne 
zwyczaje związane z pierwszym dniem wiosny, wspól-
nie robiły też ekologiczne stroiki i ozdoby wykonane 
z surowców wtórnych.

KWIECIEń 2011– warsztaty wielkanocne, konkurs 
na najpiękniejszą pisankę, połączony z zajęciami, na 
których uczniowie tworzyli ozdoby wielkanocne z su-
rowców naturalnych – tym razem dzieci robiły ozdoby 
ze słomy. 

MAJ 2011 – „ Akcja Szkło” – młodzież gimnazjalna 
i ponadgimnazjalna zbierała w dzielnicy szkło, które 
zostało odtransportowane do huty w Orzeszu. W trak-
cie pracy młodzieży rozdano posiłek regeneracyjny, 
który wzmocnił siły i pomnożył zapał młodych ludzi. 
Akcja zawsze przynosi spektakularne efekty– miesz-
kańcy Pawłowa przez długie miesiące gromadzą szkło, 
by w odpowiednim czasie przekazać je młodzieży.

Wielka Akcja „Nie znikaj” – poświęcona ochronie za-
grożonych gatunków zwierząt – w  Dzielnicowym 

Ośrodku Kultury dzieci zapoznawały się z ginącymi 
gatunkami, robiły specjalne maski zwierząt. Całość za-
kończyła się przemarszem ulicami Pawłowa i rozdawa-
niem ulotek z informacjami o zaginionych gatunkach.

CZERWIEC/ LIPIEC / SIERPIEń 2011– ekologiczne 
wakacje. Wakacje w Dzielnicowym Ośrodku Kultury 
przebiegły pod hasłem „Nasze ekowakacje – wakacje 
z duchami”. Dzieci wyjechały do Chudowa, poznawa-
ły zabrzańskie parki i skwery, rozmawiały o zdrowej 
żywności, propagowały w rodzinach zasadę segregacji 
śmieci, brały udział w prelekcjach dotyczących historii 
Zabrza. Ciekawym akcentem była też nauka sadzenia 
roślin – tym razem o właściwościach „magicznych” – 
znanych w  tradycyjnej medycynie ludowej. Tak jak 
i w ubiegłej edycji – dzieci opiekowały się zasadzony-
mi przez siebie kwiatami przez cały rok.

WRZESIEń 2011 – we współpracy ze szkołą 
w Pawłowie, zorganizowaliśmy wielką akcję mającą 
na celu propagowanie Dnia Bez Samochodu. Dzieci do 
szkoły przyjechały na rolkach, hulajnogach i rowerach. 
Kulminacyjnym punktem był przejazd środkiem uli-
cy Sikorskiego aż do Ośrodka Kultury. Tam czekały na 
nich liczne konkursy związane z ekologicznym stylem 
życia. Pawłowskie dzieci brały też we wrześniu czyn-
ny udział w Skarbnikowych Godach . Stoisko naszego 
DOK-u propagowało ekologiczne ozdoby – m.in. zdobi-
liśmy płócienne torby stemplami z ziemniaków.

PAźDZIERNIK 2011– powtórka „Akcji Szkło”. 

LISTOPAD 2011– dzieci robiły świąteczne stroiki 
i ozdoby, które potem rozdały na specjalnie zorgani-
zowanej imprezie „EkoMikołaj dla Babci i Dziadka”. 
Pozostałą cześć ozdób z powodzeniem sprzedawano 
na Pierwszym Pawłowskim Jarmarku Adwentowym.

GRUDZIEń 2011– zorganizowaliśmy konkurs na naj-
piękniejszą świąteczną ekokartkę. Wystawę można po-
dziwiać w DOK-u do końca miesiąca. Od 19 grudnia 
zorganizowane zostały również dla dzieci zajęcia pla-
styczne propagujące wytwarzanie ozdób choinkowych 
z materiałów wtórnych oraz warsztaty ceramiczne. Ma 
to być alternatywa dla plastikowych ozdób świątecz-
nych, zalewających nasz rynek

Podsumowaniem proekologicznych akcji był gru-
dniowy wyjazd do Wisły, który był nagrodą dla najak-
tywniejszych uczestników akcji „Śmieci pod lupą czyli 
ekologiczny Pawłów”.

Joanna Chmiel

eKoLogiczNY PaWłóW
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Kopalnie i Śląsk!
4 grudnia swoje święto obchodzą górnicy – repre-
zentanci najbardziej śląskiego ze śląskich zawodów. 
Dlatego też wszystkim górnikom życzę spóźnione: 
SZCZĘŚĆ BOŻE I SZCZĘŚLIWEJ SZYCHTY! a sama 
zapraszam Was Drodzy Czytelnicy do naszej zabrzań-
skiej wędrówki po kopalniach! 

Pierwszym punktem naszej podróży jest Muzeum 
Górnictwa Węglowego. W siedzibie znajdującej się przy 
ul. 3 Maja 19 w Zabrzu zobaczyć można wiele cieka-
wych ekspozycji przybliżających polskie i śląskie tra-
dycje górnicze np. technikę – (Łączność kopalniana, 
Z górniczą lampą przez wieki), pracę górnika (Od ki-
lofa i łopaty do maszyn zespołowych) oraz świat trady-
cji (U górnika gro muzyka, Górnicze stroje) i wierzeń 
(Barbara Święta o górnikach pamięta). Muzeum można 
odwiedzić od wtorku do niedzieli w godzinach: wtorek, 
środa, piątek 9.00 – 15.00; czwartek 9.00 – 18.00; so-
bota 10.00 – 14.00; niedziela 12.00 – 17.00. Cena biletu 
na ekspozycję stałą i czasową to 6 zł (normalny), 5 zł 
(ulgowy). Można również wynająć przewodnika w ję-

zyku polskim (20 zł) lub języku migowym (130 zł) lub 
wykupić wycieczkę objazdową „Niepowtarzalne wieże 
szybowe na Górnym Śląsku” (opłata obejmuje wejście 
na wieżę szybu „Carnall”) – 10 zł. W niedzielę wstęp 
wolny!

Punkt drugi naszej wyprawy to Skansen Górniczy 
"Królowa Luiza" – Oddział Muzeum Górnictwa 
Węglowego ul. Wolności 410. Niestety od 31 marca 
2011 część podziemna skansenu – Sztolnia znajdująca 
się przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu jest nieczynna. 
Ale zobaczyć można rejon szybu „Carnall”, gdzie jest 
pokaz pracy unikatowej parowej maszyny wyciągo-
wej   i zwiedzanie obiektów przyszybowych. Bilet nor-
malny – 5 zł, bilet ulgowy – 3 zł. Muzeum czynne jest 
od wtorku do niedzieli – (wtorek, środa, czwartek, pią-
tek – 8.00 – 14.00; sobota – w uzgodnionych wcześniej 
godzinach oraz niedziela – 10.00 – 13.00). Zwiedzanie 
jest możliwe od wtorku do niedzieli, tylko z przewod-
nikiem, po uprzedniej rezerwacji telefonicznej: tel/fax. 
32 370-11-27   

Trzecim i ostatnim punktem naszej wycieczki jest 
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO ul. 3 
Maja 93. Tam do zwiedzenia są dwa poziomy: 170 i 320. 
Zobaczyć można jeden wybrany poziom lub obydwa 
naraz. Na poziomie 170 możemy obejrzeć ekspozy-
cje górniczych narzędzi, lamp, sprzętu ratunkowego 
oraz piękną wystawę geologiczną. Dodatkowo pozna-
jemy historię kopalni oraz zwiedzamy Izbę Pamięci 
Żołnierzy – Górników. Poziom 320 prezentuje nam 
podziemne korytarze wykute w skałach z wieloma ma-
szynami. Poznajemy tam historię rozwoju maszyn gór-
niczych, sposób fedrowania oraz górniczy dialekt, a to 
wszystko z hełmem górniczym, lampą i pochłaniaczem! 
Zwiedzanie poziomu 170 to koszt: 21 zł – bilet normal-
ny, 18 zł – bilet ulgowy. Poziom 320: bilet normalny – 
26 zł, bilet ulgowy – 21 zł. Bilet na obydwa poziomy to 
koszt: 36 zł – normalny, 31 zł – ulgowy. Konieczna jest 
rezerwacja – tel. 32 275 44 89. Rezerwacje czynne są: 
wtorek, środa: 8.30 – 15.30, czwartek, piątek, sobota – 
8.30 – 19.30,  niedziela – 13.00 – 17.30. Muzeum czynne 
jest: poniedziałek – nieczynne, wtorek, środa – od godz. 
9.00 do 14.30 – ostatni zjazd, czwartek, piątek, sobo-
ta – od godz. 9.00 do 20.00 – ostatni zjazd, niedziela 

– od godz. 13.30 do 18.00 – ostatni zjazd. Uwaga! Dzieci 
mogą zwiedzać poziom 170 m bez limitu wieku wraz 
z opiekunem. Na poziom 320 m dzieci mogą zjeżdżać 
od 7 roku życia. 

Kopalnia Guido realizuje również wiele atrakcji kul-
turalnych takich jak: Muzyka Na Poziomie oraz Teatr 
Na Poziomie. O tym oraz o wielu innych wydarzeniach 
można przeczytać na stronie: http://kopalniaguido.pl/ 

Zapraszam!
pyśka

Na górNiczYM SzLaKU
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W ptasim barze:)
Zima to trudny czas przede wszystkim dla dzikich zwie-
rząt. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz klima-
tyczne, a także poprzez systematyczne zanieczyszcza-
nie i zubożanie środowiska naturalnego przez człowieka, 
znalezienie odpowiedniej ilości pokarmu nadającego 
się do spożycia to dla dzikich zwierząt, które pozostają 
na ten mroźny okres w naszym kraju, zadanie bardzo 
trudne.

Dokarmianie zwierząt to powszechny zwyczaj w na-
szym kraju. Najczęstszą formą pomocy jest zakładanie 
przydomowych karmników dla ptaków. Można je zrobić 
samemu lub zakupić w sklepie. Zanim jednak przystąpi-
my do montażu takiego karmnika powinniśmy zwrócić 
uwagę na podstawowe zasady, jakie powinny towarzy-
szyć dokarmianiu ptaków, ponieważ nasza chęć pomocy, 
choć szczera i prawdziwa, czasami może tym zwierzę-
tom po prostu zaszkodzić. 

Zanim zabierzemy się do montażu ptasiej stołówki 
powinniśmy dostosować rozmiar karmnika do rodza-
ju ptaków, dla których chcemy go przeznaczyć. Jeśli 
karmnik będzie zbyt duży, zaczną posilać się w nim duże 
ptaki, przez co poszkodowane zostaną te najmniejsze. 
Z tego powodu warto postarać się o mniejszy karmnik. 
Jeśli chcemy pomóc także dużym ptakom możemy zo-
stawić im pokarm w odpowiednim miejscu na podwór-
ku. Ważny, nie tylko ze względu na wygodę korzystają-
cych z niego ptaków, jest sam wygląd karmnika. Przede 
wszystkim powinien mieć on zadaszenie. Ochroni ono 
pokarm przed opadami. Istotnym elementem jest rów-
nież podwyższony brzeg podstawy, który zapobiega 
rozsypywaniu się ziaren poza obręb karmnika. Po za-
montowaniu karmnika należy pamiętać o jego regular-
nym czyszczeniu z ptasich odchodów i resztek pokarmu. 
Dzięki temu nie będą się w nim rozwijać groźne dla pta-
ków pasożyty i bakterie.

Pokarm znajdujący się w  karmniku powinien być 
przede wszystkim suchy i świeży. Poza tym, jak to już 
zostało zasygnalizowane powyżej, należy go regularnie 
wymieniać. Co zatem powinno się znaleźć w menu zi-
mowej stołówki? Ptaki możemy karmić przepołowiony-
mi jabłkami, rodzynkami, ziarnami konopi, pszenicy 
lub słonecznika (dla większych ptaków odpowiedniej-
sza będzie kukurydza), jak również płatkami owsiany-
mi, rozdrobnionymi orzeszkami ziemnymi czy goto-
wymi mieszkankami (do kupienia w sklepach). Sikorki 
chętnie skuszą się na słoninę, nie powinna ona jednak 
być słona. Alternatywnym rozwiązaniem jest smalec, do 
którego możemy wtopić np. pszenicę. Wbrew powszech-
nemu mniemaniu zarówno chleb jak i inne pieczywo, 
nie służy ptakom! To samo dotyczy ptaków wodnych, ta-
kich jak łabędzie czy kaczki. Rozmoczone czy spleśnia-
łe pieczywo im szkodzi, dlatego zrezygnujmy z wrzuca-
nia im tego rodzaju pokarmu do wody. Częstując ptaki 

świeżym chlebem czy bułką postarajmy się, aby były 
one pokrojone w drobną kosteczkę i dobrze wysuszo-
ne. Należy również zadbać, by tak przygotowane pieczy-
wo nie rozmakało. Zamiast niego najlepiej zaserwować 
ptakom wodnym mieszankę z owsa i pszenżyta z dodat-
kiem otrąb. Co najważniejsze, pokarm ten powinniśmy 
podawać im w szerokich pojemnikach lub specjalnych 
korytkach.

Zarówno ptaki, jak i inne dzikie zwierzęta, potrzebują 
naszej pomocy podczas zimy. Pomóżmy im zatem prze-
trwać ten trudny okres. Róbmy to jednak z głową, tak 
abyśmy nie wyrządzili tym istotom szkody. 

Ciekawostki: 

Danaus plexippus, czyli motyl monarcha co roku na jesie-

ni masowo migruje z Ameryki Północnej na południe, do 

Kalifornii i Meksyku, pokonując przy tym nawet do 3 tys. 

km. Motyle te zimują w lasach rosnących na wysokości 3000 

m n.p.m. Niektóre z nich zasiedlają obszar ponad 8 hekta-

rów. Pod wpływem ciężaru motyli gałęzie drzew łamią się, 

a same drzewa z upływem czasu obumierają. Po przebudze-

niu ze snu zimowego monarchy kopulują, po czym wyruszają 

w drogę powrotną na północ.

Susły północne przygotowując się do snu zimowego 

nie tylko gromadzą zapasy tłuszczu, ale także dodatkowo 

zwiększają masę mięśniową. Jest to związane z  zimowa-

niem w  bardzo niskich temperaturach (nawet do –23°C). 

Zmagazynowany tłuszcz dostarcza większość energii, ale 

nie zawiera wystarczającej ilości glukozy, w przeciwieństwie 

do białka zgromadzonego w mięśniach.

U zwierząt hibernujących temperatura ciała spada o 25 – 

30°C i może wynosić u chomika (Cricetus cricetu) ok. 6 °C, 

u świstaka (Marmota marmota) 8 – 10°C, a u jeża nawet 1 

– 2°C. Liczba uderzeń serca u jeża zmniejsza się w tym cza-

sie z ok. 180 do 20 na minutę, u świstaka z 220 do 30/min. 

a u nietoperza z 450 do 15 uderzeń na minutę.

Popielica potrafi przespać nawet do 9 miesięcy w ciągu 

roku. Zdarza się, że  zapada w sen zimowy już w sierpniu 

i budzi się dopiero w połowie maja.

Podczas dużych mrozów ptaki stroszą pióra zwiększa-

jąc pomiędzy nimi warstwę powietrza, która działa jak 

termoizolator.

Krety nie zapadają w sen zimowy. Zimę spędzają w spe-

cjalnie przygotowanym i wyścielonym gnieździe zimowym. 

Koło niego zlokalizowana jest spiżarnia, w  której pod-

czas jesieni gromadzone są dżdżownice. Krety  nadgryzają 

dżdżownicom segmenty głowowe niszcząc zwoje nerwowe 

i tak unieruchomione choć żywe służą im za pokarm przez 

cały okres zimy.

martylajdka

zWierzęta ziMą
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Wehikuł czasu Pawłowskie 
specjały

1.12 | ukazało się pierwsze wydanie Polskiej Kroniki Filmowej
(1944r)

3.12 | otwarty zostaje Pałac Młodzieży w Katowicach (1951r)
      start Telewizji Katowice (1957r)
      wysłanie pierwszego SMS-a (1992r)
      zdobycie srebrnego medalu przez polskich siatkarzy na mi– 
      strzostwach świata w Japonii (2006r) 

4.12 | Barbórka (Dzień Górnika)
   Polskie Radio Katowice rozpoczyna nadawanie swoich  

           audycji (1927r)
       otwarcie Planetarium Śląskiego w Chorzowie (1955r)
       zmarł Adam Stanisław Hanuszkiewicz (2011r)

5.12 | Dzień Wolontariusza
      zmarła Violetta Villas (2011r) 

6.12 | Mikołajki
           wprowadzenie w Polsce ujednoliconego systemu miar

      (1964r)
13.12 | wprowadzenie stanu wojennego w Polsce (1981r)
17.12 | Dzień bez przekleństw

        powołanie Totalizatora Sportowego (1955r)
24.12 | Wigilia Bożego Narodzenia
25.12 | Boże Narodzenie
26.12 | drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
27.12 | rząd perski zmienił nazwę kraju z Persji na Iran (1935r)   
               zdobycie bieguna południowego przez Marka Kamińskiego
            (1995r)
28.12 | Międzynarodowy Dzień Pocałunku
31.12 | Sylwester
            opatentowanie pierwszej gry Monopoly przez Charlesa   
            Darrowa (1935r)

        początek zimy stulecia w Polsce (1978r)
        pierwszy koncert australijskiej grupy muzycznej AC/DC 
        (Sydney 1973r)

martylajdka

KaLeNdariUM

ZUPA GRZYBOWA ( Z SUSZONYCH GRZYBóW)

Składniki: 
5 dkg suszonych grzybów, trzy średnie: marchewki, pietruszki, 
ziemniaki, 1 por, ½ średniego selera 

Wykonanie:
Grzyby opłukać, namoczyć na noc, ugotować w tej samej wo-
dzie. Warzywa: marchew, pietruszkę, seler, obrane ziemnia-
ki zetrzeć na grubej tarce, pory kroimy w krążki. Gdy grzyby 
będą na pół miękkie, dokładamy potarte warzywa, gotujemy 
do miękkości. Z masła i mąki przyrządzić zasmażkę, wlać do 
zupy, zagotować. Zupę przyprawić do smaku wegetą, pieprzem 
i natką pietruszki, można też dodać śmietanę i (w wersji diete-
tycznej) jogurt. 

Smacznego! 
życzy pani Czesia Bednarczyk
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doK zaprasza!
8 stycznia godz.15.00 
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połą-
czony z jasełkami w wykonaniu dzieci z pawłowskiego 
przedszkola

12 stycznia godz.10.00
Spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów

14 stycznia godz.18.00 
Spektakl „Diabelskie opowiastki” w wykonaniu dzie-
ci z kółka teatralnego działającego przy pawłowskim 
DOK-u, opłatek dla członków Rady Dzielnicy

21 stycznia godz.20.00 
 Bal Charytatywny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WIERSZ STAROŚWIECKI

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
by wszystko się nam rozplatało, 
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki, 
własne ambicje i urazy 
zaczęły śmieszyć jak kukiełki

Aby wątpiący się rozpłakał 
na cud czekając w swej kolejce, 
a Matka Boska - cichych, ufnych -
na zawsze wzięła w swoje ręce.

ks. Jan Twardowski

Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony 
wzajemnym zrozumieniem, radością płynącą  z  prze-
bywania z najbliższymi oraz odpoczynkiem od co-
dziennej rutyny. 

ZDROWYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIąT!
 
życzy
Krystian Jonecko, Radny Miasta Zabrze
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie
Rada Dzielnicy Pawłów
Redakcja „Pawłusa”

StYczeń W PaWłoWie

Wesołych Świąt!


