
PAW £ U S
PAW£OWSKI NEWS

nr 23   III  2013

Radosnych œwi¹t Wielkiej Nocy,
prze¿ytych w zgodzie ze œwiatem,

wiary w urzeczywistnienie
najskrytszych marzeñ, 

nadziei na ³aski 
Zmartwychwsta³ego Chrystusa

¿yczy
Krystian Jonecko, Radny Miasta Zabrze

Rada Dzielnicy Paw³ów
Dzielnicowy Oœrodek Kultury w Paw³owie
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Wielkanoc czasem refleksji i modlitwy

Za parê dni najwa¿niejszy dla chrzeœcijan czas –  Zmartwychwstanie Pañskie. Z tej 
okazji poprosi³am ks. proboszcza Józefa Krakowskiego o kilka refleksji na temat 
dawnych tradycji œwi¹tecznych oraz wspó³czesnego prze¿ywania Wielkanocy.

Ksiê¿e Proboszczu, dziêkujê, ¿e zgodzi³ siê 
Ksi¹dz na udzielenie nam krótkiego wywia-
du. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami 
Wielkiej Nocy chcia³am zapytaæ, jak Ksi¹dz 
w dzieciñstwie spêdza³ te œwiêta?
U mnie by³o troszkê inaczej ni¿ w wiêkszoœci 
rodzin, gdy¿ niestety Mama wczeœnie zmar³a,             
a nad wszystkim czuwa³a babcia.
Czy w zwi¹zku z tym mia³ Ksi¹dz jakieœ inne, 
dodatkowe obowi¹zki? Takie typowo przy-
ziemne, jak np. sprz¹tanie czy gotowanie?
Babcia nam tylko gotowa³a i pra³a, a my, ca³e 
nasze rodzeñstwo, czyli dwa lata starsza siostra 
i m³odsza o szeœæ lat, zajmowaliœmy siê pozo-
sta³ymi sprawami, generalnie zwi¹zanymi z do-
mem - zakupy, sprz¹tanie.
Pisanki równie¿?
Tak owszem, pisanki te¿. Zazwyczaj by³y u nas 
jajka gotowane w cebuli. Tata posiada du¿e 
zdolnoœci manualne, wiêc skrobi¹c czymœ 
ostrym na tych pisankach, piêknie je ozdabia³.  
A w szkole malowaliœmy, oklejaliœmy pisanki              
i przynosiliœmy do domu. 
PrzejdŸmy teraz do sfery duchowej i sposobu 
prze¿ywania œwi¹t wtedy i dziœ. Czy pod tym 
wzglêdem wiele siê dla Ksiêdza zmieni³o?
Tak, zdecydowanie. To jakby dwa ró¿ne etapy. 
Kiedy by³em ma³y, sam bra³em udzia³ w Tri-
duum, a teraz jestem tym, który mu prze-
wodniczy. Ka¿dego roku jednak prze¿ywam 
œwiêta inaczej, co rok cz³owiek jest dojrzalszy. 
Mój tata by³ i koœcielnym, i kancelist¹ w ro-
dzinnej parafii, wiêc uczestniczy³em w Tri-
duum nie tylko w sposób fizyczny i  duchowy, 
ale te¿ od tej strony "logistycznej", przygo-
towuj¹c najpierw w zakrystii to wszystko, co do 
dobrego  prze¿ycia tych wyj¹tkowych Dni od 
strony liturgicznej jest potrzebne: naczynia, 
szaty liturgiczne, czyœci³em dzwonki, latarnie 
itp. Jest to dla mnie niew¹tpliwie ogromne 
doœwiadczenie, które u³atwi³o mi dzisiejsz¹ 
pos³ugê. 
Czy uwa¿a Ksi¹dz, ¿e inne by³oby to du-
chowe prze¿ywanie œwi¹t, gdyby by³ Ksi¹dz 
osob¹ œwieck¹?
Przypuszczam, ¿e tak. Na pewno!!! Nigdy bym 
nie doœwiadczy³ tego, co doœwiadczam jako

 kap³an. 
Czy zauwa¿y³ Ksi¹dz spadek wartoœci œwi¹t, 
mniejsze ich celebrowanie wspó³czeœnie? 
Muszê przyznaæ, ¿e na pewno tak siê dzieje, 
lecz, z czego jestem bardzo zadowolony, nie 
odczuwam tego w naszej parafii. Cieszê siê 
wraz z innymi kap³anami obecnymi na Tridu-
um, ¿e a¿ tylu ludzi przysz³o na Ceremonie 
Wielkiego Tygodnia. Tak¿e, odk¹d jestem                  
w tutejszej parafii, wierni zawsze chêtnie                   
i  licznie anga¿uj¹ siê najpierw w przygo-
towanie Triduum Paschalnego, a potem w nim 
uczestnicz¹ jako lektorzy, komentatorzy czy 
kantorzy. 
Wiadomo jednak, ¿e najwiêcej ludzi przycho-
dzi do koœcio³a "z tradycji" w Œrodê 
Popielcow¹, by posypaæ g³owy popio³em                  
i Wielk¹ Sobotê, aby poœwiêciæ pokarmy. 
Niestety, ró¿nie to bywa z niedzieln¹ Msz¹ 
Œwiêt¹. Tu zauwa¿y³em wyraŸny spadek 
liczby osób uczêszczaj¹cych na Eucharystiê. 
Mo¿e jest to spowodowane niedogodnymi dla 
parafian godzinami odprawienia Mszy                    
w niedzielê w naszym koœciele. Wiem, ¿e wielu 
parafian uczestniczy  w Mszy Œwiêtej  nie-
dzielnej w innych koœcio³ach naszego miasta       
w najbardziej dogodnym dla siebie czasie. 
Cieszy natomiast fakt, ¿e jest du¿o nowych 
twarzy w naszym koœciele - ludzi, którzy 
regularnie do nas przychodz¹. Nawet kolejna 
para m³odych chc¹ca zawrzeæ sakramentalny 
zwi¹zek ma³¿eñski, postanowi³a pobraæ siê              
w naszym koœciele, mimo i¿ obydwoje s¹ 
spoza naszej parafii, poniewa¿ byli u nas kilka 
razy na Mszy Œw. i bardzo im siê podoba atmo-
sfera w naszej œwi¹tyni i sposób sprawowania 
Liturgii. Cieszy mnie to, tym bardziej, ¿e chc¹ 
tak wa¿n¹ chwilê w ¿yciu prze¿yæ w naszym 
koœciele.
Na koniec ju¿ proœba o specjalne ¿yczenia 
dla czytelników „Paw³usa”. 
¯yczenia sk³adam zawsze w œwi¹teczn¹ Nie-
dzielê, wiêc zapraszam serdecznie wszystkich 
do koœcio³a  Jednak¿e oczywiœcie wszystkim 
¿yczê zdrowych i b³ogos³awionych, radosnych 
i spokojnych œwi¹t. 

Isia
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Wydarzy³o siê w DOK-u...

Pracownia ruszy³a!!!
Nikt chyba nie przypuszcza³, ¿e tajemniczy 
przedmiot, który na dobre rozgoœci³ siê ju¿                 
w jednym z pomieszczeñ DOK-u, przyniesie ty-
le radoœci. Piec ceramiczny, bo o nim mowa, zys-
ka³ ju¿ szerokie grono wielbicieli. Pierwsze za-
przyjaŸni³y siê z nim dzieci, które na cotygo-
dniowych zajêciach plastycznych robi¹ praw-
dziwe cuda, które po-
tem szkliwi¹  i wypala-
j¹. Ale i doroœli zaczêli 
ju¿ swoje warsztaty.               
8 marca, w Dzieñ Ko-
biet, grupa pañ spotka³a 
siê w DOK-u i zaczê³a...  
lepiæ. Mo¿na by³o zre-
alizowaæ swoje pomy-
s³y na gliniane naczynia 
b¹dŸ rzeŸbê i po wypa-
leniu zabraæ je do domu.
Panie zgodnie stwier-
dzi³y, ¿e to niezwykle 
twórcze i ...relaksuj¹ce 
zajêcie i ju¿ zapisa³y siê na nastêpne spotkanie.

Zajêcia dla dzieci i doros³ych prowadzi pani 
Alicja Kozub, pedagog z wykszta³cenia i za-
mi³owania. Jej entuzjazm jest zaraŸliwy, a pogo-
da ducha przyci¹ga ma³ych i du¿ych wielbicieli.
Dla zainteresowanych podajemy terminy i  go-
dziny kó³ka plastycznego:
wtorek – godz.16.00-16.45 - dzieci m³odsze
wtorek – godz.16.45- 17.30- dzieci starsze
Uwaga! Zajêcia dla dzieci s¹ bezp³atne.
O warsztaty dla doros³ych prosimy dowiadywaæ 
siê telefonicznie 32 275 12 86, mailowo 
dokpawlow@op.pl lub znaleŸæ nas na 
facebooku pod has³em dok paw³ów.  

Ekowagary
Tegoroczny Pierwszy Dzieñ Wiosny paw³ow-
skie dzieci przywita³y pod has³em: Idzie wios-
na, bydzie gryfnie! Wykonywaniu ekologi-
cznej marzanny z materia³ów wtórnych 
towarzyszy³y œl¹skie has³a: Plastik, kolego, 
wciepuj do hasioka ¿ó³tego; Nie  szteruj Ziemi 
- nie ciep abfali byle kaj.
Na zakoñczenie 
(jak przysta³o na 
ekowagary) ma-
rzanna nie zo-
sta³a utopiona, 
ale roz³o¿ona na 
sk³adniki, które 
odpowiednio po-
segregowano.
W ten sposób tra-
dycja zosta³a za-
chowanna, a na-
sza planeta nie  
zosta³a zaœmie-
cona .

Ekopisanka
25 marca odby³y siê œwi¹teczne warsztaty, 
podczas których uczniowie szko³y podstawowej 
wykonywali ekologiczne zaj¹czki wielkanocne 
(wykorzystywali tekturowe czêœci bloków, 
które zwykle s¹ wyrzucane). Og³oszono tak¿e 
laureatów konkursu na ekopisankê. Grand prix 
zdoby³ Julian Borys³awski, w kategorii klas 
m³odszych pierwsze miejsce zaj¹³ Micha³ 
Kostelski, a wœród starszych dzieci nagrodzona 
zosta³a Jesica Kujat. Niektóre pisanki 
prezentowa³y nowatorskie podejœcie do tradycji 
wielkanocnych (np. pisanka   ozdobiona œrub-
kami) i œwiadcz¹ o wyj¹tkowej pomys³owoœci 
autorów. 
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Patroni Paw³owskich ulic 

Obroñcy Westerplatte

W okresie miêdzywojennym na Westerplatte     
w Wolnym Mieœcie Gdañsk znajdowa³a siê pol-
ska Wojskowa Sk³adnica Tranzytowa. Zgodnie 
z postanowieniami Ligi Narodów z 9 grudnia 
1925 Polska uzyska³a prawo do stacjonowania 
oddzia³u wartowniczego w sile 88 ¿o³nierzy.         
31 grudnia 1925 Polska przejê³a teren Wester-
platte.

W 1939 wobec zaostrzenia siê stosunków 
niemiecko-polskich za³ogê Westerplatte 
wzmocniono do oko³o 210 ¿o³nierzy.
Dowódc¹ za³ogi by³ mjr Henryk Sucharski,                
a jego zastêpc¹ kpt. Franciszek D¹browski. Na 
Westerplatte by³y 4 betonowe wartownie                 
i przystosowane do obrony koszary oraz willa 
podoficerska; w sierpniu zosta³y zbudowane 
umocnienia polowe. 
25 sierpnia 1939 przyby³ do Gdañska pod 
pretekstem "wizyty kurtuazyjnej" niemiecki 
pancernik Schleswig-Holstein. 1 wrzeœnia                 
o godz. 4:48  otworzy³ on na Westerplatte ogieñ 
z 11 dzia³. Jednoczeœnie za³ogê zaatakowa³a 
kompania szturmowa marynarki z pancernika. 
Atak ten i nastêpny zosta³y odparte. 
Od 2 wrzeœnia Niemcy prowadzili dzia³ania 
oblê¿nicze.
£¹cznie w walkach o Westerplatte wziê³o 
udzia³ co najmniej 650-700 ¿o³nierzy niemiec-
kich. 7 wrzeœnia, o godz. 10.15, po 7-dniowej 
walce za³oga Westerplatte skapitulowa³a.
Przez kilkadziesi¹t powojennych lat obrona 
Westerplatte owiana by³a niekwestionowan¹ 
legend¹, a bohaterem zosta³ okrzykniêty 
dowódca Sk³adnicy mjr Henryk Sucharski. 
Pojawiaj¹ce siê jednak, przynajmniej od 
kilkunastu lat, publikacje ukazuj¹ zupe³nie 
inny obraz obroñców. Wskazuj¹ przede 
wszystkim na za³amanie dowódcy i przejêcie 
komendy przez jego zastêpcê kpt. Franciszka 
D¹browskiego, opisuj¹ próby poddania 
sk³adnicy w pierwszych dniach walk oraz bunt 
¿o³nierzy.

malaga

Savoir-vivre na co dzieñ

O zachowaniu przy  

Zasady savoir-vivre obowi¹zuj¹ nas przy stole 
podczas wszelkiego rodzaju przyjêæ i uroczy-
stoœci, ale tak¿e podczas codziennych posi³ków 
i spotkañ w gronie rodzinnym czy ze znajo-
mymi. Kiedyœ zasady obowi¹zuj¹ce przy stole 
by³y bardzo rygorystyczne, ale czasy, a wraz             
z nimi ludzie, zmieni³y siê. Zmieni³ siê te¿ ko-
deks dobrych obyczajów. Wiele regu³ pozosta-
³o jednak aktualnych a¿ do dzisiaj i warto o nich 
pamiêtaæ. 
Oto kilka zasad:

Dla gospodarzy:
?Wszystkich goœci witamy jed-
nakowo  serdecznie.
?Muzyka nie mo¿e byæ zbyt 
g³oœna, by nie zag³uszaæ rozmowy.
?Gospodarz domu nie powinien zajmowaæ miej-
sca, dopóki wszyscy goœcie nie usi¹d¹.
?Gdy podajemy konkretn¹ godzinê rozpoczêcia 
przyjêcia nale¿y zaczekaæ pó³ godziny na wszys-
tkich goœci – po up³ywie tego czasu mo¿na zasi¹œæ 
do sto³u.
?Potrawy podaje siê zawsze z lewej strony 
siedz¹cego goœcia, tylko napoje i zupy z prawej. 
Opró¿nione talerze zabieramy z prawej strony, 
czyste podajemy z lewej.
?Kiedy mo¿na sprz¹taæ nakrycie goœcia? Je¿eli 
nóŸ i widelec le¿¹ na talerzu skrzy¿owane lub sty-
kaj¹ siê koñcami tworz¹c odwrócona literê V, zna-
czy to, ¿e nasz goœæ jeszcze bêdzie jad³. Gdy sztuæce 
le¿¹ równolegle – mo¿e-my sprz¹tn¹æ nakrycie.
?Bardzo wa¿na zasada, o któr¹ powinni zadbaæ 
wszyscy domownicy!!! Gospodyni nie mo¿e 
spêdziæ ca³ego przyjêcia w kuchni!
Dla goœci:
?Serwetê z materia³u rozk³adamy i k³adziemy na 
kolana.
?Jeœli gospodarze prosz¹ nas o punktualne 
przybycie, bo zaplanowali gor¹ce danie, bez-
wzglêdnie dostosujmy siê do ich proœby.
?Nie nale¿y upominaæ siê o nastêpny kieliszek 
alkoholu.
?Nie mo¿na podczas posi³ku poprawiaæ fryzury 
albo makija¿u.
?Nie wypada gestykulowaæ trzymaj¹c w rêkach 
sztuæce.
?Nie mo¿na nikogo namawiaæ i zmuszaæ do picia 
alkoholu.
?Nie mo¿na rozmawiaæ z pe³nymi ustami ani 
dmuchaæ na zbyt gor¹ce potrawy.

malaga

stole

4



Historia muzyk¹ pisana...

Dzieje chóru Lutnia - czêœæ IV

Bo nie jest wa¿ne, aby jedynie 
koncertowaæ… Nale¿y te¿ cieszyæ siê swoj¹ 
obecnoœci¹, razem siê bawiæ, prze¿ywaæ piêkne 
chwile, podró¿owaæ i zwiedzaæ wymarzone 
miejsca, a przy tym wszystkim piêknie œpiewaæ            
i cieszyæ tym œpiewem napotkanych ludzi…

W 1991 roku prezesem chóru zosta³a 
Krystyna Cygan. W tym okresie chór dzia³a³ 
niezwykle prê¿nie. Lutnia koncertowa³a dla 
spo³ecznoœci Paw³owa i okolic oraz czynnie 
w³¹cza³a siê w ¿ycie dzielnicy, ubogacaj¹c 
swym œpiewem liczne uroczystoœci. Chór nie 
tylko œpiewa³, ale i wspólnie siê bawi³. Organi-
zowano zabawy andrzejkowe, bale przebie-
rañców, tradycyjne spotkania z Miko³ajem.              
A dla cz³onków i ich rodzin przygotowywano 
spotkania z okazji œwiêta œwiêtej Cecylii, No-
wego Roku, jak równie¿ wycieczki turystyczne 
i krajoznawcze.

Jubileusz 75-lecia by³ bardzo wa¿nym 
wydarzeniem w dziejach chóru. Obchodzono 
go niezwykle uroczyœcie, tym bardziej, ¿e wielu 
œpiewaków otrzyma³o wtedy honorowe od-
znaki I, II i III stopnia. Poœwiecono równie¿ 
nowy sztandar, który zosta³ wykonany przez 
pani¹ prezes Krystynê Cygan oraz jej rodzinê: 
mê¿a Jana oraz syna Antoniego. Natomiast 
gablotê dla sztandaru ufundowa³ Eugeniusz 
Kozub.

W 1994 roku, na w³asn¹ proœbê, z dy-
rygentury zrezygnowa³a Jolanta Rybicka, któr¹ 
zast¹pi³ mgr Jan Cygan - muzyk, pedagog i or-
ganista. Nowy dyrygent wzbogaci³ repertuar 
chóru o liczne w³asne opracowania pieœni o te-
matyce religijnej, patriotycznej oraz ludowej.

W 1993 roku chór Lutnia uda³ siê na 
wycieczkê do Austrii, gdzie nie tylko zwiedza³, 
ale i koncertowa³. Chór œpiewa³ na Kahlenbergu 
w kaplicy Jana Sobieckiego oraz w tamtejszym 
polskim koœciele na Mszy Œwiêtej dla Polonii. 
Przebywaj¹c w Pradze swoim œpiewem uœwiet-
ni³ uroczystoœæ bierzmowania polskiej m³o-
dzie¿y w koœciele œwiêtego Idziego.

Chór odby³ wiele wycieczek, podczas 
których chêtnie koncertowa³. Œpiewacy  zwie-
dzili wspólnie: Zakopane, Krynicê, Rajczê oraz 
wiele innych piêknych zak¹tków Polski.

Jednak jedn¹ z najpiêkniejszych wycie-

czek, jak wspominaj¹ chórzyœci po dziœ dzieñ, 
by³a wycieczka do W³och. W 1997 roku, we 
wrzeœniu, Lutnia œpiewa³a w koœciele œw. Anto-
niego w Padwie, w koœciele Królowej Anielskiej 
w Asy¿u, w koœciele œw. Stanis³awa w Rzymie, 
na Monte Casiono, gdzie wielu chórzystom pod-
czas œpiewania ³zy cisnê³y siê do oczu. Jednym  
z najwa¿niejszych i najwznioœlejszych prze¿yæ 
tej wycieczki by³o spotkanie z naszym uko-
chanym Papie¿em Janem Paw³em II na Placu 
Œwiêtego Piotra w Rzymie, gdzie chór pod dyry-
gentur¹ Jana Cygana zaœpiewa³: „Modlitwa Ka-
p³ana”, „Ave Maria”, „Ach potrzebujê Ciê”. 
Podczas wycieczek Lutni nie mog³o zabrakn¹æ 
mszy polowych celebrowanych przez œwiêtej 
pamiêci ksiêdza Henryka Macurê, takich jak ta 
w Alpach.

W tym okresie chór Lutnia swoim œpie-
wem ubogaca³ liczne uroczystoœci w koœciele 
œwiêtego Paw³a Aposto³a w Paw³owie, takie jak 
poœwiêcenie dzwonów, wizyta Obrazu Matki 
Bo¿ej, Bierzmowanie, Koncerty Wielkopostne  
i Maryjne, Pasterka.

Emilka
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Ekozak¹tek

Roœlinna symbolika Wielkanocy

Ludzie od dawien dawna przypisuj¹ niektórym 
roœlinom magiczne i lecznicze w³aœciwoœci               
a tak¿e symboliczn¹ wymowê. Równie¿ w tra-
dycji chrzeœcijañskiej niektórym roœlinom 
przypisuje siê szczególne znaczenie. Nie bez 
powodu koszyczki wielkanocne winniœmy de-
korowaæ bukszpanem. Roœlina ta bowiem jest 
symbolem nieœmiertelnoœci. Podobnie rzecz ma 
siê z hodowan¹ w okresie œwi¹t wielkanocnych 
rze¿uch¹, która 
wedle wierzeñ 
symbol izowaæ  
ma odradzaj¹ce 
siê ¿ycie i si³y wi-
talne. Wœród ro-
œlin kojarzonych  
z Mêk¹ Pañsk¹ 
zwraca siê uwagê 
przede wszystkim na œliwê tarninê, ciernisty 
krzew, z którego mog³a zostaæ upleciona korona 
cierniowa Chrystusa. Do œmierci krzy¿owej 
Jezusa nawi¹zywaæ ma tak¿e Passiflora -  pn¹-
cze znane w Polsce tak¿e pod nazw¹ mê-
czennicy. Roœlina ta swoj¹ nazwê zawdziêcza 
hiszpañskim i portugalskim misjonarzom, 

którym poszczególne elementy kwiatu, przy-
wodzi³y na myœl m.in. narzêdzia Mêki Pañskiej. 
Na przyk³ad dziesiêæ p³atków symbolizowaæ 

mia³o dziesiêciu wiernych aposto³ów (bez 
Judasza i Piotra, który 3 razy wypar³ siê Jezusa) 
lub ostrze w³óczni, rz¹d postrzêpionych w³os-
ków koronê cierniow¹, a s³upki - gwoŸdzie.
Mirra i aloes to roœliny, które stanowi³y wa¿ny 
sk³adnik wonnych olejków, którymi namasz-
czono cia³o Jezusa. Natomiast w suchym i pus-
tynnym klimacie mo¿na natkn¹æ siê na roœliny, 
które ze wzglêdu na swoje niezwyk³e 
w³aœciwoœci, nazywane s¹ zmartwych-
wstankami, poniewa¿ w czasie suszy zwijaj¹ 
swoje ga³¹zki w k³êbki, br¹zowiej¹ i wygl¹daj¹ 
na wyschnie, jednak w kontakcie z wod¹ 
„o¿ywaj¹” - na powrót staj¹ siê zielone i 
rozwijaj¹ liœcie. Z kolei Cercis siliquastrum 
uwa¿ane jest za drzewo, na którym powiesi³ siê 
Judasz, st¹d te¿ wywodzi siê jego zwyczajowa 
nazwa - Judaszowiec po³udniowy.

Co ciekawe, z postaci¹ Judasza zwi¹zana jest je-
szcze inna roœlina,            
a mianowicie Mie-
si¹cznica roczna 
(Lunaria annua), 
która ze wzglêdu na 
pojawiaj¹ce siê na 
jesieni srebrnoszare 
³uszczyny, zwana 
jest równie¿ juda-
szowymi srebrni-
kami. 

martylajdka
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Ekoporady

Ocet - lekarstwo na... nieporz¹dki

Babcie naszych babæ ju¿ od dawna wiedzia³y o niezwyk³ych w³aœciwoœciach octu, u¿ywa³y go                                 
w porz¹dkach domowych i przekazywa³y tê wiedzê dalej, wiedz¹c, ¿e to doskona³y pomocnik              
w sprz¹taniu. Zwyk³y, bia³y ocet mo¿e mieæ wrêcz magiczne w³aœciwoœci. Oto niektóre z nich:

POD£OGI. Do wiadra ciep³ej wody przygotowanej do mycia pod³ogi dodaj 1/4 szklanki octu               
i zamieszaj. Ta mieszkanka pozostawi Twoje pod³ogi czyste i lœni¹ce. Nie stosuj jej jednak do pod³óg 
drewnianych i marmurowych.
OKNA. Mieszaj 1/4 szklanki octu, 2 szklanki wody i odrobinê zwyk³ego myd³a w p³ynie (jedno 
przyciœniêcie pompki). Zmieszaj dok³adnie i myj okna u¿ywaj¹c gazety lub rêczników papierowych.
RURY. Wlej do rur odp³ywowych ocet. Po trzydziestu minutach przelej rury wod¹
PLEŒÑ NA ŒCIANACH. Przelej ocet do pojemnika ze zraszaczem i zroœ zainfekowane przez pleœñ 
miejsca na œcianie. Odczekaj piêtnaœcie minut. Po tym czasie zmyj i dok³adnie osusz œcianê.
EKSPRES DO KAWY. Wlej jednakowe iloœci octu i wody do pojemnika na wodê w ekspresie i w³¹cz 
go. W po³owie pracy ekspresu wy³¹cz go i pozostaw na jakiœ czas, na przyk³ad na godzinê. Po tym 
czasie w³¹cz ponownie ekspres, ¿eby dokoñczy³ pracê. Wylej wodê z octem i kilkukrotnie w³¹cz 
ekspres z sam¹ wod¹ w œrodku, aby pozbyæ siê zapachu octu i jego obecnoœci w ekspresie.
ZMYWARKA. Aby zdezynfekowaæ œrodek zmywarki wlej 1/2 szklanki octu do zbiornika i w³¹cz 
zmywarkê na ekonomiczny, szybki tryb.
S£UCHAWKA PRYSZNICOWA. Aby piêknie wyczyœciæ s³uchawkê namocz p³atki kosmetyczne 
w occie i ob³ó¿ nimi s³uchawkê, po czym za³ó¿ na ni¹ woreczek foliowy i zawi¹¿ go gumk¹ 
recepturk¹. Pozostaw na noc. Rano zdejmij wszystko i umyj s³uchawkê.
¯ELAZKO ZE SPRYSKIWACZEM. Aby wyczyœciæ dziurki na parê wodn¹ w ¿elazku wystarczy, 
¿e nape³nisz pojemniczek w ¿elazku roztworem wody i octu w proporcjach 1:1. Nastêpnie przepuœæ 
wszystko w formie pary przez ¿elazko. Potem zrób to jeszcze raz lub dwa u¿ywaj¹c wody 
destylowanej.
WYROBY SZKLANE. Aby ¿adna smuga ju¿ nigdy nie zepsu³a koñcowego efektu mycia szk³a dodaj 
do wody do p³ukania ocet. Zero smug i piêkny po³ysk bez wysi³ku. 

malaga

Czy wiesz, ¿e...

...energi¹ zaoszczêdzon¹ na recyklingu jednej szklanej butelki mo¿na zasiliæ ¿arówkê. Bêdzie œwieciæ 
przez 4 godziny!
...myj¹c okna lub lustra œciereczk¹ z mikrofibry, mo¿esz to zrobiæ bez u¿ycia ¿adnych detergentów. 
Bez smug i polerowania!
...kora z dwu- lub trzyletnich ga³¹zek wierzby bia³ej obni¿a gor¹czkê i ³agodzi ból? Wywar z kory 
mo¿na wiêc stosowaæ przy grypie i przeziêbieniach, którym towarzyszy wysoka gor¹czka, katar, 
kaszel i ból g³owy. Wierzba bia³a pomo¿e te¿ w walce z bezsennoœci¹.
...z wapna, maœlanki i pigmentu mo¿na zrobiæ naturaln¹ farbê do œcian?
...liœcie paproci leœnej pomog¹ odstraszyæ komary? Podczas spaceru wystarczy tylko wachlowaæ siê 
jednym z nich. Gdy potrzebujemy ochrony równie¿ poza granicami lasu, wystarczy spryskaæ cia³o 
wywarem z tej piêknej roœliny.
... z myd³a, sody i boraksu mo¿esz zrobiæ w³asny proszek do prania dostosowany do twardoœci wody.

malaga
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Aktualnoœci

Wernisa¿
5 kwietnia o godz. 17.00  w DOK-u odbêdzie 
siê wernisa¿ prac poplenerowych uczniów 
Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Sztuk Piêknych                                 
i Liceum Plastycznego w Zespole Szkó³ nr 18  
wZabrzu-Koñczycach. Zapraszamy wszys-
tkich zainteresowanych malarstwem, a tak¿e 
osoby, które w przysz³oœci chcia³yby real-
izowaæ swoje artystyczne pasje w zabrzañskim 
plastyku.

Piosenka angielska
19 kwietnia odbêdzie siê kolejna edycja 
Konkursu Piosenki Angielskiej, który cieszy siê 
ogromn¹ popularnoœci¹ wœród paw³owian. 
Zachêcamy dzieci i m³odzie¿ do zapre-
zentowania siê na scenie DOK-u.  

Aktywne Zabrze
Aktywne Zabrze to akcja maj¹ca na celu propa-
gowanie aktywnego stylu ¿ycia i sportu. Projekt 
rozpocz¹³ siê 25 stycznia i obejmowa³ darmowe 
szkolenia z narciarstwa zjazdowego i biego-
wego. Zajêcia odbywa³y siê w m.in.  Brennej              
i Istebnej. Fina³ Narciarstwa Biegowego 2013 
wygra³a paw³owianka Julia Weleda. Gratu-
lujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

DOK w sieci!
Jesteœmy ju¿ na facebooku - na naszym profilu 
DOK Paw³ów znajdziecie bie¿¹ce informacje 
na temat wydarzeñ w DOK-u, zdjêcia z imprez              
i warsztatów. Do³¹czcie do nas;-)

Redakcja Paw³usa: Magdalena Chmiel, Magdalena Jawornicka, Martyna Kapuœciñska, Agnieszka Michalska, Patrycja 
Szczêsny, Emilia Witosz, Anna Wilim
Kontakt: redakcja-pawlusa@wp.pl

Wybory 
17 marca odby³y siê w Zabrzu wybory do Rad Dzielnic. Oto wyniki g³osowania                     
w Paw³owie:                

1. Jonecko Krystian(124 g³osy)
2. Calow Marian (111 g³osów)
3. Pucka Piotr (106 g³osów)
4. Chmiel Tomasz (101 g³osów)
5. Majcher Andrzej (92 g³osy)
6. Buchta Roman (90 g³osów)
7. Rolnik Mariusz (89 g³osów)
8. £apicz Jacek (86 g³osów)
9. Wrêczycki Waldemar (83 g³osy)
10. Niklaczyñski Krystian (81 g³osów)
11. Tromba³a Andrzej (81 g³osów)
12. Dudziñski Marian (77 g³osów)
13. Owczarek Micha³ (74 g³osy)
14. Æwieczkowski Bronis³aw (66 g³osów)
15. Rawiñski Zbigniew (63 g³osy)

Frekwencja wyborcza wynios³a: 9,63%.
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