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Jarmark 

Bożonarodzeniowy  

w Pawłowie 
 

To już kolejny rok, kiedy w grudniową sobotę 

mieszkańcy dzielnicy i okolic spotykają się na 

jarmarku bożonarodzeniowym. Od rana 

przedstawiciele Rady Dzielnicy wraz z rodzicami 

i nauczycielami dzieci z ZSP nr 6 przygotowują 

stoiska, oświetlenie, budują scenę  

z nagłośnieniem. Rada Rodziców oraz kawiarnia  

Alf, jak zawsze dbają o dobrze zaopatrzony bufet.  

Przedszkolaki oraz uczniowie śpiewali kolędy  

i pastorałki. To już drugi, świąteczny występ 

dzieci z ZSP nr 6. Po raz pierwszy dzieci 

zaprezentowały się 5 grudnia bieżącego roku  na 

otwarciu zabrzańskiego jarmarku świątecznego. 

Gratulujemy młodym artystom!!! Na naszej scenie 

wystąpił również Chór Lutnia pod batutą pana 

Jana Cygana oraz Orkiestra Dęta Kopalni 

Bielszowice. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

wykonawcom. 

Na stoiskach można było zaopatrzyć się  

w bożonarodzeniowe kartki, fartuszki, ozdoby 

wykonane techniką decoupage oraz 

patchworkowe poduszeczki i fartuszki. Rodzice 

mieli możliwość zakupu prac wykonanych przez 

dzieci przedszkolne i szkolne, a na stoisku DOK 

Pawłów zaprezentowaliśmy prace ceramiczne  

z naszej pracowni. 

Świąteczne życzenia złożyła mieszkańcom 

Pawłowa pani Prezydent miasta Zabrze 

Małgorzata Mańka – Szulik.  

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczne warsztaty 
15 XII w DOK Pawłów odbyły się warsztaty 

bożonarodzeniowe dla dzieci, połączone  

z rozstrzygnięciem konkursu  na Najpiękniejszą 

ekokartkę bożonarodzeniową. Po 

obejrzeniu wystawy dzieci 

wykonały filcowego aniołka, 

który może być ozdobą 

świątecznej choinki lub zostać 

podarowany bliskiej osobie. 

Oto lista nagrodzonych:  

Klasy młodsze 

Grand Prix 

Matylda Hudowicz- Kowalska 

I miejsce 

Maja Mirek kl. IA 

Paweł Wlocka kl.II 

II miejsce  

Elżbieta Białas kl.II 

III miejsce 

Damian Rosołek IB 

Alan Pieczaba kl. III  

Wyróżnienia: 

Kl. I A  

Marcelina Mych 

Hubert Szyndzielorz   

Nina Borys 

Kl. IB 

Tymoteusz Matras 

Oliwia Kwil   

KL II 

Magda Solga 

Adam Szczepankiewicz 

Martyna Banasik 

Kl III 

Wiktoria Śliwa 

Oliwia Kurda 

Julia Gleba   

Angelika Kadłubska 

Michał Guziel 
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Klasy starsze 

Grand Prix 

Bożena Fic 

I miejsce 

Amelia Palka kl. 

VI 

II miejsce 

Patrycja Król kl.IV 

III miejsce 

Aleksander Olejnik 

kl. V 

Paulina Kutyna 

kl.IV 

 

 

 

 

Wyróżnienia 

Klasa IV 

Julia Książek 

Michał Kostępski 

Jesika Ziarnek 

Klasa V 

Julia Dołęgowska 

Mateusz Pilny 

Karolina Gogolin 

Klasa VI 

Julia Burek 

Kinga Nawrat 

Jesika Kujat 

Małgorzata Gorecko 

Franciszek Witosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad Pawłusa 
Pawłus: Panie Krystianie, gratulujemy kolejnej 

kadencji w Radzie Miasta Zabrze. Jak nastroje 

po wyborach? 

 Krystian Jonecko: Dziękuję bardzo. Przede 

wszystkim panuje radość i wdzięczność. 

Chciałbym podziękować wszystkim tym, 

którzy mi zaufali i na mnie zagłosowali. 

Dziękuję za dobre słowo i za wszelką okazaną 

pomoc. Podczas tych wyborów zdobyłem 662 

głosy, czyli najwięcej spośród radnych  

w moim okręgu. 

 P: Tym bardziej gratulujemy! Oczywiście 

należy spytać, jakie plany na najbliższy czas? 

 KJ: Powiem krótko: Dalej robić swoje. Chcę 

pomagać  ludziom, gdy tylko będę w stanie im 

pomóc. Codzienne wypełniać obowiązki 

radnego, ale przede wszystkim być dla ludzi.  

 P: To wielka odpowiedzialność, a czasem 

pewnie i trudne decyzje...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KJ: Tak, ale przecież nie można stać  

w miejscu, trzeba iść do przodu, wszyscy 

chcemy, by Zabrze się rozwijało,  

a mieszkańcom żyło się lepiej. 

 P: Przed nami Święta Bożego Narodzenia, 

jakieś szczególne plany na ten czas? 

 KJ: Przede wszystkim czas spędzony w gronie 

rodziny i odrobina odpoczynku. Korzystając  

z okazji chciałbym złożyć wszystkim 

mieszkańcom Pawłowa najserdeczniejsze 

życzenia: spokojnych, pełnych radości  

z przebywania w gronie rodzinnym Świąt, 

domowego ciepła, a w Nowym Roku 2015 

powodzenia, spełnienia marzeń, realizacji 

planów i wiele pomyślności! Wszystkiego 

dobrego! 

 P: My również życzymy pięknych i ciepłych 

Świąt i dużo odwagi, powodzenia  

i wytrwałości w pracy na rzecz Miasta Zabrze. 

Dziękuję za rozmowę. 

 KJ: Ja również dziękuję.

Niech w blasku wigilijnych świec na nowo rozbłysną: 

wiara, nadzieja i miłość. 

Wiara w drugiego człowieka, 

nadzieja na kolejny dobrze przeżyty rok 

i miłość, która nadaje sens wszystkiemu. 

Zdrowych i błogosławionych Świąt 

życzy 

Krystian Jonecko, Radny Rady Miasta  
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie 

Rada Dzielnicy Pawłów 
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Czego jeszcze nie wiesz  

o Bożym Narodzeniu… 

 

Jezus raczej nie urodził się zimą 
Biblia nie podaje dokładnej daty urodzin Jezusa 

Chrystusa. Wielu historyków jest zgodnych, że 

narodziny Syna Bożego prawdopodobnie miały 

miejsce wiosną. Stąd wzięły się w Biblii opisy 

pastuszków pasących swoje trzody. Data 25 grud-

nia została ustalona w IV w n.e., kiedy papież 

Juliusz I postanowił uznać urodziny Jezusa jako 

oficjalne święto. - Nie tylko dokładny dzień i mie-

siąc budzą wątpliwości. Niektórzy badacze obli-

czyli, że Jezus mógł się de facto urodzić nawet 

pięć lat wcześniej, niż jest to przyjęte – mówi oj-

ciec Jarosław Głodek, dominikanin. 

Śpiewając z wrogiem 

Pięć miesięcy od wybuchu I Wojny Światowej na 

zachodnim froncie doszło do niespotykanego 

wcześniej zjawiska. W Wigilię Bożego Narodze-

nia żołnierze zawiesili walkę i śpiewali kolędy. 

Gdy 25 grudnia niemieccy żołnierze wyszli z 

okopów i zaczęli zbliżać się do aliantów krzycząc 

po angielsku "Wesołych Świąt", ci pomyśleli że to 

fortel. Na szczęście obawy okazały się bezpod-

stawne. Dziesiątki brytyjskich żołnierzy opuściło 

pozycje obronne i powitało Niemców życzeniami 

i uściskami dłoni. Niektórzy nawet wymieniali się 

z wrogami papierosami, co symbolizowało trady-

cję wręczania świątecznych podarków. Wydarze-

nie to zostało później nazwane Bożonarodzenio-

wym Rozejmem 1914 roku. Było też jednym z 

ostatnich przykładów rycerskości w czasach woj-

ny. 

Mandat na święta 

Okazywanie świątecznego nastroju w Bostonie w 

latach 1659-1681 mogło kosztować mandat w 

wysokości 5 szylingów. W brytyjskich koloniach 

w Ameryce Północnej, Boże Narodzenie było 

bowiem nielegalne. W Ameryce po Wojnie Rewo-

lucyjnej (lata 1775-1783), Kongres nie miał nawet 

w tym dniu wolnego. Dopiero po około stu latach 

ustanowił Boże Narodzenie jako święto narodo-

we.  

Jeździec bez głowy i Święty Mikołaj 

 

Powszechnie znany wizerunek Świętego Mikołaja 

mknącego po niebie zaprzężonymi w renifery sa-

niami został stworzony przez autora, który wymy-

ślił postać jeźdźca bez głowy. Washington Irving 

wydał w 1819 roku zbiór opowiadań pt. The Ske-

tch Book of Geoffrey Crayon. W jednym z nich 

autor opisał sen, w którym Święty Mikołaj prze-

mierza niebo w latających saniach. Opowiadania 

stały się tak popularne, że ponoć sam Karol Dic-

kens przyznał, że to praca Irvinga zainspirowała 

go do napisania Opowieści Wigilijnej. 

 

Kosmiczna kolęda 

W 1965 roku dwóch astronautów, którzy znajdo-

wali się na orbicie, złożyło do centrum kontroli 

lotów niepokojący meldunek. Podali, że zauważy-

li w kosmosie coś niezidentyfikowanego. Po kilku 

minutach napiętej ciszy radiowej w centrum lotów 

na przylądku Canaveral na Florydzie z głośników 

dobiegł słaby dźwięk dzwoneczków i zagranej na 

organkach tradycyjnej amerykańskiej kolędy… 

granej przez astronautów. Po lądowaniu dzwo-

neczki i organki zostały przekazane do waszyng-

tońskiego National Museum of Space & Aeronau-

tics (Narodowe Muzeum Kosmosu i Aeronautyki 

– red.). Można je tam podziwiać do dziś. 

Pocałunki w czasach moralności 

Jemioła jest magiczna. A przynajmniej za taką 

uchodziła w celtyckich i teutońskich legendach. 

Mogła bowiem leczyć rany, zwiększać płodność, 

przynosić szczęście, a także chronić przed złymi 

mocami. Zwyczaj całowania się pod jemiołą po-

jawił się dopiero w czasach wiktoriańskich, czyli 

w latach 1837-1901. Jest to kuriozalne, biorąc pod 

uwagę fakt, że epoka ta zasłynęła z rygorystycznej 

moralności, piętnującej cielesność i okazywanie 

uczuć. 

Choinka starsza od Jezusa 

Ludy germańskie zaczęły przystrajać wiecznie 

zielone drzewka jeszcze przed pojawieniem się 

chrześcijaństwa. Dekoracje służyły rozświetlaniu 

ciemnych i ponurych zimowych dni. Pierwsze 

„choinki” pojawiły się w Strasburgu w XVII wie-

ku. Zwyczaj ten został przeniesiony przez nie-

mieckich imigrantów do Pensylwanii w USA w 

latach 1820. Z kolei w Anglii pojawił się w roku 

1840, czyli po ślubie angielskiej królowej Wikto-

rii z niemieckim księciem Albertem. Osiem lat 
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później w pierwszej amerykańskiej gazecie poja-

wiła się fotografia królewskiej choinki. 

Szopka służyła edukacji 

Święty Franciszek z Asyżu jako pierwszy odtwo-

rzył urodziny Jezusa Chrystusa. To dzięki niemu 

w roku 1224 powstała pierwsza żywa szopka bo-

żonarodzeniowa. Św. Franciszek mógł wytłuma-

czyć wiernym, co jest istotą tego święta. Żłobek, 

który użyty był w pierwszej w historii szopce słu-

żył również za ołtarz do odprawienia mszy w Bo-

że Narodzenie. 

Źródło: Internet, zebrała Emilka 

Maja walczy  

Drodzy Czytelnicy. Okres Bożego Naro-

dzenia to nie tylko czas radości, ale również za-

dumy i szczególnej gotowości do niesienia pomo-

cy. Dlatego też dzisiaj, w szale zakupów, między 

ubieraniem choinki a przeglądaniem przepisów na 

świąteczne menu namawiam do chwili skupienia  

i refleksji. Dlaczego? Ponieważ pragnę przybliżyć 

Państwu historię osoby, która zdecydowanie za-

sługuje na to, by poświęcić jej chwilę czasu  

i uwagi.   

Nie bez powodu wspomniałam o niesieniu 

pomocy, ponieważ młodziutka kobieta, o której 

piszę pomocy potrzebuje niewyobrażalnie. Rzad-

ko o nią prosi, co jednak nie zmienia faktu, że 

wymaga opieki i wsparcia, również finansowego. 

Przyznaję, że historia naszej bohaterki - Mai jest 

ogromnie poruszająca. Dlatego też redakcja 

Pawłusa postanowiła stworzyć kącik, który po-

święcony zostanie właśnie jej. Mimo, że Maja nie 

jest pawłowianką, wierzę, że poruszy ona również 

Państwa serca i zechcecie wspomóc ją w walce  

z chorobą.  

W 2010 roku Maja dołączyła do chorzow-

skiego chóru gospel „Z miłości”. Nagle przestała 

pojawiać się na próbach. Dopiero po dłuższym 

czasie poznaliśmy przyczynę jej nieobecności. 

Była nią choroba – toczeń układowy. Toczeń to 

nieuleczalna choroba, w której organizm wynisz-

cza swoje komórki uważając je za wrogie ciała 

obce. W jej przebiegu dochodzi do uszkodzenia 

różnych narządów, szczególnie stawów, serca, 

płuc, układu nerwowego i nerek. Dzisiaj wszyst-

kie z wymienionych narządów zostały już zaata-

kowane przez chorobę. Ponadto pojawił się pro-

blem z układem oddechowym - bezdech podczas 

snu. 

Ponieważ Maja sama najpełniej opowie  

o swoich zmaganiach, od następnego numeru będę 

zamieszczać fragmenty stworzonej przez nią bro-

szury. Znajdzie się tam opis pierwszych objawów 

choroby, jak i jej postępu. Gorąco zachęcam do 

lektury oraz wsparcia, zarówno w formie finan-

sowej, rzeczowej, jak i po prostu - modlitwy. 

Dla darczyńców podaję prywatny rachunek Mai: 

04 1050 1360 1000 0090 9367 3375, ING Bank 

Śląski. 

lub dane Fundacji: 

-do przekazania 1% swojego podatku Fundacji 

"Potrafię Pomóc" z dopiskiem "Maja Grabowska 

[240-240]" KRS 0000303590, 

-do dokonania darowizny na konto fundacji "Po-

trafię Pomóc" z dopiskiem "Maja Grabowska 

[240-240]" 

60 1140 2004 0000 3502 7501 0722, mBank S.A. 

Zapraszam również do odwiedzania strony  face-

book’owej - „Maja.Walczymy”.  
                                                                                                                                                       

Marta Bednarczyk 

Ludowe Gody 
 

 Przeciętny Kowalski „ludowość” kojarzy 

przede wszystkim z folklorem - rozumianym w kate-

goriach pieśni, tańców, podstawowych wierzeń i tra-

dycji społeczności wiejskich. W najgorszym zaś razie 

„ludowość” utożsamia wyłącznie z dostępnymi obec-

nie w sprzedaży produktami inspirowanymi elemen-

tami tejże kultury.  

 Kultura ludowa została w świadomości wielu 

Polaków zamknięta w sztywno określonych ramach  

i dziś już mało kto ma pojęcie, jak w tradycyjnych 

społecznościach wiejskich obchodzono niegdyś Boże 

Narodzenie.   

 W tradycyjnej kulturze chłopskiej okres świą-

teczny rozpoczynał się wieczorem 24 grudnia i trwał 

przez następne dwanaście dni, aż do Trzech Króli.  

W zależności od kraju i regionu ten szczególny w roku 

czas nazywany był m.in.: Godami, Świętami Godnymi, 

Świętymi Wieczorami czy Koladką.  

 Wieczór wigilijny, podobnie zresztą jak dziś, 

poprzedzały rozmaite przygotowania. Dbano o zakoń-
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czenie na czas prac gospodarskich, czystość w zajmo-

wanych pomieszczeniach oraz ich odpowiednie przy-

ozdobienie. Wigilia rozpoczynała okres świąteczny, w 

którym ludzie powstrzymywali się od wykonywania 

codziennych zajęć i ciężkich prac. Zakazem objęte 

było m.in. tkanie oraz szycie, przędzenie, motanie  

i kręcenie wici. 

 Ludowe Gody to również czas, w którym roz-

prężeniu ulegały obowiązujące na co dzień stosunki, 

zależności czy zasady współżycia. Do wieczerzy wigi-

lijnej wspólnie zasiadali gospodarze wraz ze służący-

mi, co nie zdarzało się zbyt często. Młodzież pozwala-

ła sobie na różnego rodzaju psikusy np. wykradanie  

z zagród różnego rodzaju narzędzi rolniczych i ukry-

wanie ich. Parobkowie, którym w tym okresie bardzo 

często kończyły się umowy o pracę, przed podpisa-

niem nowego zobowiązania mogli spędzić kilka dni na 

zabawie i piciu.  

 Wierzono, że podczas Świąt Godnych, siedzi-

by ludzkie nawiedzane są przez dusze zmarłych. Były 

to związane z płodnością oraz urodzajem duchy ludzi 

zmarłych śmiercią naturalną. Dlatego też w wieczór 

wigilijny oczekiwano ich przybycia, a nawet zachęca-

no do wspólnej wieczerzy przy stole zastawionym 

potrawami, na które składały się także dania typowe 

dla styp pogrzebowych. Miało to zapewnić dobrobyt  

w przyszłości, przychylność oraz opiekę dusz przeby-

wających wśród żywych.  

 Niezwykle ważną rolę w obrzędowości tego 

okresu spełniał także ogień. W wigilijny wieczór roz-

palano go uroczyście, by płonął przez całą noc, bo to 

właśnie przy nim miały ogrzewać się dusze. Często 

pozwalano by ogień płonął przez wszystkie dwanaście 

świątecznych dni. W niektórych regionach rozpalano 

go tylko trzykrotnie: w Wigilię oraz wieczory poprze-

dzające Nowy Rok i Trzech Króli.   

 Święta Godne były w kulturze ludowej obra-

zem nadchodzącego roku. Każdy z dwunastu dni świą-

tecznych stawał się odzwierciedleniem kolejnego mie-

siąca, a poszczególne pory dnia odnosiły się do jego  

początku, środka i końca. Wśród ludności panowało 

przekonanie, że na podstawie obserwacji pogody  

w poszczególnych dniach Godów można przewidzieć 

aurę odpowiadających im miesięcy. 

 Niestety, nie sposób w tak krótkim tekście 

przytoczyć wszystkich niezwykle ciekawych i bardzo 

często zapomnianych już obrzędów, wierzeń i tradycji 

ludowych związanych z okresem Godów, a co za tym 

idzie z postrzeganiem świata przez członków tradycyj-

nych społeczności chłopskich. Zainteresowanych te-

matem ludowości zachęcam do zapoznania się z książ-

ką Joanny i Ryszarda Tomickich pt. „Drzewo życia. 

Ludowa wizja świata i człowieka”, której fragmenty 

posłużyły do stworzenia tego artykułu. 

                                                                   martylajdka 

Fotozagadka 3, czyli czy znasz     

swoją dzielnicę 

Kolejną zwyciężczynią naszego fotokonkursu została 

Julia Gleba. Gratulujemy!!! Prawidłowo rozpoznała 

wszystkie miejsca: 

Zdjęcie nr 1–Rzeźba nad wejście biblioteki 

Zdjęcie nr 2–ławeczka w parku 

Zdjęcie nr 3–fragment stołu do tenisa w parku 

Zdjęcie nr 4–rzeźba przed dawnym kinem w Pawło-

wie.  

Julka otrzymała nagrodę książkową.  

Już dziś kolejna szansa na wygraną. Wśród osób, które  

rozpoznają miejsca, gdzie  zostały zrobione zdjęcia 

rozlosujemy trzy nagrody. Na odpowiedzi czekamy do 

16.01.2015r w siedzibie DOK Pawłów, ul. Sikorskie-

go 114.            
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       Zima w lesie 
Tym razem nasza 

ekolasa spędziła 

mroźny poranek w 

Nadleśnictwie Bry-

nek. To już ostatnie 

ekowarsztaty w tym 

roku. Wydawać by 

się mogło, że o tej porze roku las śpi. Nic bardziej 

mylnego - udało nam się zobaczyć sarenkę, pod-

glądaliśmy, jakie prace prowadzą leśnicy, poda-

rowaliśmy nawet zebrane jesienią kasztany do 

paśnika.  W sali edu-

kacyjnej ogrzaliśmy 

się przy kominku, 

smak pieczonych 

kiełbasek po solidnym 

spacerze był nieza-

pomniany. Wszyst-

kich, którzy w przyszłości zamierzają zostać le-

śnikami, zapraszamy do odwidzenia tego miejsca, 

bo to właśnie w Brynku mieści się Zespół Szkół 

Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskie-

go. 

 Fotorelacje z ekolekcji możecie śledzić na 

www.facebook.com/dokpawlow 

 

101 urodziny krzyżówki 
 

 Przed stu laty (dokładnie stu jeden), 21 

grudnia1913 roku w „Fun”- świątecznym dodat-

ku do gazety New York World ukazała się pierw-

sza krzyżówka. 

Do uzupełnienia było w niej 31 haseł, nie zawiera-

ła jednak żadnego pytania ani czarnego pola. 

Na pomysł stworzenia jednej z ulubionych rozry-

wek czytelników gazet wpadł dziennikarz Artur 

Wynne. Była ona wzorowana na grze towarzy-

skiej, w którą grywał jego dziadek - "Magiczny 

kwadrat albo podwójny akrostych". Jego wynala-

zek spotkał się z tak dużym entuzjazmem ze stro-

ny czytelników, że w 1924 r. ukazała się książka 

"Crossworld puzzle". Zawierała wybór 50 krzy-

żówek publikowanych dotychczas w "Fun". Oka-

zała się bestsellerem. W ciągu miesiąca rozeszła 

się w nakładzie przeszło pół miliona egzemplarzy. 

Tak wyglądała rzeczona krzyżówka – dziś nazwa-

libyśmy ją „Jolką”. Podano jedynie hasło „fun”-

zabawa, pozostałe 31 haseł należało wymyślić  

i wpisać w puste pola.  
 

 

 

W Europie krzyżówki rozprzestrzenili Brytyjczy-

cy około roku 1920, pierwszą krzyżówkę w Pol-

sce wydrukowano w 1925 roku w „Kurierze War-

szawskim”. W roku 1985 Charles Cilard wymyślił 

natomiast największą dotychczas krzyżówkę na 

świecie. Miała ona 870m długości, 30 cm szero-

kości i liczyła 2 610 000 pól. 

 

Ponieważ Pawłus wcale gorszy od New York 

World nie jest w naszym świątecznym wydaniu 

również zamieszczamy krzyżówkę. Na rozwiązanie 

czekamy do 16.01.2015r w siedzibie DOK Pawłów, 

ul. Sikorskiego 114.          
malaga 

Pawłusowa krzyżówka 
 

o Odbył się w Pawłowie 13-go grudnia. 

o Otacza huśtawki, drabinki i zjeżdżalnię w par-

ku przy DOK-u. 

o Nazwisko założyciela Pawłowa.  

o Nazwa drużyny piłki nożnej  

z Pawłowa. 

o Ulica, przy której znajduje się tzw. harmonijka. 

o Potoczna nazwa DOK-u w Pawłowie. 
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Redakcja Pawłusa: Marta Bednarczyk, Magdalena Jawornicka,  

Martyna Kapuścińska, Agnieszka Michalska,  Emilia Witosz,  

Beata Bonk – Weleda.  

Kontakt: redakcja-pawlusa@wp.pl, www.facebook.com/dokpawlow  

Źródła: materiały własne, internet 

PONIEDZIAŁEK 

Godz.15.00–17.00  –  próby 

dzieci muzykujących  

Godz.16.30–19.30  –  zajęcia 

sportowe (tenis stołowy) 

Godz.17.00–18.00  –  język 

angielski dla dzieci  

Godz.18.30–20.00  –  próby 

chóru mieszanego Lutnia 

          WTOREK 

Godz.15.00–16.00  –  kółko teatralne 

Godz.15.00–18.00  –  próby dzieci muzyku-

jących  

Godz.16.00–16.45  –  kółko plastyczne 

(grupa młodsza) 

Godz.16.45–18.00  –  kółko plastyczne 

(grupa starsza) 

Godz.17.00–18.00  –  pogotowie poloni-

styczne 

Godz.18.00–20.00   – Tatoklub (ostatni 

wtorek miesiąca) Klub żon (pierwszy  

i trzeci wtorek miesiąca) 

Godz.18.30–19.30  –  aerobik – gimnastyka    

dla pań 

ŚRODA 

Godz.15.00–18.30  – próby 

dzieci muzykujących  

Godz.17.00–18.00  – zajęcia 

taneczne dla dzieci  młod-

szych 

Godz.18.00–19.00  – zajęcia 

taneczne dla dzieci starszych 

          PIĄTEK  

Godz.16.00–18.00  –  próby 

dzieci muzykujących  

 Godz.16.30–17.30  –  język an-

gielski dla dzieci  

Godz.17.00–18.00  –  kółko 

dziennikarskie    

Godz.16.00–18.00  –  spotkania 

kółka ceramicznego dla pań 

(ostatni piątek miesiąca)   

          CZWARTEK 

Godz.15.00–16.00 –  kółko teatralne 

Godz.16.00–18.00 –  spotkania klubu 

seniora 

Godz.16.00–17.00 –  kółko poloni-

styczne 

Godz.16.45–18.30 –  zajęcia sportowe 

(tenisa stołowego) 

Godz.18.30–19.30 - aerobik gimnasty-

ka dla pań 

Godz.18.30–20.00 – próby chóru mie-

szanego Lutnia 

Godz.18.30–19.30 –  aerobik – gimna-

styka    dla pań 

mailto:redakcja-pawlusa@wp.pl
http://www.facebook.com/dokpawlow

