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Pawłów na EURO 2012 
Piotruś Majcher w Dziecięcej Eskorcie McDonald’s 
 
W letnie czerwcowe popołudnie 

spotkaliśmy się w Dzielnicowym Ośrodku 
Kultury z Piotrusiem Majcher i jego tatą. 
Piotruś Majcher to ostatnio najbardziej znane 
dziecko z całego Pawłowa. Wszyscy bowiem 
wiedzą, że to właśnie on był jednym z tych, 
którzy wyprowadzali piłkarzy podczas EURO 
2012 w Dziecięcej Eskorcie McDonald’s.                      
W rozmowie Piotruś rozważnie odpowiadał na 
pytania, często zerkając w stronę taty, który 
uśmiechając się, dopowiadał szczegóły. Można 
więc powiedzieć, że przeprowadziliśmy rodzin-
ny wywiad.  
Piotrusiu, kto wrzucił decydujący kupon? 
Mama! 
Jak dowiedziałeś się o tym, że zostałeś 
wylosowany? 
Zadzwonili do nas, a ja byłem wtedy w szkole. 
Wiadomość przekazali mi po powrocie rodzi-
ce. 
Przypomnij, w czasie którego meczu wypro-
wadzałeś zawodników? 
Był to ostatni mecz Polaków. Polska – Czechy.  
Przypomnijmy czytelnikom, jak wyglądały 
eliminacje do Dziecięcej Eskorty McDonald’s. 
Najpierw trzeba było wrzucić kupon, potem 
odbyło się losowanie. Z całej Polski wyloso-
wano 600 kuponów, które zostały podzielone 
przez organizatorów na cztery półfinały. My 
pojechaliśmy do Wrocławia. Tam byłem 
czwarty na stu pięćdziesięciu kandydatów. 
Potem pojechaliśmy do Warszawy. Tam na 
300 osób byłem szósty.  
Gratulujemy !!! Na czym polegały eliminacje?  
Były to przede wszystkim konkurencje 
sportowe. M.in. bieg slalomem z piłką pomię-
dzy pachołkami, bieg na czas, dmuchanie              
w wuwuzele, ale także wymagana była znajo-
mość członków wszystkich reprezentacji 
biorących udział w EURO. 
Jak wyglądał ten decydujący dzień? 
Wyjechaliśmy z domu o 8.30. O 11.00 byliśmy 
już pod McDonald’sem we Wrocławiu. Tam 
zjedliśmy posiłek i pojechaliśmy pod stadion, 
gdzie czekała na nas już telewizja, udzieliłem 

nawet wywiadu. Tam też rozstałem się z tatą, 
na którego we Wrocławiu czekały liczne atra-
kcje: zwiedzanie panoramy Racławickiej, fon-
tann i pięknego wrocławskiego rynku. O 19.00  
tata wrócił na stadion. Dopiero o 20.20 dowie-
dział się, kogo będę wyprowadzał. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No i kogo wyprowadzałeś? 
Czecha, Theodora Gebre Selassie z numerem 
2. 
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Zawiedziony? 
Trochę, ale uczestniczenie w takiej imprezie 
jest i tak dużym przeżyciem. O 21  byłem już               
z tatą na trybunach, gdzie kibice powitali mnie 
gorącymi brawami. To było bardzo miłe. Nie-
stety, nie był to jednak najszczęśliwszy mecz 
dla polskich piłkarzy i to trochę zepsuło mi 
humor. 
Jakie jest Twoje  najfajniejsze wspomnienie                
z meczu? 

Przybicie piątki  z prawie wszystkimi piłkarzami 
po rozgrzewce przed meczem. Przed samą 
rozgrywką  nie mogliśmy z nimi rozmawiać. 
Musieli być skoncentrowani. 
Piotrusiu, jeszcze raz gratulujemy ci serde-
cznie i cieszymy się, że mogliśmy przepro-
wadzić wywiad z takim szczęściarzem, wielu 
młodych i starszych pawłowian szczególnie 
płci męskiej  bardzo Ci zazdrości. 
 
Na koniec jeszcze anegdota, którą przytoczył 
redakcji Pawłusa tata Piotrusia. Otóż jego syn 
w trakcie eliminacji do eskorty Mc Donald’sa 
został zapytany o najsłynniejszy piłkarski zes-
pół w Zabrzu. Chłopak bez namysłu odpowie-
dział „Piast Pawłów”. To się nazywa lokalny 
patriotyzm 
 

Redakcja 
 

 
Wydarzyło się w Pawłowie 
 
Akcja Szkło w strugach deszczu… 
 
Gdybyśmy chcieli zliczyć wszystkie akcje, które 
odbyły się w naszej dzielnicy, to pewnie nawet 
sam Organizator miałby z tym problem! A tu 
już kolejna Akcja Szkło za nami:)  
Mieszkańcy Pawłowa jak zawsze stanęli na 
wysokości zadania i wystawili wczesnym 
rankiem zebrane szkło przed swoje posesje. 
Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie deszcz, 
który trochę utrudniał nam pracę, ale to już 
tylko w końcowych, można by powiedzieć, 
finałowych momentach akcji. Wszyscy ucze-
stnicy akcji nieco przemoczeni wracali do 
swych domów, ale i tak powracali z uśmiecha-
mi na twarzy i z radością w sercu, że to kolejna 
akcja, którą można uznać za udaną:) 
Akcja Szkło nie miałaby miejsca, gdyby nie 
mieszkańcy Pawłowa, którzy przez pół roku 
gromadzą w swoich domach szkło. Dlatego 
serdecznie dziękujemy za włączenie się                     
w akcję! Przypominamy, że dzięki otrzymanym 
pieniądzom wspieramy młodzież wyjeżdżającą  
na letnie rekolekcje. Jednak szczególne słowa 
podziękowania należą się Panu Krystianowi 
Jonecko – koordynatorowi akcji - za jej organi- 

 
 
 
zację i czuwanie nad jej przebiegiem oraz za 
zorganizowanie posiłku. 
Dziękujemy także Panu Marianowi Calow, 
Markowi Leksy, Tadeuszowi Wita, Krzyszto-
fowi Witosz, Waldemarowi Wręczyckiemu za 
poświęcony czas i jak zawsze nieocenioną 
pomoc, która w tym roku była dla nas szcze-
gólnie ważna i usprawniła przebieg akcji. 

Serdecznie dziękujemy!  
Emilka 

 
Muzyka płynąca z serca dzieci dla ich mam 
 
W Dzielnicowym Ośrodku Kultury odbył się 
Koncert z okazji Dnia Matki. Młodzi 
wykonawcy, prowadzeni pod czujnym okiem 
Pana Jana Cygana, wykonali utwory specjalnie 
dla swoich mam - jak zawsze pięknie, a przede 
wszystkim prosto z serca :) Jak widać koncerty 
w naszej dzielnicy odbywają się nawet wtedy, 
gdy w Ośrodku Kultury panuje remont i trudno 
o koncertowe warunki:) Gratulujemy wszyst-
kim wykonawcom i życzymy udanych wakacji;)  

Emilka 
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Remonty, remonty, 
remonty 
 
 

Kościół, szkoła i Dzielnicowy Ośrodek Kultury
 
Mieszkańcy naszej dzielnicy muszą uzbroić się 
w cierpliwość. Zaczyna się  bowiem WIELKA 
ERA REMONTÓW. Remontowane są prakty-
cznie trzy najważniejsze budynki Pawłowa: 
Kościół, szkoła i Ośrodek Kultury. 
O planach remontowych dotyczących naszego 
kościoła poinformował ostatnio mieszkańców 
Marian Calow,  przewodniczący Rady Duszpa-
sterskiej w naszej parafii. Powiedział on m.in.: 
 
Prace remontowe rozpoczną się zaraz po 
odpuście parafialnym od postawienia ruszto-
wania do „małej wieży" i będą prowadzone 
przez tę samą, sprawdzoną już firmę, która 
wykonała remont dużej wieży. Zakres robót 
obejmuje zdemontowanie starego poszycia 
dachu i wieży, wymianę odeskowania i uszko-
dzonych drewnianych elementów Konstrukcji 
oraz ich zakonserwowania, założenia izolacji, 
pokrycia sygnaturki blachą miedzianą a dachu 
dachówką zgodnie z wytycznymi Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Prace powinny 
zostać wykonane w okresie 3 miesięcy (jeśli 
pogoda nam dopisze). W czasie prowadzenia 
tych prac, ze względów bezpieczeństwa i z po-
wodu konieczności wyłączenia zabezpieczenia 
elektronicznego, kościół jest zamknięty. Z tych 
samych powodów, w ciągu tygodnia, w czasie 
godzin pracy firmy prowadzącej roboty 
remontowe na dachu i przy małej wieży, 
kościół i cały plac wokół kościoła łącznie z par-
kingami będzie zamknięty. Godziny rozpoczę-
cia Mszy św. i nabożeństw w czasie remontu 
nie ulegną zmianie. 
 
Również i szkoła, wykorzystując  sezon waka-
cyjny, rozpoczyna remonty związane z likwi-
dacją szkód górniczych. Już teraz nauczyciele  

 
zabezpieczają sprzęt i klasy. Po wzbudzającej  
duże emocje budowie sali gimnastycznej i rów-
nie trudnej termomodernizacji, tym razem 
życzymy pani dyrektor Małgorzacie Skubacz 
spokojnych, przebiegających w miłej atmo-
sferze, a przede wszystkim bez niepotrzebnych 
przestojów, prac remontowych. 
 
Na koniec jeszcze wieści z placu budowy. Tak 
bowiem można teraz określić Ośrodek Kultury. 
Pierwsza część prac, obejmująca gruntowny 
remont dużej sali tanecznej oraz wymianę 
wszystkich instalacji w DOK ma być ukończona 
do września. W tym momencie trwają prace 
nad drugim przetargiem, który będzie 
obejmował między innymi remont korytarza, 
sali chóru Lutnia oraz sal plastycznych. Kto wie, 
może uda się wreszcie spełnić marzenie 
pawłowskich dzieci i w Dok-u powstanie 
prawdziwa pracownia ceramiczna??? Na razie 
wszystkim nam pozostaje tylko cierpliwie 
czekać... 
 
Zważywszy na to, iż już w tym roku mają 
rozpocząć się w Pawłowie prace związane                
z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, 
można powiedzieć, że „idzie nowe”. 
Bylebyśmy tylko nie stracili w trakcie tych prac 
pogody ducha i nadziei, że... każdy remont 
kiedyś ma swój koniec. 

Redakcja 
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Tarnowskie Góry 
Gwarki i Czarny Pstrąg 
 
To miasto, położone niespełna 15 kilometrów 
od Zabrza, jest pełne niezwykłych niespodzia-
nek. Mnie kojarzy się z Gwarkami, pełnym 
koloru i historii przemarszem przez centrum 
miasta. No właśnie, historia.. Historia w tym 
mieście jest bardzo ważna.  
Na Rynku zobaczyć można Dom Sedlaczka, 
który kiedyś był siedzibą Starostów Ziemi 
Bytomskiej. Teraz zaś jest w nim winiarnia, 
którą na początku XIX założył Jan Sedlaczek – 
czeski kupiec. W miejscu tym w 1683 
biesiadował Jan III Sobieski podczas wyprawy 
na Wiedeń. Z uroków winiarni korzystali 
również August II Mocny, August III a nawet 
sam Johann Wolfgang Goethe! Do dziś 
zachowała się oryginalna architektura tego 
miejsca, gdzie prowadzona jest restauracja                 
i winiarnia „Sedlaczek”.  
Na  Rynku znajduje się również  piękny Ratusz, 
który wybudowany został pod koniec XIX 
wieku. Wykonany został z piaskowca, granitu                 
i czerwonej klinkierówki. Szczególną uwagę 
przyciąga wieżyczka ratuszowa z herbami 
władców Tarnowskich Gór. 
Równie intrygującym elementem Rynku jest 
ciąg Kamienic Podcieniowych, które powstały  

 
w drugiej połowie XVI wieku. Arkady 
znajdujące się w tych kamieniczkach są 
najbardziej rozpoznawalną częścią tarnogór-
skiego Rynku. 
Dodatkową atrakcją Tarnowskich Gór jest 
nowo wyremontowany Zamek w Starych 
Tarnowicach. W wybudowanym w stylu 
renesansowym w XVI wieku budynku z wew-
nętrznym dziedzińcem znajduje się obecnie 
Centrum Sztuk i Rzemiosła Dawnego. Dodat-
kowo na dziedzińcu znajduje się kawiarnia, 
gdzie w pięknych okolicznościach architektury 
napić się można pysznej kawy. Inne potrzebne 
informacje: 
http://www.fundacjakomplekszamkowy.pl/we
b/  
 
Ostatnim  punktem do zwiedzania jest Sztolnia 
Czarnego Pstrąga. To prawie 300 metrów 
podziemnej przeprawy na łodziach! Trasa 
Turystyczna znajduje się między szybami Ewa      
i Sylwester. Więcej  informacji znaleźć można 
na stronie: http://www.kopalniasrebra.pl/  
Serdecznie zapraszam to naszych śląskich gór!  
 

pyśka

http://www.fundacjakomplekszamkowy.pl/web/
http://www.fundacjakomplekszamkowy.pl/web/
http://www.kopalniasrebra.pl/
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ZWIERZAKI CUDAKI 

Nietypowe gatunki zwierząt 
 
Bogactwo i różnorodność fauny i flory potrafi 
zaskakiwać. Do dziś naukowcom nie udało się 
odkryć i opisać wszystkich zamieszkujących 
naszą planetę gatunków  roślin i zwierząt. 
Jednak z całą pewnością można stwierdzić, że 
obecnie Ziemię zamieszkuje ponad 31 tys. 
gatunków ryb, ok. 6200 gatunków płazów, 
9000 gatunków gadów, ok. 10 tys. gatunków 
ptaków i blisko 5500 gatunków ssaków,                      
a liczby te ulegają ciągłym zmianom. Jedne 
gatunki wymierają, inne wciąż jeszcze czekają 
na odkrycie. Choć nie sposób wymienić 
wszystkich  nietypowych gatunków, zapraszam 
do zapoznania się z zestawieniem kilku 
najbardziej oryginalnych zwierząt żyjących na 
świecie. 
 
Gwiazdonos – nietypowy ssak z rodziny 
kretowatych z charakterystycznym nosem, 
który kształtem przypomina gwiazdę. Gatunek 
ten występuje w Ameryce Północnej, głównie 
w Kanadzie i w północno-wschodnich Stanach 
Zjednoczonych. 
Aksolotl – larwalna  postać Ambystomy 
meksykańskiej należącej do drapieżnych 
płazów ogoniastych, którą wyróżnia rzadko 
spotykana w świecie zwierząt umiejętność 
rozmnażania się zwana neotenią. Gatunek 
zamieszkuje wyłącznie znajdujące się w Mek-
syku jezioro Xochimilco oraz okoliczne 
mokradła i kanały. 
Psychrolutes marcidus - to gatunek ryb 
występujący na głębokich wodach u wybrzeży 
Australii i Tasmanii. Rybę wyróżnia galare-
towate ciało, które powstaje z wypełnienia 
tkanek lekkimi substancjami tłuszczowymi 
nieznacznie lżejszymi od wody. Dzięki temu 
ryba unosi się ponad dnem morskim i nie musi 
zużywać energii do pływania. 

Narwal – można powiedzieć, że to morski 
odpowiednik mitycznego jednorożca. Narwale 
to walenie posiadające spiralnie skręcony kieł 
wyrastający z górnej szczęki, który u samców 
osiąga długość nawet do 3 metrów. Zwierzęta 
zamieszkują wody sfery arktycznej. 
Golec – to gryzoń z rodziny kretoszczurów 
występujący na pustynnych obszarach Afryki 
Wschodniej. Żyje w podziemnych koloniach               
i prawie nigdy nie wychodzi na powierzchnię. 
Z tego względu jest prawie całkowicie ślepy                
i pozbawiony owłosienia. Co ciekawe, Golce 
nie odczuwają bólu i  potrafią dożyć 28 lat.  
Dziobak – jest chyba jedynym na świecie 
ssakiem składającym jaja. Posiada dziób, ogon 
podobny do ogona bobra i futro jak u wydry. 
Dodatkowo samce  tego gatunku poprzez 
ostrogi znajdujące się na tylnych łapach 
wydzielają jad zdolny do zabicia zwierzęcia 
wielkości psa.  
Nosacz – zwany także nosaczem sundajski to 
gatunek małpy zamieszkujący wyspę Borneo. 
Cechą charakterystyczną tego gatunku jest 
duży, podłuży i rozszerzony na końcu nos. 
 

martylajdka  
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Wehikuł czasu 

Kalendarium lipcowe 
 
1.07 założenie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 

(1953r.) 
2.07  utworzenie Polskiej Akademii Nauk 

(1951r.) 
Światowy Dzień UFO 

4.07  Dzień Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych 
wydanie  „Alicji w Krainie Czarów” 
autorstwa Lewisa Carrolla (1865r.) 

5.07  w Paryżu odbywa się pierwsza 
publiczna prezentacja kostiumu bikini 
zaprojektowanego przez Louisa 
Réarda (1946r.)  
w Szkocji na świat przyszła owca Dolly 
– pierwszy sklonowany z dorosłych 
komórek somatycznych ssak (1996r.) 

10.07  Hanna Suchocka jako pierwsza kobieta 
obejmuje stanowisko premiera RP 
(1992r.) 
Polska zajmuje 3 miejsce w piłkarskich 
mistrzostwach świata w Hiszpanii po                                                 
wygranym  3:2 meczu z  Francją 
(1982r.) 

12.07 powódź tysiąclecia dociera do 
Wrocławia (1997r.) 

15.07  rozpoczęcie pierwszej edycji 
Przystanku Woodstock w Polsce 
(1995r.) 

19.07  otwarcie pierwszej linii paryskiego 
metra (1900r.)  
Elvis Presley wydaje swój debiutancki 
singiel zatytułowany That's All Right 
(1954r.) 

22.07  oficjalne otwarcie Stadionu Śląskiego 
w Chorzowie (1956r.).  

26.07  premiera kultowego filmu z Bruce’m 
Lee zatytułowanego Wejście smoka 
(1973r.) 
emisja premierowego odcinka 
telewizyjnego serialu Janosik (1974r.) 

30.07 Apollo 15 wylądował na Księżycu 
(1971r.) 

    martylajdka 

Pawłowskie 
specjały 
 

Przepis na typowo letnią i grillową 
sałatkę 
 
 
Najlepsza sałatka, spisana bezpośrednio              
z opowieści Mojej Ulubionej Cioci, pyszna, 
prosta i ładnie komponująca się z grillowaną 
kiełbaską, kurczakiem bądź karkówką.  
 
Składniki, czyli to, co potrzebne: 
 

 4 ziemniaki 

 2 pomidory 

 olej ryżowy/ z pestek winogron 
ewentualnie oliwa z oliwek 

 2 cebule 

 cukier, pieprz, wegeta, ocet balsa-
miczny do smaku 

 
Przygotowanie, czyli jak to zrobić: 

 
1. Cebulę pokroić na wiórki i zalać olejem (tak, 
by przykryć zawartość miski). 

2. Dodać około łyżeczki pieprzu, cukru, wegety 
i octu balsamicznego. 

3. Zostawić na kilka godzin, żeby się 
"przeszło". 

4. Ugotować ziemniaki. 

5. Pomidory pokroić w dosyć dużą kostkę                    
i dodać do cebuli. 

6. Letnie ziemniaki pokroić, dodać do reszty.  

Powodzenia i smacznego! 

Asia Chmiel 
 
 
 



 

OFERTA WAKACYJNA W DOK PAWŁÓW 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
W związku z trwającym remontem w DOK Pawłów nie mamy możliwości 

zorganizowania półkolonii na miejscu, ale nie chcemy pozbawić dzieci zorganizowanej formy 
spędzenia wolnego czasu, dlatego wychodzimy z propozycją „Wakacji w drodze”. Poniżej 
przedstawiamy plan wyjść i wyjazdów.  
 
ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTO DZIECI  DYSPONUJEMY OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ MIEJSC, 
LICZY SIĘ WIĘC KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
Uwaga!!!! Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach. 

 
ZAPISY/WPŁATY  25.06 – 29.06 (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK) W DOK PAWŁÓW

 

 

 

 

Okładka: makieta wykonana przez pawłowskie dzieci. 

Redakcja Pawłusa: Magdalena Chmiel, Martyna Kapuścińska, Patrycja Szczęsny, Emilka Witosz 

Kontakt: redakcja-pawlusa@wp.pl 

PN 2.07 Jaworzno - Wioska indiańska 

WT 3.07 Żory - Miasteczko westernowe  

ŚR 4.07 Ustroń - Park leśnych niespodzianek  

CZ 5.07 Zabrze - Kino Roma, Cafe Silesia 

PT 6.07 Zabrze - Ogród botaniczny 


