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PAWŁOWSKI NEWS nr 27   XI 2013 

W tym numerze: 

 wywiad z ks. Andrzejem Iwaneckim 

 warsztaty artystyczne 

 ostatnia Akcja Szkło 

 Nie narzekaj! 

 niezwykłe jeziora 

 ekoporządki 

 czas na relaks 

 ŚPIEWNIK 

 

 

„Kto śpiewa,  

ten dwa razy się modli.” 

Wszystkich mieszkańców Pawłowa oraz 

przybyłych gości zachęcamy do 

skorzystania z tekstów piosenek, 

znajdujących się na ostatniej stronie 

gazetki i wspólnego śpiewania,  

aby radośnie „Pieśnią chwalić Pana”. 
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XVIII Przegląd Piosenki Religijnej  

„Pieśnią chwalmy Pana” 

  
Prawdopodobnie siedzą Państwo teraz na widowni DOK-u lub wrócili właśnie z koncertu i trzymają 

w rękach najnowszy numer „Pawłusa”. Przegląd Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana” co 

roku przyciąga do Pawłowa miłośników śpiewu i muzyki. Równie ważna jest jednak prawdziwie ro-

dzinna atmosfera, która towarzyszy tym muzycznym spotkaniom. O historii przeglądu oraz przygo-

towaniach do niego rozmawiamy z jednym z jego organizatorów -  księdzem Andrzejem Iwaneckim, 

proboszczem parafii św. Franciszka  w Zabrzu-Zaborzu. 

 

Jak wyglądają przygotowania do Przeglądu 

Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”? 

Trzeba powiedzieć, że organizacją przeglądu zaj-

muje się znaczna grupa osób - począwszy od mło-

dzieży związanej z parafią pawłowską i DOK-iem  

aż po konferansjerów występujących na scenie. 

Trzeba więc zadbać, aby publiczność miała miej-

sca siedzące i czuła się dowartościowana, a zespo-

ły  zostały ogarnięte prawdziwą, śląską gościnno-

ścią. Tutaj przychodzi mi na myśl osoba pani kie-

rownik Joanny Chmiel i radnego naszego miasta 

pana Krystiana Jonecko, którzy sprawują pieczę 

nad całością. Są też osoby, które zajmują się na-

głośnieniem  i wizualizacją koncertu. Moje zada-

nie polega na  poznaniu zespołów, rozpropagowa-

niu koncertu w mojej parafii i poprowadzeniu 

wraz z panią Emilką Witosz konferansjerki w cza-

sie naszego Przeglądu Piosenki Religijnej. 

Czy może Ksiądz przypomnieć pierwsze edycje 

„Pieśnią Chwalmy Pana”? 

Początki koncertu w Pawłowie sięgają czasów, 

gdy byłem jeszcze wikarym w naszej parafii. Pa-

miętam jak dziś dzwonek do drzwi. Gdy je otwo-

rzyłem, zobaczyłem czterech panów, którzy oka-

zali się parafianami z Pawłowa. To właśnie oni 

przybyli z propozycją, abym jako konferansjer po-

prowadził wraz z Asią (pierwszą konferansjerką) 

pierwszy Przegląd Piosenki Religijnej w Dzielni-

cowym Ośrodku Kultury w Pawłowie pod nazwą 

„Pieśnią chwalmy Pana”. Propozycja spodobała 

mi się od razu, ponieważ już wcześniej brałem u-

dział w Sakrosongach Śląskich występując tam 

najpierw jako kleryk z młodzieżą mojej rodzinnej 

parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Siemia-

nowicach Śląskich a później wraz z kolegą ks. 

Kazimierzem Bartosikiem prowadziliśmy śpiew           

z publicznością w przerwach występów zespołów 

na Sakrosongu w różnych świątyniach. Moje doś-

wiadczenie zapewne przydało się w początkowej 

fazie tworzenia naszego przeglądu w Pawłowie. 

Bardzo ciekawa wydała mi się też propozycja, że  

przegląd będzie odbywał się poza świątynią. 

Wkrótce okazało się, że Dzielnicowy Ośrodek 

Kultury spełnia wszystkie warunki, jakie powinien 

mieć taki przegląd, jest piękna scena i dość dużo 

miejsca dla widowni. 

Dodatkowym elementem była próba łączenia 

dwóch sąsiadujących ze sobą parafii, które nale-

żały do  różnych diecezji. I tak wielkim zaanga-

żowaniem wykazała się parafia św. Pawła,  jak             

i później parafia św. Franciszka. 

W jaki sposób zmieniał się Przegląd na prze-

strzeni ostatnich lat?  

Z czasem wypracowaliśmy rytm koncertu, który 

składa się z występów zespołów, ale także ze 

wspólnego śpiewania z publicznością i obdaro-

wywania występujących upominkami.  Nie bez 

znaczenia są zaproszeni specjalni goście, wśród 

nich często bywała na koncertach nasza p. pre-

zydent Małgorzata Mańka-Szulik.  Wśród wszys-

tkich uczestników zawiązała się specjalna więź 

serdeczności. 

 
 

 

Co jest takiego niezwykłego w tym wydarzeniu, 

że z każdym rokiem przyciąga ono coraz więk-

szą rzeszę publiczności? 

Myślę, że nawiązujemy do tradycji śpiewaczych, 

które miały miejsce w domach śląskich. W dzi-

siejszych czasach, kiedy zdominowało nas odtwa-

rzanie piosenek w mediach, bardzo cenne jest 

odkrycie, że sami też potrafimy i lubimy śpiewać. 
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Tematyka religijna prezentowanych piosenek 

znajduje wciąż chętnych słuchaczy. 

Czy lista zapraszanych co roku zespołów zna-

cząco się zmienia?  
To właśnie  organizatorzy, szczególnie pan Kry-

stian i pani Joanna, zapraszają do udziału zespoły, 

które mają już  swoje osiągnięcia w szkołach czy 

w parafiach. Dobór zespołów dokonuje się więc 

wcześniej, gdy spotykamy w naszych środowi-

skach ludzi muzykujących.  Dla mnie osobiście  

liczy się jakość występu. Jeżeli piękne głosy,                

w ciekawych aranżacjach, prezentują interesujące 

treściowo piosenki, czas na koncercie upływa bar-

dzo szybko, chciałoby się wtedy wołać jeszcze, 

jeszcze,  chociaż ramy czasowe  ograniczają prze-

gląd do ok. 2 godzin. 

Nie jest łatwo śpiewać na scenie. Większość zes-

połów to zespoły amatorskie. Sądzę, że taki kon-

cert daje im nowe doświadczenie. Liczy się rów-

nież odpowiednie nagłośnienie. Każdy błąd jest 

wychwycony przez mikrofon, ale i odwrotnie - 

każdy kunszt jest również przez nagłośnienie po-

mnożony. Życzę zespołom, aby zawsze się tu do-

brze czuły, a także, aby miały satysfakcję śpie-

wania dla Pana wśród żywo reagującej publi-

czności. Życzę także organizatorom, aby mieli po-

czucie sensu w propagowanie piosenki religijnej. 

Przez piękno i harmonię możemy dotrzeć do 

Najwyższego Piękna i Harmonii, jakie odnaj-

dujemy w Bogu. 

Jakie zespoły występowały w początkowych 

edycjach wydarzenia? 

Nie sposób wymienić  wszystkie zespoły, które 

brały udział w przeglądach, chociaż w archiwum 

koncertu są one zapisane. Były więc zespołu dzie-

cięce i młodzieżowe, ze skromnym akompa-

niamentem, ale też mocno rozbudowane instru-

mentalnie. Pamięta się te zespoły, które bardzo 

pięknie wykonywały piosenki i pociągały publi-

czność do wspólnego śpiewu. Cieszy to, że każdy 

zespół miał już swoje osiągnięcia w lokalnych 

społecznościach. Stałym elementem koncertu jest 

udział przedstawicieli parafii św. Pawła z Pa-

włowa i parafii św. Franciszka z Zaborza, chociaż 

wśród występujących były także zespoły z innych 

miast, a nawet z seminarium ojców franciszkanów 

z Panewnik, jak również zespół sióstr zakonnych. 

Ta różnorodność występujących nadaje pewien 

szczególny klimat tym koncertom. Bardzo  różne 

zespoły, różni ludzie, złączeni przez wspólne 

chwalenie Boga piosenką. 

Serdecznie dziękuję za wywiad! 
Isia 

 

 

 

 

„Sam coś zrobisz, to zarobisz” 
 

Uczniowie klasy VI postanowili wziąć sprawy            

w swoje ręce i zadbać o fundusze na zorga-

nizowanie komersu, który tradycyjnie odbywa się 

na  zakończenie nauki w szkole podstawowej. 

Cztery popołudnia spędzili pod czujnym okiem 

pani Kornelii Grobelniak -  mamy jednej z uczen-

nic, a jednocześnie osoby, która z niezwykłym 

zaangażowaniem oddaje się realizacji swych 

artystycznych pasji, o czym pisaliśmy w jednym  

z wcześniejszych numerów Pawłusa. Wspólnie               

z rodzicami przygotowywali ekologiczne ozdoby 

świąteczne, które będą sprzedawane 7 XII pod-

czas Jarmarku Adwentowego organizowanego           

w Pawłowie. Spotkania przyniosły nie tylko 

wymierne materialne korzyści w postaci mnóstwa 

oryginalnych ozdób bożonarodzeniowych, ale 

były także okazją do rodzinnego spędzenia wolne-

go czasu. Oj działo się, działo… Powstały praw-

dziwe cudeńka, wszystkie z naturalnych, ekolo-

gicznych, przyjaznych dla środowiska materiałów. 

W te „prace ręczne” wkręcili się nawet tatusio-

wie.  Odkryliśmy  prawdziwe talenty.   

Do zobaczenia na jarmarku 
 



4 

 

Dźwięk tłuczonego szkła 
 

Za nami kolejna Akcja Szkło. W tym roku, zarówno wiosną, jak i jesienią, zbieranie szkła utrudniały 

nam nieco prace związane z kanalizacją, ale jak zawsze dobra organizacja sprawiła, że wszystko 

bardzo sprawnie się odbyło i zanim rozpadał się deszcz, szkło było zebrane i potłuczone. Bardzo 

dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli nam w przeprowadzeniu jesiennej Akcji Szkło. 

Niestety, to była już ostatnia pawłowska Akcja Szkło… Tak, to prawda. Po dziewięciu latach 

kończymy tę inicjatywę, ponieważ dalsze przeprowadzanie zbiórek uniemożliwia nam wprowadzona 

ustawa śmieciowa z dnia 1 lipca 2013. Dlatego też warto przypomnieć i podsumować prowadzone                

w ubiegłych latach działania. 

 

Pierwsza Akcja Szkło odbyła się w maju 2005 

roku. Wtedy to oprócz zbierania szkła musieliśmy, 

jak to fachowo nazywaliśmy, „obierać” szkło                

z nakrętek, metalowych elementów. To był jesz-

cze czas, gdy zbieraliśmy również szyby i pamię-

tamy taką sytuację, że gdy z jednej posesji zaczę-

liśmy je wynosić na chodnik, to podmuch wiatru 

wszystkie je potłukł… i trzeba było zamiatać. Oj 

długo wtedy trwała nasza akcja. Do czasu kolejnej 

zbiórki huta zmieniła warunki odbierania szkła               

i mogliśmy zrezygnować z „obierania”, tym bar-

dziej, że szkła przybywało i przybywało, zbiórka 

cieszyła się coraz to większym zainteresowaniem 

wśród pawłowian, a zrobienie porządku z taką 

ilością szkła mogłoby zająć nam cały weekend. 

Każda akcja wiązała się również z kolekcjo-

nowaniem różnorakich, unikatowych, szklanych 

elementów. Trudno sobie wyobrazić, co  czasem 

znajdowaliśmy w miejscach, gdzie powinno być 

jedynie szkło. Zdarzały się akcje, że praca szła 

nam bardzo sprawnie, ale niejednokrotnie 

pracowaliśmy do późnych godzin wieczornych,             

a miała miejsce także zbiórka, którą musieliśmy 

dokończyć w ciągu tygodnia, ponieważ w sobotę 

nie daliśmy rady wszystkiego pozbierać.  Szkło 

zbieraliśmy w każdą pogodę, gdy świeciło 

 piękne słońce, gdy padał deszcz, a także podczas 

oberwania chmury i upału.  

W ciągu tych dziewięciu lat (2005-2013) dzięki 

Akcji Szkło na dofinansowanie rekolekcji zostało 

przeznaczone 19 660zł! To ogromna suma, która 

pomogła wielu młodym ludziom niejednokrotnie 

wyjechać na letnie rekolekcje.  

Warto również przedstawić dane dotyczące ilości 

zebranego szkła, a są one zadziwiające. W ciągu 

tych dziewięciu lat zebraliśmy 136 ton szkła,               

a w 2009 roku w ciągu wiosennej i jesiennej akcji 

zebraliśmy aż 25 ton!  

Każda akcja to inne wspomnienia, inne przygody, 

życzliwi ludzie, którzy witali się z nami i pokazy-

wali nam, jak dużo szkła dla nas przygotowali.              

I właśnie teraz pora na podziękowania. Przede 

wszystkim Wam, drodzy pawłowianie, dzięku-

jemy za te dziewięć lat! Za to, że zawsze mogli-

śmy na Was liczyć i wiedzieliśmy, że gdy rano               

w sobotę rozpoczniemy akcję, to będzie co zbierać 

i co tłuc.  

W szczególny sposób chcemy podziękować Panu 

Krystianowi Jonecko - pomysłodawcy Akcji 

Szkło, głównemu organizatorowi i koordynato-

rowi, który przez dziewięć lat, dwa razy do roku 

zajmował się przygotowaniem oraz przeprowa-

dzeniem akcji, a przede wszystkim poświęcał nam 

swój czas i pomagał w zwożeniu i tłuczeniu szkła. 

Dziękujemy również wszystkim osobom, które 

przez te wszystkie akcje pomagały nam w jej 
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przeprowadzeniu: wszystkim zwożącym szkło do 

punktu zbiórki, tym, którzy tłukli szkło na autach, 

w kontenerach. Podziękowania składamy także 

tym, którzy organizowali dla nas posiłki, użyczali 

nam aut, zawozili szkło do huty. Serdecznie 

dziękujemy! Myślimy, że przez te dziewięć lat 

nauczyliśmy mieszkańców naszej dzielnicy wielu 

zachowań proekologicznych. Nasza akcja cieszyła 

się tak dużą popularnością, że aż trudno się 

rozstać… Będzie nam bardzo brakowało dźwięku 

tłuczonego szkła:)  

Za te dziewięć lat: DZIĘKUJEMY!:) 
oprac. Emilka z oazowiczami

 

Podsumowanie Akcji Szkło: 

 

Rok 2005 2006 2207 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tony 15 ton 12 ton 15 ton 15 ton 25 ton 15 ton 19 ton 10 ton 10 ton 
 

 

Moje narzekanie... czyli problemy współczesnego 

człowieka 

 
Parę dni temu, gdy wracałam z Katowic auto-

busem, siedziały za mną dwie kobiety. Jak wy-

wnioskował z ich rozmowy - nauczycielki. Całą 

drogę bardzo narzekały... najpierw na klasę,          

w której obydwie uczą, potem na pogodę, a na-

stępnie bardzo płynnie przeszły do narzekania na 

polski transport - na autobusy, tramwaje, pociągi, 

potem na ciągłe przebudowy 

dróg, remonty, objazdy. Powiem 

szczerze, że gdy wysiadły, to 

odetchnęłam z ulgą, choć i tak 

miałam wrażenie, że ich ponury 

nastrój bardzo mi się udzielił. 

No właśnie, takie jest to nasze narzekanie... Ciągle 

coś nam nie odpowiada, ciągle coś przeszkadza, 

ewidentnie utrudnia życie. Czasem mamy wraże-

nie, że jakoś tak mamy pod górkę. Ale czy rzeczy-

wiście jest aż tak źle?? Czy wszystko jest takie 

beznadziejne? Czy ten mój ponury nastrój muszę 

tak uwidaczniać, szczególnie w rozmowach z lu-

dźmi, których spotykam raz na jakiś czas? A mo-

że po prostu coraz częściej jest tak, że te wszy-

stkie negatywne aspekty życia codziennego to ulu-

biony temat naszych konwersacji? Jednak jeśli nie 

chcemy tylko narzekać i narzekać, to może zasta-

nówmy się, co zrobić, by nasze rozmowy nie były 

oparte jedynie na krytykowaniu i formułowaniu 

negatywnych opinii. 

Pierwszy sposób na udany początek konwersacji 

to...komplement. Może czasem warto powiedzieć 

coś miłego drugiej osobie, żeby mogła się na-

wiązać rozmowa z pozytywnym nastawieniem?  

Kolejny sposób na wyeliminowanie narzekania               

z naszej codzienności, to dostrzeganie małych, 

codziennych rzeczy, które zazwyczaj przynoszą 

tyle radości. Może czasem warto zwolnić tempo             

i iść ulicą odrobinę wolniej, rozejrzeć się, co dzie-

je się dookoła. I nawet jeśli dostrzeżemy jedynie, 

że pogoda jest brzydka, pada deszcz i jest bardzo 

zimno, to może akurat natkniemy się na osobę, 

która się do nas uśmiechnie. No właśnie! 

Uśmiech:) Dlaczego tak mało się 

uśmiechamy? Przecież to żaden 

wysiłek, a może właśnie ten jeden 

uśmiech sprawi, że ktoś stwierdzi, 

że grunt to dobry nastrój. 

Lepiej rozmawiać o tym, co się 

nam udało, w czym odnieśliśmy sukces, co 

ciekawego ostatnio zobaczyliśmy, jaką wciągającą 

książkę przeczytaliśmy…  

A jeśli tak trudno jest nam znaleźć interesujący 

temat do rozmowy związany z teraźniejszością, to 

może warto sięgnąć do przeszłości i przypomnieć 

sobie jakieś ciekawe lub zabawne sytuacje:) Jeżeli 

i to  przychodzi nam z trudnością, to pozostają już 

tylko... plany i marzenia:) Bo kto ich nie ma?? 

Dzielenie się nimi może być doskonałym sposo-

bem nawiązania rozmowy.  

Pamiętajmy tylko o jednym! Nawet jeśli za oknem 

zimno, wieje i pada deszcz, brniemy przez rozko-

pane ulice po kostki w błocie, to nie znaczy, że 

naszym ponurym nastrojem mamy zarażać innych. 

Postarajmy się właśnie w te chłodne miesiące ro-

ku mniej narzekać, a starać się „ogrzewać” relacje 

międzyludzkie ciepłą, pozytywną rozmową, 

uśmiechem i dużą dozą optymizmu. A naszemu 

narzekaniu mówimy: DOŚĆ!:) 
Emilka 
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Niezwykłe jeziora, o istnieniu których 

najprawdopodobniej nie mieliście pojęcia 

 
Jezioro KAALI (Estonia) -  powstały w VII w.  

p.n.e. na skutek uderzenia meteorytu akwen 

charakteryzuje się niemal idealnie okrągłym 

kształtem i stanowi obecnie jedną z atrakcji 

turystycznych Estonii.  

Jezioro ASFALTOWE (Trynidad) - jak sugeruje 

nazwa, jezioro to stanowi naturalny zbiornik 

płynnego asfaltu, który powstaje na skutek 

zachodzących procesów chemicznych. Pod 

wpływem promieni słonecznych padających na 

powierzchnię zbiornika asfalt twardnieje, tworząc 

twardą skorupę.  

Jezioro BAŁCHASZ (Kazachstan) - niezwykłe 

bezodpływowe jezioro, które jest w połowie słone, 

a w połowie słodkie. Na zasolenie wód we wscho-

dniej części jeziora wpływa silne parowanie zwią-

zane z położeniem geograficznym i panującym             

w tym rejonie klimatem. Natomiast w zachodniej 

części, dzięki dużym ilościom wody dostarczanej 

przez rzekę Ili, woda jest słodka. Wąski przesmyk 

oddzielający obie części jeziora zapobiega mie-

szaniu się wód.   

 

 

 

Jezioro LAGUNA COLORADA (Boliwia) - to  

jezioro wypełnione czerwoną wodą, która swój 

kolor zawdzięcza czerwonym osadom mineralnym 

oraz żyjącym w tym akwenie algom. W dodatku 

na powierzchni jeziora unoszą się gdzieniegdzie 

białe wyspy boraksu, będącego minerałem z ro-

dziny boranów.  

Staw DON JUAN (Antarktyda) – jedno z naj-

silniej zasolonych jezior znajdujących się na 

naszej planecie, które pomimo niesprzyjającego 

klimatu  i bardzo niskich temperatur prawie nigdy 

nie zamarza.  

Jezioro FRYING PAN (Nowa Zelandia) - to 

największe gorące źródło na Ziemi, które zajmuje 

powierzchnię 38 000 km
2
. Średnia temperatura 

wody w tym jeziorze oscyluje w granicach 50ºC,  

a w najgłębszym punkcie zbiornika dochodzi 

nawet do 200ºC.  

BOILING LAKE (Dominikana) - Wrzące Jezio-

ro znajdujące się na terenie Parku Narodowego 

Morne Trois Pitons, które stanowi jeden z najgo-

rętszych akwenów na Ziemi. Średnia temperatura 

wody w tym zbiorniku wynosi około 82ºC. 

Jezioro WU HUA HAI (Chiny) - zwane także 

Jeziorem Pięciu Kwiatów wyróżnia krystalicznie 

czysta woda, dzięki czemu 

turyści mogą podziwiać znaj-

dujące się na dnie tego zbio-

rnika pnie martwych drzew. 

Ponadto powierzchnia tego je-

ziora, ze względu na silne na-

sycenie węglanem wapnia oraz 

hydrofitami, mieni się różnymi 

barwami, wśród których naj-

częściej spotykanymi są lazur, 

zieleń oraz jasna żółć.  
Zebrała: martylajdka 

Pawłów ekologicznie 

 

28 września podczas Skarbnikowych Godów Dzielnicowy 

Ośrodek Kultury w Pawłowie przygotował stanowisko łączą-

ce tradycję z nowoczesnością – obok śląskiego familoka,          

w którym można było zobaczyć regionalne stroje, wspólnie         

z mieszkańcami Zabrza z surowców wtórnych wykonano 

ogromny tort urodzinowy dla naszego miasta, pokazując, że 

nawet opakowania po jajkach i rolki z papieru toaletowego 

mogę być bardzo użyteczne;-) 
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Ekoporządki - jak umyć lodówkę bez użycia detergentów 

 
Lodówka stanowi niezbędny element wyposażenia każdej kuchni. Aby odpowiednio nam służyła, 

musimy o nią dbać i przestrzegać kilku ważnych zasad jej użytkowania. Poniżej zamieszczamy parę 

wskazówek, jak zrobić to w zgodzie z ekologią. 

 

Potrzebne produkty: płyn do naczyń, 

soda oczyszczona, ocet, miękka szma-

tka, proszek do pieczenia, jabłko, talk. 

 

1.Mycie lodówki rozpoczynamy od wyłączenia jej 

z prądu. Następnie wyjmujemy wszystkie półki,        

szuflady i pozostawiamy otwarte drzwiczki. Półki 

i szuflady myjemy ciepłą wodą z odrobiną płynu 

do mycia naczyń, spłukujemy, a następnie wycie-

ramy do sucha miękką szmatką. 

2.Nie należy stosować żadnych środków przyśpie-

szających odmrażanie. Nie należy podważać lodu 

nożem, gdyż możemy porysować lodówkę, ani też 

wkładać garnka z wrzątkiem – możemy ją uszko-

dzić. Lodówka musi się odmrozić sama, a nasza 

rola polega na wylewaniu gromadzącej się wody             

i umyciu jej wewnątrz. 

3.Po odmrożeniu należy lodówkę umyć wewnątrz. 

Możemy użyć ciepłej wody z dodatkiem sody 

oczyszczonej – 1 łyżka na 1 litr wody lub wody                  

z octem – 3 łyżki na 1 litr wody. Przecieramy do-

kładnie ścianki lodówki, a następnie spłukujemy            

i wycieramy do sucha miękką szmatką. 

4.Możemy przystąpić do układania rzeczy w lo-

dówce. Pamiętajmy, żeby jej nie przeładowywać – 

powietrze musi mieć dostęp do przechowywanych 

produktów z wszystkich stron. Nie należy wkła-

dać do lodówki potraw gorących – muszą być wy-

studzone do temperatury pokojowej, w innym 

przypadku mogą spowodować jej oblodzenie. 

Wszystkie produkty powinny być przykryte 

pokrywkami lub owinięte folią, by uchronić je 

przed wysychaniem i uwalnianiem zapachów. 

5.Nieprzyjemną woń z lodówki możemy usunąć 

przy pomocy proszku do pieczenia. Wysypujemy 

go na talerzyk lub podstawkę i wstawiamy do lo-

dówki. Możemy dodatkowo położyć połówkę jab-

łka. Ważne, by wymieniać proszek, co 2 tygodnie. 

6. Od czasu do czasu możemy przetrzeć uszczelki 

w drzwiach lodówki talkiem. Guma nie skruszeje 

wówczas za szybko, lodówka będzie szczelna i nie 

będzie pokrywać się lodem. Pamiętajmy, by lo-

dówkę otwierać zawsze na krótko i szybko za-

mykać. Do jej wnętrza nie będzie się wówczas do-

stawało dużo ciepłego wilgotnego powietrza. 
malaga 

 

 

Czas na relaks 

Jednego dnia człowiek przyswaja więcej informacji niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu poznawał przez 

całe życie. I choć niektórzy mają ambicję, by wybierać z Internetu tylko te absolutnie istotne infor-

macje, coraz więcej stron zajmuje się gromadzeniem zupełnie bezużytecznej wiedzy. Przedstawiamy 

kilka ciekawostek, mniej lub bardziej poważnych… 

1. Walt Disney został wyrzucony z gazety za to, 

że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów.  

2. W 2006 roku NASA przyznała, że nie ma ory-

ginalnego nagrania z astronautami lądującymi 

na Księżycu. Przypadkowo nagrali na te taśmy 

coś innego.  

3. Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. 

Podawano go sportowcom podczas Igrzysk 

Olimpijskich. 

4. Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile zamie-

szkiwało Ziemię w 1804 roku.  

5. Tylko dwie osoby na świecie znają recepturę 

Coca Coli. Nie mogą latać tym samym samo-

lotem. Na wszelki wypadek. 

6. Przeglądanie pism modowych przez 15 - 20 

min sprawia, że satysfakcja kobiety z tego, jak 

wygląda spada o blisko 50 proc. 

7. Wystarczy zamknąć w pomieszczeniu 57 osób, 

by mieć 99 proc. pewności, że dwie z nich ma-

ją urodziny tego samego dnia. 

8. Dziesięć na dziesięć osób umiera. Nie bierz 

życia zbyt poważnie  malaga 
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ŚPIEWNIK  

XVIII Przeglądu Piosenki Religijnej  

„Pieśnią chwalmy Pana” 

 
 

 

 

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 pieśnią chwalmy Pana, pieśnią chwalmy Pana,  

pieśnią chwalmy Pana już dziś! 
 

LIBERI DEO 

I.Chrystus Królem! Chrystus Panem! Chrystus, 

Chrystus Zbawcą nam! 

 

II.Chrystus nas zaprasza: przyjdźcie, 

przyjaciele! 

Chrystus nas posyła, bądźcie misjonarzami! 

 

III.Mój Jezus Królem królów jest. 

Mój Jezus władać będzie wciąż.  

Królestwo Jego wiecznie trwa, 

On zbawił duszę mą  

i teraz we mnie  

mieszka już. 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 

Chwyć mnie i nieś 

niech niebo bliżej będzie 

tak bardzo chcę 

w ramionach skryć się Twych. 

 

Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, 

króluje nad nami dziś 

z nieba rządzi w mocy miłości 

mądrości swej. 
 

 

SŁOWIKI ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

Ref. Świecie, zatrzymaj się, 

W pieśni miłości do Pana. 

Razem sprawimy, że 

Miłość  znów będzie kochana. 
 

BOŻE NUTKI 

Chrystus Pan Zbawieniem jest,   jemu chwała, 

Jemu wieczna cześć! 

Chrystus Pan Zbawieniem jest,  chwałę i cześć 

oddajmy Mu! 
 

Redakcja Pawłusa: Magdalena Chmiel, Magdalena Jawornicka, Martyna Kapuścińska, Agnieszka Michalska, 

Patrycja Szczęsny, Emilia Witosz, Anna Wilim 

Kontakt: redakcja-pawlusa@wp.pl 

Zaproszenie: 

 6 XII o godz. 16.00 do DOK-u przybędzie św. Mikołaj ze swoją świtą – zapraszamy młodsze i starsze 

dzieci (oczywiście te grzeczne;-). 

 7 XII od godz. 16.00 odbędzie się kolejny Jarmark Adwentowy, podczas którego będzie można zakupić  

m.in. oryginalne ozdoby świąteczne. 

CAPAX DEI 

To na cześć i chwałę nieba, 

Anioł jako żywy śpiewa: 

Hej, la la la,  

hej, la la la. 

To dla Ciebie dobry Boże,  

pioseneczka ta.     


