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K o ń c z y c e

Święta Wielkiej Nocy  
to czas wyjątkowej radości.

Niech moc i nadzieja płynące  
z tajemnicy Zmartwychwstania

prowadzą nas przez życie  
w miłości i pokoju.

Życzę wiele szczęścia,  
dobra i błogosławieństwa Bożego.

Małgorzata Mańka-Szulik 
Prezydent Zabrza

Księdzu proboszczowi  
Andrzejowi Żmudzie  

z okazji 29 rocznicy przyjęcia  
sakramentu święceń kapłańskich 

życzymy zdrowia i dalszej  
owocnej wytrwałości  

w jednoczeniu ludzi w jedną  
Chrystusową owczarnię.

W imieniu wdzięcznych  
parafian – redakcja.

Po ponad 90 latach istnienie prowizorycznej świą-
tyni i po 11 latach budowy nowego kościoła, docze-
kaliśmy się historycznej chwili. Ksiądz Arcybiskup 
Damian Zimoń 15 września 2010 roku poświęcił 
nasz nowy kościół. Pragnę jeszcze raz wszystkim 
Parafianom podziękować za trud i ofiarność włożo-
ną w budowę. W tym miejscu wypada wspomnieć, 
że dzieło to jest również zasługą parafii patronac-
kich o czym pamiętamy w naszych modlitwach.
Zostało jednak jeszcze wiele do wykonania. Teraz 
jednak musimy liczyć tylko na własne siły. 
Z małym opóźnieniem ale mamy już wszystkie 
ławki. Nowe i piękne, i oby takie pozostały jak naj-
dłużej.
Największym wyzwaniem na ten rok jest urucho-
mienie w wieży dwóch nowych salek. Obecna nie 
wystarcza dla wszystkich grup działających przy 
parafii, a jest potrzeba utworzenia nowych takich 
jak grupa młodzieżowej Oazy.

Rozpoczęliśmy przy pomocy 
Rady Dzielnicy budowę ławek  
na chórze i jak fundusze pozwolą 
wznowimy dalsze prace.

A co dalej ?
Rok 2012 będzie okazją do świę-
towania 100 rocznicy powstania 
wspólnoty parafialnej. W tym to właśnie roku przy-
był do naszej parafii Ks. dr Józef Knosała. Z uwagi 
na doniosłość tego wydarzenia przeprowadzimy 
Misje Święte.

Z okazji świąt życzę Wszystkim  
Parafianom doświadczenia radości  
ze Zmartwychwstania Chrystusa.

ks. Proboszcz Andrzej Żmuda

Poświęciliśmy kościół i co dalej ?

życzy Czesława Kowalczyk  

pełnych nadziei Świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego 
owocujących trwałym pokojem

i obfitym dobrem

z Pracownikami DOK-Kończyce i Redakcją „Czarnawki”

Ciepłych, radosnych, 



 - Na terenie Zabrza przygotowywanych i realizowa-
nych jest wiele nowych inwestycji. Z całą pewnością nie 
tylko ułatwią one życie zabrzanom, ale też przyczynią 
się do dalszego rozwoju naszego miasta. Jedną z naj-
ważniejszych i najbardziej oczekiwanych, zwłaszcza 
przez sympatyków sportu, jest modernizacja Stadionu 
Miejskiego im. E. Pohla. Zgodnie z założeniem, oprócz 
wydarzeń sportowych, na zmodernizowanym obiekcie 
odbywać się będą nie tylko imprezy sportowe, ale też 
muzyczne i rozrywkowe. Druga ważna inwestycja to 
realizacja projektu turystyczno-kulturalnego w Głów-
nej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Celem projektu jest 
rewitalizacja naziemnej i podziemnej infrastruktury 
zabytkowych obiektów górniczych, stanowiących dzie-
dzictwo poprzemysłowe Zabrza. Kolejny ważny projekt 
to basen kryty. To inwestycja, która od wielu lat była 
postulowana przez mieszkańców Zabrza. Już wkrótce 
zabrzanie będą mogli korzystać z nowego obiektu, któ-
ry powstanie przy skrzyżowaniu al. W. Korfantego z ul. 
G. Bruno. Projekt przewiduje nie tylko budowę base-
nu sportowego, ale też wielu innych atrakcji wodnych 
m.in.: dzikiej rzeki oraz groty sztucznej fali. Zaprojek-
towano też dwa baseny jaccuzi oraz brodzik dla dzieci. 
W mieście kontynuowane są również prace związane 
z realizacją II etapu „Poprawy gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Przedsiębiorcom 
z całą pewnością ułatwi życie droga dojazdowa do 
Strefy Ekonomicznej, która będzie gotowa w czerwcu. 
Realizacja projektu zakłada połączenie drogą dwóch 
ulic: Ofiar Katynia i Ziemskiej. Zwiększy to atrakcyj-
ność terenów inwestycyjnych i przyciągnie do Strefy 
kolejne firmy. Na przełom maja/czerwca planowane 

jest otwarcie zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej. Docelowo DTŚ ma mieć 31,3 km i łączyć 
Katowice z Gliwicami. W tej chwili kierowcy korzystają 
z 15,7 km trasy, która przebiega przez cztery miasta: 
Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. Za-
brzańskie odcinki mają łączną długość 4,7 km. Warto 
dodać, że miasto Zabrze zostało dzierżawcą budynku 
dworca PKP. W tym roku ogłosimy przetarg na prze-
prowadzenie jego remontu. Docelowo budynek ten 
będzie ważnym elementem planowanego Centrum 
Przesiadkowego, który łączyć będzie funkcje komu-
nikacyjne oraz komercyjne i społeczne. To nie koniec 
planów inwestycyjnych. W Zaborzu przy ulicy Kalino-
wej 9 na terenach po dawnej hydroforowni powstaje 
nowoczesne Centrum Rekreacji. Właścicielem terenu 
jest Miasto Zabrze. Użytkownikiem obiektu jest Sto-
warzyszenie „Fenix” – wyjaśnia prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik. 

Inwestujemy w Zabrze Niedziela Palmowa
W naszej szkole uczniowie klasy piątej na zajęciach 
robili palmy wielkanocne. Jak co roku w Niedzielę 
Palmową zaniesiemy je do kościoła do poświęce-
nia. Skąd wzięła się ta tradycja? Ostatnia niedziela 
przed Wielkanocą to Niedziela Palmowa. W ko-
ściele obchodzi się ją na pamiątkę triumfalnego 
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Wiwatujący lu-
dzie witali Jezusa wymachiwali gałązkami palmo-
wymi i wołali: „Hosanna!”. U nas, w Kończycach, 
tak jak w całym kraju, jest to piękne święto. Dzieci 
i dorośli przychodzą do kościoła z pięknie przystro-
jonymi palmami. W czasie mszy kapłan przecho-
dzi środkiem kościoła i kropi palmy przyniesione 
przez wiernych. Trzeba przyznać, że ksiądz wody
święconej nie żałuje i nie tylko palmy, ale i wierni 
są mokrzy. Po poświęceniu i udzieleniu błogosła-
wieństwa wierni wracają do domów. Jak każe tra-
dycja, poświęconą palmę zatkniętą za święty obraz 

przechowuje się cały rok aż do następnej Niedzieli 
Palmowej. Według tradycji ma chronić ona dom 
przed złem i piorunami. Niektórzy nawet zjadają 
jedną małą włochatą kuleczkę z poświęconej pal-
my, żeby gardło nie bolało. 

Roksana Puchała SP 35 klasa V

Wspomnienie
To nie może być prawda? Jak co roku panie z Zespo-
łu Charytatywnego działającego przy naszej para-
fii przygotowały dla seniorów z Kończyc spotkanie 
w sali katechetycznej przy nowym kościele. Była 
sobota 10 kwietnia 2010 roku. O godzinie dziewią-
tej tego dnia, jak zwykle licznie uczestniczyliśmy 
w corocznym nabożeństwie odprawionym przez 
ks. Proboszcza w naszej intencji. Po nabożeństwie 
udaliśmy się do sali obok.
Jak zawsze przy tej okazji liczyliśmy, że w ciepłej 
i serdecznej atmosferze spędzimy ze sobą tych kil-
ka chwil w towarzystwie ks. Proboszcza, naszej 
organistki p. Ogórek, kościelnego p. Knebla i pań 
z Zespołu Charytatywnego, które przygotowały 
poczęstunek. Niestety, stało się inaczej. W pew-
nym momencie ks. Proboszcz wyszedł z salki, ale 

po chwili wrócił jakiś zmieniony i pobladły. Mu-
szę Wam coś powiedzieć, stało się coś strasznego 
– powiedział. Ktoś umarł – pomyślałam i to była 
pierwsza myśl, jaka przyszła mi wtedy do głowy. 
Nie przypuszczałam, że rzeczywistość okaże się 
jeszcze okrutniejsza. Dowiedzieliśmy się, że rozbił 
się samolot prezydencki i wszyscy zginęli. Zapadła 
całkowita cisza. Nie było słów, nie było komentarzy. 
W ciszy toczyłam walkę z własną świadomością – 
nie, to nie może być prawdą, może ks. Proboszcz 
coś pomylił, może ktoś się uratował? Włączyłam 
telefon komórkowy i kiedy zobaczyłam informa-
cję, że mąż aż cztery razy usiłował się ze mną po-
łączyć – zrozumiałam, że TO się stało naprawdę. 
Opuszczaliśmy salę jacyś przygaszeni, przytłocze-
ni, z opuszczonymi głowami. Każdy na swój
sposób starał się zmierzyć  z tym, co usłyszał ...

uczestniczka spotkania

Czym bylibyśmy bez świętowania,
Bez oddechu duszy wolnej od niepokojów codzienności?

Czym bylibyśmy bez Ciszy serca przepełnionego dynamiczną Radością?
Cisza, Pokój i Radość to nie są określenia zastrzeżone dla marzycieli  

o gładkich słowach.
To rzeczywistość dostępna każdemu z nas.

Tej właśnie Rzeczywistości, 
Rzeczywistości będącej owocem zmartwychwstałego Człowieczeństwa, 

Życzą wszystkim czytelnikom Czarnawki i ich rodzinom

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury - Ryszard Klein

Szpital Miejski
Zdrowych, błogosławionych  

świąt Wielkiej Nocy, smacznego 
jajka, mokrego dyngusa
w imieniu Koła Emerytów

życzy
Bogdan Mnich 

Przewodniczący Koła Emeryów nr 13
zarząd dziękuje wszystkim  

za zaangażowanie i pomoc w działalności koła



Wiadomości z Dok-u
Zaczynamy akcje Lato. Rozpoczynamy od wymiany piasku na 
placu zabaw, aby było bezpiecznie dla najmłodszych. Zaprasza-
my dzieci, młodzież oraz dorosłych na zajęcia w ośrodku. Działa 
u nas kółko plastyczne, na którym dzieci malują, rzeźbią, ha-
ftują, wyklejają i robią wiele innych ciekawych rzeczy. Obecnie 
trwa konkurs świąteczny na najładniejszą kartkę świąteczną 
i pisankę, organizowany we współpracy z kończycką szkołą. 
Biorą w nim udział dzieci z klas I-VI. Wyniki ogłosimy w następ-
nym numerze. Odbywają się również zajęcia socjoterapeutyczne 
z elementami artyterapii dla dzieci, umożliwiające wyzwolenie 
aktywności, kreatywności. Uczą pozytywnego wyrażania emo-
cji, rozwijają postawę twórczą. Lubiących pisać i przeprowadzać 
wywiady z ciekawymi ludźmi zapraszamy na kółko dziennikar-
skie, które współtworzy Czarnawkę. Z kolei dorosłym proponujemy kółko szachowe, gimnastykę 
gyrokinezis (ćwiczenia rozciągające). Nowością proponowaną przez ośrodek są coraz popularniej-
sze również i w Zabrzu spacery z kijkami nordic walking, odbywające się w każdy bezdeszczowy 
wtorek o godz. 17.00. Kółko teatralne zaprasza 28 maja na przedstawienie „Mamo, tato nie pal”, 
które odbędzie się w ramach „Festynu Dzielnicowego” organizowanego wspólnie z Radą Dzielni-
cy. Ośrodek jest miejscem spotkań Seniorów, Hodowców Gołębi i Rady Dzielnicy. Zapraszamy do 
korzystania z placu zabaw, boisk oraz kortów tenisowych. Karolina Gabryś

W tym roku obchodzimy 75 lecie Szkoły Podstawowej Nr 35  
w Zabrzu – Kończycach.
To szkoła z ogromną tradycją, na bazie której 15 lat temu powstało Liceum Sztuk Plastycznych. W kalendarzu 
imprez kulturalnych znalazły swoje miejsce takie imprezy, jak Festiwal Rysowania, Barwa i Dźwięk, Dyploma-
rium, plenery malarskie i fotograficzne, które też znalazły swoje miejsce w mieście. To tylko niektóre działania tej 
szkoły. Ten rok zapowiada się wyjątkowy – obchody rocznicowe szkoły przewidziane są na wrzesień 2011 r. i tak 
12 września planujemy wystawę w MOK-u nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły.
W połowie września na terenie DOK Kończyce planujemy zorganizować piknik – artystyczny.
Podsumowaniem tych działań będzie wydanie albumu o Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy i wspólnych działań całą społeczność Zabrza-Kończyc prosząc jednocze-
śnie o zaangażowanie i wsparcie.

Pełnych spokoju i miłości Świąt Wielkanocnych, smacznego święconego w rodzinnym gronie, życzy w imieniu 
społeczności szkolnej - mgr Iwona Gawrychowska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu.

Nadziei i pokoju płynących  
ze Zmartwychwstania 

oraz pełnych radości chwil  
w rodzinnym gronie 

w imieniu Rady Dzielnicy 
życzy

Jan Szulik 
Przewodniczący Rady

Nasza babcia  
radzi...
Wielkanoc, Pascha, Zmartwychwstanie Pańskie to jed-
no z najważniejszych świąt chrześcijańskich. Pascha 
to również nazwa potrawy podawanej raz do roku na 
Wielkanoc. Znana jest zwłaszcza w rodzinach mają-
cych swe korzenie na Kresach Wschodnich, podobnie 
jak kutia przyrządzana na Boże Narodzenie. Wróćmy 
do paschy, która z racji walorów smakowych mogła-
by wzbogacić z powodzeniem nasz wielkanocny stół. 
Zasmakują w niej nie tylko dzieci ale i dorośli, bo to 
kulinarna skarbnica słodkości. A więc do dzieła... 

Pascha wielkanocna – składniki:
1 kg niekwaśnego, świeżego, tłustego sera
kostka masła
5 – 8 jaj ugotowanych na twardo
ok. 1,5 szklanki cukru
1 szklanka gęstej śmietany 30 – 36%
opakowanie cukru waniliowego
spora ilość ulubionych bakalii: orzechów,  
rodzynek, fig, suszonych
moreli, owoców kandyzowanych, smażonej  
skórki pomarańczowej 

Masło ucieramy z cukrem na pulchną masę. Dodaje-
my do niej przetarte przez sito żółtka z ugotowanych 
jajek. Dalej łączymy masę  z serem i śmietaną dodając 
je stopniowo w trakcie ucierania. Na końcu dodajemy 
bakalie. Okrągłą formę do ciasta (ja używam zwykłej 
miseczki, bo pascha ma mieć kształt kopiasty) wykła-
damy ściereczką lub folią aluminiową. Nakładamy 
masę i dociskamy talerzykiem. Całość pozostawcie w
chłodnym miejscu na co najmniej dobę. Po wyjęciu 
udekorujcie paschę wg uznania. Pascha to pole do po-
pisu dla eksperymentatorów – można zrobić np. cze-
koladową, kokosową, a w wersji dla dorosłych dodać 
nawet ulubiony likier ajerkoniak, Malibu czy co tam 
jeszcze. Życzę smacznego. Wasza babcia

W naszym Kole  
fajno jest 
We wrześniu ub. roku obchodziliśmy 16 rocznicę 
utworzenia w naszej dzielnicy Koła Emerytów, co 
stało się dokładnie 8 września 1994 roku. Od tego 
czasu lista członków liczy już ponad 200 osób. Więk-
szość z nas to mieszkańcy Kończyc, ale są i emeryci 
z Pawłowa, Makoszów, Bielszowic, Świętochłowic czy 
Gliwic i Knurowa. Spotykamy się co dwa tygodnie, 
w środy o godz. 17.00. Nie wszystkie Koła w Zabrzu 
mają tak doskonałe warunki lokalowe, jak my. Spoty-
kamy się w pięknej, przestronnej sali w Dzielnicowym 
Domu Kultury – jak się to u nas mówi „na Dorotki”.
Korzystamy bowiem od początku istnienia Koła z go-
ścinności i życzliwości kierownictwa Ośrodka. Jeste-
śmy bardzo wdzięczni obecnej kierownik Ośrodka p. 
Czesławie Kowalczyk. Za to, że z taką sympatią odnosi 
się do wszystkich naszych poczynań i obecności pod 
dachem Ośrodka. Duże wsparcie mamy też ze strony 
Rady Dzielnicy, której przedstawiciele są obecni dość 
często na spotkaniach Koła. Wielkim zaszczytem dla 
nas bywają odwiedziny pani prezydent Małgorzaty 
Mańki-Szulik. To wszystko świadczy o tym, że emeryci 
i renciści w Kończycach to nie tylko numer statystycz-
ny w ZUS-ie, ale równoprawni członkowie lokalnej 
społeczności, którzy – jak wszyscy inni – chcą nadal 
żyć głęboko i korzystać z pełni życia. Nie zmarszczki, 
siwe włosy i niedomagania fizyczne mamy do zaofero-
wania, ale DOŚWIADCZENIE I MĄDROŚĆ, jakie zgro-
madziliśmy przez lata. 
Emerytura daje szansę na rozwinięcie pasji. Zatem 
apel do wszystkich, którzy nie muszą się już zry-
wać do pracy, a mają siły i chęć do wspólnych we-
sołych spotkań: DOŁĄCZCIE DO NAS! „W naszym 
Kole fajno jest „ - jak mówią słowa piosenki rocznico-
wej napisanej przez panią Stachakową pamiętającą te 
pierwsze historyczne już spotkania. Wtedy to składka 
na poczęstunek wynosiła – co dzisiaj brzmi niewiary-
godnie – 10 tys. złotych, a koszt pierwszej wycieczki 
do Wrocławia – 160 tys.! Bez obawy … obecnie jest bez 
porównania taniej. B.S.
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Śmirgus
Śmirgus, śmirgus co za moda
leje się od rana woda
W sieni potop i wrzask wielki
Lejom chopcy, piszczom frelki
Lejom w sieniach i na placach
Po czuprynach i po glacach
Lejom wszyndzie kaj popadnie
Bez umiaru i przesadnie
W śmirgus chopy majom bzika
Kożdy dziołcha chce posikać
Człek się czuje jak pod brauzom
Loto z flaszkom abo z krauzom
Erna cało znerwowano
Bo jom poloł Bercik  rano
Tak jom zmoczył gizd diosecki
Że musiała zmieniać kiecki
Lotoł Bercik pod ji łokno
Śmioł się z dziołchy i wynokwioł
Aż pod wieczór mu Małgola
Na łeb gichła pół kastrola
Wiersz tyn niesie ci przesłanie
Nie rób z innych się bawitka
Bo na ciebie nie łostanie
Nawet jedna sucho nitka
Marian Makula

 KĄCIK MAluChA

Pierwsza trójka maluchów, która przyniesie do ośrodka pokolorowany  
obrazek dostanie nagrodę niespodziankę.

Dziękujemy mieszkańcom Kończyc (właścicielom lokalnych firm), których 
finansowe wsparcie umożliwiło wydanie tego numeru „Czarnawki”.

28  maja w godz. 14:30 - 22:00  
zapraszamy do  

Dzielnicowego Ośrodka Kultury  
w Zabrzu Kończycach  

na Festyn rodzinny 

Mama Tata i Ja 
współorganizowany z Radą Dzielnicy.  

Z okazji Metropolitarnego Święta Rodziny  
zapraszamy do udziału w konkursie literackim  

na opowiadanie Moja rodzina.  
Termin składania prac do 24 maja.


