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Niech Zmartwychwstały Chrystus 
obudzi w nas to, co uśpione.
Niech światło Jego słowa  
prowadzi nas przez życie,

a tajemnica Wielkiej Nocy  
przyniesie nam radość,

pokój i błogosławieństwo.
Szczęśliwych i rodzinnych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego

życzy 
Małgorzata Mańka-Szulik 

Prezydent Zabrza

Księdzu proboszczowi  
Andrzejowi Żmudzie  

z okazji 30 rocznicy przyjęcia  
sakramentu święceń kapłańskich 

życzymy zdrowia i dalszej  
owocnej wytrwałości  

w jednoczeniu ludzi w jedną  
Chrystusową owczarnię.

W imieniu wdzięcznych  
parafian – redakcja.

Szczęść Boże! W tym roku obchodzi Ksiądz swoją 30 roczni-
cę przyjęcia święceń kapłańskich. Niewątpliwie jest to wy-
jątkowe wydarzenie w życiu każdego kapłana. 
Proszę opowiedzieć nam jak doszło do podjęcia decyzji, by 
zostać księdzem?
Gdy przeprowadziliśmy się z rodzicami do Moszczenni-
cy, zaangażowałem się tam w przygotowanie młodzie-
ży do bierzmowania oraz zastępowałem organistę. Tak 
więc doszło do zbliżenia z parafią i razem z kolegą, księ-
dzem Centnerem poszliśmy do Seminarium. I tak to się 
zaczęło.
Jak Ksiądz wspomina dzień przyjęcia święceń kapłańskich?
Było to w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Przy-
jąłem święcenia z rąk Księdza Biskupa Herberta Bed-
norza, w dniu ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, 

mianowicie w Wielki 
Czwartek. Było to prze-
życie, którego się nie da 
wyrazić słowami. Coś 
wielkiego.
Na jakich parafiach po-
sługiwał Ksiądz jako wi-
kariusz?
Pierwszą moją parafią była parafia św. Antoniego w Cho-
rzowie. Następnie parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Świętochłowicach – Piaśnikach, św. Andrze-
ja Boboli w Czerwionce – Leszczynach, Trójcy Przenaj-
świętszej w Chełmie Śląskim, Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Szóstą parafią była 
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach – Roju.

30 lat w posłudze kapłańskiej
o swoim powołaniu, przebiegu posługi kapłańskiej, pracy  
duszpasterskiej w naszej parafii, a także o tegorocznych  
jubileuszach i uroczystościach z księdzem proboszczem  
andrzejem Żmudą rozmawiał Michał Hoszkiewicz.

życzy w imieniu

i miłości Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją

płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego

    Czesława Kowalczyk
Pracowników DOK-Kończyce i Redakcji „Czarnawki”

Radosnych, pełnych pokoju



Tradycje Wielkanocne 
w moim domu
W Niedzielę Palmową z rodzicami i babcią idę do 
kościoła poświęcić palmę, która w Niedzielę Wiel-
kanocną będzie zdobić stół. Po świętach nasza tra-
dycja głosi że powinno się ja zawieszać na oknie. 
Tak też robimy. Wielki tydzień to czas chodzenia 
do kościoła i przygotowań do Wielkanocy. Stro-
imy w ten czas dom, ozdabiamy jajka. Gdy nastąpi 
ranek Wielkiej Soboty szykuję koszyczek  z jedze-
niem, który w kościele zostanie  poświęcony.
Niedziela Wielkanocna to czas do którego długo 
się przygotowywaliśmy. 
Rano zasiadamy do stołu, gdzie znajdują się po-
święcone potrawy na śniadanie Wielkanocne. 
A gdy wszyscy skończą jeść wręczamy sobie pre-
zenty. Gdy nastąpi lany poniedziałek tata przez 
cały dzień mnie psika wodą.                              Julia Musioł

Odkryj w sobie talent
Każdy z nas może mieć swoją pasję, hobby, a może 
nawet talent. Trzeba tylko to w sobie odkryć. 
W naszym Dzielnicowym Ośrodku Kultury jest 
taka możliwość dzięki niezwykle ciekawym za-
jęciom plastycznym, jakie prowadzi p. Karolina 
Gabryś. W każdy poniedziałek o godz. 10.00 dla 
dorosłych i o 14.30 (dla dzieci) oraz we wtorek 
o godz. 17.30 odbywają się zajęcia, na które przy-
chodzą chętni nie tylko z Kończyc, ale i z centrum 
Zabrza. Poznają tam tajniki docoupage ú, (zdo-
bienia różnych przedmiotów kolorowymi wyci-
nankami), haftu matematycznego, malarstwa, 
a ostatnio też zdobienia jajek. W ramach wymia-
ny doświadczeń nawiązano współpracę z pania-
mi z Koła Emerytów w Przyszowicach. Efekty ich 
pracy mieli okazję podziwiać nasi seniorzy na 
ostatnim spotkaniu w DOK-u. Chętnych do uczest-
nictwa w zajęciach przybywa, bo też p. Karolina 

Trwejmy w tradycji 
Wielkanocny
Jak tyn czas leci. Niydowno żech pisoł ło Dzie-
ciontku a już momy Zajonczka. Ale Zajonczek jes 
do małych dzieci coby im było weseli, a do nos 
tych trocha starszych jes nojważniyjsze Zmar-
twychwstanie i Wielki Tydziyń. 
Dobrze, że kościoł katolicki tych tradycji pilnuje. 
W ty codziynny gonitwie dobrze jes trocha sztop-
noć. Zrobić się rachunek sumiynio, w doma po-
sprzątać, łokna pomyć, gardiny wymiynić. I tak 
się to zaplanować, żeby mieć czas na Triduum, 
a jest tego moc: Wielki Czwortek, Piontek, Sobota 
i Rezurekcjo. Modlitwy nigdy za dużo. To co my 
się postanowiyli na Post, możno się udo przed-
użyć dali. Przeca my som po rekolekcjach. 
Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Ponbocz-
ka na nadchodzący czas życzy Wszyskim
Przewodniczący Rady Dzielnicy Janek Szulik

Zmartwychwstanie człowieczeństwa
Smacznego jajka i mokrego dyngusa – to stereotypowe powiedzenie  

towarzyszące Świętom Wielkanocnym. 
Są też inne myśli, mówiące o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. 

Moje refleksje sprowadzają na ziemię, do zmartwychwstania człowieczeństwa – 
czego sobie i Wszystkim życzę.

Ryszard Klein - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Po ilu latach posługi kapłańskiej, został Ksiądz mianowany 
proboszczem w Kończycach?
Proboszczem w Kończycach zostałem mianowany w 16 
roku kapłaństwa.
Czy mógłby ksiądz wyjaśnić, jaka jest różnica między admi-
nistratorem parafii, a proboszczem?
Administrator ma pełną odpowiedzialność, tak jak pro-
boszcz, lecz jest to tytuł przyjęty z czasów komunistycz-
nych, gdy trzeba było mieć zgodę władz państwowych, 
aby zostać proboszczem danej parafii. Dawało się więc 
tytuł administratora parafii, aby łatwiej było go prze-
nieść na inną parafię. Natomiast proboszcz, to już jest 
tytuł władzy w parafii.
Ksiądz zdecydowany na podjęcie budowy nowego kościoła? 
Kiedy dostawałem dekret do Kończyc od Księdza Arcy-
biskupa Damiana Zimonia mówił mi, że w przyszłości 
będę musiał kiedyś w tej parafii wybudować nowy ko-
ściół. Ta przyszłość okazała się bliskością, gdy zobaczy-
łem stan starego kościoł i probostwa. Nie było już na co 
dłużej czekać i szybko brać się za budowę.
Obejmując parafię w Kończycach w 1998 roku, czy był Ksiądz 
zdecydowany na podjęcie budowy nowego kościoła?
Absolutnie nie. Nie mamy jeszcze skończonego chóru, 
wymieniliśmy instalację elektryczną, oświetlenie ko-
ścioła, które kosztowało ponad 50 tysięcy. Jeszcze po 
poświęceniu kościoła dokupywaliśmy połowę ławek. 
Mamy już ukończone salki w wieży, ale jeszcze są salki 
w piwnicach nie ruszone. I nadal nie ma garażu.
Oprócz jubileuszu 30-lecia przyjęcia przez Księdza święceń 
kapłańskich, nasza parafia obchodzi również jubileusz. Ja-
kie uroczystości są planowane z tej okazji?
Nie jest to rocznica powstania, bo parafia powstała  
dopiero w 1925 roku, kiedy to została erygowana. Nato-
miast w 1912 roku został wydzielony teren nowej kuracji 
z parafii w Bielszowicach. Od tamtego czasu zaczęła się 
tworzyć parafia, wspólnota oraz na stałe zamieszkał ka-

płan, który odprawiał Msze Święte w Kończycach. Jeżeli 
chodzi o uroczystości jubileuszowe z tym związane, to 
przede wszystkim Misje Święte. Tutaj chciałem przepro-
sić za zmianę terminu, ale przesuwamy je na wrzesień 
tak, aby rozpoczęły się przed II rocznicą poświęcenia ko-
ścioła. Będzie również poświęcony Krzyż Misyjny. Chce-
my za niedługo wmurować w naszym kościele Kamień 
z Grobu św. Piotra. To symbolika z kapłaństwem, z Ks. 
Knosałą, z Eucharystią i jednością ze Stolicą Apostolską. 
Myślę również o przeprowadzeniu ogólnozabrzańskie-
go konkursu wiedzy na temat działalności i życia księ-
dza Józefa Knosały. Jest to ciekawa postać, bo o ile się 
nie mylę, miał 2 doktoraty, co na tamte czasy stawiało 
go w elicie intelektualistów. To było coś niezwykłego 
w tamtych czasach. Chcemy zorganizować wieczór re-
cytatorski, aby rozpropagować też poezję księdza Józefa 
Knosały. Planujemy zrobić wystawę związaną z historią 
powstawania kościoła i parafii. Chcemy także wspo-
mnieć o czterech próbach budowy kościoła w Kończy-
cach. Czwarta próba zakończyła się na szczęście powo-
dzeniem, bo z zaangażowaniem wielu osób mogliśmy 
wybudować nasz kościół. W programie obchodów prze-
widziany jest też festyn. Takie pomysły rodzą się na bie-
żąco, tak abyśmy mieli co wspominać.
Dziękuję za rozmowę! Proszę przyjąć od zespółu redakcji 
„Czarnawki” najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosła-
wieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej oraz dalszego 
zapału do pracy duszpasterskiej.

Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w Mszy Świętej 
w intencji Naszego Jubilata w I-szy Dzień Świąt w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 10.30.

foto: Daria Widera

proponuje różne i niezwykle ciekawe formy rę-
kodzieła artystycznego. A więc zapraszamy chęt-
nych do odkrywania w sobie talentu. 

Uczestniczka zajęć



foto: Daria Widera

Wiadomości z Dok-u
Dzielnicowe Święto Kobiet. 
Święto Kobiet 8 marca od 1910 roku jest faktem 
nie dającym się zignorować, bo dotyczy połowy 
ludzkości. Na nic zdają się spory o to, kto waż-
niejszy, bo w  przyrodzie nie ma takich rozgra-
niczeń i każda ingerencja w tę równowagę jest 
szkodliwa. Dlatego też w ten dzień w kończyc-
kiej szkole zgromadziło się ponad 167 świętują-
cych wspólnie kobiet i mężczyzn. I było wesoło, 
radośnie, bo były wspólne śpiewy, konkursy, 
zabawy prowadzone ze swadą przez samego p. 
Loskę z zespołu B.A.R. Były i nagrody za udział w konkursach, a jakże! Każda z Pań dostała tu-
lipana – oznakę wiosny i zrobiło się jakoś tak miło i ciepło na sercu. Mogliśmy nawet podziwiać 
występy par tanecznych pląsających mistrzowsko po parkiecie w rytmach klasycznych i nie tylko. 
Serdeczne podziękowania należą się więc organizatorom – Radzie Dzielnicy, p. Czesławie Kowal-
czyk kierowniczce Dok-u, p. Bogdanowi Mnichowi z Koła Nr 13 Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów oraz Dyrekcji Szkoły – za zorganizowanie tej uroczystości i zaproszenie szerokiego grona 
gości do wspólnego świętowania. Mamy nadzieję na spotkanie za rok. Barbara Stich

Noworoczne spotkanie mieszkańców dzielnicy 
z władzami miasta.
Stało się już tradycją w naszej dzielnicy organizowanie corocznych spotkań noworocznych mieszkańców  z wła-
dzami miasta. Ostatnie odbyło się 28 stycznia  w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kończycach z udziałem  za-
proszonych  mieszkańców, przedstawicieli Rady Dzielnicy, instytucji, członków Koła Emerytów i Rencistów nr 13 
i wielu znanych w dzielnicy postaci. Ze strony władz miasta  na spotkaniu obecna była pani Prezydent Miasta 
– Małgorzata Mańka Szulik. Na początku uroczystości głos zabrała pani Czesława Kowalczyk -  kierownik DOK-
-u i współorganizator spotkania witając wszystkich zebranych.  Pan Jerzy Loska – przewodniczący Zarządu Rady 
Dzielnicy podziękował  Prezydent Małgorzacie Mańce- Szulik za dotychczasową owocną współpracę i wyraził na-
dzieję na dalsze wsparcie ze strony władz miasta.  
Pani Prezydent po złożeniu noworocznych życzeń 
opowiedziała o planach na rok 2012 i jubileuszach, 
jakie czekają naszą dzielnicę w tym roku. Spotka-
nie przebiegło w ciepłej rodzinnej atmosferze, bo 
my, mieszkańcy Kończyc tworzymy przecież jed-
ną wielką rodzinę. Spotkanie uświetnił występ 
pani Grażyny Klein – Jarasz, która  wciągnęła do 
wspólnego kolędowania wszystkich obecnych. 
Ogromne podziękowania należą się Radzie Dziel-
nicy oraz pracownikom Ośrodka Kultury za zorga-
nizowanie i uroczystą oprawę imprezy.
Michał Hoszkiewicz

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzę wszystkim mieszkańcom Kończyc,  

aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenie

napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Ks. Andrzej Żmuda

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć  
najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom Kończyc.  

Życzymy spokojnych i radosnych Świąt w gronie najbliższych, wielu łask Bożych,  
mokrego dyngusa oraz pogody ducha trwającej przez cały rok.
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu

Jubileusz Szkoły Plastycznej w Zabrzu 
Ten rok jest czasem niezwykłym dla naszej placówki – obchodzimy bowiem Jubileusz 15-lecia Szkoły Plastycznej. 
Z tej właśnie okazji w miniony piątek (30.03.2012 r.) w Domu Muzyki i Tańca miały miejsce uroczyste obchody 
tego święta. Imprezę rozpoczął wernisaż, otwierający wystawę prac artystów regionu śląskiego – nauczycieli, 
uczniów i przyjaciół Plastyka. Kolejnym wydarzeniem tego dnia była uroczysta Gala, w trakcie której mogliśmy 
obejrzeć występy wielu młodych artystów. Wśród nich byli: soliści, chór i orkiestra PSM II st. w Zabrzu, Zespół 
Jazzowy, chór „Resonans con tutti” oraz niepowtarzalny zespół, stworzony przez uczniów i pedagogów naszej 
szkoły specjalnie na tę okazję. 
Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu wybit-
nych gości – przyjaciół i sympatyków Plastyka. Wśród 
nich nie sposób nie wspomnieć o  jego założycielce, 
obecnej Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzacie Mańce 
– Szulik. To właśnie Pani Prezydent, ze względu na nie-
zwykłą rolę, jaką odegrała zarówno w  tworzeniu, jak 
i  wspieraniu dalszej działalności placówki, przyznano 
statuetkę „Przyjaciel Szkoły”. Wyróżnienie to jest spo-
sobem na wyrażenie wdzięczności osobom szczególnie 
ważnym i zasłużonym dla naszej szkoły.
 Jubileuszowy wieczór był dla nas bardzo cenny: był 
okazją do spotkania wszystkich tych, dla których 
Szkoła Plastyczna jest miejscem ważnym, był czasem 
wzruszających wspomnień, chwilą zadumy i  momen-
tem podsumowań, ale i czasem snucia planów na przyszłość i stawiania kolejnych, ambitnych celów. Cieszymy 
się z tego spotkania i dziękujemy wszystkim tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. 
Społeczność kończyckiego Plastyka

foto: Daria Widera

projekt graficzny: Marian Oslislo
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Nasza babcia radzi...
Wielkanoc – radosny dźwięk dzwonów 
na Rezurekcję, niepowtarzalny smak 
poświęconego jajka, zapach wędzonej 
szynki i ciasta drożdżowego. Właśnie 
na wielkanocnym stole króluje duma 
polskiej kuchni – baba drożdżowa. Na-
wet rozkapryszeni smakowo Francuzi 
za sprawą króla Stanisława Leszczyń-
skiego przejęli od nas tę jedyną recep-
turę. Obok wyniosłej baby drożdżowej 
zgodnie z polską tradycją mają swoje 
honorowe miejsce mazurki. Robione 
na Wielkanoc są chlubą każdej gospo-
dyni. Przyznam się, że do tego proste-
go przepisu długo się przekonywałam. 
Gotować puszkę z mlekiem? I to nie 
rozerwie się w trakcie gotowania? Ale 
do odważnych świat należy! Kupiłam 
puszkę słodzonego mleka kondensowa-
nego, wsadziłam ją do garnka z wodą 
i gotowałam na wolnym ogniu ok. 3 
godzin pilnując, by puszka była cały 
czas zanurzona w wodzie. Potem już 
tylko wystudzoną puszkę otworzyć, 
pyszny karmel wyłożyć na kruche cia-
sto i ozdobić dowolnie np. bakaliami.  
Jeszcze przygotowanie koszyczka do 
święcenia i ...  

RADOSNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT ! 

 kącik MalucHa

26  maja  
w godz. 18:00 - 24:00 

zapraszamy do 

dzielnicowego 
ośrodka kultury  
w zabrzu kończycach 

na 

XViii   
jaz Festiwal

w związku z planowanymi  
obchodami setnej rocznicy  

odprawienia pierwszej  
mszy świętej  

w 1912 roku w kończycach  
przez księdza kuratusa  

dr. józefa knosałę  
zwracamy się z prośbą  

o wypożyczenie starych zdjęć,  
pamiątkowych historycznych  

dokumentów przedstawicielowi 
Rady dzielnicy panu Romkowi  

cholewie ze starej kolonii. 

na wesoło             na wesoło              na wesoło          
Czy w okresie postu pamiętaliście, by dwa razy zrobić coś dobrego? - 
pyta pani katechetka na lekcji religii.
Zgłasza się Jasiu: 
- Tak. Gdy pojechałem do cioci w odwiedziny bardzo się ucieszyła.  
A jak następnego dnia wyjeżdżałem – ucieszyła się jeszcze bardziej!

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

Siły i radości płynącej  
z tajemnicy  

Zmartwychwstania  
Pańskiego.  

Niech Zmartwychwstały  
Chrystus obdarzy Was łaską 
zdrowia i da  moc pokonywa-

nia codziennych trudności. 
w imieniu Koła Związku  

Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Nr 13  

w Kończycach
Bogdan Mnich  
przewodniczący


