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NAJWYśSZY CZAS NA FERIE!
W końcu nadeszły upragnione ferie.
Postarajmy się jak najlepiej wykorzystać te
dwa tygodnie wolnego czasu.
Przede
wszystkim
warto
wziąć
udział
w
spotkaniach i szkoleniach organizowanych
przez stowarzyszenie „Mrozovia”:
• Kurs pierwszej pomocy odbędzie się
2 lutego 2013r. w świetlicy w Mrozowie
od godz. 11.00. Będzie trwał około 4h, nie
licząc czasu poświęconego na ćwiczenia.
Warto z niego skorzystać szczególnie, Ŝe
w ramach kursu moŜna uzyskać certyfikat
(informacje o zapisach na plakatach).
Nie zapominajmy takŜe o stałych
atrakcjach Mrozowa:
• Świetlica wiejska jest otwarta od
poniedziałku do piątku w godz.16.0020.00. Czekają tam na mieszkańców gry
takie jak: bilard, tenis stołowy i piłkarzyki.
To naprawdę dobre miejsce do spędzenia
czasu z przyjaciółmi.
• Na długie zimowe wieczory nie ma nic
lepszego
niŜ
wciągająca
ksiąŜka.
Biblioteka publiczna jest otwarta w
poniedziałek, wtorek i czwartek od godz.
11.00 do 18.00 oraz w środę i piątek od
8.00 do 16.00.
Inne miejscowości:
• 4 lutego o godz. 9.30 w Miękini w Samorządowym Ośrodku Kultury odbędzie się
przedstawienie teatralne pt. „CzarnoksięŜnik z Krainy Oz”. Wstęp wolny.
Centrum Kultury ,,Zamek” we Wrocławiu:
• 3 lutego (niedziela) o godz.19.00 odbędzie się koncert zespołu „Wojtek Pilichowski Band”. Wstęp wolny.
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• 4-8 lutego w ramach ferii będą się
odbywać zajęcia dla dzieci w wieku 612 lat. W programie znajda się m.in.
zabawy z masą solną, LARPy (zajęcia
z teatru improwizowanego), wyjście na
lodowisko, warsztaty robienia kukiełek i
strojów z materiałów ekologicznych,
zajęcia plastyczne, ruchowe oraz wiele
innych. Cena wynosi 120 zł (karnet
tygodniowy) i 30 zł (wejście jednodniowe). W cenę karnetu wliczony jest
jeden posiłek dziennie. Trwają one od
poniedziałku do piątku w godzinach
9:00 – 15:00.
• 3-9 lutego będą miały miejsce Wrocławskie Warsztaty Muzyczne Wojtka
Pilichowskiego. MoŜna na nich m.in.
dowiedzieć się jak nagrać demo, jak
przygotować rider techniczny dla
zespołu i jak nagrać płytę w domu.

Ferie w Centrum Kultury „Zamek” we
Wrocławiu
• 10-17 lutego odbędą się Dni Kultury
Chińskiej. Wstęp jest darmowy, więc
obowiązują zapisy telefoniczne. NaleŜy
dzwonić na nr tel. 71 349 35 36
10 lutego (niedziela) :
15:30 – Otwarcie dni kultury chińskiej.
Chiński Nowy Rok- wykład inauguracyjny
16:20 – Ceremonia parzenia herbaty

17:00 – WernisaŜ wystawy Lu Youyou
Chwila i Nieskończoność
18:00 – Koncert Duan Xiaoli wykonany
na chińskiej cytrze guzheng
17 lutego (niedziela):
13:00 – Kaligrafia i malarstwo chińskie
Warsztaty plastyczne
15:00 – Lampiony i wycinanki chińskie
Warsztaty plastyczne
17:00 – Lekcja języka chińskiego
Agata Marczak

SPOTKANIE Z GWIAZDĄ

Od lewej:
Agata Marczak,
Martyna ŚnieŜek,
Klaudia Zięcina,
Mikołaj Banasiewicz,
Patrycja Kamińska,
Dominik Zięcina,
Mateusz Adamiec,
Agata Saraczyńska,
Aleksandra Śmiałko,
Andrzej Ficowski
U dołu: Anna Witańska

aby przekazała nam swoją opinię na
temat „Głosu Mrozowa”. Spotkaliśmy się
z negatywnymi, jak i pozytywnymi
słowami na temat naszego prowadzenia
gazetki. Pani Agata przekazała nam
cenne rady dotyczące pracy dziennikarza, jak powinniśmy pracować przy
wydawaniu pisma, a takŜe jak zdobywać
informacje o tym, o czym chcemy pisać.
Takie spotkanie było dla nas jako
początkujących
dziennikarzy
czymś
nowym i mamy nadzieje, Ŝe jeszcze
więcej będziemy gościć na naszych
spotkaniach tak sympatycznych i z pasją
oddanych swej pracy ludzi jak Pani
Agata Saraczyńska.
Klaudia Zięcina
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Zespół Redakcyjny „Głosu Mrozowa”
miał zaszczyt poznać na jednym ze
spotkań waŜną osobę, jaką jest Agata
Saraczyńska. Było to dla nas wielkie
przeŜycie, poniewaŜ Ŝaden z członków
redakcji nie miał dotąd okazji poznać
osoby, która pisze dla ,,Gazety Wyborczej”. Spotkanie przebiegało pomyślnie
i bardzo miło. My, jako dziennikarze
gazetki ,,Głos Mrozowa”, zadawaliśmy
róŜne pytania dotyczące pracy zawodowej, jak i spraw osobistych np. dotyczące jej hobby poza pracą. Pani Agata
nie krępowała się i odpowiadała z chęcią
na wszystkie zadawane przez nas
pytania. Pokazaliśmy naszemu gościowi
wszystkie nasze numery gazetki po to,

CZY WIECIE, śE...
... na przełomie 1989 i 1990 roku we
Wrocławiu odbyło się Europejskie
Spotkanie Młodych (Taize). Uczestnicy
mieszkali we Wrocławiu i okolicach.
W Mrozowie, Wojnowicach, Łąkoszycach, śurawińcu i Krępicach mieszkało
ok. 120 młodych ludzi z całej Europy.
Gościliśmy ich w swoich domach, za
darmo oferując transport, noclegi,
śniadania i kolacje. Spotkania odbywały
się w kościele w Mrozowie w grupach
językowych, natomiast główne spotkania
we Wrocławiu.
Fot. Ernest Rybarczyk

Zabawa sylwestrowa odbyła się w szkole
w Krępicach. Na zdjęciach widać na
naszej stacji PKP wyjeŜdŜających
uczestników w dniu 02 stycznia 1990
roku.

JASEŁKA W MROZOWIE
W świetlicy wiejskiej w Mrozowie dnia
20.01.2013 r. odbyły się jasełka zorganizowane przez siostry Albertynki. Po Mszy
Św. z uczestnictwem chóru dziecięcego,
mieszkańcy Mrozowa przenieśli się do
świetlicy. W przedstawieniu grały dzieci
i młodzieŜ chodząca na spotkania religijne
do mrozowskiego zamku. Pomimo tremy
przedstawienie się udało i zostało nagrodzone gromkimi brawami.
Dominik Zięcina
Fot. Dorota Kozyra

Drodzy Czytelnicy!
Z powodu zbliŜającego się Święta
Zakochanych udostępniamy Wam łamy
Głosu Mrozowa!

JeŜeli chcecie kogoś pozdrowić, wyślijcie
teksty wraz z podpisem na adres:
głosmrozowa@mrozow.pl
Redakcja

REDAKCJA POLECA
MUZYKA
W tym numerze chcemy wspomnieć o zespole, który podbił serca nastolatek „One
Direction”. Brytyjsko – irlandzki boys band powstał w 2010 roku w programie „X Factor”.
Zespół składa się z pięciu chłopaków: Zayn’a Malik’a, Harrego Styleas’a, Niall’a Horan’a,
Liam’a Payne’a i Louisa Tomlinson’a. Grają muzykę Pop. Ich pierwszy singiel „What
Makes You Beautiful” z płyty „Up all Night” zdobył w 2012 roku statuetkę British Airways
pokonali między innymi Adele, Jessie J i The Wanted. Muzyka chłopaków z „One
Direction” jest naprawdę na czasie i sądzę, Ŝe mogą rozbłysnąć jeszcze bardziej, ale na
ich drodze będzie duŜo przeszkód by zostać tymi jedynymi.
Patrycja Kamińska
FILM
„80 MILIONÓW”. Wrocław, jesień 1981 roku. Po serii prowokacji SłuŜb Bezpieczeństwa,
konfrontacja Solidarności z komunistami wydaje się nieunikniona. Przed ogłoszeniem
stanu wojennego, młodzi działacze opozycji postanawiają zorganizować akcje wypłacenia
z wrocławskiego banku 80 mln złotych (zgodę na wypłatę pieniędzy powyŜej 5 tys. musiał
wyrazić właściciel banku). Funkcjonariusze SłuŜby Bezpieczeństwa cięgle depczą im po
piętach. Rozpoczyna się gra, w którą zostają zaangaŜowani, nawet duchowni a stawką jest
wolność narodu. KaŜda ze stron ma swoje asy w rękawie, ale czy dobrze je rozegrają?
Martyna ŚnieŜek
KSIĄśKA
Zeznania Niekrytego Krytyka - ksiąŜka napisana przez Macieja Frączyka (polską
gwiazdę You Tube, który prowadzi swój własny program). Jestem fanką Niekrytego
Krytyka, więc kiedy tylko ksiąŜka ukazała się w księgarniach, musiałam ją mieć. Myślałam,
Ŝe będzie ona czymś w stylu Przemyśleń Niekrytego Krytyka, ale wersją przelaną na
papier, jednak myliłam się. Maciej Frączyk porusza tam tematy waŜne dla nastolatków,
pisze o szkolnictwie, słownictwie, którym się posługujemy, edukacji, subkulturach,
poszukiwaniu sensu Ŝycia i wyborach. Wplata tam takŜe
momenty ze swojego
dzieciństwa, a we wszystkim nie brakuje oczywiście humoru. KsiąŜka zawiera rysunki i
kody do internetowych filmów autora na YouTube. UwaŜam, Ŝe to genialna lektura zarówno
dla młodszych i starszych.
Aleksandra Śmiałko

Jeśli
w
Twojej
okolicy,
Drogi Czytelniku znajduje się
ciekawe
miejsce,
lub
byłeś
uczestnikiem
interesującego
wydarzenia, moŜesz nas o tym
poinformować pisząc pod adres:
glosmrozowa@mrozow.pl

Redakcja GŁOSU MROZOWA
Dominik Zięcina - REDAKTOR NACZELNY
Patrycja Kamińska - SEKRETARZ REDAKCJI
Klaudia Zięcina – MROZÓW I OKOLICE
Martyna ŚnieŜek – KULTURA
Agata Marczak – STYL śYCIA
Aleksandra Śmiałko – HISTORIA
Mikołaj Banasiewicz – NOWINKI TECHNICZNE
Mateusz Adamiec – INFO LOKALNE, SPORT

