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21. Finał  Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy odbył się 13 stycznia 
2013 roku. Pieniądze były zbierane „Dla 
ratowania Ŝycia dzieci i godnej opieki 
medycznej seniorów”. 

 „Po raz pierwszy wraz z moimi przyja-
ciółmi zgłosiłam się jako wolontariuszka 
Wielkiej Orkiestry. Zbierając pieniądze 
spotkałam wielu wolontariuszy z innych 
miejscowości, którzy tak samo jak ja, 
mimo niskiej temperatury , nie poddawali 
się i dalej krąŜyli po ulicach. Byłam mile 
zaskoczona tym, jak bardzo hojni są 
ludzie i jak chcą pomóc innym. Nawet 
małe dzieci podbiegały i wrzucały do 
puszki swoje oszczędności. Jeśli będzie 
taka moŜliwość, za rok na pewno wezmę 
udział w tej akcji.” 
   Aleksandra Śmiałko 

WOŚP 2013  

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, 
której podstawowym celem zgodnie 
ze statutem jest: „działalność w zakresie 
ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu 
Ŝycia chorych osób, w szczególności dzieci, 
i działanie na rzecz poprawy stanu ich 
zdrowia, jak równieŜ na działaniu na rzecz 
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.   

Finał WOŚP organizowany jest tra-
dycyjnie co roku w drugą niedzielę stycznia. 
KaŜdego roku bardzo wielu wolontariuszy 
zbiera pieniądze na jakiś waŜny cel. 

O godzinie 20.00 odbywa się happening 
pt. : „Światełko do Nieba”. Wtedy kaŜdy, kto 
moŜe, wysyła w stronę nieba światełka typu 
fajerwerki, pochodnie lub sztuczne ognie, 
które kończą dzień Wielkiej Zbiórki. 
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Od lewej: Kornelia Suchorab, Aleksandra Śmiałko, Alina Gałysa, Izabela Herbuś 



 

WIELKIE SPOTKANIE  

o sposób komunikowania informacji, 
które zamieszczamy na naszych łamach. 
Oczywiście środki, którymi dysponujemy, 
są mniejsze, więc i nasza szata graficzna 
jest uboŜsza. Jak zauwaŜyłam, 
redaktorzy Gazety Wrocławskiej i 
redakcja Głosu Mrozowa mają wspólny 
cel. Jest nim informowanie Was 
(Czytelników) o waŜnych wydarzeniach 
odbywających się w waszej okolicy i nie 
tylko. 

Patrycja Kamińska 

Zespół redakcyjny „Głosu Mrozowa” 
spotkał się z redakcją „Gazety 
Wrocławskiej”. Było to dla nas wielkie 
przeŜycie, poniewaŜ nigdy wcześniej 
Ŝadne z nas nie spotkało się z tak duŜym 
gronem ludzi tworzących „prawdziwą” 
gazetę. Dla „nie wiedzących” redakcja  
„Gazety Wrocławskiej” (to dziennik) 
znajduje się przy ul. Św. Antoniego.  Ma-
my wiele punktów wspólnych, jeśli chodzi 
 

Od lewej: Dominik Zięcina, Martyna ŚnieŜek, Patrycja Kamińska, Mikołaj Banasiewicz 
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Ludzie mówią…. 

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to 
co roku celebrowana jednodniowa akcja, 
w czasie której zbierane są pieniądze na 
bardzo dobre cele. KaŜdego roku była to 
pomoc medyczna dla chorych dzieci, w 
tym roku po raz pierwszy, pomoc 
kierowana była równieŜ dla osób 
starszych. Wielka Orkiestra jest inicjatywą  
dobrą, ale myślę, Ŝe jest wiele akcji 
charytatywnych, które choć nie tak 
nagłaśniane i fetowane, teŜ robią wiele 
dobrego dla potrzebujących. 

KaŜde działanie, które słuŜy dobru  
i angaŜuje pozytywnie ludzi, a w szcze-
gólności młodzieŜ, jest wspaniałe  

 

i ja to popieram, obojętnie czy jest fetowa-
-ne jak brazylijska fiesta, czy bardziej 
skromnie, bez rozgłosu słuŜy pokrzyw-
dzonym i potrzebującym.” 

      Iwona Godorowska - psycholog 

 

 



 

 

 

CZY WIECIE, śE... 

… w Mrozowie w latach 50-tych istniał 
dziewczęcy chór kościelny? 

W naszej stałej rubryce „Czy wiecie, 
Ŝe..?” będziemy prezentować historię 
naszych okolic. 

… ulica Wyzwolenia w Mrozowie przez 
długie lata pokryta była przedwojennym 
brukiem? 

Fot. z archiwum  BoŜeny i Tadeusza Rybarczyków 

 

Same dobre rzeczy! Wójt Gminy Miękinia 
wyraził zgodę na uŜytkowanie przez nas 
salki nad Biblioteką w Mrozowie. W 
sobotę 12 stycznia mała, acz entuz-
jastycznie nastawiona do Ŝycia grupa 
członków Stowarzyszenia zabrała się do 
odświeŜania sali, która to została 
odmalowana i gruntownie sprzątnięta. 
Zapraszamy w sobotę 26 stycznia na 
pierwsze szkolenie (patrz poniŜej). 

Anna Witańska 
 

CO SŁYCHAĆ W „MROZOVII”? 
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JuŜ wkrótce… 
Projekt: „Co ty moŜesz zrobić dla 
Mrozowa?”: 
26 stycznia szkolenia dla NGO (wdraŜa-
nie strategii dla organizacji pozarządowej) 
27 stycznia szkolenie ( tworzenie i zarzą-
dzanie projektem w metodologii PCM) 
2 lutego kurs pierwszej pomocy przed-
medycznej 
9 lutego warsztaty techniki decoupagé 
Wykłady Obywatel i Prawo - wkrótce 
Szczegółowe informacje na 

www.mrozow.pl 

PoniŜej zamieszczamy sprostowanie 
wypowiedzi Pani Teresy Petryk zamie-
szczonej w nr 2 Głosu Mrozowa: 
„UwaŜam, Ŝe w Mrozowie moŜna bardzo 
wiele zmienić, ale oczywiście są do tego 
potrzebne fundusze. JeŜeli chodzi o 
oświetlenie domów w okresie 
świątecznym, kiedyś było go więcej, 
dzisiaj sprawa ma się inaczej, poniewaŜ 
zamieszczanie takiego oświetlenia jest 
bardzo kosztowne. Męczące jest takŜe 
sprzątanie po młodzieŜy, która zostawia 
przy bibliotece potłuczone butelki.” 
Przepraszamy za nieścisłości.  

Redakcja 



 

  

FILM 

„Gwiezdny pył”.   XIX wiek, Anglia. Mała wioseczka Mur ma swoją tajemnicę: przebiegający 
opodal osady kamienny mur stanowi granicę między światem ludzi a światem magii. Pewnej nocy 
młody Tristan Thorn (Charlie Cox) obiecuje swojej ukochanej Victorii (Sienna Miller) "gwiazdkę z 
nieba", by zdobyć jej przychylność. Wyrusza na poszukiwanie gwiazdy, która właśnie spadła z 
firmamentu. Droga zaprowadzi go na drugą stronę muru. Młodzieniec nie wie, Ŝe gwiazdy 
poszukuje równieŜ okrutna Lamia, Królowa Czarownic (Michelle Pfeiffer) i dwóch bezwzględnych i 
zawziętych braci, walczących o tron potęŜnej Twierdzy Burz. Zaprowadzenie gwiazdy, która 
okazuje się być piękną, lecz pyskatą dziewczyną imieniem Yvaine (Claire Danes) – do Victorii 
zamienia się w ucieczkę pełną szalonych zwrotów akcji i niebezpieczeństw. Na swej drodze Tristan 
i Yvaine spotkają m.in. Shakespeara (Robert De Niro) oraz ekscentrycznego kapitana 
powietrznego statku łowiącego pioruny. Spotykają równieŜ wiedźmę prowadzącą handel obwoźny, 
której piękną słuŜącą łączy pewna więź z Tristanem... Czy Tristanowi uda się przekroczyć mur i 
wrócić do ukochanej? A moŜe zostanie po tej drugiej stronie? Dlaczego tak wszystkim zaleŜy na 
Yvaine? Co takiego ma, albo czym jest, Ŝe wszyscy jej pragną? Odpowiedzi na wszystkie pytania 
znajdziecie właśnie w tym filmie. Serdecznie polecam!! 

                                                                                      Martyna ŚnieŜek 

KSIĄśKA 

„Dziennik cwaniaczka” to pełna humoru i niesamowitych zwrotów akcji opowieść. Opowiada o 11-
letnim chłopcu, o imieniu Greg i jego przyjacielu Rowley’u Jeffersonie, z którym chodzi razem do 
wspólnej klasy. Chłopiec przedstawia swoje Ŝycie, pisząc o nim w dzienniku. W pierwszej 
części ksiąŜki opisuje swoje losy w I- klasie gimnazjum. Pamiętnik opisuje równieŜ jego rodzinę, a 
szczególnie niezbyt dobre relacje z bratem Rodrick’iem, za którym nie przepada, poniewaŜ często 
dochodzi miedzy nimi do bójek. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” wydało juŜ 6 z 7 tomów.  
Autorem tej wciagającej historii jest Jeff Kinney. KsiąŜka jest śmieszna i zwariowana, a szczególnie 
polecana cwaniaczkom ☺ 

Mikołaj Banasiewicz 

MUZYKA 

  W tym numerze chciałabym zachęcić do poznania bliŜej i przesłuchania jednego z popularnych 
rodzajów muzyki, jakim jest HIP-HOP. Współczesny polski hip-hop świetnie oddaje nastrój 
naszego kraju, opisuje polską rzeczywistość w sposób dosłowny. W dzisiejszych czasach dla 
młodzieŜy hip-hop jest czymś więcej niŜ tylko muzyką... bo oprócz świetnego rytmu są tam 
równieŜ opisy Ŝycia. MoŜemy wziąć pod uwagę jednego z polskich raperów Jana Pawła 
Kaplińskiego, pseudonim Pezet. Początkowo od 1998r. występował wraz z zespołem Płomień 81. 
Jednak w 2002r. ukazał się pierwszy solowy album rapera zatytułowany „Muzyka klasyczna”. 
Pezet współpracował z takimi wykonawcami jak: Eldo, Fokus, Kali, Pih, Fenomen, O.S.T.R, Peja 
oraz Grammatik. Najbardziej popularnymi utworami rapera są: „Dzień i noc”, „Gdyby miało nie być 
jutra”, „Szósty zmysł”, „Re-flekcje”, „Myśli”, „Nagapiłem się”, „Co mam powiedzieć”. Najnowszy 
albym Pezeta nosi nazwę „Radio Pezet” - jego premiera odbyła się 4 września 2012r. 

Dominik Zięcina 

REDAKCJA POLECA 

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 
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