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W miesiącu październiku Samorządowy Ośrodek  Kultury 
w Miękini zorganizował w sołectwach Dni Seniora, na 
które drogą plakatową zapraszał wójt gminy Jan Marian 
Grzegorczyn. W Mrozowie wydarzenie to miało miejsce  
w piątek 28 października w świetlicy wiejskiej. Pani 
instruktor Ewa Marczak udekorowała pięknie salę 
bibułkowymi kwiatami, stworzonymi wcześniej podczas 
zajęć na świetlicy. Wspólnie z radną Anną Giedzińską-
Dudek przygotowały stoły i poczęstunek. Aranżacja 
świetlicy nadała uroczysty charakter imprezie, w której 
uczestniczyli seniorzy naszej miejscowości. Atrakcją 
wieczoru był występ zespołu „Radośni”, który wyśpiewał 
ludowe piosenki. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na 
utwory biesiadne z zaproszeniem do tańca. Nie trzeba było 
długo prosić towarzystwa, gdyż już wcześniej nogi same 
chodziły pod stołem w rytm śpiewanych piosenek. Pląsy  
w kole, wężyki, haczyki, odbijany to dla naszych seniorów 
dobra zabawa. W tak miłej atmosferze spotkanie trwało 
prawie 3 godziny. 
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Dzień Seniora w Mrozowie 

 
Podziękowania należą się Urzędowi Gminy, jak również 

naszej radnej Annie Giedzińskiej-Dudek, która zaspon-
sorowała napoje, owoce i domowe ciasto, zapewniając 
smaczny poczęstunek. Szkoda, że takie spotkania nie 
odbywają się częściej. Może pani instruktor Ewa podejmie 
pomysł zorganizowania zabawy tanecznej dla seniorów ?. 

Dnia 30 października 
odbyły się kolejne „Sa-
lony” w zamku w Woj-
nowicach. Tym razem 
w kameralnym gronie, 
przy niewielkiej publi-
czności odbył się kon-
cert pt. „QUI BENE 
CANTAT BIS ORAT!”. 

Za słowami organizatora Salonów, Jerzego Owczarza, 
dowiadujemy się, że utwory prezentowane na koncercie 
były związane z szeroko pojętą kulturą chrześcijańską,  
a każdy z nich dotyczył innej sfery. Niektóre utwory 
wynikały z ciepła świąt Bożego Narodzenia, inne sławiły 
chwałę Najwyższego, jeszcze inne sięgały do głębokich  
i dramatycznych uczuć wynikających z tragedii śmierci, 
czy tęsknoty za ojczyzną. Każdy z kompozytorów inaczej  

Wojnowickie Salony Muzyczne 

 
postrzega Boga i daje temu wyraz poprzez swoją twór-
czość. Czasem mamy do czynienia z troskliwym ojcem, 
czasem zaś z surowym sędzią. Takie postawy wynikały nie 
tylko z osobistego stosunku kompozytora do religii, ale 
również z okresu, w którym komponował. 

Uczestnicy usłyszeli „Taniec wieszczki cukrowej” i „Tre-
pak” z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego, pieśń 
„Dobra noc” Stanisława Moniuszki czy „Angiol di Pace”  
V. Belliniego. 

Dla Claude’a Debussy’ego „muzyka zaczyna się tam, 
gdzie słowo jest bezsilne – nie potrafi oddać wyrazu; 
muzyka jest tworzona dla niewyrażalnego”. Mogliśmy się  
o tym przekonać słuchając „La cathédrale engloutie” (Zato-
piona katedra). Dowiedzieliśmy się, że Debussy inspirował 
się wrażeniami, dlatego krytykom jego technika kompozy-
torska przypominała technikę malarską, a brzmienie jego 
muzyki wydawało się nieco zamglone, nierealistyczne. 
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Halloween w Mrozowie 
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W ostatni wieczór października, choć nie do końca 
dopisała pogoda, w niektórych częściach Mrozowa 
rozbłysły Halloween'owe światła. Posesje udekorowano 
światełkami, wydrążonymi dyniami i nietoperzami. Było 
trochę strasznie, ale na pewno też bardzo słodko! Grupki 
przebranych dzieci z okrzykami „cukierek albo psikus” 
pukały do drzwi i wypełniały kieszenie słodyczami. Do 
zobaczenia za rok :-) 
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Konstancja – przyszła żona Mozarta, zgodziła się go 
poślubić pod warunkiem skomponowania przez niego mszy.  

W muzyce to utwór 
cykliczny składający się 
z części występujących 
w liturgii mszalnej. Mo-
zart spełnił warunek, 
dzięki czemu mogliśmy 
wysłuchać „Gloria – 
Laudamus Te”. Z innej 
mszy, tym razem żałob-
nej, pochodzą usłyszane 
w czasie WSM utwory 
„Kyrie eleison” i „Lacri-
mosa”, które stały się 
requiem na własną 
śmierć Mozarta.  

Nie udało mu się dokończyć dzieła. 
Nostalgia i tęsknota za ojczyzną wyrażona była w utwo-

rach Fryderyka Chopina – Scherzo h-moll op. 20 i Karola 
Szymanowskiego – Jestem i płaczę. 

Wykonawcami utworów była Daria Stachowicz – sopran, 
Maurycy Huf – fortepian, Jerzy Owczarz – fortepian, a pro-
wadzącą Anna Suszek. 

Kolejny koncert odbędzie się 13.11 o godz. 17. Wraz  
z organizatorami zapraszamy serdecznie do Zamku  
w Wojnowicach. Młodzi muzycy umożliwią podróż do 
krainy muzyki znanej i mniej znanej, ale pięknej i poru-
szającej zmysły, wyobraźnię, ducha. 

Dorota Kozyra 
 

Koncert „Polska oczami Europy” odbędzie się 13.11 o godz. 17.00 w Zamku w Wojnowicach. 
W programie „Koncert warszawski”(Warsaw Concerto) - utwór skomponowany przez Richarda Addinsella na fortepian  
i orkiestrę, premiera transkrypcji M.Sztofa na fortepian i kwartet smyczkowy. Ponadto utwory fortepianowe, 
skrzypcowe, wiolonczelowe o tematyce polskiej kompozytorów zagranicznych. Wykonawcy: Jerzy Owczarz – fortepian, 
Karol Lipiński-Brańka – skrzypce, Agnieszka Ściążko – skrzypce, Dominika Michalak – altówka, Anna Rodak – 
wiolonczela, Joanna Kołodziejska – słowo. 

Już wkrótce… 
W świetlicy  
w Mrozowie 

                                                                                                                                         
 
        

                                                                                      

25.11 o godz. 17.00 Zabawa  Andrzejkowa dla dzieci z wróżbami, zabawami, 
pląsami i poczęstunkiem  
18.11 o godz. 18.00 warsztaty filcowania na sucho, zapisy zakończone 5.11. Każdy 
uczestnik proszony jest o przyniesienie swetra bądź beretu, bądź szalika oraz 
składkę za zakup kompletu igieł w kwocie 11 zł. 
We wtorki o 18.00 wykonywanie ozdób świątecznych. Zaproszenie dla młodzieży  
i dorosłych. 
W środy o godz. 17.00 wykonywanie ozdób z koralików. Zaproszenie dla dzieci. 
W każdą środę o godz. 19.00 Zumba 

 

 

 

Kandydat na drogowy „Czarny Punkt” 
Rondo w Mrozowie położone na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Cmentarnej, Parkowej 
już przysparza problemy. To, że do tej pory nie wydarzył się wypadek to prawdziwy 
cud. Na szczególną uwagę zasługuje znak C-12( ruch okrężny – rondo nakazujący jaz-
dę dookoła wyspy) umieszczony przy wjeździe na rondo (kierunek Wojnowice). Zasło-
nięty przez budynek mieszkalny (patrz zdjęcie obok), sprawia, że nie wszyscy kierow-
cy, szczególnie pozamiejscowi lub jadący ze znaczną prędkością w porę go zauważają, 
wyprzedzając z lewej strony przepisowych użytkowników ruchu na rondzie. 
Informacja z ostatniej chwili: znak został usunięty. Z zapartym tchem oczekujemy na 
dalszy rozwój sytuacji. 

W Parafii w Mrozowie 
Czytanie Pisma Świętego. Odpowiadając na apel papieża Franciszka „Biblia nie jest po to, aby 
leżeć na półce, ale trzeba brać ją do ręki i często czytać”, planujemy przeczytać całe Pismo Święte. 
Czytanie będzie się odbywało w niedziele między Mszami św. tj. w godz. 9.15 – 11.45 w kościele  
w Mrozowie. Pismo Święte zostanie podzielone na 10 minutowe części. Jedna osoba będzie mogła 
przeczytać jednorazowo 1-3 części, czyli do 30 minut. Można zgłaszać się do czytania co niedziela. 
Osoby chętne prosimy wcześniej zapisywać na listę, która będzie dostępna w kościele i w inter-
necie. Szczegóły dotyczące terminu rozpoczęcia będą podane później. 
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KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ W WOJNOWICACH 

ZAMEK WOJNOWICE 
 

Od 2015 roku w nowej odsłonie Zamek Wojnowice oferuje 
usługi gastronomiczne. Organizowane są imprezy okoli-
cznościowe takie jak chrzciny, komunie, urodziny, stypy, 
spotkania wigilijne i szkolenia. 
 
Kontakt 
 71 341 71 97 i  691 848 202 
rezerwacje@zamekwojnowice.com.pl 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Dla czytelników Głosu Mrozowa z tym kuponem 
obowiązuje zniżka na wszystkie usługi gastronomiczne  

w Zamku Wojnowice do 24 grudnia 2016 r. 

15% 
Organizatorem promocji jest Zamek Wojnowice sp. z o.o. 

non-profit. 

 
------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 

BIBLIOTEKA OTWARTEGO MIESZKAŃCA 
 
Kolegium Europy Wschodniej na początku grudnia 
organizuje serię warsztatów, spotkań autorskich i święto 
biblioteki w całej gminie. 
 
29 listopada w bibliotece w Mrozowie oraz 30 listopada w 
bibliotece w Miękini są planowane warsztaty tworzenia 
książki dla dzieci. 
 
Natomiast 1, 8 i 15 w planach są spotkania z autorami 
wydanych przez KEW książek Odra. Życiorys pewnej rzeki, 
Odwaga i strach o lwowskiej inteligencji w czasie II wojny 
światowej i Mam na imię Marytė o powojennych losach 
niemieckich dzieci na Prusach. 
 
Święto biblioteki odbędzie 11 grudnia w SOK w Miękini. W 
programie prezentacja książek powstałych na warsztatach, 
pokaz filmu, spotkanie autorskie oraz kiermasz książkowy. 
To okazja, aby znaleźć świetny prezent na gwiazdkę. 
 
Więcej szczegółów na kew.org.pl 
 
Partnerem cyklu wydarzeń jest Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Miękini. Projekt jest dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Do Szanownych Sponsorów 
Zachęcamy do sponsorowania – także częściowego - naszej gazetki. Oferujemy możliwość umieszczenia ogłoszenia/ 
reklamy już od 50 zł. Koszt wydania całego numeru to 150 zł.  Kontakt: mail glosmrozowa@mrozow.pl  
 

Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącu październiku zebrano 116 zł. (w Groszu 90 zł. a w Promyku 26 zł.), nakład bieżącego 

numeru byłby zmniejszony gdyby nie Kolegium Europy Wschodniej, które sfinansowało nakład 
dodatkowo o 300 egzemplarzy. DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!!!  

Nadal potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeśli czytasz Głos Mrozowa, wrzuć 50 gr do świnki - to 
koszt druku Twojego egzemplarza. 
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania Właścicielom oraz Pracownikom sklepu „Grosz”  
i „Promyk” w Mrozowie, którzy przeprowadzają zbiórki na wydawanie kolejnych numerów gazety oraz 
Mieszkańcom, którzy wspierają tę inicjatywę.  

                                      Redakcja 

Wspomnienie absolwentki szkoły w Mrozowie 
W poprzednim numerze GM zamieściliśmy anonimowe 
wspomnienia absolwentów Szkoły Podstawowej w Mrozowie. 
Jedno z tych wspomnień było szczególne, bardzo osobiste,  
adresowane do  nauczycieli, uczniów i mieszkańców Mro-
zowa. Postanowiliśmy umieścić je po raz wtóry, tym razem  
z podaniem autorki wspomnień.  
 

„Wiele wspomnień wpisało się głęboko w moją pamięć ze 
szkoły w Mrozowie. Każdy z nas, absolwentów, je ma. Te 
zwyczajne, które dopiero po latach nabierają wymiaru. Do 
jednych z nich na pewno należała lekcja z języka polskiego, 
prowadzona przez Panią Emilię Bal. Nauczycielka – polo-
nistka - to dla mnie wzór. Poza nieocenionym przekazem wie-
dzy, to również wymagania: staranne prowadzenie zeszytu, 
staranne pismo, (np. wyraźne „rz” itd.), praca nad ortografią. 
Przepisywanie (w moim przypadku) kilkadziesiąt razy (mniej 
lub więcej) w specjalnym zeszycie słowa „musiał” przez „u”  
i „ode mnie” osobno - zapamiętam do końca życia. 
Cieszę się, że za moich czasów szkolnych nie była stwier-
dzona żadna dysleksja. Odmiana przez przypadki, (któż jej 
nie pamięta!) oraz rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki dla 
lepszego zapamiętania pisane były np. w różnych kolorach 
(tj. rzeczownik na czerwono, czasownik na niebiesko, a przy-
miotnik na żółto). Taką formę nauki wykorzystałam później 
dla swoich dzieci. One także świetnie to zrozumiały. Nie raz 
pojawiał się na marginesie w naszych zeszytach napis 
czerwonym długopisem Styl, oznaczający błąd stylistyczny 
zdania. Wymagało to od nas innego zinterpretowania zdania.  

Również wysokie wymagania stawiał przed nami Pan  
Z. Piotrowski na lekcjach biologii.  

 

Każdy, kto w czasie roku szkolnego niestarannie prowadził 
biały zeszyt, pod koniec klasy musiał go na nowo przepisać, 
robiąc przy tym dużo rysunków. 

Pamiętam jeszcze, wracając do języka polskiego, sytuację  
z początku września, kiedy to nauczycielka jako zadnie 
domowe zadała przygotowanie opowiadania o II wojnie 
światowej na podstawie książki lub innego źródła. Nie wiem 
dlaczego nikt z uczniów się nie przygotował, (może zabrakło 
w tym dniu tych, którzy zawsze byli przygotowani).  
Cisza w klasie… Pani słusznie chciała nas ukarać, stawiając 
najniższą ocenę, i pamiętam że, to ja zgłosiłam się (bez 
przygotowania) by opowiedzieć jedno z dobrze mi znanych 
wydarzeń, które usłyszałam od mojego dziadka Mikołaja.  
W trakcie opowiadania, stojąc przy ławce, przy oknie, pa-
trząc w dal, widziałam przejeżdżający pociąg. Byłam zdzi-
wiona, że wszyscy uczniowie mnie słuchali. Musiało być 
interesujące. Pani - wcześniej trochę zdenerwowana, 
uśmiechnęła się i nie wstawiła nikomu złej oceny. Dalej 
mogła prowadzić w spokoju lekcje. 

Bardzo dziękuję Pani E. Bal i wszystkim nauczycielom, 
którzy starali się wychować nas na porządnych ludzi. 

Po wielu latach, gdy o tym myślę, ze wzruszeniem, dzięku-
ję mojej klasie; wszystkim moim koleżankom i kolegom za 
ten wspólnie przeżyty czas. Mogliśmy się uczyć, bawić, ra-
zem dorastać i pokonywać przeszkody. Dziękuję za każdy 
dzień, dobroć, różnorodność, która ubogaciła nas 
nawzajem, za dar szczerej przyjaźni, który trwa do dziś. 

Pozdrawiam wszystkich uczniów naszej szkoły oraz 
mieszkańców Mrozowa.” 

  Ewa Getter - Chrąchol 
 

 

 
   Produkt lokalny 2016 

Mrozowski Produkt Lokalny – zwycięzca w 2016 roku – PIWO Bartosza Dziuby 
 

Przepis na ok 25l piwa. 
Składniki: ekstrakt słodowy jasny WES 3.4 kg, 
chmiele: cascade 50gr,amarillo 50gr, citra 50gr 
drożdze US-05, cukier 1kg, chemipro oxi - aktywny tlen do dezynfekcji 
Do gotującej się wody 15L dodajemy jasnego słodu oraz cukier i doprowadzamy do ponow-
nego wrzenia. Muślinowe siatki zasypujemy odpowiednią ilością chmielu: 1)20gr chmielu 
amarillo (na goryczkę) -pozostałe dadzą nam smak i aromat – 2)10gr. amarillo + 10gr. 
cascade; 3)10gr. cascade; 4)20gr. cascade; 5)10gr. amarillo + 10gr. cascade; 6)10gr. 
amarillo 

 Następnie do gotującej się brzeczki wrzucamy po kolei woreczki z chmielem: 1) na 60 minut; 2) na 25 minut; 3) na 15 
minut; 4) na 10 minut; 5) na 5 minut; 6) na 0 minut 
Po zakończeniu gotowania brzeczkę przelewamy do baniaka fermentacyjnego 25L (który wcześniej trzeba koniecznie 
zdezynfekować OXI), następnie dolewamy ok 10 litrów zimnej wody (polecam stosować wodę w baniakach 5L ze 
sklepu). Czekamy aż temperatura brzeczki spadnie do około 27°C (wyższa temp. zabije drożdże). Wtedy możemy zadać 
drożdże US-05, które wcześniej rozpuściliśmy w szklance z wodą. Porządnie napowietrzamy (mieszamy) i odstawiamy 
do pomieszczenia, w którym temp. ma ok 24°C. 
Po około tygodniu kiedy fermentacja burzliwa jest zakończona wrzucamy do fermetatora 50gr. chmielu citra i odsta-
wiamy piwo na tzw. cichą fermentację na kolejne dni (ok 4-5). Kiedy już nasze piwo porządnie przefermentowało i na-
brało aromatów możemy je filtrować używając np. nowej pończochy :-) NA samym końcu piwo rozlewamy do butelek  
i do każdej z nich dodajemy 4gr. cukru na 0.5l. Odstawiamy do pomieszczenia o temp. ok 24°C i po około 7-10 dniach 
mamy nagazowane, aromatyczne piwo które najlepiej od tej pory trzymać w chłodnym miejscu :-) 
Ważne: podczas robienia piwa każdy baniak, butelki oraz wszystko co ma kontakt z brzeczką a później z piwem musi 
być zdezynfekowane aktywnym tlenem (OXI).                     Powodzenia! 

 

mailto:glosmrozowa@mrozow.pl

