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W pielgrzymce LSO (Liturgicznej Służby 
Ołtarza) do Sanktuarium Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Twardogórze 
uczestniczyło 13 ministrantów z naszej 
parafii, w tym jeden ministrant z Krępic. 
Ogólnie na PiM-ie było ponad 400 
ministrantów. Hasło przewodnie brzmiało 
,,Drużyna księdza Bosco”. Główną treścią 
pielgrzymki były duchowe przeżycia, które 
zostały uwzględnione w stałych i 
najważniejszych punktach programu, czyli 
mszy świętej, modlitwach porannych i 
nabożeństwie na zakończenie dnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjechaliśmy do Twardogóry 

autokarem z ministrantami  z salezjańskiej 
parafii z Wrocławia. Zostaliśmy przyjęci 
przez roześmianych i przyjaźnie 
nastawionych Salezjanów. Szybko 
zaklimatyzowaliśmy się w naszym pokoju. 
Resztę dnia spędziliśmy na poznawaniu 
tajemnic całego kompleksu budynków, 
które stanowiły gimnazjum. Dzień 
zakończyliśmy oficjalnym rozpoczęciem 

PiM-u i Apelem Jasnogórskim. W drugi 
dzień mieliśmy zaszczyt  rozpocząć dzień 
Mszą Świętą, podczas której śluby 
wieczyste złożyli dwaj młodzi salezjanie. 
Tuż po zakończeniu liturgii odbył się 
Marsz Radości, w którym ministranci 
ubrani w stroje liturgiczne, manifestując 
radość płynącą z wiary, przeszli ulicami 
miasta. Zakończył się on na boisku przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, 
gdzie trzech jeźdźców z grupy 
rekonstrukcyjnej zaprezentowało konną 
„paradę” i historię 14. Pułku Ułanów 
Jazłowieckich. Następnie odbyły się 
rozgrywki sportowe i intelektualne.  

Fot. Mieszko Kozyra.   Na zdjęciu (od lewej): Jacek Marczak, Jakub Karpiński, 
Mikołaj Kozyra, Michał Majewski, Miłosz Kozyra, Damian Smoliński. 
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Uczniowie Zespołu Szkół w Miękini dnia 
27.04.2013r. brali udział w akcji sadzenia lasu, 
organizowanej przez Nadleśnictwo Miękinia.  
 

„Około godz.10 rano byliśmy na miejscu 
całą grupą. Na początku leśnicy podziękowali 
nam za przyjście i wyjaśnili, co będziemy 
robić. Następnie dobraliśmy się w pary, 
wzięliśmy kosztury oraz sadzonki i ruszyliśmy 
do pracy. Było dość zabawnie, szybko 
uwinęliśmy się z sadzeniem. Później 
dostaliśmy poczęstunek, a mianowicie bigos i 
kiełbaski. Leśnicy zorganizowali konkursy, w 
których brały udział dzieciaki z naszej grupy. 
Myślę, że to umiliło nam czas, mimo że 
później rozpadało się. Śpiewaliśmy piosenki i 
fantastycznie się bawiliśmy. Takie wyjazdy są 
naprawdę super, można się wiele dowiedzieć 
oraz porozmawiać z samymi leśniczymi. 
Bardzo mi się podobało.”      Ewelina Partyka 

 
„Na sadzeniu lasu byłam już po raz 

czwarty. Jak zawsze bardzo miło spędziliśmy 
czas. Sadzenie drzewek jest bardzo męczące, 
ale świadomość pomocy środowisku jest tego 
warta. Po skończonej pracy udaliśmy się na 
wspaniały poczęstunek. Na miejscu było także 
wiele ciekawych zajęć. Mogliśmy skakać na  

trampolinie, chodzić po „ścieżce odczuć” 
(bosymi stopami stąpaliśmy po szyszkach, 
trocinach, igłach sosnowych, gałęziach i 
kamieniach ☺ ). Był również kącik dla dzieci, 
w którym mogły układać puzzle i malować 
farbami. Najciekawszy był pokaz gaszenia 
pożaru przez samolot spuszczający wodę. 
Leśnicy prowadzili także różne konkursy, za 
które można było dostać interesujące 
nagrody. Mimo padającego deszczu, zabawa 
nadal trwała. Całą grupą siedzieliśmy przy 
ognisku i piekliśmy kiełbaski. Sadzenie lasu 
jak co roku było wspaniałe, jeśli będzie taka 
możliwość wybiorę się na nie również w 
przyszłym roku.”                Aleksandra Śmiałko 
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Pomagamy naturze 

Fot. Mikołaj Kozyra.   Na zdjęciu: Michał Majewski i Krzysztof OstryŜniuk 

Wykazaliśmy się tego dnia znajomością gry 
w warcaby, zdobyliśmy 3 medale w tej 
konkurencji. Potem był koncert i zabawy 
integracyjne. Impreza zakończyła się 

musicalem ,,A miłość jest z nich największa”. 
Po modlitwach wieczornych poszliśmy spać. 
Kolejny dzień był podobny do poprzedniego, 
z tym że więcej czasu przeznaczone było na 
rozgrywki. Oprócz tego odbyły się spotkania 
formacyjne w poszczególnych grupach 
wiekowych, które zakończyły się wręczaniem 
medali i pucharów zwycięskim osobom i 
drużynom. Dzień zakończył się adoracją 
Najświętszego Sakramentu. 

Wróciliśmy autokarem WKS-u w piątek  
3.05.2013, ze słowami na ustach, że „w 
przyszłym roku damy bardziej popalić”.  
Był to pierwszy wyjazd ministrancki, 
zorganizowany przez naszą parafię. Wielu 
ministrantów już zapewniło swoją obecność 
w przyszłym roku. 

Mieszko i Mikołaj Kozyra 

 



 

 

    

K O N K U R S  ROZSTRZYGNIĘTY ! 
Orlik 

 Choć wielu z nas wie, że w Mrozowie 
znajduje się Orlik, to jednak nie każdy z 
niego korzysta. A szkoda, bo to miejsce, 
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie i miło 
spędzi czas. 

Bramki do gry w piłkę nożną, kosze 
do koszykówki czy możliwość grania w 
siatkówkę to tylko niektóre atrakcje Orlika. 
Można na nim także grać w badmintona. 
Ale podkreślić należy, że może to być także 
miejsce spotkań nie tylko młodzieży, ale i  
dla starszych osób. Nie musimy bać się 
stłuczeń i krwawiących otarć, bo specjalne 
podłoże z gumy chroni i amortyzuje upadki. 
Gumowe tworzywo chroni także przed 
zakażeniami. Jednak dla własnego 
bezpieczeństwa nawet, gdy nabawimy się 
ran na Orliku, radzimy je przemyć wodą 
utlenioną. Zatem Orlik to bezpieczne 
miejsce. 

Boisko ogrodzone jest z każdej strony, a wejść 
na nie można otwierając tylko furtkę. Orlik jest 
otwarty przez całą dobę i jest tak od kwietnia 
do połowy października. W pozostałych 
miesiącach klucze są dostępne u pana 
Radosława Dostał na ul. Wyzwolenia 5.  
Niestety sprzęty sportowe musimy przynieść 
ze sobą. 

Kiedy w okresie zimowym ciężko nam 
się zmobilizować i uprawiać sporty, Orlik 
można wykorzystać jako dobry teren do 
urządzania bitew na śnieżki. Pamiętajmy 
jednak, że boisko nie należy tylko do nas i nie 
jest śmietnikiem. Sprzątajmy po sobie, aby inni 
także mogli się nim cieszyć. Pan Radosław 
udzielił nam informacji o tym, że niedługo obok 
boiska będzie zasiana trawa, a także zostaną 
zamontowane reflektory. 

Mateusz Adamiec 
 

Ogorzelca i Turowa w Górach Dalkowskich w 
regionie legnickim i koło Złota w rejonie pilskim. 
Pewnie niektórych zdziwi fakt, że mrozowska 
sasanka łąkowa rośnie w lesie, podczas gdy jej 
naturalne siedlisko to obrzeża lasu i łąki. 
Wcześniej znajdowało się tam pastwisko. 
Następnie teren został zalesiony. Pominięto tylko 
część  wzgórza. W cieniu drzew sasanka 
przestała rosnąć, aż do czasu, gdy górka 
zmieniła się w wyrobisko.  

Sasanka kwitnie od kwietnia do maja. 
Łatwo ją przeoczyć, gdyż z niewiadomych 
przyczyn nie postawiono na górce żadnej tablicy 
informacyjnej, ani nie objęto jej ochroną, a 
jedynie uczyniono z niej użytek ekologiczny. 
Działa to na jej niekorzyść, o czym świadczą 
doły w ziemi, pozostałe najprawdopodobniej po 
próbie przeniesienia sasanki do prywatnego 
ogródka. Należy pamiętać, że sasanka jest 
dzikim kwiatem o specyficznych wymaganiach. 
Nie jest w stanie rosnąć w przydomowych 
warunkach. Można jednak kupić sasankę 
hodowlaną, a nasz mrozowski skarb niech 
cieszy oczy miłośników leśnych wędrówek. 
     Agata Marczak 
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Sasanka 

Na Górce Mrozowskiej dawniej znajdowało 
się dzikie wyrobisko piasku. Z dala od ludzi, 
pogrążone w śmieciachG aż przypadkiem 
odkryto, że ponownie wyrósł tam mały, 
fioletowy kwiat objęty ścisłą ochroną. 
Mowa oczywiście o sasance łąkowej. Można 
powiedzieć, że jest nieodłącznie związana z 
historią Mrozowa, gdyż pierwsze wzmianki o 
niej pojawiły się już w 1903r. Sasanka rośnie 
tylko w 4 miejscach w Polsce: w okolicy 
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KSIĄŻKA 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem”  to powieść światowej sławy angielskiego pisarza Johna 
Ronalda Reuela Tolkiena (1892-1973), będącego twórcą fantastycznego, przemyślanego w 
najdrobniejszych szczegółach świata, zwanego Śródziemiem. 
Książka opowiada o Hobbicie Bilbie, który pewnego dnia spotyka czarodzieja Gandalfa. To 
właśnie za sprawą maga, następnego dnia, w czasie podwieczorku, do domu hobbita 
przychodzą krasnoludy, które mają zamiar wyruszyć wraz z nim w podróż w celu 
odzyskania ich skarbu, zagarniętego przez smoka Smauga. Kiedy  Bilbo zgadza się na 
wyprawę, rozpoczyna swą życiową przygodę. Pierwszy etap drogi jest bardzo łatwy, jednak 
im dalej od jego domu, tym wyprawa staje się coraz bardziej niebezpieczna – np. podczas 
odpoczynku po marszu przez Góry Mgliste, podróżnicy zostają porwani i uwięzieni przez 
gobliny zamieszkujące podziemia. Czy uda im się uwolnić i dotrzeć do celu? Tego dowiecie 
się, czytając tą pełną zwrotów akcji powieść, na której kartach toczy się niezwykła podróż 
po fascynującej krainie.          

Dominik Zięcina 

FILM 

Les Miserables: Nędznicy to brytyjski musical w reżyserii Toma Hoopera, oparty na 
powieści  Victora Hugo „Nędznicy” z 1862 roku. Film został nagrodzony trzema Oscarami: 
najlepsza aktorka drugoplanowa  Anne Hathaway, najlepsza charakteryzacja i fryzury, 
najlepszy dźwięk  Andy Nelson, Mark Paterson i Simon Hayes oraz trzema złotymi 
globami: najlepsza komedia lub musical, najlepszy aktor w komedii lub musicalu  Hugh 
Jackman, najlepsza aktorka drugoplanowa  Anne Hathaway.  Akcja rozgrywa się w XIX-
wiecznej Francji i opowiada fascynującą historię niespełnionych marzeń, 
nieodwzajemnionej miłości, pasji, poświęcenia i odkupienia więźnia Jean’a Valjean’a, 
poszukiwanego od dziesiątek lat przez bezwzględnego policjanta Javerta, po tym, jak łamie 
zasady zwolnienia warunkowego. Kiedy Valjean zgadza się zaopiekować Cosett, córką 
Fantine, pracownicy fabryki, ich życie zmienia się na zawsze.  
Piękny film opowiedziany muzyką. Dzięki niemu płaczemy i śmiejemy się. Czujemy 
smutek, ból, ale także szczęście. Cudowna historia o życiu i prawie, miłości i rewolucji. 
Czapki z głów!      

Martyna Śnieżek 
 

  REDAKCJA POLECA 

Już wkrótce(   
8.06.  od godz. 13.00 - V KOLOROWY FESTYN - DZIEŃ DZIECKA – dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych liczne atrakcje: duża zjeżdżalnia, sumo, loteria, zdobywamy sprawności z 
nagrodami, strzelanie z łuku, występ przedszkolaków, małe co nieco. Wszystko na  
terenie koło biblioteki w Mrozowie. 

Do 09.06. trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY. Szczegóły na stronie mrozow.pl w zakładce 
Konkurs Fotograficzny. 
 

Projekt  „Co ty możesz zrobić dla Mrozowa?”: 
2.06. Szkolenie: „Promocja działalności społecznej - czyli jak skutecznie promować "idee" – 

nowe zasady w pytaniach i odpowiedziach.” 
6.06. Szkolenie: „Wolontariat - jak pozyskać wolontariusza do pracy w organizacji/instytucji" 
Zgłoszenia kierować na adres: kazik.szepiela@gmail.com. 


