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szkolne wycieczki.   
- Czy zdziwiło Panią zamknięcie szkoły?  
Było mi bardzo smutno, ale nic nie trwa 
wiecznie i takie są koleje naszych losów. 
- Czy zadowolona byłaby Pani z wiado-
mości, Ŝe zostanie przywrócona szkoła 
w Mrozowie? 
Myślę, Ŝe tak, Ŝe byłoby to cudowne 
wydarzenie. Jednak, czy to się uda i czy 
będzie nowa, piękna szkoła, zaleŜy w 
duŜej mierze od młodych, przebojowych, 
powaŜnych i odwaŜnych ludzi, na jakich 
Wy wyrastacie. 
Obecnie w budynku byłej szkoły 
znajduje się biblioteka, siłownia i sala 
Stowarzyszenia „Mrozovia”. 

rozmawiał Mateusz Adamiec 
 

WSPOMNIENIE O SZKOLE 
W tym numerze chcielibyśmy przybliŜyć 

trochę historii związanej z zamkniętą  
w 2011 r. Szkołą Podstawową w Mrozowie. 
Oto wywiad z byłą uczennicą i nauczycielką 
szkoły, panią Beatą Woźnicą:  
- Jakie były początki Szkoły Podstawowej  
w Mrozowie? 
Okres powojenny to cięŜkie, trudne czasy. 
Do Mrozowa przyjeŜdŜają nauczyciele, pan 
Stanisław Barański z Ŝoną Marią. PrzyjeŜ-
dŜają pierwszym transportem z Kresów 
Wschodnich, ze wsi Tiutków. We wsi są 
dwie poniemieckie szkoły, ewangelicka  
i katolicka. Z pomocą mieszkańców porząd-
kuje się budynek szkoły ewangelickiej i juŜ 
4 września 1945 r. rozpoczyna się tam 
nauka. Jest to wielkie wydarzenie. PrzecieŜ 
przyszłość narodu leŜy w mądrej wykształ-
conej młodzieŜy, a lata wojny spowodowały 
ogromne zaniedbania edukacyjne. Muszę 
dodać jeszcze, Ŝe szkoła w Mrozowie była 
pierwsza na terenie naszej gminy i zgodnie 
z zarządzeniem ówczesnego ministerstwa 
oświaty, zakwalifikowana została do tak 
zwanych szkół pełnych, czyli realizujących 
program klas I-VII. 
- Jak wspomina Pani szkołę podstawową? 
To były piękne czasy. Do dziś, gdy 
spotykamy się ze swoimi przyjaciółmi  
z podstawówki, często wspominamy tamte 
chwile: wspaniałych nauczycieli, koleŜanki  
i kolegów ze szkoły, śmieszne sytuacje oraz  
 

Fot. Anna Witańska 

 

Redakcja ogłasza konkurs plastyczny „Oczami fantastyki”.  Czekamy na prace  
w tematyce fantasy, wykonane techniką dowolną, w formacie A4, podpisane imieniem  
i nazwiskiem (koniecznie nr telefonu). Dzieła prosimy zostawiać w świetlicy w  Mrozowie do 
15 marca. Zapewniamy atrakcyjne nagrody dla pierwszych trzech prac. Rozstrzygnięcie 
konkursu oraz publikacja prac w  marcowym numerze GM!                         
                                                                                                       Martyna ŚnieŜek 



 

STOWARZYSZENIE SIĘ SZKOLI  

i w czym jest dobre oraz jakie ma braki. 
Podczas dyskusji i pracy w grupach 
członkowie stowarzyszenia  mogli 
zadecydować, czym będą się zajmować 
przez następne trzy lata.    

 
Dominik Zięcina 

W nowo wyremontowanej salce nad 
Biblioteką w Mrozowie rozpoczął się cykl 
szkoleń dla organizacji pozarządowych 
(NGO). Spotkanie poprowadził Kazimierz 
Szepiela, członek lokalnego Stowarzy-
szenia „Mrozovia”. Na pierwszym spot-
kaniu nasze stowarzyszenie zastana-
wiało się, czy będzie w stanie napisać 
strategię, czyli plan działań na okres od 
trzech do pięciu lat, a takŜe co juŜ potrafi 

Fot. Dorota Kozyra 

 

Poza Stowarzyszeniem „Mrozovia”, na 
terenie Gminy Miękinia działa takŜe  
Stowarzyszenie „Nasza Miękinia”. 
Zawiązało się ono 26 listopada 2012 roku 
i liczy ponad stu członków. Celem nad-
rzędnym stowarzyszenia jest uniemoŜ-
liwienie budowy sortowni odpadów  
i kompostowni, realizowanej przez prywat-
nego inwestora. Członkowie „Naszej 
Miękini” uwaŜają, Ŝe planowana inwers-
tycja znajdowałaby się w zbyt blisko od 
wiejskich zabudowań. 

Informacje o stowarzyszeniu i jego 
działalności dostępne na stronie: 
www.naszamiekinia.pl 

Dominik Zięcina 

NASI SĄSIEDZI GDZIE JEST… ? 
… baner  skradziony z płotu przy ulicy 

Piastowskiej? „Baner stanowił informację 
o planowanej budowie sortowni w 
Miękini”- mówi właścicielka posesji. „Ktoś 
najwyraźniej się nie bał, choć trudno mi 
sobie wyobrazić, do czego baner moŜe 
być obecnie wykorzystywany.” (red.) 

Fot. Anna Witańska 

 

JuŜ wkrótce…  Projekt: „Co ty moŜesz zrobić dla Mrozowa?”: 
2.03. Szkolenia dla NGO  „Pozyskiwanie środków na działalność społeczną  w drodze 

konkursów grantowych” 
3.03 Szkolenia dla NGO    „Pozyskiwanie środków na działalność społeczną w postaci 

zbiórek publicznych, sponsoringu i umów darowizny ” 
6.03 Obywatel i Prawo – stosunki sąsiedzkie; prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji  
9.03 Wieś Twórcza – warsztaty  filcowania 

 



 

CZY WIECIE, śE... 

...pięknie wyglądał kiedyś mrozowski 
basen, i latem, i zimą... Dzieci, młodzieŜ, 
dorośli - wszyscy się umawiali tutaj  nie 
tylko w celach "kąpielowych", ale równieŜ 
towarzyskich.  To było ładne miejsce, 
słuŜące miłemu spędzaniu czasu. 

Dorota Ropek 

Fot. Tadeusz  Rybarczyk 

 

Samotnik Eremit 
Wśród dawnych mieszkańców 

Białkowa krąŜy legenda o starszym 
męŜczyźnie -samotniku. Mieszkał on w 
drewnianym, zniszczonym szałasie na 
skraju lasu. Najprawdopodobniej był to 
górnik, który uległ niegdyś strasznemu 
wypadkowi. Okaleczenia i stan psychicz-
ny nie pozwoliły  mu wrócić   do  dawnego 

Ŝycia, więc zaszył się w swoim szałasie i 
odsunął się od normalnego Ŝycia. 
Legenda mówi takŜe o tym, Ŝe pojawienie 
się Eremita we wsi miało zwiastować 
nieszczęście i niepowodzenie, a osoba, 
która pierwsza go ujrzała była naraŜona 
nawet na nagłą śmierć.  

Aleksandra Śmiałko 

 CIEKAWOSTKI Z OKOLICY – BIAŁKÓW 



 

    

KSIĄśKA 

 Dziś chciałabym wam przedstawić ksiąŜkę Licii Troisi pt. „Kroniki świata 
wynurzonego” wydawnictwa Videograf II. Nihal ma granatowe włosy, fioletowe oczy oraz 
szpiczaste uszy. Od dnia swoich narodzin wie, Ŝe jest wojowniczką. Marzy o tym, by móc 
przyłączyć się do smoczych rycerzy (przyjmowani są tylko chłopcy ze szlacheckich rodów) 
i pobić Famminów, lud potworów, stworzony przez Tyrana, by zniszczył cały świat. Nihal, 
która dorasta wśród ludzi, jest ostatnim półelfem. Nigdy nie udało jej się poznać swojego 
ludu, całkowicie wytępionego przez tyrana, ale wciąŜ nosi w sobie ból swoich 
współplemieńców. To oni nawiedzają ją teraz w snach i namawiają do wyrównania 
rachunków. Nihal ma tylko dwóch sprzymierzeńców: młodego maga Sennara  
i niezastąpiony miecz z czarnego kryształu. Czy uda się jej zapobiec całkowitej zagładzie 
świata?                                                                                            Aleksandra Śmiałko 

 

REDAKCJA POLECA 

wiak. Królem strzelców turnieju został 
Łukasz Szmajda (15 bramek) z Mrozowa. 
Najlepiej w bramce spisywał się bramkarz 
z Łowęcic. Puchar dla zwycięzców oraz 
nagrody indywidualne ufundował Jan 
Marian Grzegorczyn - Wójt Gminy 
Miękinia. 

Emilia Rudnicka, Klaudia Zięcina 

W sobotę 02.02.2013 r. na hali 
widowisko - sportowej Zespołu Szkół w 
Miękini przy ul. Szkolnej 2 zakończył się 
turniej halowej piłki noŜnej o puchar Wójta 
Gminy Miękinia. Do rywalizacji o puchar 
zgłosiło się czternaście druŜyn : Białków, 
OSP, Lenartowice, Mokre, Łowęcice, Mini 
Max, Źródła, Juniorzy, Czorty, 
Pisarzowice, Oldboys, Wróblowice, 
MROZÓW i Błonie. Mecze rozgrywane 
były w dwóch grupach. Najlepszą druŜyną 
okazały się Łowęcice, drugie miejsce 
zajęły Błonie, a trzecie druŜyna z 
Mrozowa, w składzie: Radosław Dostał, 
Sebastian Natkaniec, Łukasz Szmajda, 
Tomasz Zięcina, Grzegorz Sielicki, Daniel 
Wójcik, Dawid Lis, Bernard Sosulski, 
Radosław Wróblewski, Mateusz Koniec, 
Łukasz Zając, Paweł Fediuk i Paweł Tełe- 
 

Fot. Klaudia Zięcina 
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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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TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ W MIĘKINI 


