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Z okazji Dnia Kobiet, Ŝyczymy wszystkim Kobietom duŜo zdrowia w szczególności.
Niech uśmiech na Waszej twarzy zawsze gości, a Ŝycie nie sprawia trudności.
Niech wiatr pieśń niesie Wam radosną, abyście zawsze czuły się jak wiosną.
Wśród pachnących kwiatów i śpiewających ptaków.
Aby motyle na dłoni Wam siadały i najskrytsze marzenia spełniały.
Aby ptaki po niebie latały i Waszego szczęścia szukały.
śeby z Waszych oczu leciały tylko radosne łzy, tak jak wiosną pachnące bzy.
W trudnych chwilach niech gwiazdy nad Wami czuwają
i właściwą drogę wybrać pozwalają.
One nie pozwolą nigdy Wam zginąć i Ŝadnego szczęścia ominąć.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

Fot. Anna Ropek

Za wzorzec współczesnego Dnia
Kobiet moŜna uznać święto Matronalia,
obchodzone w pierwszym tygodniu marca juŜ w staroŜytnym Rzymie. Jednak po
raz pierwszy był on świętowany w Stanach Zjednoczonych w 1908r. Do ustanowienia oficjalnego Dnia Kobiet przyczyniły się amerykańskie delegatki na II
Międzynarodowym Kongresie Kobiet.
Początkowo święto to nie wszystkim
przypadło do gustu, ale z biegiem lat
zyskiwało coraz większą popularność.

Natomiast po raz pierwszy w Europie
obchodzono ten dzień w 1911r. To
właśnie wtedy Klara Zetkin (najbardziej
aktywna, a zarazem wpływowa niemiecka socjalistka) zgłosiła postulat
ustanowienia Międzynarodowego Dnia
Kobiet, który został przyjęty w sposób
jednogłośny przez Międzynarodówkę
Komunistyczną.
W Polsce Święto Kobiet zostało
zauwaŜone dopiero po drugiej wojnie
światowej. Jednak stało się ono niesłusznie
narzędziem
socjalistycznej
propagandy. W zakładach pracy odbywały się więc przymusowe akademie,
podczas których wręczano paniom
drobne upominki oraz kwiaty - głównie
goździki lub tulipany. Centralne obchody
Między-narodowego Dnia Kobiet zostały
w Polsce zlikwidowane w 1993r. za
sprawą p. premier Hanny Suchockiej.
Współcześnie Dzień Kobiet obchodzony jest w 30 krajach Świata, w
kaŜdym kraju inaczej, ze swoją własną
specyfiką, w większości przypada on
8 marca.
Aleksandra Śmiałko

Nie ma róŜy bez ognia, tak powiadają,
Myślą, Ŝe kolce źle zapowiadają.
Myślą, Ŝe róŜa to kwiat miłości,
Póki nie zwiędnie z zazdrości.
RóŜa... co to jest?
Niektórzy twierdzą, Ŝe to piękny gest,
Lecz tak naprawdę to inaczej jest.
RóŜa oznacza wiarę, potęgę rozumu,
To szczypta magicznego rumu.
RóŜa to smak nadziei,
RóŜa w słońcu się mieni.
RóŜa, diamenty, złoto,
RóŜa to męŜczyzn motto.
RóŜa, gorące płomienie,
RóŜa Ŝółte promienie.
RóŜa jest piękna, róŜa czerwona,
RóŜa biała i fioletowa.
RóŜa płomienie ognia,
Bo nie ma róŜy bez ognia.
Dominika Krupa

Fot. Maria Kozyra

„RóŜa”

„Krótko o miłości”
Miłość jest jak przyjaźń,
Dajesz to dostajesz.
Miłość jest jak karuzela,
WciąŜ zatacza smętne koła.
Miłość jest jak szkoła,
Trzeba się uczyć, by posmakować.
Miłość jest jak chleb,
Trzeba się nią dzielić.
Fot. Dorota Kozyra
A ciekaw, kto nie umie,
Miłości docenić...
Dominika Krupa

NOWA ATRAKCJA W MROZOWIE
W Mrozowie została otwarta siłownia
dla członków druŜyny piłkarskiej. Siłownia
mieści się w budynku biblioteki przy
ul. B. Chrobrego. Dzięki uprzejmości
i pomocy finansowej Wójta Gminy
Miękinia, Jana Mariana Grzegorczyna
oraz Bogdana Wilczaka z Samorządowego Ośrodka Kultury, członkowie
druŜyny mogli zaadaptować i dostosować
poddasze (m.in. docieplić dach), na
którym znajduje się sprzęt do ćwiczeń.
W przyszłości zakup sprzętu będzie
finansowany
ze
składek
członków
druŜyny. Otwarcie siłowni zapewni
druŜynie właściwy cykl treningowy.

Fot. Dorota Kozyra

Emilia Rudnicka, Klaudia Zięcina

Redakcja przypomina o trwającym konkursie plastycznym „Oczami fantastyki”!
Nadal czekamy na Wasze prace. Rozstrzygnięcie konkursu oraz publikacja prac
w następnym numerze GM! Informacje dostępne w świetlicy w Mrozowie oraz w redakcji.
Martyna ŚnieŜek

CZY WIECIE, śE...

Fot. wykonane w styczniu 1976 r.

... kiedyś w Mrozowie były tak silne
mrozy, Ŝe zamarzały stawy?

Fot. Tadeusz Rybarczyk

Fot. Tadeusz Rybarczyk

Dzieci i młodzieŜ miały świetne miejsce
do ślizgania się i gry w hokeja.
Dorota Ropek

6 marca 2013 odbyło się pierwsze
spotkanie dotyczące przepisów prawnych.
Wykład poprowadziła p. Magdalena
Janota-Bzowska, która pracuje jako
nauczyciel akademicki oraz pasjonuje się
szeroko rozumianym prawem.
Ogromna
zaletą
wykładu
był
przystępny język, przykłady z Ŝycia
codziennego oraz Ŝywy kontakt ze
słuchaczami.
Następne spotkania zapowiadają się
jeszcze ciekawiej - będą poruszane
tematy związane z Ŝyciem sąsiedzkim,
prawem pracy, prawami konsumenta,
dziedziczeniem itp., czyli codzienność
zwykłych obywateli.
Zapraszamy!
PRZYJDŹ I PRZYPROWADŹ śONĘ,
MĘśA, SĄSIADA.
Dorota Ropek

Na zdj. Magdalena Janota-Bzowska

PRAWO NA CO DZIEŃ

Fot. Dorota Kozyra

JuŜ
wkrótce spotkania z prawem
w dniach: 20 i 27 marca 2013 r. o godz.
17.30 w świetlicy w Mrozowie.

JuŜ wkrótce… Projekt „Co ty moŜesz zrobić dla Mrozowa?”
23.03. Szkolenie: Budowanie i zarządzanie zespołem - jak pozyskiwać przyjaciół do
wspólnych akcji społecznych
24.03. Szkolenie: Komunikacja bez przemocy - poznaj najnowsze osiągnięcia w teorii
i praktyce komunikacji międzyludzkiej
Zgłoszenia kierować na adres: kazik.szepiela@gmail.com.

REDAKCJA POLECA
KSIĄśKA
Zwiadowcy to seria powieści fantasy autorstwa australijskiego pisarza Johna
Flanagana. Składa się z jedenastu tomów. Przedstawia przygody piętnastoletniego Willa,
sieroty, wychowanka sierocińca. Jego ojciec zginął w trakcie ostatniego starcia ze złym
baronem Morgarathem. Chłopak, tak samo jak ojciec, chce zostać rycerzem... Problem w
tym, Ŝe do Szkoły Wojowników nie przyjmują mikrego wzrostu chucherek, które regularnie
zbierają cięgi od rówieśników. Will nie dość, Ŝe niski, to na dodatek jest jeszcze chudy, lecz
za to niesamowicie szybki i zwinny. Po piętnastu latach kaŜda sierota musi wybrać fach, w
którym będzie się szkolić przez resztę lat. JuŜ wydaje się, Ŝe młodzieńcowi przypadnie
mało atrakcyjna rola pańszczyźnianego chłopa, gdy nagle na scenie pojawia się tajemniczy
Halt – zwiadowca. I on jeden, spośród wszystkich mistrzów róŜnych szkół, przyjmie Willa
na ucznia. Zgryźliwy, humorzasty i wymagający, da chłopcu popalić, ale...
Martyna ŚnieŜek
FILM
NiemoŜliwe to niezwykle poruszająca historia rodziny, która przeŜyła tsunami w
Tajlandii, jeden z największych kataklizmów naszych czasów. Rok 2004: Maria i Henry
wraz z trójką synów postanawiają spędzić święta BoŜego Narodzenia w samym sercu raju.
Przepiękny hotel połoŜony w malowniczym otoczeniu palm, złocistej plaŜy i błękitnego
oceanu wydaje się być gwarancją wymarzonego odpoczynku. Raj jednak zamieni się w
prawdziwe piekło. Pewnego dnia, nad ranem, od strony morza przybywa porywający wiatr,
a wraz z nim klucze ptaków uciekających w przeciwną stronę. Mieszkańcy hotelu i nie tylko
cichną, obserwując sytuację. Chwilę później budynki, cała plaŜa i znajdujący się na niej
ludzie zostają porwani przez monstrualną falę tsunami. Woda zabiera wszystkich i
wszystko. Wszystko… z wyjątkiem nadziei na przeŜycie.
Mateusz Adamiec

MUZYKA
Green Day to punkrockowy zespół, który powstał w 1987 roku w Kalifornii z inicjatywy
wokalisty Billiego Joe Armstronga. W skład grupy wchodzą: Billie Joe Armstrong – wokal
prowadzący, Mike Dirnt – gitara basowa, Tré Cool – perkusja. Popularnymi utworami
zespołu są : „21 guns”, „Holiday”, „Stray heart”, „American idol”. Ich muzyka jest energiczna
i szybko wpada w ucho. Ta grupa ma swoje lata, lecz wciąŜ cieszy się duŜą popularnością.
Patrycja Kamińska

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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