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Z pewnością wiele osób zauważyło, że 
od września ubiegłego roku, co jakiś czas 
na tablicach ogłoszeń pojawiały się 
plakaty z zaproszeniem na bezpłatne 
szkolenia i to nie do Wrocławia czy 
Miękini, ale właśnie do Mrozowa.  Bez 
wątpienia to, w czym uczestniczymy, jest 
wyrazem nowatorskiej społeczności, 
gdzie aktywność grupy mieszkańców  
czyni ze wsi, w której żyjemy nie tylko 
miejsce do spania, odpoczynku, ale  
również miejscem, gdzie można 
zrealizować inne wyższe potrzeby 
(powołując się na typologię Maslowa- 
potrzebę przynależności, samorealizacji). 
Dzięki temu otwiera się nowa przestrzeń  
relacji międzyludzkich, pozwalająca 
bardzo  często przezwyciężyć  
anonimowość i podziały na „tutejszych” i 
„nietutejszych”, wykształconych i 
niewykształconych itp.  Owa grupa 
mieszkańców to Zespół Projektowy. 
Ludzie, którzy postanowili poświęcić swój 
czas i dać coś z siebie. Ich wiedza i 
umiejętności pozwoliły pozyskać fundusze  

 NA NAUKĘ NIGDY ZA PÓŹNO… 
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na sfinansowanie pomysłów  dedykowa-
nych społeczności lokalnej i mimo działań 
wandalizmu niszczących tę kampanię 
informacyjną, szkolenia odbywały się i 
będą się odbywać. 

W ramach projektu: „Co ty możesz 
zrobić dla Mrozowa?” finansowanego w 
ramach grantu Blokowego Funduszy 
Szwajcarskich, realizowane były  między 
innymi szkolenia z pierwszej pomocy, 
kursy komputerowe, warsztaty dzienni-
karskie, artystyczne (haft, filc, decoupa-
ge), debata gminna, pogadanki o funkcjo-
nowaniu gminy, spotkania seniorów, a 
także szkolenia z tworzenia strategii orga-
nizacji pozarządowych, tworzenia i zarzą-
dzania projektem metodą PCM, pozy-
kiwanie środków na działalność społecz-
ną, zarządzanie sobą w czasie, czy komu-
nikacja bez przemocy.  Poniżej kilka 
relacji z odbytych szkoleń :  

 „wiele nowych i niezmiernie istotnych 
informacji”- Z.M. 

Fot. Dorota Kozyra 



 

 

    

cd. „Na naukę nigdy za późno8” 

 „Są to szkolenia, które dają wiedzę i 
umiejętności przydatne nie tylko w dzia-
łalności społecznej, ale też w życiu prywa-
tnym i zawodowym. Dzięki nim widzę, że 
moja, często intuicyjna, praca społeczna 
ma sens. Teraz mogę uczyć się, jak 
działać fachowo, wykorzystując wiedzę z 
zarządzania, marketingu, socjologii, psy-
chologii, prawa i jeszcze mieć z tego sa-
tysfakcję. Bo o to przecież chodzi.”- D. R.  

 „Każde ze szkoleń wnosi nie tylko wie-
dzę dot. działalności społecznej ale znaj-
duję w nich odniesienie do mojego życia 
osobistego, małżeńskiego, rodzinnego. 
Wartością jest dla mnie zrozumienie  dru-
giego człowieka, umiejętność nawiązywa-
nia pozytywnych relacji międzyludzkich, 
odkrywanie własnych błędów i sposobów 
rozwiązywania problemów. Interesujący 
był dla mnie temat dot. zarządzania 
czasem, którego mi często brakuje. Np. 
poznanie prostych sposobów uporządko-
wania tego co robię, pozwala na to, że 
mniej mnie absorbują czynności, które 
muszę wykonać."- D.K. 

Osobiście chciałam polecić wszystkim 
udział w szkoleniach organizowanych 
przez Stowarzyszenie Mrozovia. Sama 
miałam okazję uczestniczyć w czterech i 
nie uważam, aby był to stracony czas. 
Dowiedziałam się sporo nowych rzeczy, 
mogłam ugruntować wiedzę zdobytą  

wcześniej. Osoby prowadzące prezento-
wały dobre przygotowanie merytoryczne i 
dydaktyczne, wykładały teorię popartą 
dużym doświadczeniem - co uważam za 
bezcenne. Dodatkowym plusem były małe 
grupy i warsztatowa forma zajęć dzięki 
czemu można było poznać bliżej innych 
uczestników. Bezkonkurencyjnym atutem 
szkoleń poza tym, że są nieodpłatne była 
ich lokalizacja - bez tracenia czasu na 
dojazd, niektórzy spacerkiem przybyli na 
szkolenie, a dla łasuchów i niskociśnie-
niowców - kawa, herbata, ciastka i obiad.  

 Polecam Wszystkim8.. 
Magda Olaczek 

Fot. Dorota Kozyra 

Już wkrótce�  Projekt  „Co ty możesz zrobić dla Mrozowa?” 

7.04 odbyło się pierwsze z sześciu zajęć w ramach kursu komputerowego. Są jeszcze 
wolne miejsca!!! Jest to już ostatni cykl. Zaproponujcie znajomym, sąsiadom, którzy nie 
radzą sobie z komputerem. Zapisy: Zdzisław Marczak tel.664406785    

17 i 24.04 o godz. 17.30 środowe spotkania z prawem: c.d. prawa pracy - nowości z 
kodeksu pracy, prawo spadkowe i inne porady, o które proszą uczestnicy. Możesz zgłosić 
własne zapytanie a otrzymasz odpowiedź.  

20 i 21.04 kurs fotograficzny, zapisy kierować do Radosława Kamińskiego, tel. 501692522 

27.04 - warsztat z pozyskiwania środków w drodze zbiórek publicznych, sponsoringu 

i darowizny 

28.04 - warsztat motywacyjny i antystresowy 
Zgłoszenia na warsztaty kierować na adres: kazik.szepiela@gmail.com.  



 

 

    

Na fot. Eugeniusz Tomiczek. 

Wprowadził się do swojego domu w 
2002. Od razu pomyślał o działalności 
społecznej. Zorganizował dla młodzieży 
sprzątanie naszej wioski i pobliskiego lasu 
w ramach akcji „sprzątanie świata”. 
Uczestnicy do dziś wspominają rozmach 
tego przedsięwzięcia.  

Prof. Tomiczek zorganizował też 
spotkanie z prof. Janem Miodkiem, 
znanym z telewizji językoznawcą. Prof. 
Miodek wygłosił wykład na temat „Polska 
w Europie i Europa w Polsce”, głównie dla 
młodzieży mrozowskiej. Było to wielkie 
wydarzenie. 

Jednak największym sukcesem 
działalności profesora było 
odrestaurowanie bardzo zniszczonego 
pomnika Jana Nepomucena. Profesor 
pokazał pomnik swojemu przyjacielowi z 
Niemiec, profesorowi Uniwersytetu w 
Marburgu, który interesował się 
zniszczonymi pomnikami na Śląsku. Prof. 
Rudolf Lenz, bo o nim tu mowa, do dziś 
pamięta, z jaką pasją prof. Tomiczek 
podchodził do tego projektu. Renowacja 
była bardzo kosztowna, ale prof. Lenz 
zdobył pieniądze i obaj doprowadzili 
sprawę do szczęśliwego finału. W 
Mrozowie odbyło się poświęcenie 
pomnika (...)  

Prof. Tomiczek, oprócz pracy 
społecznej i naukowej, miał też kilka 
bardzo ciekawych hobby. Interesował się 
militariami, zbierał białą broń oraz 
ołowiane żołnierzyki związane z militarną 
historią świata. Towarzyszyła temu bogata 
literatura fachowa.  

Odszedł od nas mądry, światły, ale też 
skromny i życzliwy przyjaciel. Dziękuję 
Bogu, że na swojej drodze życia 
spotkałem takiego człowieka. Cześć Jego 
pamięci! 

Zbigniew Rybarczyk 
(skróty pochodzą od redakcji) 

 

Profesor Tomiczek - wspomnienie 

12 marca 2013 roku zmarł 
mieszkaniec Mrozowa, pracownik 
Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. zw. dr 
hab. Eugeniusz Tomiczek. (8) 
Dotychczas nie zdawałem sobie sprawy, 
jak zasłużony i uczony był mój przyjaciel. 
Dowiedziałem się o tym dopiero od 
wspominających zmarłego na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Ale mi 
przed oczyma stoi Pan Gienio, który tak 
ukochał nasz Mrozów, że tu postanowił 
wybudować dom i spędzić resztę swego 
życia. 

Stąd dojeżdżał do Wrocławia, do 
Instytutu Filologii Germańskiej, aby 
prowadzić wykłady i seminaria 
magisterskie, a po powrocie do domu 
pracować naukowo (8) 

U nas, w Mrozowie, znany był przede 
wszystkim ze swojej skromności i 
ciepłego uśmiechu. Tę cechę Jego 
charakteru podkreślali mówcy na 
Uniwersytecie Wrocławskim.  

Wszystkich chętnych, którzy chcą dołączyć do zespołu Głosu Mrozowa, zapraszamy na 
spotkanie dziennikarskie dnia 23.04.2013r. o godzinie 18.00 do sklepu „Ciuszek”. Szukamy 
ludzi kreatywnych, pełnych pomysłów i chęci do działania na rzecz lokalnej społeczności. 



 

 

 

Fot. z arch.  Bożeny Śmiałko 

 

CZY WIECIE, śE... 

Ruch, ekspresja, świetna zabawa, a przy 
okazji spalanie kalorii w zawrotnym 
tempie! Można? Pewnie, że można! 
Zumba to połączenie tańców 
latynoamerykańskich oraz elementów 
fitness. Wprowadza w doskonały nastrój, 
pomaga budować kondycję i trzymać linię. 
Zajęcia zumby cieszą się coraz większą 
popularnością, także poza Wrocławiem. 
6 kwietnia w Hali Sportowej LO w Środzie 
Śląskiej odbył się charytatywny maraton 
zumby. Andrzej Bzowski, dla którego 
zbierano pieniądze, jest uczniem klasy 
maturalnej. Stwardnienie rozsiane 
zdiagnozowano u niego dwa lata temu. 
Koszty leczenia są bardzo wysokie, bo 
wynoszą około 6 tys. zł miesięcznie. 

Wspólny taniec, licytacja rękodzieła oraz 
sprzedaż ciasta pozwoliły uzbierać aż 3 tys. zł. 
Jeśli chcecie wspomóc walkę Andrzeja z 
chorobą, możecie wpłacić pieniądze na konto: 
 
Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych 

na Stwardnienie Rozsiane, 
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław 
Tytuł przelewu: Andrzej Bzowski 

Nr bankowy fundacji :  
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001 

Dziękujemy! 

A dla chętnych - zajęcia zumby odbywają się w 
Miękini w poniedziałki i czwartki o godz. 20:00. 
Wstęp – 10 zł. 

Anna Witańska 
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... pierwsi powojenni  mieszkańcy 
przywieźli do naszej miejscowości różne 
tradycje. Jedną z nich jest plecenie 
wielometrowych girland z barwinka, które 
na szczególne okazje ozdabiają kościół. 
Jest to bardzo czasochłonna i żmudna 
praca, wymagająca wielu przygotowań  
i zręcznych rąk. Do tej pory ta tradycja 
jest zachowana dzięki niezwykłej 
pracowitości kilku kobiet z naszej parafii. 

  Na fotografii, wykonanej ok.1950 roku 
widoczne są bardzo długie girlandy 
oplatające drzewa, napis oraz mur 
przykościelny.  

Dorota Ropek 

Z U M B A !!! 


