
Działalność edukacyjna  

i opiekuńczo wychowawcza  

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Sobótce  

w roku szkolnym 2006/2007 



Rozpoczęcie roku szkolnego 

2006/2007 
 4 września b.r. o godz. 9:00 

zabrzmiał w naszej szkole 

pierwszy dzwonek 

inaugurujący NOWY ROK 

SZKOLNY 2006/2007.  

Pan Dyrektor witając Grono 

Pedagogiczne i uczennice, 

życzył wszystkim owocnej 

pracy, wytrwałości i wielu, 

wielu sukcesów.  

 

 



Sprzątanie świata 
15 września 2006  

Odpowiedzialna: p. Iwona Stankiewicz 

 W ramach podtrzymywania dobrych tradycji włączyliśmy się  
w coroczną, pożyteczną akcję SPRZĄTANIA ŚWIATA. I jak na 

sprzątanie przystało, wyruszyliśmy uporządkować niewielki kawałek 
otoczenia. Terenem naszych działań był ogród naszego ośrodka oraz 
przylegający do niego obszar Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. 

 



Wybór samorządu szkolnego 
wrzesień 

Odpowiedzialna: Izabela Czychel 

 W lokalu wyborczym 
urządzonym w bibliotece 

dokonaliśmy wyboru 
Samorządu Uczniowskiego. 



Jesienny Bieg Przełajowy 
1 października 2006 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

• W biegu wzięło udział  
15 uczennic, które 
reprezentowały wszystkie 
klasy. Honorowym starterem 
był Pan Henryk Załęski, 
wielokrotny mistrz Polski 
weteranów w biegach długich.  

• Pierwsze miejsce w biegu 
zajęła uczennica kl. II ZSZ 
Irenka Pakuła, druga na mecie 
była reprezentantka  
kl. I gimnazjum Monika 
Anszczak, a miejsce trzecie 
zajęła Marysia Martinka  
z klasy I zsz.  



Dzień  Komisji Edukacji Narodowej 
14 października 2006  

Odpowiedzialne: Ewa Dąbrowska, B. Kmieć, M. Pawłowska 

 W podziękowaniu za starania, trud i okazywane im serce, 
wychowanki zaprezentowały program, w którym dla wywołania 
uśmiechu i radosnej atmosfery - nie brakło humoru i spojrzenia  

na szkołę przez krzywe zwierciadło... Swoją wdzięczność wyraziły 
również pięknymi życzeniami i obdarowaniem wszystkich zebranych 
upominkami, wykonanymi przez uczennice w pracowni krawieckiej.  



VI Dzień Papieski 
14 października 2006  

Odpowiedzialna: p. Ewa Dąbrowska 

 W godzinach wieczornych,  
w przede dniu VI Dnia 
Papieskiego, grupa wychowanek 
naszej szkoły wzięła czynny 
udział w przygotowanym przez 
Przyparafialną Wspólnotę 
Modlitewną i Scholę, czuwaniu 
modlitewnym połączonym  
z prezentacją multimedialną  
pt. „JAN PAWEŁ II – SŁUGA 
MIŁOSIERDZIA”…  
 



KRASNOLUDY 
22 października 2006 

odpowiedzialna: Izabela Czychel, 

 W pewną niedzielę na ulicę Słoneczną 31 w Sobótce zagościły 
fantazyjne krasnoludy, które wprowadziły nas w świat baśni. 
Coniedzielna zabawa była przednia, co widać na zdjęciach. 



Dzień Bibliotek Szkolnych 
23 październik 2006 

Odpowiedzialne: Małgorzata Młynarczyk, Ewa Dąbrowska 

 To już tradycja, że dzień ten 
obchodzimy w Gimnazjum 
Gminnym i … odnosimy 
sukcesy w konkursach: 

 

• czytelniczym: „KSIĄŻKA 
WSPÓŁCZESNA”  
– I miejsce – Larysa Strajch 

 

• bibliotecznym: „PLAKAT O 
BIBLIOTECE”  
– I miejsce – Anika Głębocka. 

 

 Ponadto parodiowaliśmy znane 
utwory literackie, za które 
otrzymaliśmy wyróżnienie. 

 



TERAPIA ZAJĘCIOWA  

DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

 Program realizowany jest przy udziale naszych wychowanek  
od stycznia 2006 r. cyklicznie, raz w miesiącu. Głównym celem 
programu jest rozwijanie inwencji twórczej i uczenie tolerancji 

wobec siebie i innych. Zajęcia te wyzwalają w uczestnikach wiele 
radości, pozytywnych doznań, co niewątpliwie wpływa na ich lepsze 

funkcjonowanie.  



Otrzęsiny 
29 październik 2006 

Odpowiedzialne: Zdzisława Antosiak, Izabela Czychel 

 Średniowieczny zwyczaj – „OTRZĘSINY”, to już tradycyjna 
zabawa wśród wychowanek MOW w Sobótce. W leśnej scenerii,  

u podnóża Ślęży, przy jesiennej muzyce i doborowym 
towarzystwie – szybko minął czas!!!  



Dzień Drzewa 
27 października 2006 

Odpowiedz.: I. Stankiewicz, E. Dąbrowska 

 W ramach obchodów DNIA DRZEWA 
zorganizowane były: 

• WARSZTATY EKOLOGICZNE W 
PLENERZE, w ramach których, Pan  
K. Szydłowski, przekazał uczestnikom 
praktyczną wiedzę i umiejętność 
rozpoznawania gatunków drzew i 
krzewów występujących na Ziemi 
Ślężanskiej;  

• WARSZTATY PLASTYCZNE - 
poprowadzone przez znanego w 
społeczności lokalnej Sobótki artystę 
malarza Władysława Dzielnickiego..  

• WARSZTATY LITERACKIE – w 
odświętnej scenerii biblioteki szkolnej, 
przy blasku świec i słodkim poczęstunku, 
uczestnicy wsłuchiwali się w piękno 
poetyckiego słowa o wiodącym motywie 
warsztatów – drzewie  
 



Zespół muzyczny 
prowadzony przez Ewę i Tomka Hajdukiewiczów 

 Zespół o wdzięcznej 
nazwie  

„SŁONECZNE 
DZIEWCZYNY”  

uświetnia niemal każdą 
imprezę w MOW oraz 

promuje naszą placówkę 
w środowisku lokalnym 
poprzez niezapomniane 

koncerty. 



Zawody sportowe w Krupskim Młynie 
październik 

Odpowiedzialny: Jerzy Mikołajczak 

 Na Mistrzostwach Polski  
w Biegach Przełajowych MOW: 
nasze zawodniczki dwukrotnie 
stanęły na najwyższym podium:  
I miejsce indywidualne – I. Pakuła 
oraz I miejsce zespołowe. 



Wieczór poezji Jana Pawła II 
5 listopada 2006 

Odpowiedzialna: Violetta Jędrasiewicz 

 W pierwszą niedzielę listopada w naszym Ośrodku odbył się wieczór 
poezji Jana Pawła II. Wychowanki przygotowały wspólnie  

z wychowawcami piękny program artystyczny,  
na który składały się recytacje i poezja śpiewana  

do utworów Karola Wojtyły i Ojca Świętego.  



Święto Niepodległości 
11 listopada 2006 

Odpowiedzialne: Elżbieta Dąbrowska, Izabela Czychel 

 Dnia 10.11.2006 r. o godz. 10:00 odbyła się uroczystość 
upamiętniająca Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę  



Wykopki 
listopad 2006 

 „Bez pracy nie ma kołaczy” – to stare przysłowie przyświecało 
nam w trakcie wykopek w Marcinowicach.  

Cała grupa stanęła na wysokości zadania i niemal w tydzień 
zebrała kilka ton ziemniaków.  



Wycieczki klasowe 
cały rok 

nauczyciele i wychowawcy 

 Wykorzystując atrakcyjne 
położenie naszej placówki, 
chętnie organizowaliśmy 

integracyjne wyprawy  
w plener. 



Sportowy Turniej Klas 
cały rok 

Odpowiedzialni: Iwona Stankiewicz, Jerzy Mikołajczak 

 Turniej ten to całoroczne zmagania międzyklasowe. Każdego 
miesiąca rozgrywana jest inna konkurencja, a jest ich dziesięć. 

Zwycięska drużyna otrzymuje na koniec roku szkolnego puchar. 



Goście z Ukrainy 
23 listopada 2006 

 W sobotę gościliśmy w naszej 
placówce nauczycieli i uczniów  
z miejscowego Liceum 
Ogólnokształcącego oraz ich 
przyjaciół z Ukrainy. W spotkaniu 
uczestniczyło około 80 osób. 
Uczestnicy z zaangażowaniem 
prezentowali swoje tradycje 
narodowe.  



Przegląd Pieśni Patriotycznej 
listopad 2006 

 Gospodarzem imprezy było Gimnazjum Gminne w Sobótce. 
Uczestnikami Przeglądu byli artyści ze wszystkich placówek 

oświatowych gminy. Nasze uczennice zaprezentowały się  
w wykonaniu staropolskiego mazura. 



Andrzejki 
30 listopada 2006 

Odpowiedzialna: Joanna Szturo 

 Wieczór uświetniło przedstawienie, którym Wróż Andrzej 
wprowadził dziewczęta w świat wróżb i przepowiedni.  

Tajemnicze wróżki odsłaniały przyszłość tę bliższą i dalszą … 



Konkurs „Parki Krajobrazowe” 
5 grudnia 2006 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

 W MOW odbył się II etap konkursu, w którym uczestniczyli 
uczniowie z Gimnazjum Gminnego. Naszą placówkę reprezentowały: 

A. Lipińska, I. Poznachowska, L. Strajch, S. Trecka. 



Mikołajki 
6 grudnia 2006 

 Dzień ten miał wyśmienitą oprawę. Gościliśmy Orkiestrę Policyjną 
KWP z Wrocławia, która przybyła z koncertem  

i workiem prezentów. Każda z wychowanek otrzymała maskotkę 
„Komisarza Lwa”, a koncert był prawdziwym show. 



Wigilia 
20 grudnia 2006 

Odpowiedzialne: Z. Antosiak, E. Hajdukiewicz, B. Gorgoń 

 Na ten wyjątkowo uroczysty wieczór przybyli zaproszeni goście: 
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego  

oraz przedstawiciel Rady Powiatu.  
Kolędy, wspólny opłatek i składane życzenia  

wprowadziły nas w świąteczny nastrój. 



Koncert Policyjnej Orkiestry Dętej 
21 stycznia 2007 

Odpowiedzialne: Ewa Hajdukiewicz, Beata Kmieć 

 W stylowej sali Domu Kultury KWP we Wrocławiu obył się koncert 
karnawałowy Orkiestry KWP, w czasie którego wystąpiły nasze 

wychowanki z repertuarem muzycznym i kabaretowym.  
Publiczność przyjmowała każdy występ gromkimi brawami. 



Dyskoteki 
karnawał 

Odpowiedzialni wychowawcy Ośrodka 

 Taniec i muzyka łagodzą obyczaje. Mogliśmy się o tym 
przekonać podczas wspólnych zabaw  

z  chłopcami z zaprzyjaźnionych placówek. 



Próbny egzamin gimnazjalny 
styczeń 2007 

 Co roku organizujemy egzamin próbny  
dla gimnazjalistek, by zmniejszyć ich stres  

i pozwolić przekonać się o swoich możliwościach. 



Taneczny Turniej Klas 
26 stycznia 2007 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

 Na tle barwnej dekoracji uczestniczki turnieju zaprezentowały 
niezwykle wysoki poziom wykonania tańców towarzyskich.  

Swoim wdziękiem i profesjonalizmem zachwyciły publiczność,  
a jury postawiły przed trudnym wyzwaniem wyboru laureatów. 



Dzień Samorządności 
styczeń 

Odpowiedzialne: Izabela Czychel, Elżbieta Dąbrowska 

 Samorząd Uczniowski wziął ster w swoje ręce: w codzienne 

role dyrekcji, nauczycieli i wychowawców wcieliły się na ten 
jeden dzień wychowanki. Miały okazję przekonać się jak 

trudna i odpowiedzialna jest profesja pedagogów. 



Wycieczka do Książa 
2 lutego 2007 

Odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

 Jedną z atrakcji ferii zimowych  
dla wychowanek pozostających w placówce  była wycieczka  

do Wałbrzycha, Świdnicy i Zamku Książ.  
Dziewczęta wróciły pełne niezapomnianych wrażeń  

i miłych wspomnień. 



Wybory miss 
8 marca 2007 

Odpowiedzialne: V. Jędrasiewicz, R. Barna-Cieciora 

 Wśród wspólnej zabawy i dobrego humoru, szanowne jury wybrało: 

 Miss Dnia Kobiet – Paulinę Gaber, 

 Miss Publiczności – Małgosię Kinowską, 

 Miss Fotoreporterów – Anikę Głębocką. 

 



Droga Krzyżowa 
Wielki Post 

Odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

 Grupa wychowanek MOW wzięła czynny udział w nabożeństwach 

Drogi Krzyżowej, prowadząc rozważania i śpiew w kościele 

parafialnym w Sobótce. Tuż przed Wielkim Tygodniem dziewczęta 

uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych. 



Bajki Ezopa 
18 marca 2007 

Odpowiedzialna: Izabela Czychel 

 Bajki Ezopa powstały przed wiekami i wciąż uczą  
i bawią, a ich morał jest nadal aktualny, np.:  

 DOBRE UCZYNKI PROCENTUJĄ,  

 NIE OCENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI ZBYT POCHOPNIE, 

 UŻYCIE SIŁY NIE ZAWSZE DAJE REZULTATY. 

 Takiej mądrości uczyły nas prezentowane przez wychowanki scenki. 



Pierwszy Dzień Wiosny 
21 marca 2007 

Odpowiedzialna: Małgorzata Młynarczyk 

 Tego dnia bawiliśmy się w wiosennym Turnieju 
Klas, którego jedną z konkurencji było wykonanie 
Marzanny. Aby tradycji stało się zadość, na znak 

pożegnania zimy kukły zostały spalone w ognisku. 
Wiosnę przywitaliśmy wesołym śpiewem  

i pieczeniem kiełbasek. 



Lekcja fizyki 
marzec  

prowadząca: Mariola Prendecka 

 W MOW posiadamy nowoczesną pracownię komputerową,  

w której oprócz informatyki odbywają się atrakcyjne zajęcia 

edukacyjne różnych przedmiotów  

z wykorzystaniem techniki multimedialnej. 



Każdy śpiewać może 
25 marca 2007 

Odpowiedzialna: Beata Kmieć 

 W ramach cotygodniowych zajęć niedzielnych odbył się Festiwal 
Piosenki Wesołej.  Stroje uczestniczek mieniły się kolorami tęczy, 

buzie były uśmiechnięte, a piosenki rewelacyjne. Dobry humor 
udzielił się zaproszonym gościom: studentom oraz wykładowcom 

studiów resocjalizacji z Uniwersytetu Wrocławskiego. 



Radzionków – zawody w tenisie stołowym  
26 – 27 marca 2007 

Odpowiedzialny: Jerzy Mikołajczak 

 Trzyosobowa drużyna godnie reprezentowała naszą placówkę  

na Ogólnopolskich Mistrzostwach  MOW w Tenisie Stołowym. 
Udział w imprezie poprzedzony był solidnym, wielogodzinnym 

treningiem. 



Stroiki Wielkanocne 
kwiecień 

Odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

 Czas oczekiwania na Święta Wielkanocne 
wypełniały nam warsztaty plastyczne, podczas 

których przygotowałyśmy ozdoby i stroiki  
na świąteczne stoły.  

Potrafimy być twórcze i pomysłowe. 



Jarmark Wielkanocny 
31 marca 2007  

Odpowiedzialne: Elżbieta Dąbrowska, Barbara Gorgoń 

 W przede dniu Niedzieli Palmowej na Rynku  

w Sobótce odbywał się świąteczny jarmark. Do 
udziału w nim co roku zapraszane są wszystkie 

placówki oświatowe gminy. Nasze stoisko cieszy 
się stałym powodzeniem u mieszkańców i słynie  
z wyjątkowo oryginalnych i pięknych wyrobów. 



Sadzenie drzewek w Świątnikach 
14 kwietnia 2007 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

 Pod czujnym okiem przedstawiciela Koła Łowieckiego „Ślęża”  
i z udziałem Szkolnego Klubu LOP w Świątnikach posadziliśmy  
600 sztuk sadzonek wierzby energetycznej na obszarach otuliny 

Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.  



Dzień Ziemi 
19 kwietnia 2007 

Odpowiedz.: I. Stankiewicz, M. Młynarczyk, E. Dąbrowska 

 Tegoroczne święto obchodziliśmy wspólnie z uczniami ze Świątnik.  

 Atrakcyjny program dnia tworzyły: 

• II warsztaty plastyczno-literackie z udziałem p. W. Dzielnickiego; 

• Przedstawienie bajki ekologicznej „O królewnie Wiośnie”; 

• „Czytanie Dzieciom” przez Panie Dyrektorki. 



„Biblia źródłem kultury europejskiej” 
20 kwietnia 2007 

Odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska, Małgorzata Młynarczyk 

• Konkursy: 

 - recytatorski poezji religijnej, 

 - plastyczny o tematyce biblijnej, 

 - wiedzy o życiu i twórczości Jana Pawła II, 

 - sylwetki polskich świętych, 

 - znane Sanktuaria Maryjne w Polsce. 

• Imprezę uwieńczono wspólnym wykonaniem 

„Barki”. 

 

 Na program turnieju złożyły się: 

• Prezentacja multimedialna oparta na 
Tryptyku Rzymskim, 

• Galeria postaci biblijnych w wykonaniu 
młodzieży z Eucharystycznego Ruchu 
Młodych, 

• Pieśni religijne, 



Egzamin gimnazjalny 
24 – 25 kwietna 2007 

 16 uczennic klasy III gimnazjum przystąpiło do egzaminu. 

Wszystkie wychowanki potraktowały swój udział z powagą  
i odpowiedzialnością, co wyraziły zarówno odpowiednim 

strojem, jak i zachowaniem. 



Wycieczka na Wieżycę 
25 kwietnia 2007 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

 Celem wyprawy było doskonalenie umiejętności rozpoznawania 
krzewów liściastych i iglastych. Licznych praktycznych wskazówek 

udzielał nam Pan Leśniczy.  



Zawody sportowe w Bystrzycy 
maj  

Odpowiedzialny: Jerzy Mikołajczak 

 W biegach integracyjnych województwa dolnośląskiego nasze 

reprezentantki zajęły: 

• I miejsca w swoich kategoriach wiekowych:  

 - K. Pawluk i J. Lewandowska, 

• III miejsce w klasyfikacji ogólnej. 



Wycieczka do Parku Krajobrazowego 
16 maja 2007 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

 Tematem kolejnych warsztatów ekologicznych był las 

Masywu Ślęży. W poznawaniu fauny i flory pomagali nam 

pracownicy Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. 



Konkurs Krawiecki 
23 maja 2007 

Odpowiedzialna: Marianna Pawłowska 

 To I edycja Międzyszkolnego Konkursu Krawieckiego, w której 
oprócz naszych wychowanek udział wzięły uczennice Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, Powiatowego Zespołu Szkół 
Zawodowych w Bystrzycy Dolnej. 

  
I miejsce zajęła Paulina Gaber – MOW Sobótka. 



Wycieczka do Myśliborza 
24 maja 2007 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

 Koło Ekologiczne przy MOW  

wraz z grupą uczniów z SP w Świątnikach  

brało czynny udział w warsztatach ekologicznych  

w Myśliborzu. 



Bieg na Ślężę 
26 maja 2007 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

 W środowiskowej imprezie o charakterze ogólnopolskim wśród  
ok. dwustu zawodników nasza uczennica Emilka Musiał uplasowała 
się na 1. pozycji w swojej kategorii wiekowej, natomiast „trenerka” - 

p. Iwonka Stankiewicz zajęła I miejsce wśród  kobiet. 



Kuźnia Raciborska 
25 – 28 maja 2007 

Odpowiedzialne: Elżbieta Dąbrowska, Ewa Hajdukiewicz 

 Efektem  intensywnych prób oraz wytężonej pracy uczestniczek  
i opiekunów było zdobycie Brązowego Kowadła na prestiżowym 

Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych MOW. 



Rajd Niedźwiadek 
30 maja 2007 

Odpowiedzialne: Ewa Dąbrowska, Iwona Stankiewicz 

 W tegorocznym integracyjnym Rajdzie po Masywie Ślęży 
byliśmy jedną z  14 drużyn Dolnego Śląska. Wykonaliśmy 
dzielnie wszystkie zadania i przywieźliśmy oprócz wielu 

nagród fantastyczne wspomnienia. 



Dzień Dziecka 
1 czerwca 2007 

Odpowiedzialni: I.Stankiewicz, J.Mikołajczak, M.Prendecka 

 W ramach 

obchodów Dnia 

Dziecka odbyły się 

• Warsztaty 

kosmetyczno – 

fryzjerskie, 

•  Pokaz mody 

ekologicznej, 

• Tor przeszkód 

• Bieg przełajowy  



Warsztaty kosmetyczne 
1 czerwca 2007 

Odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

 Warsztaty odbyły się z udziałem zaproszonych gości: 

• Pani kosmetyczki Anety Sitarek oraz  

• Pani fryzjerki Alicji Barcikowskiej.  



Pokaz mody 
1 czerwca 2007 

Odpowiedzialne: Marianna Pawłowska, Iwona Stankiewicz 

 Pokaz mody ekologicznej przygotowany został  
w pracowni krawieckiej Ośrodka.   

Głównym „materiałem” kolekcji był papier ozdobny.  



Wiosenny bieg przełajowy 
1 czerwca 2007 

Odpowiedzialni: Iwona Stankiewicz 

 Bieg Przełajowy z udziałem specjalnych gości: 

•  maratończyka - p. Henryka  Załęskiego oraz 

• maratończyka – p. Antoniego Stankiewicza 



Tor przeszkód 
1 czerwca 2007 

Odpowiedzialni: Iwona Stankiewicz 

 Udział w zawodach wymagał od zawodniczek nie tylko sprawności 

fizycznej, ale i … poczucia humoru: startujące pary pokonywały 
pomysłowe przeszkody, wcielając się  
w role troskliwej matki i niemowlaka. 



Polska w Unii Europejskiej 
15 czerwca 2007 

Odpowiedz.: Ewa Dąbrowska, M. Młynarczyk, J. Mikołajczak 

 Na program turnieju złożyły się: 

• Prezentacja multimedialna  
„Polska a Unia Europejska”, 

• „Czytanie dzieciom” fragmentów 
utworów znanych pisarzy 
europejskich, 

• Konkursy: 

 - znane budowle, 

 - kuchnia europejska, 

 - charakterystyczne dla kultury 
europejskiej tańce, 

 - quiz historyczny, 

 - stolice państw Unii, 

 - wielcy Polacy w Europie. 

 Imprezę uwieńczono wspólnym 
wykonaniem hymnu Unii Europejskiej. 

 

 



Bierzmowanie 
10 czerwca 2007 

Odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

 W kościele  parafialnym w Sobótce Górce  
z rąk J.E. biskupa Edwarda Janiaka pięć wychowanek naszego MOW 
przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 



Pielgrzymka  
16 czerwca 2007 

Odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

 Nasze dziewczęta uczestniczyły  
w I Diecezjalnej Młodzieżowej Pielgrzymce  

do Sanktuarium Matki Bożej Nowej Ewangelizacji 
 



Egzamin zawodowy 
19 czerwca 2007 

Odpowiedzialna: Marianna Pawłowska 

 Uczennice II klasy ZSZ przystąpiły do części teoretycznej 

najważniejszego, jak dotąd, egzaminu w swoim życiu. Swoim 
strojem i zachowaniem podkreśliły powagę chwili. 



Działania w pracowni krawieckiej  
w r.szk.2006/2007  

pod kierunkiem Marianny Pawłowskiej 

• Upominki dla nauczycieli z okazji Dnia 
Nauczyciela, 

• Uszycie sukienek do przedstawienia z okazji 
Święta Niepodległości,  

• Uszycie firan do jadalni, schowka i holu, 

• Przygotowanie strojów do przedstawienia 
„O smoku, który chciał porwać królewnę 
Wiosnę” 

• Uszycie sukienek dla Gimnazjum nr 1 im. 
Piotra Włostowica na rocznicę nadania 
imienia, 

• Przygotowanie spódniczek dla wychowanek 
z pocztu sztandarowego, 

• Przygotowanie strojów dla Śpiochów  
z przedstawienia do Kuźni Raciborskiej, 

• Uszycie strojów do pokazu mody 
ekologicznej, 

• Przygotowanie i przeprowadzenie 
Międzyszkolnego Konkursu Krawieckiego, 
w którym wzięły udział nasze wychowanki  
i uczennice Centrum Kształcenia  
w Świdnicy. 

• Przygotowanie praktycznego egzaminu 
zawodowego dla naszych wychowanek. 



Gross Rosen 
19 czerwca 2007 

Odpowiedzialni: Jerzy Mikołajczak, Małgorzata Młynarczyk,  

 W ramach wychowania patriotycznego uczennice naszego 
gimnazjum i I klasy ZSZ zwiedziły znany na Dolnym Śląsku obóz 

zagłady. Pobyt tam wywołał zadumę i refleksję nad wartością pokoju 
we współczesnej Europie. 



Inne konkursy w r.szk.2006/2007 
(nie wymienione wcześniej) 

Konkursy organizowane przez p. Małgorzatę Młynarczyk: 

• Olimpiada ortograficzna 

• Konkurs filmowo-teatralny 

• Literacki  Konkurs Walentynkowy 

• Konkurs literacki „Uruchom wyobraźnię” 

• Konkurs językowy „Dbajmy o czystość języka polskiego” 

• Konkurs literacko-plastyczny na plakat antynikotynowy z okazji Dnia 
Dziecka 

Konkursy organizowane przez p. Mariolę Prendecką: 

• Konkurs wiedzy matematycznej 

• Konkurs logicznego myślenia 

• Konkurs „Znam tabliczkę mnożenia” 

• Konkurs „Wielcy fizycy” 
Konkursy organizowane przez p. Jerzego Mikołajczaka 

• Konkurs „Polak – noblista” 

• Konkurs „Polacy na frontach II wojny światowej” 

• Konkurs „Konstytucja 3-go Maja 1791” 



Konkurs Gazetek Szkolnych 
Odpowiedzialna: Małgorzata Młynarczyk 

 W III Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych Szkolnictwa 
Specjalnego „Nasza Gazetka” nasze wychowanki:  

Joanna Plinta, Paulina Tofilska i Bożena Łajczonek  
zostały wyróżnione za swoją pracę w gazetce ośrodkowej  

„Nasze sprawy”  



Zakończenie roku szkolnego  
22 czerwca 2007 

Odpowiedzialni: Iwona Stankiewicz, Jerzy Mikołajczak,  

 Jak co roku, ten szczególny dzień połączony jest ze Zjazdem Rodziców.  
Częścią uroczystości jest wręczanie licznych dyplomów i podziękowań.  

A nasze absolwentki, czując atmosferę pożegnania,  
nie kryją łez wzruszenia. 



Prezentację wykonały: 

Mariola  Prendecka, 

Ewa Dabrowska   

Nauczycielki MOW 


