
Działalność edukacyjna  
i opiekuńczo wychowawcza 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Sobótce 

w roku szkolnym 2007/2008  

Prezentacje przygotowała: 
Mariola Prendecka 



Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008 
3 września 2007 

W poniedziałek,  

3 września uroczyście 

rozpoczęliśmy kolejny 

rok szkolny 2007/08. 

Dziewczęta powróciły  

z wakacji do placówki  

i z nowymi siłami  

i ochotą do pracy,  

podjęły trud nauki  

w kolejnej klasie.  



WYKOPKI - wrzesień 2007 

 

Prawie cały wrzesień jeździliśmy  

z dziewczętami na wykopki. Chętnych 

było dużo. Mimo ciężkiej, fizycznej 

pracy, humor nam dopisywał. 



Ekologiczne warsztaty literacko-plastyczne 

„Pożegnanie lata” 

 14 września 2007; odpowiedzialne: Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska  

Na trzecie spotkanie z cyklu „Pory roku”, przybył  honorowy Gość – artysta 
malarz, Władysław Dzielnicki. Pod hasłem „Pożegnanie lata” uczestnicy  
ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce 
wraz z grupą wychowanek prezentowali najpiękniejsze strofy i poezję śpiewaną 
o lecie.  

Powstały wspaniałe prace plastyczne wykonane akwarelą.  



Zajęcia plastyczne z dziećmi niepełnosprawnymi  
30 września 2007 

odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

Zajęcia plastyczne odbyły się w ramach terapii 
zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych z gminy 
Sobótka i Jordanów Śląski przy udziale naszych 
wychowanek. Głównym  ich celem było rozwijanie 
inwencji twórczej i uczenie tolerancji wobec siebie  
i innych.  



Wycieczka do Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Wołowie 
8 października 2007 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Uczennice klasy III g brały udział w lekcji „przyrody w terenie”, w Centrum 
Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Wołów. Uczestniczyli w niej również 
uczniowie ze SP w Świątnikach. Podczas zajęć prowadzonych przez panią 
Cieniawską – Kołodziej poszerzyłyśmy wiedzę na temat funkcji lasów, różnych 
ich typów oraz form ochrony przyrody w Polsce. Ciekawych informacji 
dostarczyła nam ścieżka dydaktyczna.  



Wybory samorządowe  
9 października 2007 

odpowiedzialne: Izabela Czychel, Elżbieta Dąbrowska 

To jest bardzo ważne w życiu placówki wydarzenie - uczy zasad demokracji. 

Za lokal wyborczy służyła nasza biblioteka.  



Warsztaty plastyczne z Cz. Rodziewiczem 
11 października 2007 

odpowiedzialne: Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska 

W międzyszkolnym spotkaniu „Liściakowe 

drzewa”, udział wzięli członkowie Klubu  

„4 H” z S.P. nr 1 w Sobótce oraz grupa 

wychowanek MOW. Zajęcia poprowadził 

znany poeta, artysta plastyk, P. Czesław 

Rodziewicz. W czasie warsztatów 

literackich między prezentacjami znanych 

liryków w wykonaniu Gości i gospodarzy, 

w ramach „czytania dzieciom”, Pan 

Rodziewicz interpretował swoje wiersze.  



Bieg przełajowy  
12 października 2007 

 odpowiedzialna: I. Stankiewicz 

Bieg rozpoczynał zmagania o zwycięstwo w Sportowym Turnieju Klas. 

Zwyciężczynią biegu została Irena Książek, uzyskując bardzo dobry czas 

5:07 min. Kolejne miejsca zajęły: Katarzyna Pawluk (5:15 min.) i Monika 

Anszczak (5:22 min.). Drużynowo wygrała klasa II g przed klasą I ZSZ i I g.  



Konkurs fryzjerski 
14 października 2007 

odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

W niedzielę 

odbył się 

konkurs na 

najciekawszą 

fryzurę. 

Dziewczęta 

bawiły się 

doskonale, 

były oklaski  

i nagrody.  



Dzień Komisji Edukacji Narodowej 
14 października 2007 

odpowiedzialne: M. Młynarczyk, B. Kmieć, M. Pawłowska 

Cała społeczność placówki wraz z pracownikami 
zebrała się na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela. 
Bawiliśmy się oglądając pokaz mody dla nauczycieli 
różnych przedmiotów, a Ania Chorzępa 
zaprezentowała pełen humoru monolog niesfornego 
ucznia – Kazia. Pan Dyrektor Piotr Kaczmarzyk w tym 
wyjątkowym dniu życzył wszystkim pracownikom 
wszystkiego najlepszego i powodzenia w trudnej pracy 
pedagogicznej.  



VII Dzień Papieski  
16 października 2007 

odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża 

upamiętniłysmy wspólnie ze Scholą parafialną  

z Rogowa Sobóckiego - koncertem pod hasłem: 

„Jan Paweł II obrońca godności człowieka”.  

W spotkaniu uczestniczyli również wychowankowie 

Ośrodka Socjoterapeutycznego we Wrocławiu wraz 

z wychowawcami. Z okazji VII Dnia Papieskiego 

wzięłyśmy udział we Mszy św., przygotowując 

liturgię Słowa oraz śpiew. Przeżyłyśmy chwile 

refleksji przy pomniku Jana Pawła II, zapalając 

symboliczne światełko.  



Krupski Młyn – zawody sportowe  
20 października 2007 

odpowiedzialny: Jerzy Mikołajczak 

Z Ogólnopolskiego Biegu 
Przełajowego  
w Krupskim Młynie, który 
odbył się z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości 
dziewczęta  
przywiozły  
2 puchary. 



Casting do zespołu wokalnego 
październik 2007 

odpowiedzialni: Ewa i Tomek Hajdukiewicz 

Jak co roku, 

pod koniec 

października 

odbudowujemy 

nasz zespołu 

wokalnego. 

Pani Ewa  

i Pan Tomek 

przeprowadzili 

profesjonalny 

casting.  



„Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”  
konkurs plastyczny - 9 listopada 2007 

odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

W XV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
uczestnikom konkursu „Mój dom, moje miasto, 
moja ojczyzna”. W konkursie wzięły udział dzieci  
i młodzież z placówek oświatowych z całego 
Dolnego Śląska. Wyróżnienie w swojej kategorii 

otrzymały: Klaudia Szoma i Wioletka Starzyńska.  



Ratujmy kasztanowce  
9 listopada 2007 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Już po raz trzeci pomagamy 
kasztanowcom w nierównej  
walce ze szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem. Opieką 
otoczyliśmy 5 dorodnych 
kasztanowców, rosnących na 
terenie naszego pięknego parku. 
Wygrabiliśmy opadłe liście, które 
spakowane do worków, zostały 
odebrane przez ZUK „Hadlux”.  
Na każdym kasztanowcu 
zawiesiliśmy budkę lęgową dla 
sikor, które żywią się larwami 
szrotówka kasztanowcowiaczka, 
przy okazji czyszcząc budki 
zawieszone w poprzednim sezonie.  



Dzień Niepodległości  
11 listopada 2007 

odpowiedzialna: Elżbieta Dąbrowska 

Wychowanki MOW zaprezentowały 
montaż poetycko-taneczny. 
Wystąpiło 14 dziewcząt w strojach 
polskich szlachcianek wykonanych  
w naszej pracowni krawieckiej przez 
I i II klasę ZSZ. Na uroczystość 
przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Sobótka oraz Dyrektor Gminnego 
Gimnazjum w Sobótce. Gościliśmy 
również młodzież z klasy I a 
Gimnazjum Gminnego w Sobótce  
i z klasy I E-H z Liceum 
Ogólnokształcącego w Sobótce  
wraz z wychowawcami.  



Przegląd Pieśni Patriotycznej w Rogowie  
15 listopada 2007 

odpowiedzialna: Elżbieta Dąbrowska 

W Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim odbył się  
II Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej. Zatańczyłyśmy 
tam poloneza w strojach polskich szlachcianek, a Paulina 
Maciejewska wyrecytowała wiersz Konstantego 
Gaszyńskiego pt. „Czarna sukienka”. Nasz taniec bardzo 
się podobał, zostałyśmy przyjęte miło i serdecznie,  
a występ nagrodzono gromkimi brawami.  



Kobierzycki Arlekin  
16 listopada 2007 

odpow.: B. Kmieć, K. Włoszek, Z. Antosiak 

IX Dolnośląski Integracyjny Przegląd Teatrów 

Amatorskich „Kobierzycki Arlekin” przyniósł 

nam nie tylko „Kobierzyckiego Arlekina”, ale 

również cenną nagrodę – magnetofon MP-3  

Otrzymałyśmy 

również największą 

nagrodę: „Złotą 

Maskę”, czyli 

Grand Prix 

Kobierzyce 2007.  



Otrzęsiny  
18 listopada 2007 

odpowiedzialne: V. Jędrasiewicz, B. Kmieć 

W bajkowej krainie Krasnolandii 

Krasnolud przyjmował do społeczności 

krasnale, skrzaty i leśne ludki. Było wiele 

śmiechu, zabawy i tańców.  



Zajęcia plastyczne z dziećmi 

niepełnosprawnymi  
 19 listopada 2007; odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

W listopadzie 

odbyły się drugie  

w tym roku 

szkolnym zajęcia 

plastyczne  

z udziałem dzieci 

niepełnosprawnych. 

Spotkania te 

sprawiają nam 

wiele radości, gdyż 

widzimy uśmiech na 

twarzach 

odwiedzających nas 

dzieci.  



Andrzejki  
25 listopada 2007 

odpowiedzialne: I.Czychel, R.Barna-Cieciora 

Jak co roku, zgodnie z tradycją,  

św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy 

przyszłości. W niedzielę 25 listopada 

dziewczęta z MOW w Sobótce właśnie 

odkrywały ją i pytały o wszystko…  



Parki Krajobrazowe – 

konkurs 
11 grudnia 2007 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

To już VII edycja ponadregionalnego 

konkursu „Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski”. W konkursie 

wzięły udział reprezentacje Gimnazjum 

Gminnego i Gimnazjum nr 3 w Sobótce.  



Jarmark Bożonarodzeniowy 
15 grudnia 2007  

odpowiedzialne: V.Jędrasiewicz, B.Gorgoń, R.Barna-Cieciora, K.Włoszek 

Tradycyjnie, jak co 

roku, dziewczęta 

przygotowały 

ozdoby świąteczne 

na Jarmark. 

Jarmark 

Bożonarodzeniowy 

odbył się tydzień 

przed Świętami,  

w niedzielę,  

w Gimnazjum 

Gminnym. Stoisko 

prezentowało się 

wspaniale.  



Wigilia  
20 grudnia 2007 

odpowiedzialne: Z. Antosiak, B. Gorgoń, E. Hajdukiewicz, E. Dąbrowska,  

Kolędy, wspólny 

opłatek i składane 

życzenia 

wprowadziły nas  

w świąteczny 

nastrój. Na ten 

wyjątkowo 

uroczysty wieczór 

przybyli również 

zaproszeni goście: 

dyrektorzy 

zaprzyjaźnionych 

szkół oraz 

przedstawiciel Rady 

Powiatu.  



Ratujemy polskie 

rysie!!! 
Odpowiedzialna: I. Stankiewicz 

W trosce o zagrożone 

gatunki członkinie Koła 

Ekologicznego 

przygotowały plakat 

informujący całą 

społeczność ośrodka o 

trudnej sytuacji rysi w 

Polsce. Następnie 

przeprowadziły zbiórkę 

pieniędzy na ich 

reintrodukcję, 

przekazując zebrane 

pieniądze na fundusz 

WWF. 



Próbny egzamin gimnazjalny 
3 marca 2008 

odpowiedzialne: Małgorzata Młynarczyk, Mariola Prendecka 

Co roku organizujemy 
egzamin próbny  
dla gimnazjalistek, by 
zmniejszyć ich stres  
i pozwolić przekonać się  
o swoich możliwościach 



Ekologiczne warsztaty literacko-plastyczne 

„Zima, zima a tu śniegu ni ma” 
6 marca 2008; odpowiedzialne: I.Stankiewicz, E.Dąbrowska 

Gościem warsztatów była P. Ewa 

Hajdukiewicz, która poprowadziła 

część plastyczną. Tradycyjny punkt 

programu to czytanie dzieciom,  

w bibliotece. Przybyli do nas 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1  

w Sobótce oraz S.P. w Świątnikach.  



Dzień Kobiet 
8 marca 2008 

odpowiedzialne: Elżbieta Dąbrowska, Katarzyna Włoszek 

Dzień ten upłynął pod znakiem 

kabaretów, popisów tanecznych 

oraz wspólnego śpiewu. Było 

dużo śmiechu i dobrej zabawy.  



III Ośrodkowy Turniej Taneczny 
18 marca 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

W tym roku jury przyznawało punkty za 
wykonanie cha chy, dowolnie wybranego 
przez klasę tańca towarzyskiego, wykonanie 
piosenki biesiadnej oraz słowną prezentację 
przygotowanego przez klasę tańca 
towarzyskiego. Gościnnie wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Świątnikach,  
w wykonaniu których zobaczyliśmy cha chę 
oraz taniec disco.  



Pierwszy Dzień Wiosny 
21 marca 2008 

odpowiedzialni: Małgorzata Młynarczyk, Jerzy Mikołajczak 

Pani Wiosna przybyła do nas w pełnej krasie 

z kwiatami i wiankiem na głowie. 

Uroczystość uświetnił pokaz mody. Odbyło 

się wiele konkursów sprawdzających naszą 

wiedzę o tej porze roku. Wybrałyśmy Miss 

Wiosny, a na zakończenie spaliłyśmy 

wykonane wcześniej kukły z Marzannami  

i  upiekłyśmy na ognisku przepyszne 

kiełbaski. 



Wielki Post 
od 18 marca 2008 

odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

Już pierwszego dnia Wielkiego Postu 

wzięłyśmy udział w liturgii Środy 

Popielcowej.  

Opracowałyśmy rozważania i śpiew do 

Drogi Krzyżowej, prowadząc nabożeństwo 

dla dzieci w kościele Św. Jakuba  

w Sobótce. Podsumowaniem naszych 

przygotowań do Świąt Wielkiejnocy było 

uczestnictwo w rekolekcjach parafialnych.  



Jarmark Wielkanocny 
marzec 2008 

odpowiedzialne: Katarzyna Włoszek, Renata. Barna - Cieciora 

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. 



Konkurs Wiedzy Ekologicznej 
9 kwietnia 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Cztery uczennice klasy IIIg reprezentowały nasze gimnazjum na II etapie 
V Ślężańskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Wzięli w nim również 
udział uczniowie Gimnazjów  z Żórawiny, Kątów Wrocławskich, Świętej 
Katarzyny oraz gospodarzy GG w Sobótce. Po konkursie odbyło się III 
Forum Ekologiczne „Odnawialne źródła energii”.  Nasze projekty zostały 
nagrodzone I miejscem.  



Spektakl „Lustra” 
10 kwietnia 2008 

Aktorzy z krakowskiej Agencji ART – 
METANOWA zaprezentowali 
antynarkotykowy spektakl profilaktyczny 
„Lustra”. Umieszczenie akcji w tle 
wielkomiejskiego osiedla wśród 
współczesnych realiów ludzi młodych, 
ich problemów, życiowych prawd, 
utartych schematów - w połączeniu  
z prostym, środowiskowym językiem  
i dawką humoru – wywołały duże 
zainteresowanie wśród widowni.  



Egzamin gimnazjalny 
22 – 23 kwietnia 2008 

odpowiedzialna: Komisja ds. egzaminów 

I nadeszły te 

dni … egzamin 

gimnazjalny. 

Dwa dni 

intensywnego 

myślenia. 

Teraz 

pozostało nam 

tylko czekanie. 

Wyniki będą 

dopiero  

w połowie 

czerwca. 

Jesteśmy 

dobrej myśli…  



Sadzenie „Alei Przyjaciół Szkoły” 
25 kwietnia 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

W ramach obchodów Dnia Ziemi,  

wspólnie z uczniami SP w Świątnikach 

sadziłyśmy modrzewie, dęby i świerki 

na terenie otuliny Ślężańskiego Parku 

Krajobrazowego w Świątnikach. 

Powstała wspaniała ALEJA 

PRZYJACIÓŁ SZKOŁY –  

sponsorem sadzonych drzewek  

był BS w Sobótce.  



Dzień Ziemi 
28 kwietnia 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz, 

Ewa Dąbrowska 

Z okazji Dnia Ziemi przedstawione 

zostały ”Dziady ekologiczne”, które 

przybliżyły nam problem zaśmiecania 

naszej planety oraz konieczności 

recyklingu. Ciekawostki dotyczące 

Ziemi wzbogaciły naszą wiedzę.  



Warsztaty ekologiczne 
29 kwietnia 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Doskonaliłyśmy swoje umiejętności w rozpoznawaniu flory Masywu 
Ślęży już po raz kolejny. Tym razem pod czujnym okiem P. leśniczego 

K. Szydłowskiego, rozpoznawałyśmy rośliny zielne.  



I Europejski Bieg Przełajowy 
9 maja 2008  

odpowiedzialni: Iwona Stankiewicz, Mariola Prendecka 

Wspólnie z OSiR w Sobótce 

zorganizowaliśmy I Europejski Bieg 

Przełajowy dla młodzieży powiatu 

wrocławskiego. W biegu wzięło udział  

28 dziewcząt i 40 chłopców reprezentujących 

Gimnazjum w Sobótce, w Jaszkotle, 

Kobierzycach i Mietkowie, MOW w Sobótce 

oraz KB Kąty Wrocławskie. Zdobyto puchary:  

Starosty Powiatu Wrocławskiego – A. Wąsika, 

Burmistrza Sobótki – Z. Gali oraz Dyrektora 

MOW w Sobótce – P. Kaczmarzyka.  



Wycieczka do 

Myśliborza 
12 maja 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Na wycieczce w Centrum Edukacji 

Ekologicznej i Krajoznawstwa 

„Salamandra” byłyśmy wspólnie  

z uczniami SP w Świątnikach.  

W programie były:  zajęcia laboratoryjne 

o zanieczyszczeniach powietrza 

atmosferycznego, film edukacyjny 

„Palenie szkodzi” ,  seminarium na temat 

„Papieros - wróg, czy przyjaciel”. Na 

zakończenie, przy ognisku, zajadając 

smaczne kiełbaski, wymieniałyśmy się 

wrażeniami.  



Rajd Sudety 
14 – 16 maja 2008 

odpow.: Wioleta Jędrasiewicz, 

Katarzyna Włoszek 

Coroczny  udział w ogólnopolskiej imprezie 

czyni nasze wychowanki wytrawnymi 

turystkami: znają ekwipunek dobrego 

piechura, posługują się mapą i znają trud, 

jak i smak sukcesu związany z wędrówką. 

Na rajd dobierane są najwytrwalsze  

i niezawodne wychowanki! 



Czysta Ślęża 
16 maja 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz, Małgorzata Młynarczyk 

Wspierając akcję UMiG Sobótka 

„CZYSTA ŚLĘŻA”, klasa I g i I ZSZ 

wyruszyły sprzątać położoną najbliżej 

naszego Ośrodka jedną z gór Masywu 

Ślęży – Gozdnicę. Trasę swojego marszu 

znaczyłyśmy wypełnionymi śmieciami 

workami zostawianymi w widocznych 

miejscach, aby ZUK „HADLUX” nie miał 

problemów z ich odbiorem.  



Cała Polska biega  
16 maja 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

W ramach ogólnopolskiej akcji „CAŁA POLSKA BIEGA”, wyruszyłyśmy na 

trasę naszego Ośrodkowego Biegu Przełajowego. Wspólnie z nami biegł 

znany maratończyk p. Henryk Załęski. Zwyciężyła  Irena Książek. Następnie 

kolejno mijały linię mety: Magdalena Wawrzyczek i Karolina Eszrych.  



Mini playback show 
18 maja 2008 

odpowiedzialna: Kamila Gransort 

Wychowanki dużo wysiłku 

włożyły, by przygotować 

układ taneczny, a nawet 

interpretację aktorską danego 

utworu. Dziewczęta dobrały 

sobie samodzielnie stroje  

i choć na chwilę mogły 

zamienić się w gwiazdy 

muzyki rozrywkowej.  

W czasie imprezy było 

bardzo kolorowo, a wśród 

publiczności co chwilę 

rozbrzmiewały salwy 

śmiechu. Wszystkie 

wychowanki wykazały się 

dużymi zdolnościami 

aktorskimi, tanecznymi,  

a nawet kabaretowymi. 

Wyróżnione zostały:  

I. Książek z E. Orlak,  

 K. Eszrych z B.Wolnik 

 oraz D. Wizdorf. 



Lekcja literacka w bibliotece 
19 maja 2008 

odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska, Małgorzata Młynarczyk 

Dla uczczenia Dnia 
Bibliotekarza do biblioteki 
przybył zaproszony Gość: 
P. Elżbieta Pierzyna – 
Kowalczyk. Tematem 
spotkania była twórczość 
dwóch poetek:  
M. Pawlikowskiej –
Jasnorzewskiej oraz  
H. Poświatowskiej. 
Czytelniczki podzieliły się 
swoimi twórczymi 
zainteresowaniami, 
czytając nagrodzone 
prace w konkursie 
literackim. 



Bierzmowanie 
19 maja 2008 

odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

Przygotowania do tej uroczystości trwały cały rok szkolny. – we współpracy  

z Parafią. Dziewięć naszych wychowanek uczestniczyło w uroczystej liturgii, 

w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Sobótce, a Sakrament przyjęły  

z rąk Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, J.E. Mariana Gołębiewskiego. 



Rajd Niedźwiadek 
27 maja 2008 

odpowiedzialne: Iwona Stankiewicz, 

Ewa Dąbrowska 

Grupa naszych wychowanek wzięła udział już 

w XIV integracyjnym Rajdzie „Niedźwiadek”. 

Za zdobyte w imprezie sprawności i  nasza 

drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 

nagrody.  

Miłym akcentem 

było pożegnalne 

ognisko 

połączone  

z pieczeniem 

kiełbasek  

i wymianą 

wrażeń.  



Bieg na Ślężę 
31 maja 2008 

odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 
Nasze biegaczki  

Magda Wawrzyczek 

i Daria Wizdorf 

reprezentowały 

ośrodek  

w XV Otwartych 

Mistrzostwach X LO 

we Wrocławiu. 

Tegoroczny bieg na 

Śląski Olimp 

zgromadził na 

starcie rekordową 

ilość osób. Elita 

biegaczy z całej 

Polski zaszczyciła 

swoją obecnością 

zawody. W biegu 

wziął również udział 

burmistrz Sobótki 

pan Zenon Gali.  



Kuźnia Raciborska 
30 maja – 2 czerwca 2008 

odpowiedzialni: Ewa Hajdukiewicz, 

Beata Kmieć, Katarzyna Włoszek 

To już tradycja, że na tej prestiżowej 

imprezie: Ogólnopolskim Przeglądzie 

Form Artystycznych MOW, zdobyliśmy 

najwyższą nagrodę: ZŁOTE KOWADŁO 

2008. Rozpiera nas duma i radość! 



Występ artystyczny 
4 czerwca 2008 

odpowiedzialne: Ewa Hajdukiewicz, Beata Kmieć, Katarzyna Włoszek 

Po powrocie  

z Kuźni 

Raciborskiej 

zespół 

zaprezentował 

swój program 

przed 

doborową 

publicznością – 

do dzielenia się 

naszą radością 

zaprosiliśmy 

wielu 

znamienitych 

Gości. 



Konkurs Krawiecki 
10 czerwca 2008 

odpowiedzialna: Marianna Pawłowska 

Nasza pracownia krawiecka, 
prowadzona przez P. Mariannę 
Pawłowską potwierdziła wysoki 
poziom przygotowania krawieckiego 
– zwycięzcą konkursu została nasza 
uczennica – Paulina Gaber.  



Biblia i antyk źródłem kultury europejskiej 
12 czerwca 2008 

odpowiedzialne: Ewa Dąbrowska, Małgorzata Młynarczyk 

Coroczny ośrodkowy turniej obejmował: 

- konkurs wiedzy na temat ksiąg Nowego Testamentu oraz mitologii Greków i Rzymian; 

- scenki przedstawiające najbardziej znane mity; 

- czytanie z podziałem na role fragmentów Biblii; 

- przedstawienie wybranej  

postaci biblijnej; 

- konkurs plastyczny. 



Pielgrzymka  
14 czerwca 2008 

odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

Grupa naszych wychowanek, jak  

w roku ubiegłym,  wzięła udział  

w II Diecezjalnej Pielgrzymce 

Młodzieżowej do Sanktuarium  

MB Matki Nowej Ewangelizacji  

w Sobótce. Pielgrzymi wzięli udział  

w uroczystej Mszy Św.   oraz  

w koncercie i wspólnej modlitwie 

prowadzonej przez wspólnotę 

chrześcijańską z Duszpasterstwa 

Młodzieży  we Wrocławiu.  



Egzamin teoretyczny ZSZ 
16 czerwca 2008 

Komisja ds. egzaminów 

Pierwszy  etap egzaminu zawodowego - część teoretyczną zdawało 5 uczennic 
z naszego ośrodka: Paulina Tofilska, Paulina Gaber, Marysia Martinka, Ewelina 
Orlak i Emilka Musiał.  uczestniczyły uczennice naszej placówki. Egzamin, jak  
i wychowanki – zostały dobrze przygotowane przez nauczyciela przedmiotu, 
Mariannę Pawłowską. 



Działania pracowni krawieckiej 
pod opieką Marianny Pawłowskiej 

 II edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Krawieckiego 

 Wycieczka do Zakładu 
Odzieżowego „Intermoda” we 
Wrocławiu – kl. I ZSZ, II ZSZ. 

 Wycieczka do Muzeum 
Ślężańskiego na wystawę „Igłą 
malowane” – kl.I ZSZ, II ZSZ. 

 Pokaz mody „Kolekcja papierowa” 

 Wykonanie upominków z okazji 
święta KEN. 

 Wykonanie strojów na imprezy 
okolicznościowe w ośrodku  
i poza placówką. 

 Przygotowanie egzaminów 
zewnętrznych krawieckich 
organizowanych przez OKE. 



Dom Opieki Społecznej w Borzygniewie  
odpowiedzialna: Violetta Jędrasiewicz 

Trzynaście dziewcząt 

wraz z Panią 

V.Jędrasiewicz 

regularnie odwiedza 

starszych ludzi w Domu 

Opieki Społecznej  

w Borzygniewie 

troskliwie opiekując się 

pensjonariuszami. 



Zajęcia plastyczne 
Odpowiedzialni: K.Jędrasiewicz, El. Dąbrowska,Z. Antosiak, B.Gorgoń, 

R.Barna-Cieciora, J.Ostrowski 

Dużą popularnością cieszą się zajęcia 

plastyczne. Dziewczęta chętnie malują, 

wycinają, rysują, a ich prace ozdabiają potem 

ściany korytarzy i pokojów w naszym Ośrodku. 

Zaletą tych zajęć jest ich relaksacyjny charakter. 

Możliwość, w trakcie malowania, rozmowy na 

różne, istotne dla dziewcząt tematy.  



Wycieczki po Masywie Ślęży 
Odpowiedzialni: Iza Czychel, Zdzisława Antosiak, Katarzyna 

Jędrasiewicz,  Katarzyna Włoszek, Jacek Ostrowski, Kamila Gransort 

Korzystając z walorów krajobrazowych 

Masywu Ślężańskiego często 

organizujemy wycieczki. Najczęściej  

na szczyt góry, ale nie tylko. Dużą 

popularnością cieszą się wycieczki  

do Będkowic – do Rezerwatu 

Archeologicznego.  



Wycieczki do muzeum 
odpowiedzialni: Jacek Ostrowski, Iwona Stankiewicz, Marianna 

Pawłowska, Małgorzata Młynarczyk 

Nasze dziewczęta były częstymi gośćmi 

w Muzeum Ślężańskim. Zawsze są 

pełne uznania dla prac artystów 

różnych dziedzin. Znają ekspozycję 

stałą poświęconą historii i środowisku 

przyrodniczo – geograficznemu 

Masywu Ślęży.  Bywały także na 

wystawach okolicznościowych. 



Zajęcia sportowe  

na stadionie 

Rekreacja i sport służą zdrowiu  

i urodzie – wychowawcy ośrodka 

przekonali wychowanki o potrzebie 

dbałości o dobrą kondycję. To 

również pozytywnie wpływa na 

optymizm… 



Zajęcia niedzielne w ośrodku  
(nie wymienione wcześniej) 

 Każda niedziela przynosiła nowe pomysły i inspiracje. Od konkursów  
i quizów po warsztaty  i zabawę. Zawsze dopisywał humor i duża 
frekwencja uczestniczek. Szczególnie pamiętamy:  

 

 Quiz „Jaka to muzyczka” – przygotowały: Katarzyna Włoszek i Renata 
Barna-Cieciora; 

 

 Zabawy z humorem – przygotowała: Katarzyna Włoszek,  

 

 „Mistrzostwa konkurencji ekstremalnych, czyli zawody na wesoło” 
oraz „Wieczór poezji miłosnej”- przygotowała: Kamila Gransort; 

 

 „Śpiewać każdy może” – przygotowała: Beata Kmieć; 

 

 Każda niedziela, to dużo dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. 



Zakończenie roku szk. 2007/2008 
20 czerwca 2008 

odp.: Małgorzata Młynarczyk, Mariola Prendecka, Katarzyna Włoszek 

Jak co roku, ten szczególny dzień 
jest pełen wzruszeń. Nasze 
absolwentki, czując atmosferę 
pożegnania, nie kryły łez. 
Miniony rok szkolny obfitował  
w osiągnięcia i sukcesy, co znalazło 
wyraz w ilości rozdanych nagród 
dyplomów i podziękowań.  



Egzamin praktyczny ZSZ 
24 czerwca 2008 

odpowiedzialna: Marianna Pawłowska 

Druga część zewnętrznego 

egzaminu zawodowego – część 

praktyczna odbyła się już po  

zakończeniu roku szkolnego. 

Uczestniczyło w nim 6 naszych 

uczennic i dwoje uczniów spoza 

naszej placówki. Egzamin, jak  

i wychowanki – zostały dobrze 

przygotowane przez nauczyciela 

przedmiotu, Mariannę Pawłowską. 



Kontakty  

z wychowankami 
W tym roku odezwały się na portalu 
„nasza-klasa” wychowanki, które 
wiele lat temu kończyły u nas 
szkołę.  
Są to: 

R.Łupkowska, E.Drzewiecka, 
Dorota Nadarzycka i Dagmara 
Nadarzycka, A.Waszkiewicz, 
B.Muzka, A.Paczkowska, S.Spottek, 
K.Fabisiak, A.Hetmańska, 
J.Janowska, E.Cajzner, A.Wojtyła, 
A.Mertin, E.Myszka, A.Bednarek, 
K.Starek, E.Banasiak, N.Kuś, 
M.Kawczuga, K.Krzywdziak, 
H.Piton, B.Grzomba, M.Korona, 
I.Rachau, A.Wanda,  E.Trznadel, 
K.Chrabołowska, K.Komorowska, 
J.Mokrzycka, I.Plewak, K.Glas, 
E.Łapiak, M.Siarkowska, 
J.Dąbrowska W.Kostek, K.Lupa 

Byłe wychowanki bardzo miło 
wspominają Ośrodek.  
Wioletka Kostek napisała tak: 

„Jestem szczęśliwą żoną oraz mamą 
dwóch córeczek: Paulinki i Nicoli w  
wieku 7 i 8 lat. Obecnie wraz z rodziną 
zamieszkujemy w Niemczech w 
Hanowerze. Jednym słowem jestem 
szczęśliwa i dziękować Bogu moje życie 
w miarę się ułożyło. Oczywiście duży 
wpływ miał na to ośrodek, który nauczył 
mnie przede wszystkim szacunku wobec 
innych oraz pokory. Pozdrowienia dla 
wszystkich nauczycieli, wychowawców 
oraz Pana Dyrektora.” 

Karolina Chrabołowska napisała: 

Właśnie przeglądałam stronę internetową 
mojego ośrodka. Strasznie tęsknie. Boże, 
nigdzie nie było mi tak dobrze. Zdałam 
maturę w ,,terminie". Teraz jestem w 
Szwajcarii. Uczę się i pracuję. Udało mi 
się. Ale bardzo często wracam 
wspomnieniami do Sobótki. Chciałabym 
przyjechać we wrześniu. Pozdrawiam 
bardzo, bardzo gorąco!!! 


