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Powitanie roku szkolnego 2008/09 

W poniedziałek,  
1 września uroczyście 
rozpoczęłyśmy kolejny  
rok szkolny 2008/09.  

Z nowymi siłami i ochotą  
do pracy powróciłyśmy  
z wakacji do placówki  

i podjęłyśmy trud nauki  
w kolejnej klasie. 

Przywitałyśmy nowe koleżanki 
z klasy I gimnazjum.  

Od nowa zorganizowałyśmy 
sobie życie w MOW w Sobótce. 



Muzeum 
4.09.2008 

Na początku września odbył się 
wernisaż wystawy „Kamienny 

świat kolekcji Edwarda Tarasa” 
oraz promocja jego książki  

„Region Ślężański  
skarbnicą skał i minerałów”.  

W uroczystości uczestniczyły – 
Roksana Kozioł i Sylwia Babiarz 

oraz p. I. Stankiewicz.  

Wernisaż uświetnił swoją 
obecnością burmistrz Sobótki.  



Zbór malin 10.09.2008 

W pięknej wrześniowej scenerii, nasze wychowanki dzielnie 
pracowały przy zbiorze malin. Do tego wdzięcznego i... smacznego 
zajęcia nie brakowało chętnych. W plenerze panowała sympatyczna 
atmosfera, dopisywały humory. Wychowanie przez pracę - 
połączono z przyjemnością. 



Wycieczka do Karkonoskiego Parku 
Narodowego 18.09.2008 

Podczas tej wycieczki zwiedziłyśmy 
Muzeum Przyrodnicze KPN  
w Jeleniej Górze, zdobyłyśmy 
Chojnik,  w Kowarach, 
odwiedziłyśmy Park Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska.  
Nasi przewodnicy opowiadali  
o sprawach, o których w książkach 
nie pisano… 



Kampania 
wyborcza  

do Samorządu 
Szkolnego 
28.09.2008 

Kandydatki do Samorządu 
Szkolnego przedstawiły swoje 
odkrywcze programy wyborcze. 
Atmosferę rozgrzał kabaret 
wychowawców, który aktywnie 

uczestniczył w kampanii.  



Wycieczka do teatru  
30.09.2008 

Ostatniego września, we wtorek,  

grupa dziewcząt I ZSZ  
obejrzała spektakl teatralny  
pt. „Makbet” W. Szekspira.  
Przedstawienie odbyło się  

w Teatrze ARKA we Wrocławiu. 



Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
1.10.2008 

Na początku 
października 
odbyły się wybory  
do zarządu 
samorządu MOW  
w Sobótce. 
Wychowanki 
wybrały także 
Opiekuna 
Samorządu  
oraz Rzecznika 
Praw Dziecka. 



Jesienny Bieg Przełajowy  
3.10.2008 

„Jesienny bieg przełajowy” na dystansie 
1000 metrów rozpoczynał tegoroczne 
zmagania o zwycięstwo w Sportowym 
Turnieju Klas. Zwyciężczynią biegu 
została Daria Wizdorf, uzyskując bardzo 
dobry czas 5:07 min. Kolejne miejsca 
zajęły: Anita Bielak i Agnieszka 
Szkudłapska.  
Drużynowo wygrała klasa I ZSZ przed 
klasą II ZSZ i III g.  



Przysłowia polskie w pantomimie 
12.10.2008 

W niedzielę mistrzami przysłów polskich w pantomimie została  

grupa III g. Udział wzięły wszystkie grupy. Los sprzyjał najlepszym.  



Dzień Komisji Edukacji Narodowej 
14.10.2008 

W tym wyjątkowym dniu bawiliśmy się oglądając dowcipną 
inscenizację bajki o księżniczce na ziarnku grochu.  

Pan Dyrektor Piotr Kaczmarzyk życzył  
wszystkim pracownikom wszystkiego najlepszego  

i powodzenia w trudnej pracy pedagogicznej.  



Dzień Papieski w MOW 16.10.2008 

W 30. Rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową odbyło się  

uroczyste spotkanie z udziałem Gościa, 
Ks. Prałata Edwarda Jurka.  
Na program pod hasłem  
VIII Dnia Papieskiego:  

JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCĄ 
MŁODYCH złożyły się m.in.:  

recytacje poezji, pieśni religijne, 
fragmenty dokumentalnych nagrań  

z Ojcem Św. i prezentacja 
multimedialna Miłym uwieńczeniem 

spotkania była niespodzianka w postaci 
kremówek papieskich.  

Spożywaliśmy je ze wzruszeniem…  



Dzień Papieski w Świątnikach 16.10.2008 

16 października, z programem 
JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCĄ 

MŁODYCH,  
wystąpiliśmy w zaprzyjaźnionej 

Szkole Podstawowej  
w Świątnikach.  

Na spotkanie przybyli rodzice  
i dzieci z kilku pobliskich 

miejscowości.  
Słowo wstępne wygłosił Ks. 

Katecheta Zbigniew Słobodecki. 
Nasz występ został przyjęty  

z serdecznością i nagrodzony 

dużymi brawami.  



Wrocławska Pielgrzymka  
do Grobu Św. Jadwigi w Trzebnicy 

18.10.2008 

Był to długi i niezapomniany dzień. Młodzi licznie  
i spontanicznie wyrażali swoją wiarę. Od wczesnego 
świtu po późny wieczór każda chwila wypełniona była na 
przemian radością, tańcem, śpiewem oraz rozmodleniem 
i refleksją w ciszy. Towarzyszył nam moc wrażeń, 
wspaniałe poczucie wspólnoty oraz … spory wysiłek 
fizyczny! Z dużym zdumieniem przyjęły uczestniczki 

udzielanie sakramentu pokuty „w drodze”.  



Dzień Drzewa  
24.10.2008 



VI Ogólnopolski Bieg Przełajowy  
w Krupskim Młynie 25.10.2008 

W tym biegu nasz Ośrodek reprezentowało 7 uczennic.  
W biegu indywidualnym dziewcząt na dystansie 1200 m  

I miejsce zajęła Anita Bielak, a II miejsce - Daria Wizdorf.  
Nasza sztafeta, w składzie: Katarzyna Godlewska, Natalia Pletenik, 

Kamila Jaszczyk i Daria Wizdorf przybiegła na metę druga.  



Andrzejki 30.11.2008 

Tradycyjnie, jak co roku, w ten magiczny wieczór  
dziewczęta starały się poznać swoją przyszłość. 



Dzień Niepodległości 11.11.2008 

Głównym celem uroczystości było propagowanie wartości 
narodowych wśród dzieci i młodzieży. 



Spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi 
11.11.2008 

W świąteczny dzień dziewczęta 
spotkały się z dziećmi 
niepełnosprawnymi z gminy 
Sobótka i Jordanów Śląski.  
Z ich udziałem odbyły się 
zajęcia plastyczne. Wszyscy 
bawili się doskonale. 



Kobierzycki Arlekin 21.11.2008 

Nasze wychowanki zaprezentowały spektakl pt. „Królewna na 
ziarnku grochu”, za który otrzymały serdeczny aplauz w postaci 
braw, podziękowanie i Maskę Arlekina. W kategorii KABARET 

rewelacyjnie zagrały swoje role dwie uczennice: Ania Chorzępa 
postać p. Celińskiej i Ola Lipińska studenta znającego historię  

w skeczu „Egzamin” – obie otrzymały statuetki „Arlekina”!  



Msza Św. w intencji śp. Emilki Soczyńskiej 
22.11.2008 

Mszę koncelebrował  
Ks. Dziekan Edward Jurek. 

Uczennice uświetniły 
nabożeństwo oprawą 
liturgiczną: czytaniem, 

śpiewem i modlitwą wiernych.  



Wycieczka do … zwierząt 29.11.2008 

Zabraliśmy ze sobą 200 kg karmy 
suchej dla psów i kotów, siano, 
słomę, buraki i suche wysłodki. 
Kolejnym etapem naszej wycieczki 
było najstarsze w Polsce 
Wrocławskie ZOO.  

Dotarliśmy do Muzeum Poczty  

i Telekomunikacji, aby prześledzić 
drogę listu i poznać historię Poczty 

Polskiej, która liczy już 450 lat.  



VIII edycja Ponadregionalnego Konkursu 
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE 

POLSKI”. 9.12.2008 

W konkursie wzięły udział 
reprezentacje Gimnazjum 

Gminnego i naszego Gimnazjum. 
Do następnego etapu 

zakwalifikowała się drużyna 
Gimnazjum Gminnego  

im. Piotra Włostowica w Sobótce.  
Nasz Ośrodek godnie 

reprezentowały:  
Katarzyna Godlewska,  
Magdalena Krajewska,  

Magdalena Wawrzyczek, 
Dominika Wieczorek.  



Wycieczka do Wrocławia 11.12.2008 

W czwartek grupa wychowanek biorących udział w Pieszej 
Młodzieżowej Pielgrzymce do Trzebnicy została nagrodzona za 
wspaniałą postawę i wzorowe zachowanie wyjazdem do kina.  

Z przyjemnością obejrzały seans dla młodzieży High School Musical 3.  



Natura w motywach bożonarodzeniowych 
15.12.2008 

Kolejny raz gościliśmy  
w naszym ośrodku  
Pana Cz. Rodziewicza. 
Przywitaliśmy zaproszonych 
gości prezentacją bajki 
autorstwa Pana Czesława  
„O hafciarce i jasnym 
królewiczu”. Następnie 
odbyły się międzyszkolne, 
ekologiczne warsztaty 
plastyczno – literackie pod 
hasłem: „Natura w motywach 
bożonarodzeniowych”. 
Tradycyjnie już 
podsumowanie warsztatów 
odbyło się przy słodkim 
poczęstunku.  



Kolynda po góralsku 18.12.2008 

W piękny czwartkowy wieczór 
odbyło się przedświąteczne 
spotkanie opłatkowe całej 
społeczności MOW. Rozpoczęło 
się ono przedstawieniem  
pt.: „Kolynda po góralsku”, 
odtwarzającym w gwarze 
podhalańskiej zwyczaj 
organizowania jasełek  
i kolędników. Widowisko 
ukraszone było licznymi 
przyśpiewkami, pięknie 
prezentowały się barwne stroje 
i codzienne realia góralskiej 
chaty…  
Po części artystycznej 
wzajemnym życzeniom 
towarzyszyły wzruszenie  
i refleksja…  



Konkurs ekologiczny 19.12.2008 

Uczestniczyłyśmy w uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień  
w konkursie ekologicznym pt. ,,Opracowanie trasy wycieczki  

w najciekawsze miejsca przyrodnicze w powiecie wrocławskim’’  
pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego.  

Trzecie miejsce w tym konkursie zajęła Małgorzata Kinowska. 
Pozostałe uczennice w osobach: Olimpia Błażejczyk, Agnieszka 

Szkudłapska, Roksana Kozioł oraz Agnieszka Naparło  
otrzymały wyróżnienia.  



Dom Opieki Społecznej w Borzygniewie 
22.12.2008 

Grupa wychowanek odwiedziła  
Dom Opieki Społecznej w Borzygniewie.  

Uczennice zaprezentowały starszym podopiecznym  
program poświęcony VIII Dniowi Papieskiemu,  

obchodzonemu w tym roku pod hasłem:  
„JAN PAWEŁ II – WYCHOWAWCĄ MŁODZIEŻY”.  

Spotkanie odnowiło tradycję spotkań naszej młodzieży  
z pensjonariuszami tego Domu Opieki.  



Zimowa wycieczka do lasu 5.01.2009 

W mroźny styczniowy poranek, 
wyruszyłyśmy na zimową 
wycieczkę do lasu. Po drodze 
uczyłyśmy się rozpoznawać 
tropy zwierząt zostawiane na 
śniegu, zarówno na polach,  
jak i w samym lesie. Lekko 
zmarznięte dotarłyśmy do 
schroniska „Pod Wieżycą”,  
gdzie na drzewach zawiesiłyśmy 
tłuszczowe kule dla ptaków.  



Zimowe warsztaty plastyczne 9.01.2009 

W piątek odbyły się cykliczne międzyszkolne ekologiczne warsztaty 
plastyczne z udziałem pana Władysława Dzielnickiego, pod hasłem 
„Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w zimowej szacie”. 

W zajęciach brali również udział uczniowie SP nr 1 w Sobótce.  



Próbny egzamin gimnazjalny 10.02.2009 

Wtorek i środa były dla uczennic kl. III dniami prawdy.  
W te dni odbył się próbny egzamin gimnazjalny.  



Randka w ciemno 15.02.2009 

W ramach zajęć niedzielnych, odbył się konkurs grupowy  
„Randka w ciemno”. Dziewczęta wykazały się ogromnym talentem 

aktorskim. Wszyscy świetnie się bawili.  



Wycieczka do Izby Regionalnej w SP nr 1 
21.02.2009 

Uczennice kl. II z 
odbyły wycieczkę  
do Izby Regionalnej 
Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Sobótce.  
Z zainteresowaniem 
obejrzały eksponaty  
– dawne przedmioty 
użytku codziennego, 
pochodzące  
z najbliższego regionu.  



Zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi 
22.02.2009 

W niedzielę ponownie odbyły się zajęcia plastyczne  
dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Sobótka i Jordanów Śląski.  

Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu,  
przy udziale dziewcząt z placówki. 



IV Ośrodkowy Turniej Tańca 23.02.2009 

Przez cały karnawał trwały przygotowania do Turniej Tańca. 
Zwycięstwo wytańczyły dla kl. III g Monika Sobocińska i Anita Bielak 



Współpraca z SP nr 1  25.02.2009 

Grupa wychowanek gościła w bibliotece SP nr 1 w Sobótce  
i wzięła udział w warsztatach plastycznych z udziałem artysty 

malarza p. Władysława Dzielnickiego pod hasłem „Perspektywa”.  



Turniej czarownic 7.03.2009 

W przede dniu Dnia 
Kobiet odbył się „Turniej 
Czarownic”, w którym 
grzeczne na co dzień 
uczennice przemieniły się 
w pełne czaru i uroku 
czarownice, baby jagi,  
a nawet wiedźmy … 



Próbny egzamin zawodowy 17.03.2009 



Powitanie wiosny 21.03.2009 



Rocznica śmierci Jana Pawła II 2.04.2009 

IV Rocznicę śmierci Jana Pawła II. 
uczciliśmy w ośrodku  
w atmosferze zadumania.  
Obejrzeliśmy refleksyjny program 
przygotowany przez uczennice  
kl. III g, I z i II z.  
Wieczorem tego dnia,  
program ten został wystawiony  
w kościele parafialnym p.w. św. 
Jakuba w Sobótce.  



Jarmark Wielkanocny 4.04.2009 

Dziewczęta z MOW zaprezentowały na swoim stoisku 
wielkanocne stroiki, palmy oraz baranki z masy solnej.  



Forum Ekologiczne 17.04.2009 

Międzyszkolne FORUM 
EKOLOGICZNE pod hasłem 
„WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”,  
to ukoronowanie projektu 

WODA, na którego realizację 
otrzymaliśmy dofinansowanie  

z Wydziału Ochrony 
Środowiska przy Starostwie 
Powiatowym we Wrocławiu.  



Inscenizacja „Wodo, jaka jesteś” 

Grupa naszych wychowanek  
w ramach  

międzyszkolnego projektu 
„WODA” uświetniła obchody 

Dnia Ziemi w SP nr 1  
w Sobótce.  

Uczennice zaprezentowały 
humorystyczną inscenizację  
pt. „WODO, JAKA JESTEŚ”,  

a następnie, wspólnie  
z młodszymi kolegami  

i koleżankami, wzięły udział  
w tematycznych warsztatach 
czytelniczych w bibliotece.  



Egzamin gimnazjalny 22-24.04.2009 

 

 

Środa – to pierwszy dzień 
egzaminu gimnazjalnego. W 

tym dniu pisałyśmy część 
humanistyczną. Dzień później 

łamałyśmy główki nad 
zadaniami z fizyki, chemii i 

matematyki, a w piątek 
sprawdzano naszą umiejętność 

posługiwania się językiem 
angielskim. 

 



Wycieczka do wodociągów 22.04.2009 

 
W pierwszy dzień egzaminów 
klasy III, pozostałe uczennice  

odbyły wycieczkę do Stacji 
Uzdatniania Wody  

w Świątnikach.  
Poznałyśmy tam metody 

wydobywania i uzdatniania 
wody pitnej.  

Sprawdziłyśmy jak rosną 
drzewka sadzone przez nas  
rok temu na terenie stacji.  



Wycieczka w Kotlinę Jeleniogórską 
24.04.2009 

Odwiedziłyśmy piękne 
okolice Lubomierza,  
gdzie mieści się Muzeum 
Kargula i Pawlaka. 
Podziwiałyśmy zielone 
tereny wokół Leśnej  
i potężną tamą na Bobrze 
w Pilchowicach.  
Po zwiedzaniu Zamku 
Czocha przeszłyśmy 
ścieżką dydaktyczną 
Dolina Kwisy. W drodze 
powrotnej zwiedzałyśmy 
Zamek w Bolkowie.  
Z jego wież obronnych 
podziwiałyśmy 
przepiękną, wiosenną 
panoramę Dolnego 
Śląska. 



Wycieczka „Żródłami Masywu Ślęży” 
24.04.2009 

Marsz szlakami Ślężańskiego Parku Krajobrazowego  
i podziw budzącej się do życia przyrody,  

połączyłyśmy z opowieściami pracownika parku. 
Uczennice wypełniały karty pracy.  

Mistrzynią w jej wypełnieniu została uczennica klasy II g 
– Magdalena Krumpolc. 



Otwarcie sezonu kolarskiego 25.04.2009 

Roksana Kozioł  
i Kasia Śmigacz 

uświetniły swoim 
występem otwarcie 
sezonu kolarskiego  
na XV Memoriale  

im. R. Ręgerowicza. 



Turniej Tenisa Stołowego w Radzionkowie 
26-28.04.2009 

Sobótkę reprezentowały:  
Joanna Lewandowska,  

Monika Anszczak  
i Aneta Orlak.  

Opiekunem a zarazem trenerem  
był p. Jerzy Mikołajczak.  



III Konkurs Krawiecki 28.04.2009 
W ostatni wtorek kwietnia odbyła się 
III Edycja Konkursu Krawieckiego,  

w której wzięło udział 8 zawodników.  
I miejsce zajęła Wioleta Jankowska z 

MOW w Sobótce.  
II miejsce – Roksana Kozioł  

z MOW w Sobótce.  
III miejsce uczennica  

z Centrum Kształcenia Zawodowego 
ze Świdnicy.  



VI Ślężański Konkurs Ekologiczny 
29.04.2009 

W ostatni piątek kwietnia uczestniczyłyśmy w Konkursie 
Ekologicznym organizowanym przez Gimnazjum Gminne  
w Sobótce. W konkursie brały udział szkoły z Powiatu 

Wrocławskiego. Po konkursie, podczas słodkiego poczęstunku, 
mogłyśmy nawiązać nowe znajomości z młodzieżą reprezentującą 
różne szkoły. Na koniec spotkania wzięłyśmy udział w III Forum 

Ekologicznym „Alternatywne źródła energii”. 



Majowy Picnik 1.05.2009 
W Sobótce Górce odbył 
się Majowy Picnik. Wśród 
licznych występujących 
były nasze dwie solistki: 
Roksana Kozioł i Kasia 
Śmigacz. 



Sabat czarownic 3.05.2009 

W „Szczerym polu” odbył się 
Sabat Czarownic.  

Do występów artystycznych 
zostały zaproszone nasze 

wychowanki:  
Roksana Kozioł  
i Kasia Śmigacz. 



Wiosenny Bieg Przełajowy  6.05.2009 

W wiosennym ośrodkowym biegu 
przełajowym wzięło udział 12 
uczennic. Trzy wychowanki nie 
ukończyły biegu. Honorowym 
starterem i sędzią głównym był pan 
Henryk Załęski. Najszybciej trasę 
1400 metrów pokonała Anita Bielak 
(6.17 s), przed Małgorzatą 
Gryckiewicz (6.31 s) i Anetą Orlak 
(6.45 s). Drużynowo zawody wygrała 
klasa II g, przed I ZSZ i IIIg. 



II Europejski Bieg Przełajowy 8.05.2009 

W piątek 8 maja 2009 roku odbył 
się 2. Europejski Bieg Przełajowy 

dla młodzieży Powiatu 
Wrocławskiego. Wszyscy 

uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe medale.  



Wycieczka zawodoznawcza 15.05.2009 

W piątek odbyła się wycieczka 
zawodoznawcza klas I i II ZSZ 
do Zakładów Przemysłowych 

„Kotex”, w którym produkuje się 
wszystko do spania i „Unitex”, 
w którym dziewczęta poznały 

proces produkcyjny 
otrzymywania tkaniny 



Akcja „Czysta Ślęża” 21.05.2009 

Pod koniec maja wzięłyśmy 
udział w akcji „Czysta Ślęża” 
organizowanej przez Urząd 
Miasta i Gminy Sobótka.  

Przez kilka godzin sprzątałyśmy 
Wieżycę i okolice schroniska 

„Pod Wieżycą”.  
Pogoda dopisała, humory 

również.  



Rajd Sudety 2009 

Dwa dni rajdu. Niezapomniane przeżycia zostały 
zapisane aparatem fotograficznym. Niestety, pozostały 

tylko niezapomniane przeżycia – zdjęcia zniknęły  
z powodu awarii aparatu.  



Warsztaty rzeźbiarskie w Kątach 
Wrocławskich 28.05.2009 

Pod koniec maja dziewczęta 
uczestniczyły w XIV warsztatach 
rzeźbiarskich w Kątach 
Wrocławskich. Tematem 
warsztatów była sztuka recyklingu. 
Dziewczęta z materiałów  
i przedmiotów, które zostały 
skazane na śmietnik tworzyły 
swoje własne, jedyne  
i niepowtarzalne „coś”.  
Praca zajęła III miejsce. 



Kuźnia Raciborska 29.04-1.05.2009 

Kolejny raz nasze wychowanki 
uczestniczyły w XIII 

ogólnopolskim Przeglądzie 
Zespołów Artystycznych 

„Kowadło” w Kuźni Raciborskiej. 
W tym roku wywalczyły 

„Srebrne Kowadło” zdobywając: 
I miejsce – solistka Roksana 
Kozioł, III miejsce – solistka 
Kasia Śmigacz, II miejsce – 
kabaret II miejsce – taniec.  



Występ artystyczny 7.06.2009  

W niedzielę odbył się pokaz form artystycznych 
przygotowanych do Kuźni Raciborskiej.  



Turniej „Biblia i antyk źródłem 
kultury europejskiej” 9.06.2009 

Obchodzony w Kościele  
Rok Świętego Pawła  

uczciliśmy konkursem wiedzy  
o Apostole Narodów. 



Egzamin zawodowy teoretyczny 
15.06.2009 

Pierwszy etap EGZAMINU 
ZAWODOWEGO  
- część teoretyczną zdawało  
6 uczennic z naszego ośrodka.  
Druga część zewnętrznego 
egzaminu zawodowego  
– część praktyczna odbędzie się  

już po zakończeniu roku szkolnego.  



Stylowe stroje 
powstałe  
w pracowni 
krawieckiej  
w roku 2008/09 



Zakończenie roku szkolnego 2008/09 



Już wakacje 


