
   Działalność  

  edukacyjna  

 i opiekuńczo  

wychowawcza 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Sobótce 

w roku szkolnym 2009/2010 

Prezentację przygotowały: Mariola Prendecka, Ewa Dąbrowska 



Rozpoczęcie 

roku 

szkolnego  

1 września 

2009 

Co roku, w sposób szczególny witane są w placówce 
uczennice klasy I gimnazjum oraz wszystkie te, które 
przekroczyły próg MOW w Sobótce po raz pierwszy… 



1.10.2009   Warsztaty plastyczne 
odpowiedzialne: Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska 

Międzyszkolne ekologiczne 
warsztaty pod hasłem:  
„Owocowe i warzywne  
dary jesieni w akwareli”  
odbyły się w zaprzyjaźnionej 
Szkole Podstawowej  
w Świątnikach  

Poprowadził je  
znany w środowisku  
artysta plastyk  
p. Władysław Dzielnicki. 



Jesienny Bieg Przełajowy 

2.10.2009 odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Bieg wygrała Natalia Pletenik z czasem 
4:40. Kolejne miejsca zajęły Joanna 
Grochowska (4:42) i Agnieszka Huryń 
(5:05). 

Drużynowo bieg wygrała klasa I ZSZ  
przed klasą II ZSZ i III g. 

Jesienny bieg przełajowy 

zainicjował Ośrodkowy Turniej 

Sportowy na rok 2009/2010. 



9.10.2009    Zajęcia terenowe 
odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Zajęcia pod hasłem: „Drzewa iglaste i liściaste Masywu Ślęży” 
poprowadził pan leśniczy Krzysztof Szydłowski. Odbyły się one w 
ramach przygotowywania się do ponadregionalnego konkursu 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.  



11.10.2009    IX Dzień Papieski  
odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

IX Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności” 
uczciliśmy w MOW udziałem w niedzielnej mszy św., do której 
wychowanki przygotowały oprawę liturgiczną, zapaleniem 
symbolicznej lampki przy pomniku Ojca Św. oraz programem 
artystycznym „Droga ku wolności”, na który przybył ze swoją pierwszą 
wizytą w placówce ks. Wikary Artur Lech. 



14.10.2009    

Święto Komisji Edukacji Narodowej 
odpowiedzialna: Katarzyna Włoszek 

Na uroczystość przybyli 
zaproszeni Goście. 

O uczczenie tradycyjnie 
zwanego „Dnia 
Nauczyciela”, zadbały 
uczennice klasy II ZSZ, 
wykonując dla nauczycieli  
i wychowawców piękne 
upominki w pracowni 
krawieckiej. 

Uczennice wszystkich klas 
zaprezentowały błyskotliwy  
i humorystyczny program 
artystyczny.  

 



25.10.2009   Wybory Samorządu 
odpowiedzialne: K. Włoszek, E. Gaczewska 

Najwięcej głosów na 

przewodniczącą uzyskała Magda 

Wawrzyczek, jej zastępcą została 

Monika Srebro, higienistką – 

Agnieszka Zubrzycka, a 

sekretarzem – Kasia Śmigacz.  



Październik, listopad 2009  

Wykopki odpowiedzialni: wszyscy wychowawcy 

Działania użyteczne na rzecz 
środowiska stanowią ważny 
element wychowania przez pracę. 



6.11.2009 Ptaki Ślężańskiego Parku 

Krajobrazowego  
odp.: Iwona Stankiewicz 

Na spotkaniu uczennic gimnazjum z 
pracownikami DZPK we Wrocławiu, w 
ciekawy sposób zaprezentowano biologię 
ptaków z terenu Ślężańskiego Parku 
Krajobrazowego. Dużą atrakcją była 
możliwość wsłuchiwania się w odgłosy 
prezentowanych gatunków.  



11.11.2009   Dzień Niepodległości  
odpowiedzialna: Elżbieta Dąbrowska, Barbara Gorgoń 

Na uroczystość przybyli Dyrektorzy szkół środowiskowych, 

Dyrekcja Placówki, Grono Pedagogiczne i wszystkie 

wychowanki. 

Program zawierał wzruszające wątki patriotyczne, zwracał 

uwagę swą dopracowaną scenografią i doborem kostiumów. 



Sadzenie pamiątkowych drzewek 

20.11.2009 odp.: I.Stankiewicz, M.Prendecka 

Sadzenie pamiątkowych drzew w przyśrodkowym ogródku przez 
uczennice klasy III gimnazjum i II ZSZ jest już tradycją.  Dziewczęta 

skończą szkołę, wrócą do domów, a drzewka pozostaną.  



20.11.2009 Kobierzycki Arlekin 
odpowiedzialna: Elżbieta Dąbrowska 



21.11.2009   Dyskoteka 
odpowiedzialna: Katarzyna Włoszek 

Na dyskotekę integracyjną przybyli 
zaproszeni goście - chłopcy z 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Wałbrzychu. Było bardzo miło, 
bardzo wesoło i bardzo głośno! 



22.11.2009  Romeo i Julia 
odpowiedzialna: Elżbieta Dąbrowska 

W niedzielnym konkursie na 
scenę balkonową z "Romea 
i Julii" na wesoło, pierwsze 
miejsce zajęły dwie klasy:  

II ZSZ i IIIg. 



27.11.2009 Spektakle teatralne „AS” 
odpowiedzialne: Barbara Gorgoń, Katarzyna Włoszek 

Impreza pod patronatem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych „AS” w Sobótce, zorganizowana została dla dzieci 
niepełnosprawnych z gminy Sobótka i Jordanów Śląski.  

Zapreznetowano spektakle w wykonaniu: 

- MOW Sobótka,  

- SP w Rogowie Sobóckim, 

- SP w Świątnikach,  

-SP w Jordanowie Śląskim.  



28.11.2009    Andrzejki 
odpowiedzialna: Renata Barna - Cieciora 

Andrzejki, to czas wróżb i czarów. 
Taki wieczór odbył się w naszym 
ośrodku w ostatnią sobotę listopada. 
Wróżki: Sara, Natalka, Marta, Kasia  
i Iwonka przepowiadały dziewczętom 
przyszłość.  
Oj! Był to zaczarowany wieczór. 



4.12.2009 Polska-ojczyzna-polszczyzna  
odpowiedzialne: Małgorzata Młynarczyk, Ewa Dąbrowska 

Dnia 4 grudnia odbył się międzyszkolny turniej pod hasłem „Polska – ojczyzna –
polszczyzna”, w którym uczestniczyły cztery szkoły Gminy Sobótka: MOW, 
Gimnazjum Gminnego, SP nr 1 i SP w Świątnikach.  

W trakcie imprezy odbył się konkurs dotyczący języka polskiego jako naszego 
dziedzictwa narodowego.  

W ramach akcji „Czytania dzieciom” zaprezentowano fragment książki Jana 
Miodka „ABC polszczyzny”. Na bogaty program  złożyły się również inscenizacje 
fragm. „Zemsty” i „Balladyny”, a także parafraza bajki o Kopciuszku. 

Wręczono nagrody za konkurs literacki, plastyczny i multimedialny. Z okazji 
spotkania opracowano i wydano specjalny numer gazetki ośrodkowej „Nasze 
Sprawy”, poświęcony w całości Polsce, w którym opublikowano najciekawsze 
prace uczestników konkursu literackiego. 



Poznajemy Parki Krajobrazowe 

8.12.2009 odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Pytania do gminnego etapu IX 
edycji ponadregionalnego 
konkursu „Poznajemy parki 
krajobrazowe Polski” przygotował 
Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych. 

Do kolejnego etapu konkursu 
zakwalifikował się zespół 
Gimnazjum Gminnego w Sobótce. 
Tradycyjnie, naukowe zmagania 
zakończyły się słodkim 
poczęstunkiem i rozdaniem 
pamiątkowych dyplomów. 



16.12.2009 Jasełka „Po górolsku” 

w Dolnośląskiej Szkole Wyższej  

i w Hospicjum o.o. Bonifratrów  
odpowiedzialne: Ewa Hajdukiewicz, B. Gorgoń 

Dziewczęta , wraz ze 

studentkami 

Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej we Wrocławiu, 

uświetniły swoim 

występem spotkanie 

wigilijne pracowników 

uczelni. Przedstawiły 

jasełka w gwarze 

góralskiej. Po występie, 

otrzymały wiele gratulacji 

i słów uznania. 



12.2009 Jarmark Bożonarodzeniowy 
odp.:El.Dąbrowska, K.Włoszek, M.Witkowska, R.Barna-Cieciora, B.Gorgoń 

Coroczne uczestnictwo  

w jarmarku 

bożonarodzeniowym 

jest już tradycją. Stroiki 

świąteczne, anioły, 

gwiazdki i choinki 

zawsze cieszą się 

dużym powodzeniem  

u kupujących. 



24.12.2009   Wigilia 
odp.:E.Hajdukiewicz, Z.Antosiak, J.Ostrowski, B.Gorgoń 

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia obchodzona była uroczyście i w 
kameralnym gronie. Pani wicedyrektor B. Ungurian, w imieniu własnym 
oraz całej Dyrekcji, rozpoczęła ten wieczór wspólną modlitwą, 
dzieleniem się opłatkiem oraz złożeniem świątecznych życzeń, które 
następnie wszyscy składali sobie wzajemnie. 

Każda z dziewcząt odnalazła pod choinką paczuszkę z prezentem…  

Ten wyjątkowy wieczór upłynął wśród refleksji i wzruszeń, a wspólne 
kolędowanie na dobre wprowadziło radosny klimat świętowania. 



31.12.2009   Sylwester 
odpowiedzialne: Małgorzata Jaworska, Marta Wysocka 

Muzyka, baloniki, tańce  

i zabawy – tak przywitano 

w MOW  Nowy 2010 Rok. 



Wizyta duszpasterska  

6.01.2010 odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

W święto Trzech Króli przybył do 
MOW z wizytą duszpasterską ks. 
Wikary, Artur Lech.  

Wychowanki przygotowały się do 
tych szczególnych odwiedzin 
poprzez uporządkowanie swoich 
pokoi oraz ustawienie krzyża  
i zapalonych świec.  

Ksiądz poświęcił pomieszczenia oraz 

udzielił wszystkim błogosławieństwa.  

Każda z uczennic miała możliwość 

indywidualnej rozmowy z Gościem. 



Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 10.01.2010   
odpowiedzialna: Katarzyna Włoszek 

Po raz XVIII zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy,  
a po raz pierwszy samorząd MOW 
postanowił przyłączyć się do akcji  
i zebrać symboliczny grosz, aby 
pomóc potrzebującym. Pieniądze 
zbierano na terenie naszej Placówki. 
Grosza nie szczędzili nauczyciele, 
wychowawcy, pracownicy 
administracji i obsługi jak również 
same wychowanki. Dziewczęta 
zebrały kwotę 199,99 zł.  



20.01.2010 Spotkanie z alpinistą  

 odpowiedzialne: Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska 

W spotkaniu z wyjątkowym Gościem: zdobywcą Korony Ziemi, 
podróżnikiem i alpinistą, p. Bogusławem Ogrodnikiem  udział wzięli 
również zaproszeni uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum Gminnego w Sobótce. Oprócz filmowej  i fotograficznej 
kroniki z podróży na najwyższy szczyt Antarktydy Mount Vinson, 
niecodzienną atrakcją była możliwość degustacji specjalnie 
liofilizowanych posiłków oraz przyjrzenie się ekwipunkowi, który 
sprawdza się w ekstremalnie niskich temperaturach najzimniejszego 
kontynentu i w warunkach himalajskich.  



Ośrodkowy Turniej Tańca:  

27.01.2010  odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Przygotowania do V Ośrodkowego 
Turnieju Tańca trwały przez cały 
karnawał.  
Jury oceniało:  
- dobór i wykonanie stroju,  
- dopasowanie muzyki do układu   
choreograficznego,  

- ogólne wrażenia artystyczne.  



28.01.2010 Jasełka w Krzyżowicach 
odpowiedzialne: Barbara Gorgoń, Ewa Hajdukiewicz 

Dziewczęta jasełkami po góralsku 

zachwyciły całą publiczność  

V Powiatowego Przeglądu Jasełek  

w Krzyżowicach. 



Próbny egzamin gimnazjalny  

16-18.02.2010 odp.: M.Młynarczyk, M.Prendecka, D.Świst 

Nowością tegorocznych próbnych 

zmagań egzaminacyjnych był test 

językowy, pisany w trzecim dniu 

ich trwania;  uczennice wykazały 

się znajomością języka 

angielskiego. 



28.02.2010   Otrzęsiny 
odpowiedzialna: Katarzyna Włoszek 

Otrzęsiny nowych wychowanek to wieloletnia 
tradycyjna impreza organizowana przez 
samorząd.  

W tym roku zorganizowana została w 
humorystycznej konwencji kurnika, w którym 
każda z kur musi odnaleźć i wypracować 
własne miejsce na grzędzie. 

Analogicznie, jak w życiu ludzi… 



14.03.2010 Kaczka Dziwaczka  
odpowiedzialne: Zdzisława Antosiak, Barbara Gorgoń 

Na zajęcia niedzielne wszystkie 

grupy przygotowały inscenizację 

znanego wiersza Jana Brzechwy 

„Kaczka Dziwaczka”.  

Kreatywność dziewcząt przeszła 

wszelkie oczekiwania. 

Kolorowo, wesoło i ciekawie, oto 

wizytówka tej imprezy. 

   

 



Spotkanie z Czesławem Rodziewiczem 

17.03.2010 odp.:Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska 

Warsztaty w ramach projektu „Modernizacja kształcenia 

zawodowego na dolnym Śląsku”, podczas których pan 

Czesław wprowadził uczestników w interesujący świat historii 

mody i pojęcia estetyki barw i kształtów, form i innych tajników 

urody natury… 



Bajania o przyrodzie "Liściakowego Króla" 

17.03.2009 odp.:Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska 

Warsztaty plastyczne, w których udział wzięli 

zaproszeni pedagodzy ze szkół 

środowiskowych, zaowocowały powstaniem 

mini galerii prac liściakowych. 

Każde dziełko wyrażało tę szczególną dla 

liściaków ulotność i wdzięk… 



22.03.2010 Powitanie Wiosny 
odpowiedzialni: wszyscy nauczyciele 

Długo wyczekiwane nadejście 
wiosny uczczono w MOW wspólną 
zabawą, na którą złożyły się: 
- sportowy tor przeszkód; 
- konkurs na utworzenie 
najbardziej pomysłowej Marzanny; 
- obejrzenie i przyznanie nagrody 
publiczności w konkursie na 
prezentację multimedialną o 
tradycji Walentynek w Polsce. 
Wygnanie zimy poprzez spalenie 
Marzanny, uwieńczone zostało 
pieczeniem kiełbasek oraz 
podziwianiem rozsianych w 
naszym ogrodzie przebiśniegów i 
zawilców. 



30.03.2010 Wizyta w Hospicjum 
odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

W Święta nikt nie powinien być 
sam... Dziewczęta złożyły wizytę 
pensjonariuszom 
zaprzyjaźnionego hospicjum we 
Wrocławiu i złożyły im życzenia 
oraz wręczyły własnoręcznie 
wykonane stroiki. 



Wiosenny Bieg Przełajowy 

9.04.2010  odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

W zawodach wzięło udział 13 dziewcząt.  

Bieg wygrała Joanna Grochowska przed 

Emilią Redmann i Anetą Orlak. Nad 

prawidłowym przebiegiem zmagań,  

czuwał sędzia główny,  

pan Henryk Załęski, znany maratończyk. 

Najlepsze biegaczki będą reprezentowały  

nasz ośrodek w środowiskowych  

zawodach biegowych. 



Akademia Plant–for–the–Planet  

20.04.2010 odp.: I. Stankiewicz, R. Barna-Cieciora 

Przedstawicielki Koła Ekologicznego 
wspólnie z uczniami SP w Świątnikach, 
wzięły udział w międzynarodowej 
Akademii Plant-for-the-Planet w 
Borku Strzelińskim. Następnie 
aktywnie uczestniczyły w akcji 
sadzenia drzew, w ramach Kampanii 
Miliarda Drzew Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska.  

Jako uczestniczki spotkania 
zobowiązały się do uwrażliwiania na 
problemy ekologiczne swoich 
rówieśników. 



21.04.2010 Konkurs Krawiecki 
odpowiedzialna: Marianna Pawłowska 

W IV Edycji Konkursu Krawieckiego 
wzięło udział 8 uczestników.  

Wszyscy otrzymali nagrody  
i wyróżnienia. 

I miejsce otrzymała uczennica 
naszego MOW, Monika Srebro. 



V. Rocznica śmierci Jana Pawła II 

22.04.2010 odp.: Ewa Dąbrowska, Małg. Jaworska 

W przygotowanie programu pełnego refleksji i materiałów 
wspomnieniowych o Ojcu Świętym, aktywnie włączyły się uczennice: 
- z klasy I gimnazjum: Gizela Biły, Katarzyna Michta, Edyta Głąbińska; 
- z klasy III g: Wioletta Zawada i Kamila Morcinek; 
- z klasy II ZSZ: Monika Srebro, Marzena Słowińska, Kasia Śmigacz.  

Podczas spotkania panowała atmosfera zasłuchania i zamyślenia, 
których nastrój dopełnił śpiew przy akompaniamencie gitary. 



26.04.2010 Spotkanie z astronomią 
odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Pod koniec kwietnia 

uczestniczyliśmy w 

multimedialnej prelekcji 

edukacyjnej i wykładzie 

popularnonaukowym 

połączonym z obserwacją 

nieba we Wrocławiu. Zajęcia 

prowadzone były przez 

pracowników Instytutu 

Astronomii w Niepołomicach. 



27-29.04.2010 Egzamin gimnazjalny  

odpowiedzialna: Bożena Ungurian  

Wtorek – to pierwszy dzień egzaminu 
gimnazjalnego, część humanistyczna. 
Dzień później zadania z fizyki, chemii, 
biologii, geografii i matematyki.  
W czwartek sprawdzian umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim. 



Cała prawda o odpadach 

30.04.2010 odp.: I. Stankiewicz, B. Gorgoń 
W ramach obchodów Dnia Ziemi 2010 odbyło się w MOW III FORUM 
EKOLOGICZNE pod hasłem „Cała prawda o odpadach”. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie GG w Sobótce pod opieką pani U. Wojciechowskiej.  

Gościem honorowym imprezy był prezes ZUK HADLUX, pan Grzegorz 
Białczak, który zapoznał zebranych ze sposobami przetwarzania i 
wykorzystywania odpadów w Gminie Sobótka 

Część artystyczną – przedstawienie „Dziady ekologiczne, czyli rzecz  
o recyklingu” oraz Ekologiczny Hip Hop, przygotowała pani Barbara Gorgoń 
wraz z wychowankami.  

W trakcie spotkania nagrodzono zwycięzców międzyszkolnych konkursów:  
- literackiego i multimedialnego „CAŁA PRAWDA O ODPADACH”; 
- plastycznego „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW”.  



Wycieczka zawodoznawcza 

5.05.2010 odpowiedzialna: Marianna Pawłowska 

W Bielawie uczennice klas 

zawodowych zwiedziły Zakłady 

Przemysłowe „Kotex”, w którym 

produkuje się wszystko do spania i 

„Unitex”, w którym dziewczęta 

poznały proces produkcyjny 

otrzymywania tkaniny. 



III Europejski Bieg Przełajowy 

7.05.2010 odp.: I.Stankiewicz, M.Prendecka 

Organizatorem biegu dla młodzieży Powiatu Wrocławskiego był nasz 
ośrodek oraz OSiR w Sobótce. Bieg zgromadził na starcie prawie 
100 uczestników z 10 szkół, którzy walczyli o nagrody indywidualne 
(dziewczęta i chłopcy) oraz zespołowe, w różnych kategoriach 
wiekowych.  

Gmina Sobótka reprezentowana była przez młodzież GG, SP w 
Świątnikach i MOW. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale. 
Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu, Gminy Sobótka i licznych prywatnych sponsorów 
mogliśmy uhonorować i nagrodzić wszystkich uczestników biegu.  



10.05.2010 Spotkanie z astronautą 
odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

W spotkaniu z astronautą NASA, płk. G. D. Zamka uczestniczyły laureatki 
szkolnej Olimpiady Ekologicznej, organizowanym przez Polsko – amerykańską 
Fundację Wolności, Ambasadę USA w Warszawie i PZS Nr 1 w Krzyżowicach.  

Mający polskie korzenie, Georgie Dawid Zamka mówił o swoich lotach w 
kosmos, o programie powrotu NASA na Księżyc, a także szkoleniu 
astronautów. Głównym celem spotkania było inspirowanie młodych uczestników 
do podejmowania wyzwań, stawiania sobie ambitnych celów i wytrwałego 
dążenia do ich realizacji.  

Pułkownik Zamka przywiózł do Polski szczególny dar - oryginalną płytę z 
muzyką Chopina, którą astronauci zabrali w kosmos dla uczczenia Roku 
Chopinowskiego.  

Na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy certyfikat udziału z autografem astronauty. 



Biegi przełajowe w Bystrzycy Górn. 

11.05.2010 odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Kolejny raz nasze uczennice próbowały swych 

sił w biegach przełajowych. Jubileuszowe, X 

Dolnośląskie Integracyjne Biegi Przełajowe 

Szkół i Ośrodków Specjalnych odbyły się w 

Bystrzycy Górnej. Deszczowa pogoda nie 

przeszkodziła dziewczętom zdobyć nagród w 

swoich kategoriach wiekowych oraz pucharu za 

uzyskanie II miejsca w klasyfikacji szkół 

zawodowych. 



maj 2010 r.   Pracownia krawiecka 
odpowiedzialna: Marianna Pawłowska 

W pracowni krawieckiej pod kierunkiem 
mgr Marianny Pawłowskiej uczennice 
klasy II ZSZ wykonały stroje i kostiumy dla 
swoich koleżanek, które będą brały udział: 

-w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów 
Artystycznych w Kuźni Raciborskiej, 

-w III Turnieju Rycerskim w Zagórzu 
Śląskim. 



Zajęcia niedzielne: Pokaz mody 
odpowiedzialna: Małgorzata Witkowska 



28-31.05.2010 Kuźnia Raciborska 
odp.: E. Hajdukiewicz, Elżb. Dąbrowska, M. Wysocka, M. Witkowska 

Naszą pokaźną kolekcję pucharów i dyplomów z lat 
poprzednich, powiększyło kolejne „ZŁOTE 
KOWADŁO” przyznawane za najlepszy całokształt 
artystyczny.  

Na ten największy tryumf w imprezie, złożyły się 
następujące sukcesy:  
- I MIEJSCE W TAŃCU za wykonanie „Thrillera”,  
- I MIEJSCE DLA FORM KABARETOWYCH,  
- III MIEJSCE W KATEGORII TEATR za spektakl 
„Hamlet”  
- WYRÓŻNIENIA dla solistki Marty Kalinowskiej i 
dla zespołu wokalnego.  

Bardzo ważną nagrodą było docenienie twórczej 
pracy p. Ewy Hajdukiewicz, której przyznano 
TYTUŁ INSTRUKTORA ROKU oraz uznanie i 
zdobycie Pucharu Dyrektora MOW w Kuźni 
Raciborskiej. 

Prezentacje MOW w Sobótce otrzymały także dwie 
nagrody specjalne:  
- PUCHAR KURATORA OŚWIATY W 
KATOWICACH za taniec;  
- PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA 
RACIBORSKA za skecze kabaretowe.  



1.06.2010 Dzień Dziecka 
odpowiedzialne: M.Pawłowska, M.Młynarczyk, I.Stankiewicz 

W Dzień Dziecka zaroiło się w placówce od różnej maści wiedźm i czarownic. 
Wszystkich zebranych przywitał diabeł Lucek ze swoimi przyjaciółkami, które 
przybyły na sabat w pobliże ulubionej przez nie siedziby na górze Raduni. 
Wiedźmy uwarzyły dla wszystkich zebranych czarodziejski napój, odtańczyły 
diabelski taniec i zaprezentowały swoje mniej lub bardziej przerażające 
imiona.  

Odbył się również konkurs recytatorski poezji dziecięcej, a pomniejsze 
wiedźmy inscenizowały bajki z wróżką lub czarownicą w tle. Na zakończenie 
sabatu pieczono przepyszne kiełbaski, co dodało wigoru wiedźmom i 
pozwoliło im odlecieć na kolejne spotkanie na górze Raduni, a może Śnieżki, 
kto to wie... 



Zajęcia niedzielne: Tor przeszkód 

 6.06.2010 odp.: M. Wysocka, M. Jaworska 

W ramach zajęć niedzielnych 

odbyło się pokonywanie „Toru 

przeszkód”. Dużo ruchu i śmiechu, 

to dla wszystkich świetna zabawa. 



7.06.2010 Rzeźba z papieru 
odpowiedzialna: Elżbieta Dąbrowska 

Na XV warsztatach 

plastycznych w Kątach 

Wrocławskich nasza 

reprezentacja zdobyła  

II miejsce. Tematem  

tych zajęć była rzeźba  

z papieru.  



7.06.2010  Bierzmowanie 
odpowiedzialna: Ewa Dąbrowska 

We wrocławskiej katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela, siedem 
przygotowanych do tego wydarzenia uczennic, przyjęło sakrament 
bierzmowania z rąk Ks. Infułata Adama Drwięgi.  

W uroczystości towarzyszyli wychowankom zaproszeni najbliżsi . 



10.06.2010 Warsztaty plastyczne  

odpowiedzialne: Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska  

W ramach projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego na Dolnym 
Śląsku”, uczennice klas zawodowych 
wzięły udział w warsztatach 
plastycznych z udziałem artysty 
malarza, p. Władysława Dzielnickiego.  

Tematem twórczego spotkania był 
portret. Uczestnicy obejrzeli 
prezentację multimedialną o słynnym 
portreciście Amadeo Modigliani’m  
i zainspirowani pełną nastroju poezją 
śpiewaną, utworzyli galerię portretów, 
pozujących wzajemnie postaci. 



KONKURSY PLASTYCZNE 
odpowiedzialna: Barbara Gorgoń 

 I miejsce w konkursie na najładniejszą szopkę w 
Krzyżowicach. 

 

 I miejsce w konkursie na najładniejszą pisankę w 
Krzyżowicach. 

 

 W konkursie plastycznym „Za Rogatkami Wrocławia”, 
zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury  
w Siechnicach  Agnieszka Musiał zdobyła I miejsce  
w grupie wiekowej 15-18 lat. 



22.06.2010 Pożegnalne ognisko 
odpowiedzialni: wszyscy wychowawcy kl.III g i II z 

W ostatnim tygodniu szkoły 
dziewczęta z klasy III gimnazjum  
i II klasy szkoły zawodowej 
zorganizowały pożegnalne 
ognisko.  

Wśród gwaru i śmiechu 
pieczono kiełbaski, wspólnie 
grano w piłkę. Żal było 
rozstawać się… 



Wycieczka do Parku Krajobrazowego 

22.06.2010 odpowiedzialna: Iwona Stankiewicz 

Wycieczkę prowadzili pracownicy 

DZPK we Wrocławiu. Podczas 

wyprawy uczennice miały okazję 

poznać różnorodne zbiorowiska 

Masywu Ślęży, niektóre kamienne 

rzeźby kultowe okolicy Sobótki 

oraz owiane legendami źródła.  

Warsztaty ekologiczne zakończyły 

się zwiedzaniem rezerwatu 

archeologicznego w Będkowicach, 

składającego się z cmentarzyska 

kurhanowego i grodziska. 



22.06.2010 III Turniej Rycerski 

odpowiedzialna: Elżbieta Dąbrowska 

Udział w imprezie na zaproszenie MOS w Walimiu, miał miejsce w malowniczych 
pejzażach Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. 

Nasza reprezentacja starannie przygotowała się poprzez zaprojektowanie i uszycie 
kostiumów historycznych oraz opracowanie dworskiej etykiety: w rolę Rycerza bez skazy 
wcieliła się Małgorzata Gryckiewicz, Damę dworu odegrała Mariola Chutkowska, a 
towarzyszył jej dzielny Giermek, Katarzyna Giec.  

Odnieśliśmy druzgocące zwycięstwo, zdobywając I miejsca we wszystkich kategoriach 
Turnieju: 
-na najładniejszą szatę średniowieczną, 
-taniec średniowieczny, 
-scenkę rodzajową ze średniowiecza, 
-dyscypliny sprawnościowe. 
Za zajęcie I miejsca w III Turnieju Rycerskim dziewczęta MOW Sobótka otrzymały Puchar 
Starosty Wałbrzyskiego.  



Finał Konkursu Slummer 

23.06.2010  odpowiedzialna: Katarzyna Włoszek 

W maju wychowanki klasy Ig, Patrycja 
Połowczuk i Monika Lutkiewicz uczestniczyły w 
konkursie „Profilaktyka, literatura, teatr – 
Najlepszy Slummer 2010 roku” 
zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką 
Policji i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 
Dziewczęta zaśpiewały utwór w formie hip – 
hopu i w finale zdobyły III miejsce. 

Konkurs był elementem programu 
prewencyjnego w zakresie promowania 
sposobów unikania zagrożeń i propagowania 
literackiej twórczości młodzieży.  

Dziewczęta napisały utwór, którego treść 
nasycona była sprzeciwem wobec 
patologicznych zjawisk społecznych. 

 Autorami tekstu oprócz Moniki i Patrycji były 
Marta Płodzień i Aneta Orlak. 



Gazeta „Nasze Sprawy” 
wydawca: Małgorzata Młynarczyk 

Gazeta ośrodkowa "Nasze Sprawy" 
powstaje od 18 lat. Stałymi jej rubrykami 
są: "Nasze prace", gdzie prezentowane są 
wypracowania uczennic, "Notes 
humanisty" z zagadnieniami o języku, 
"Humory", "Poezja" wybitnych twórców  
i naszych wychowanek, "Koło ekologiczne" 
z informacjami o jego działalności  
i ciekawostkami przyrodniczymi oraz 
religijny dodatek "W naszej Arce". 
Uczennice pomagają w składzie 
komputerowym gazety i chętnie pracują 
przy jej redagowaniu. Z okazji różnych 
uroczystości i imprez okolicznościowych 
powstają specjalne, tematyczne numery 
gazety. Gazetka ośrodkowa pozwala 
wyzwalać aktywność twórczą naszych 
wychowanek, rozwijać talenty literackie  
i realizować ich ambicje. 

 

NUMER SPECJALNY 
 

GAZETA MOW W SOBÓTCE GRUDZIEŃ 2009’ 

POLSKA OJCZYZNA 

POLSZCZYZNA 



Zakończenie roku szkolnego 

25.06.2010  
odp. Wszyscy wychowawcy klas III g i II z 

Były przemówienia, 
dyplomy, książki, 
nagrody, ale 
również i łzy tych 
uczennic, które już 
tu nie wrócą, bo 
skończyły szkołę i 
zaczęły swoje 
dorosłe życie.  


