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Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego to moment  
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Czysta Ślęża 11.09.2010  

Iwona Stankiewicz 

Jak co roku, w ramach akcji „Sprzątanie świata 2010”, organizowanej przez 
UMiG Sobótka, pod hasłem „Czysta Ślęża”, uczennice  porządkowały szlaki 
turystyczne Masywu Ślęży.  

Za  swój  trud zostały nagrodzone pięknymi upominkami ufundowanymi przez 
UMiG w Sobótce.  



Mistrz Słowa 12.09.2010    
Eliza Gaczewska, Agata Sieniuta 

Turniej między grupami – zabawa polegająca na znalezieniu jak 
największej ilości słów z określonego zestawu liter.  

Rywalizacja była zacięta, a pomysłowość dziewcząt zaskakująca.  

Wygrała grupa II g.  



Plener plastyczny w Krzyżowicach 
15-16.09.2010    R. Barna-Cieciora 

15 i 16 września odbył się dwudniowy 
Plener Plastyczny w Krzyżowicach pt. 
„Jesień w kolorach” Nasz ośrodek 
reprezentowały: Agnieszka Musiał, 
Angelika Wrona i Magdalena Delakowicz. 
Efekty pracy dziewcząt widać na 
zdjęciach.  



Kalambury 19.09.2010 

Ewa Hajdukiewicz 

Każda z drużyn wyznaczyła przedstawicielkę, która za pomocą 
pantomimy przedstawiała treść wylosowanych haseł.  

Bezkonkurencyjna okazała się grupa III G. 



Jesienny bieg przełajowy 
24.09.2010 

Iwona Stankiewicz, Mariola Prendecka 

W dniu zawodów pogoda sprzyjała 
uczestniczkom. Mistrzynią Ośrodka 
została ucz. kl. I g, Angelika Wrona, 
która osiągnęła czas 4,49 s.  

Punktację drużynową wygrała klasa 
III g - uczestniczyła w biegu w całości.   



Wybory do Samorządu 26.09.2010 

Eliza Gaczewska, Małgorzata Witkowska 

Kandydatki zostały poddane 
przedwyborczej weryfikacji. 

Fotoreporterem na czas wyborów 
została Kamila Giemza.   

Na przewodniczącą Samorządu 
wybrano Darię Dymerską, 

na zastępcę – Klaudię Paciej.  



„Głuchy telefon” 3.10.2010 

Natalia Michalczak 

W ramach zajęć niedzielnych, dziewczęta próbowały swoich sił  

w dziedzinie plotek z życia gwiazd. Niestety, plotka ma taką 
właściwość, że nawet najbardziej zgrana grupa nie jest w stanie 
jej dokładnie powtórzyć. 



Bierzmowanie     9.10.2010 
Ewa Dąbrowska 

W Sanktuarium MB Nowej 
Ewangelizacji w Sobótce, grupa 
naszych  wychowanek przyjęła 
sakrament bierzmowania z rąk  

JE Ks. Biskupa A. Siemieniewskiego.  



Konkurs bajek 10.10.2010  

Elżbieta Dąbrowska 

Przygotowanie do konkursu wymagało poznania 
najpiękniejszych baśni J.Ch. Andersena oraz jego biografii.  
Zajęcia stanowiły podsumowanie wiedzy dotyczącej 
twórczości bajkopisarza. 
Wszystkie dziewczęta wykazały się doskonałą znajomością 
tematu. 



Jesienne sadzenie drzewek 
12.10.2010  Iwona Stankiewicz,  

Zgodnie z naszą tradycją, dla uczczenia Dnia Drzewa, 
ucz. kl. I ZSZ a posadziły drzewka na terenie ogrodu.  



Rozpoznajemy drzewa  
Masywu Ślęży  

12.10.2010    Iwona Stankiewicz 

Ucz. kl. III g w ramach zajęć Koła 
Ekologicznego, wyruszyły w Masyw Ślęży 
doskonalić swoje umiejętności w 
rozpoznawaniu drzew iglastych i liściastych 
rosnących w najbliższej okolicy.  

 



Spotkanie z Ojcem 
Misjonarzem  

13.10.2010     Ewa Dąbrowska 

Podczas  odbywających się w parafii Misji Świętych, przybył do MOW 
Ojciec Misjonarz, Ks. Władysław Zązel. Duszpasterz, w góralskim stroju i 
piękną, żywą gwarą przekazał wszystkim Słowa pokrzepienia i nadziei, do 
uczennic skierował także słuszne napomnienia. Była to wyjątkowa nauka 
misyjna. 



Dzień Nauczyciela 14.10.2010 
B.Gorgoń, E.Hajdukiewicz, K.Włoszek, M.Witkowska 

Wychowanki przygotowały dla 
Grona Pedagogicznego specjalnie 
dedykowany program artystyczny, 
miłe upominki oraz słodki 
poczęstunek.  



Quiz ośrodkowy 17.10.2010  
Małgorzata Jaworska 

W ramach zajęć niedzielnych 
zorganizowany został międzygrupowy Quiz 
Ośrodkowy. Dziewczęta musiały wykazać 
się nie tylko znajomością regulaminu oraz 
zasad pobytu w naszym ośrodku, ale także 
sprytem i poczuciem humoru. Na wszystkie 
grupy czekały słodkie upominki. 



Bieg przełajowy w Krupskim Młynie  
  23.10.2010    Iwona Stankiewicz 

Reprezentacja naszego ośrodka brała udział w 
VIII Ogólnopolskim Biegu Przełajowym z okazji 
„Święta Niepodległości’’  
w Krupskim Młynie. Nasze wychowanki zajęły 
trzy pierwsze miejsca w biegu indywidualnym  
dziewcząt oraz drugie miejsce  
w sztafecie 4x1200 m.  



Zawody sportowe 24.10.2010 

Barbara Gorgoń 

Na zajęciach niedzielnych 
odbył się turniej sportowy. 
Dziewczęta rywalizowały ze 
sobą w różnych 
konkurencjach 
sprawnościowych.  

Był tor przeszkód, zabawy z 
piłką, szarfami i 
woreczkami.   



Spotkanie z akupikturą 26.10.2010 

Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska 

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, 
uczennice klas zawodowych oraz grupa współpracujących z naszą placówką 
studentów Resocjalizacji z WSE „Edukacja” we Wrocławiu - wzięli udział w 
warsztatach, pod hasłem „Akupiktura”. Gościem specjalnym spotkania była P. 
Dorota Chmielewska, artystka, która w tej unikalnej dziedzinie sztuk 
plastycznych osiąga znaczne sukcesy.  



Dyktando     31.10.2010 

Renata Barna - Cieciora 

Podczas coniedzielnych zajęć 
odbyło się ośrodkowe dyktando 

oraz quiz szkolny.  



Warsztaty plastyczne w Świątnikach 
   2.11.2010  

   Iwona Stankiewicz, Renata Barna-Cieciora 

W SP w Świątnikach uczestniczyliśmy w ekologicznych warsztatach 
plastycznych „Jesienny pejzaż Masywu Ślęży”. Zajęcia prowadził artysta 
plastyk- pan Władysław Dzielnicki. 
Powstałe podczas warsztatów prace będą prezentowane na wystawach w 
obydwóch szkołach. 



Dzień Papieski 3.11.2010 

Ewa Dąbrowska 

Dzień Papieski przebiegł pod hasłem 
„Jan Paweł II – Odwaga Świętości” 

Ks. Artur, dziękując za przygotowanie 
uroczystości, wręczył przygotowane 
przez siebie dewocjonalia 
uczennicom, które zaangażowały się 
w utworzenie programu.  

Gościem uroczystego spotkania był 
ks. wikary, Artur Lech. Część 
artystyczną przygotowały ucz. kl. II 
i III gimnazjum. 



Dzień Niepodległości 11.11.2010 

Elżbieta Dąbrowska 

Podczas uroczystości 

z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, grupa 
dziewcząt wspólnie z Samorządem 
Wychowanek zaprezentowały montaż 
słowno-muzyczny  
„Drogi Polaków do Wolności” 



Kocham Cię Polsko 14.11.2010 

Krzysztof Rodak 

Teleturniej składał się z trzech rund o charakterze quizu 
językowego.  

Każda z części była zatytułowana: 

I - Głuchy telefon.  

II - Kalambury.  

III - Ojczyzna -polszczyzna.  

Zespołowo najlepszy wynik uzyskała klasa III gimnazjum.  



Kobierzycki Arlekin 19.11.2010 

Elżbieta Dąbrowska, Marianna Pawłowska 

Wychowanki reprezentowały naszą 
placówkę na corocznym Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Teatralnych 
„Kobierzycki Arlekin”.  

Przygotowały scenkę kostiumową 
„Obyczaj Rycerski”. Barwne stroje 
wykonano w pracowni krawieckiej. 



Konkurs muzyczny 21.11.2010 

Ewa Hajdukiewicz 

Każda z grup miała za zadanie zaśpiewanie piosenek,  

w których w tekście mieściło się określone imię .  

Najwięcej utworów zawierających imiona wykonały 
wychowanki z grupy III G. 



Otrzęsiny 28.11.2010 

K. Włoszek, M. Witkowska, E. Gaczewska 

Imprezę zorganizował Samorząd 
uczniowski, pod nazwą 
KOSMOOTRZĘSINY. Nowe uczennice 
musiały wykazać się umiejętnościami 
wokalnymi, tanecznymi, sprawnością 
fizyczną, zręcznością i wiedzą. Było 
mnóstwo dobrej zabawy i śmiechu, 
uroczysta przysięga oraz nadanie 
nowego imienia. 



Andrzejki 30.11.2010 

Elżbieta Dąbrowska 

Ostatni dzień listopada to dzień Św. 
Andrzeja. Wróżki – czarownice 
przepowiadały przyszłość z kart, 
kolorowych karteczek, kości. Nie 
zabrakło również lania wosku.  

Może wróżby się spełnią… 



Przegląd Zespołów Teatralnych 
3.12.2010 
B. Gorgoń, 
M. Witkowska, 
K. Włoszek 

Tematyka tegorocznego Przegląd Zespołów Teatralnych „WOKÓŁ SCENY” zaczerpnięta 
została z twórczości J. Tuwima, J. Brzechwy i M. Konopnickiej. Gościliśmy  grupy teatralne 
z SP nr 1 w Sobótce, z SP w Świątnikach, z Rogowa Sobóckiego, Żórawiny, Wilczkowic i 
Żernik Wrocławskich. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili i zostali uhonorowani 
wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez inicjatora Przeglądu  - Stowarzyszenie  
Inicjatyw Lokalnych „AS”. 



Loteria Mikołajkowa 5.12.2010  
Katarzyna Włoszek, Małgorzata Witkowska 

Był Mikołaj wraz z reniferem  

oraz mnóstwo dobrej zabawy.  

Wychowanki musiały wykazać się 
umiejętnościami wokalnymi  

i recytatorskimi. 

W zabawie wzięli również udział 
wychowawcy. 



Konkurs: Poznajemy Parki 
Krajobrazowe 9.12.2010 

Iwona Stankiewicz 

To już siódmy udział MOW w konkursie. 

Zwycięstwo i awans do kolejnych etapów 
wywalczyła drużyna Gimnazjum 
Gminnego w Sobótce.  

Po części konkursowej i słodkim 
poczęstunku, pan dyrektor Piotr 
Kaczmarzyk wręczył  uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy.  



Warsztaty plastyczne   9.12.2010  

z p. Władysławem Dzielnickim  
Iwona Stankiewicz, Ewa Dąbrowska 

W warsztatach wzięły udział także 
uczennice klasy VI SP w Świątnikach. 
Tematem prac plastycznych były „Rzeźby 
kultowe Masywu Ślęży”. Powstało wiele 
interesujących dziełek w technice 
akwareli, które zostały prezentowane w 
obu szkołach.  



Ojczyzna, polszczyzna 10.12.2010 

M. Młynarczyk, E.Dąbrowska, 
I.Stankiewicz, M.Prendecka 

W projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele czterech szkół Gminy 
Sobótka: GG, MOW, SP nr 1 i SP w Świątnikach. W trakcie imprezy 
wychowanki MOW wystąpiły z przedstawieniem „O Wawelskim Smoku  

i królewnie Wandzie”. W ramach akcji „Czytania dzieciom” odczytano teksty 
polskich legend. Obejrzano również konkursowe prezentacje multimedialne i 
wręczono nagrody za konkursy: literacki, plastyczny i multimedialny. Z 
okazji spotkania wydano specjalny numer gazetki ośrodkowej „Nasze 
Sprawy”, w którym opublikowano najciekawsze prace uczestników konkursu 
literackiego. 



Konkurs na kartkę świąteczną 
12.12.2010 

Zdzisława Antosiak, Agata Sieniuta 

  

Podczas zajęć niedzielnych wszystkie 
grupy wykazały się twórczą wyobraźnią. 
W trakcie wspólnej pracy powstały 
piękne kartki świąteczne, które 
wszystkich wprowadziły w świąteczny 
nastrój. 



Zajęcia plastyczne  
B. Gorgoń, M.Witkowska, E.Dąbrowska, K.Włoszek 

Na zajęciach plastycznych, podczas wykonywania stroików świątecznych, 
dziewczęta uczyły się zasad stosowania kompozycji przestrzennej.  

Stroiki były prezentowane na kiermaszu świątecznym  

w Gimnazjum Gminnym w Sobótce. 



Quiz świąteczny 19.12.2010 

Natalia Michalczak 

W ramach przedświątecznych przygotowań dziewczęta 
poznawały obyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia w 
różnych krajach świata. Przypomnieliśmy sobie również nasze 
polskie zwyczaje. Pytania były trudne, ale znaleźliśmy na nie 
ciekawe odpowiedzi. 



Jasełka 21.12.2010 
B.Gorgoń, E.Hajdukiewicz, J.Ostrowski, Z.Antosiak 

Spotkanie wigilijne uświetniły 
jasełka w wykonaniu dziewcząt. 
Nastrojowa muzyka,  
postacie z bajek, kolędy, obrzędy 
świąteczne  - wszystko to 
sprawiło, iż spotkanie przebiegło 
w niepowtarzalnej atmosferze. 



Wigilia   24.12.2010 

 Wigilia Świąt Bożego Narodzeni obchodzona była w kameralnym gronie. Przy 
stole obficie zastawionym tradycyjnymi potrawami. Każda z dziewcząt 
odnalazła pod choinką paczuszkę z prezentem…  
Ten wyjątkowy wieczór upłynął wśród refleksji i wzruszeń, oraz wspólnym 
kolędowaniu. 



Sylwester 31.12.2010 

Natalia Michalczak, Ewa Hajdukiewicz 

W mroźny wieczór i noc  
w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Sobótce  
było radośnie i gorąco. 
Wychowanki zgromadziły się,  
by pożegnać stary  
i przywitać Nowy Rok 2011. 



Przysłowia 9.01.2011 

Elżbieta Dąbrowska 

Dziewczęta losowały przysłowia, które następnie przedstawiały 
koleżankom bez  pomocy  słów do odgadnięcia. Rywalizacja 
była zacięta, aby zgromadzić największą liczbę punktów za 
podanie prawidłowego brzmienia przysłowia. 



Różne światy 16.01.2011 

Natalia Michalczak 

Podczas przedniej zabawy, wychowanki patrzyły na świat 
zmysłami pochodzącymi z krain: Dźwiękolandii, Wzrokolandii, 
Dotykolandii, Węcholandii i Samokolandii.  



Próbny egzamin gimnazjalny  
17, 18, 19 stycznia 2011 

Praca  z arkuszami próbnego egzaminu 
gimnazjalnego trwała trzy dni. 

W poniedziałek część humanistyczna  we 
wtorek – część matematyczno-przyrodniczą, a 
w środę – język angielski.  



„Tak to leciało” 23.01.2011 

Katarzyna Włoszek 

W ramach zajęć niedzielnych, odbył się konkurs muzyczny pt. „TAK TO 
LECIAŁO”. Dziewczęta wykazały się szeroką znajomością utworów 
muzycznych i umiejętnościami wokalnymi.  

Prezentacje przebiegły w przyjemnej i wesołej atmosferze. 



Krzyżowice 27.01.2011 

Barbara Gorgoń, Ewa Hajdukiewicz 

Zespół teatralny wziął udział w 
corocznym Powiatowym Przeglądzie 
Jasełek w Krzyżowicach. Dziewczęta 
zaprezentowały pantomimę, pt. 
„Świąteczny czas”.  

Na zakończenie, dziewczęta zwiedziły 
stajnie w Krzyżowicach. 

W Krzyżowicach odbył się również konkurs 
plastyczny. Wykonane wcześniej przez 
dziewczęta anioły, zdobyły nagrodę  
w postaci wyróżnienia.  



Dyskoteka w Wałbrzychu 28.01.2011 

Małgorzata Witkowska 

W karnawale, grupa naszych 
wychowanek pod opieką 
wychowawcy M. Witkowskiej 
pojechały na dyskotekę do 
Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii dla chłopców. 
Atmosfera była bardzo dobra.  

Chłopcy zorganizowali 
poczęstunek i ozdobili świetlicę,  

w której odbywała się zabawa. 
Dziewczęta bardzo miło 
wspominają ten wyjazd.  



Zabawa słowem 30.01.2011 

Eliza Gaczewska, Agata Sieniuta 

Turniej między grupami polegał na tym, że każda grupa dostała ten sam 
zestaw rozsypywanki wyrazowej, z której dziewczęta musiały ułożyć 
znane i mniej znane przysłowia. W pierwszej rundzie wygrała grupa III 
G, a w drugiej I Z B.  

Oba turnieje słowne miały na celu rozwijanie u wychowanek 
umiejętności analizy i syntezy słownej.  



Dyskoteka w Sobótce 5.02.2011 



VI Ośrodkowy Turniej Taneczny 
6.02. 2011  

I.Stankiewicz, M.Prendecka, B.Gorgoń,  

Uczestniczki w szałowych kreacjach konkurowały  

w indywidualnym tańcu towarzyskim, w tańcu 
zespołowym  oraz w mini quizie wiedzy o tańcu. 
Bezkonkurencyjnie zaprezentowały się dziewczęta z 
kl.IIg. Niezapomniany pozostanie również kankan 
wykonany przez uczennice kl. I g… 

W zabawie wzięli również udział wychowawcy. 

 



Spotkanie z p.B.Ogrodnikiem 11.02.11  
Iwona Stankiewicz, Barbara Gorgoń 

Hasło „PODWODNY ŚWIAT OCZAMI BOGUSŁAWA OGRODNIKA” 
przedstawia temat i Gościa specjalnego spotkania. 

Liczni uczestnicy z SP w Świątnikach, SP nr 1, GG i LO w Sobótce wysłuchali  

bezpośredniej relacji z wyprawy na Półwysep Synaj – gdzie pan Bogusław wraz 

z polską ekipą z Wrocławia pokonał rekord deniwelacji, który wynosi 9013  

metrów (zsumowane zanurzenia163  m pod wodą oraz wysokość zdobytego 

Mont Everestu – 8848 m n.p.m.).  



Ferie zimowe – Lodowisko 
18.02.2011 Natalia Michalczak 

Podczas ferii dziewczęta wybrały 
się na lodowisko. Wspólny wyjazd 
sprawił wiele radości.  



Ferie zimowe - Nysa 21-25.02 
E.Gaczewska, K.Włoszek, A.Sieniuta, R.Barna-Cieciora 

Pięć dni w czasie ferii zimowych 
dziewczęta spędziły  
w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Nysie. 
Organizatorzy zimowiska 
przygotowali mnóstwo ciekawych 
atrakcji: lodowisko, basen, jazda 
konna, dyskoteki, gry i zabawy 
sportowe  oraz pożegnalne 
ognisko  z pieczeniem kiełbasek.  
 



Spotkanie z dramą  
1.03.2011 Ewa Dąbrowska 

Uczennice ZSZ wzięły 
udział warsztatach 
„Spotkanie z dramą”, 
które prowadził aktor i 
pedagog  
z fundacji artystycznej 
„Choreja”,  
pan Dariusz Lech.  
Uczestniczki 
„przetrenowały” ważne 
umiejętności w zakresie 
komunikacji werbalnej  
i pozawerbalnej, empatii  
i emisji głosu.  



Zajęcia niedzielne  
6.03.2011  

E. Dąbrowska, B. Gorgoń 

Podczas zajęć niedzielnych dziewczęta 
miały za zadanie zaprojektować  
suknię wieczorową i ślubną.   
Za  oryginalnie wykonane projekty, Jury 
przyznało wszystkim wychowankom  
równorzędne pierwsze miejsca. 



Spotkanie z p. Z. Kaczmarkiem 
14.03.2011  I.Stankiewicz, Ewa Dąbrowska 

W ramach realizacji zajęć „Modernizacja 
kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, 
odbyło się w bibliotece spotkanie pod hasłem 
„Historia w kamieniu zaklęta”. Tematem 
wywiadu z Gościem, p. Zbigniewem 
Kaczmarkiem były osobliwości historyczne 
Regionu  Masywu Ślęży i Sudetów, a szczególnie 
występujące na tych terenach minerały i 
kamienie. 
 



Wieszanie budek dla ptaków 
Iwona Stankiewicz 

Wczesną wiosną członkinie Koła Ekologicznego rozmieszczały na terenie 
ogrodu MOW kolejne budki lęgowe dla sikor. Są one sprzymierzeńcem 
człowieka w walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, niszczącym 
kasztanowce. Budki zostały wykonane i przekazane przez pana Grzegorza 
Polanowskiego.  

 



Dzień Wiosny 
M. Młynarczyk,  
M. Pawłowska, 
J. Mikołajczak 

21 marca odbyło się radosne przywitanie Wiosny, a 
pożegnanie Zimy. Przedstawiono bajkę o Czerwonym 
Kapturku i wilku, który musiał zostać zresocjalizowany. 
Recytowano wzruszające wiersze o miłości i o wiośnie  
- w wykonaniu uczestniczek konkursu recytatorskiego. 
Podczas pokazu strojów historycznych uczennice 
zapoznały się ze strojami na przestrzeni wieków. 
Kluczowym momentem pokazu była przepiękna suknia 
ślubna zaprezentowana przez Patrycję. Rozstrzygnięto 
wiosenny konkurs literacki, plastyczny i multimedialny. 
Uroczystość zakończył konkurs na wykonanie 
Marzanny.  
 



Wycieczka do teatru 
1.04.2011 Elżbieta Dąbrowska 

Wychowanki obejrzały spektakl 
,,Sen nocy letniej'' według 
scenariusza Sebastiana Kubicza  
i reżyserii Renaty Jasińskiej –  
w Teatrze „Arka” we Wrocławiu . 

 



Gry i zabawy na wesoło 
10.04.2011   Elżbieta Dąbrowska 

 Tradycyjnie w niedzielę, odbyły się zajęcia dla wszystkich 
wychowanek ośrodka. Po przeprowadzonych pięciu konkurencjach, 
wyłoniono zwyciężczynie: 
I miejsce I i II gimnazjum 
II miejsce I z a 
III miejsce III gimnazjum 



KARYKATURY 
13.03.2011 R.Barna-Cieciora 

Podczas zajęć niedzielnych dziewczęta 
rysowały karykatury osób pracujących  
w naszej placówce. Było dużo śmiechu  
i zabawy! 



Egzamin gimnazjalny 
12 -14.04.2011 



V Konkurs Krawiecki  
15.04.2011    Marianna Pawłowska 



Jarmark Wielkanocny 
B. Gorgoń, E. Dąbrowska, M. Witkowska, K. Włoszek,  

Impreza odbyła się na 
Rynku pod Urzędem 
Miasta i Gminy  
w Sobótce. 
Młodzieżowy 
Ośrodek  Wychowawczy 
zaprezentował na 
swoim stoisku stroiki 
i  pisanki wykonane 
przez wychowanki. 
Dziewczęta otrzymały 
dyplom za udział w 
Jarmarku Wielkanocnym 
AD 2011 
 



Spotkanie z pracownikami ŚPK 
Iwona Stankiewicz 

W ramach Dnia Ziemi odbyły się warsztaty 
prowadzone przez pracowników Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych, w którym 
uczestniczyły uczennice klas I – III gimnazjum. 
Tematem przewodnim spotkania była 
różnorodność gatunkowa Ślężańskiego Parku 
Krajobrazowego oraz formy ochrony przyrody 
występujące na terenach Masywu Ślęży. 
 



Bioróżnorodność ŚPK  
– turniej klas 

18.04.2011 I.Stankiewicz 

Tegoroczny Dzień Ziemi obchodziliśmy pod hasłem 
„Bioróżnorodność gatunkowa Masywu Ślęży”. 
Podczas  uroczystego apelu prezentowane były 
prace laureatek konkursów: plastycznego, 
literackiego i multimedialnego.  
Klasa I ZSZa przedstawieniem „Romeo i Ziemia – 
toksyczna miłość” przybliżyła nam największe 
zagrożenia naszej planety.  



Rekolekcje  
19.04.2011    E. Dąbrowska 

Na zakończenie Wielkiego Postu, w okresie przedświątecznym, przybył 
do MOW Ks. Proboszcz Edward Jurek wraz O. Rekolekcjonistą.  Nauki 
rekolekcyjnej z wielką uwagą i wyciszeniu wysłuchały  wszystkie 
uczennice gimnazjum i ZSZ. Padły słowa odważnej prawdy i 
pokrzepiającej nadziei.  

Ponadto, wychowanki przygotowując się do jak najlepszego przeżycia 
Wielkanocy, wzięły czynny udział w prowadzeniu rozważań Drogi 
Krzyżowej, podczas nabożeństwa w kościele parafialnym. 

 



Wiosenne sadzenie drzewek 
29.04.2011 I. Stankiewicz 

Na pamiątkę DNIA ZIEMI 2011, 
posadzono 20 jodeł na terenie 
naszego ogrodu. Każde drzewko 
otrzymało swoje imię oraz 
opiekuna.  

Ciekawe, czy za kilka lat poznamy 
„swoje” jodły? 

 



Konkurs Ekologiczny 
9.05.2011  I. Stankiewicz 

W II etapie powiatowego VIII Ślężańskiego Konkursu 
Ekologicznego naszą szkołę reprezentowały: S. Dąbek, 
E.Głąbińska, J.Fiałkowska, E. Redmann. Po zmaganiach 
konkursowych wszyscy uczestnicy imprezy wzięli udział w Forum 
Ekologicznym przygotowanym przez uczniów Gimnazjum 
Gminnego w Sobótce. 

 



Międzygimnazjalny Konkurs 
Ortograficzny 

10.05.2011  M. Młynarczyk 

Uczennice naszej szkoły wzięły udział w Międzygimnazjalnym Konkursie 
Ortograficznym, który odbył się Gimnazjum Gminnym im. Piotra 
Włostowica. Była to już XII edycja tegoż konkursu. Tradycją jest udział 
naszych uczennic w zmaganiach ortograficznych z uczniami szkół 
środowiskowych. Placówkę reprezentowały Emilka Redmann i Roksana 
Sułek.  

 



Wizyta p. Starosty 
11.05.2011 

11 maja b.r.  gościła w Sobótce Komisja 
Oświaty Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu. W czasie krótkiej wizyty  
w naszej placówce, pan dyrektor  
P. Kaczmarzyk przedstawił Gościom  warunki 
i specyfikę pracy MOW. Delegacja obejrzała 
również  prezentację multimedialną  
z działalności  ośrodka i szkoły w obecnym 
roku szkolnym oraz została zaproszona do 
wysłuchania fragmentu repertuaru zespołu 
wokalnego - części programu na coroczny 
Przegląd Małych Form Teatralnych w Kuźni 
Raciborskiej. Pan Starosta był pełen uznania 
dla osiągnięć placówki i wyraził chęć 
spędzenia z nami całego dnia. 



Pole golfowe  13.05.2011  

Iwona Szydłowska 

Dziewczęta uczestniczyły w spotkaniu z instruktorem  
i zawodnikiem golfa p. Janem Lubienieckim, który posiada kwalifikacje 
PGA Pro. & USGA na polu golfowym Gorko & Country Club w 
Jędrzejowicach. Poznały podstawowe zasady i etykietę golfa, rodzaje 
uderzeń oraz mogły poćwiczyć tzw. puttowanie. 

 



Polska Biega    13.05.2011 

I.Stankiewicz, M.Prendecka 

W ramach akcji „POLSKA BIEGA” 
odbył się wiosenny ośrodkowy bieg 
przełajowy. Jednokilometrowa trasa 
prowadziła ścieżkami turystycznymi 
Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. 
Przed biegiem każda klasa 
prezentowała swoje hasło 
zachęcające do biegania. Honorowym 
starterem był pan dyrektor Piotr 
Kaczmarzyk. Zameldowały się 23 
uczestniczki reprezentujące wszystkie 
klasy naszej szkoły. Najszybciej 
wyznaczoną trasę przebiegły, 
uzyskując rewelacyjne czasy, Emilia 
Redmann – 3 min. 29 sek. oraz 
Izabela Winiarska – 3 min. 30 sek. 
Bieg ukończyły wszystkie 
zawodniczki. W organizacji biegu 
pomagali członkowie Klubu Biegacza 
PIAST Wrocław.  



Spotkanie duszpasterskie 
15.05.2011 Ewa Dąbrowska 

W niedzielę „Dobrego Pasterza” przybyli do naszej placówki alumni MWSD 
we Wrocławiu. W trakcie spotkania uczestniczki miały możliwość poznania 
specyfiki nauki i pobytu w uczelni dla przyszłych kapłanów. Rozmawiano o 
interesujących je zagadnieniach wiary i kultu religijnego.  

 



Spotkanie z p. Andrzejem Kocińskim 
19.05.2011 E.Dąbrowska, I.Stankiewicz 

W ramach majowych obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK, które w tym roku  obchodzono 
pod hasłem NIE WIESZ? ZAPYTAJ W BIBLIOTECE, odbył się wieczór autorski z 
udziałem Gościa honorowego - bibliotekarza, nauczyciela historii, Przewodnika 
Sudeckiego i autora książki Bajędy Ślężańskie, czyli wędrówki u stóp Ślęży tropem 
opowieści niezwykłych – Pana Andrzeja Kocińskiego. 

Wraz z naszymi  wychowankami, w spotkaniu uczestniczyła także zaproszona grupa 
uczennic ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach.  



Bądź sobą – zajęcia niedzielne 
22.05.2011     Eliza Gaczewska 

W niedzielę podsumowany został tydzień, 
który upłynął pod hasłem „Bądź sobą”. 
Pierwsza konkurencja to prezentacje 
dziewcząt pod hasłem „Wyraź siebie poprzez 
strój” - wychowanki ubierały się tak, jak im 
w duszy grało, ale też „przebierały się” za 
swoje pasje lub wymarzone zawody.  

Kolejne konkurencje 
związane były  
z konstruktywnym 
wyrażaniem uczuć oraz 
rozwiązywaniem konfliktów  
w sposób otwarty i szczery. 



Półfinał Slummer    24.05.2011  

Katarzyna Włoszek, Eliza Gaczewska 

Patrycja Połowczuk i Daria Dymerska zajęły  
I miejsce w półfinale konkursu PROFILAKTYKA – 
LITERATURA – TEATR – SLUMMER 2011 
zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką 
Policji we Wrocławiu i Kuratorium Oświaty. Temat 
tegorocznego konkursu to: „Nietrzeźwi kierowcy – 
zabójcy marzeń”. 

 



Kuźnia Raciborska   28-29.05.2011   

E.Hajdukiewicz, M.Witkowska, K.Włoszek 

Wychowanki MOW uczestniczyły w XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Form 
Artystycznych „Kowadło 2011” w Kuźni Raciborskiej. Ucz. Edyta Głąbińska 
otrzymała wyróżnienie w kategorii  solistka. Zespół wokalny z piosenkami z 
musicalu „Hair” otrzymał III miejsce, spektakl teatralny „Świąteczny czas” -III 
miejsce, a taniec „Białoczerwoni” zajął II miejsce, co przyczyniło się do 
wygrania Srebrnego Kowadła. Program do przeglądu przygotowali: 
Małgorzata Witkowska, Barbara Gorgoń, Ewa Hajdukiewicz oraz Tomasz 
Hajdukiewicz. 

 



Zakopane - Zielona Szkoła 
31.05-3.06  E. Dąbrowska,I. Stankiewicz 

Grupa naszych wychowanek przebywała na ZIELONEJ SZKOLE pod 
hasłem „MIEJSCA SERCU BLISKIE”, na której atrakcyjny program złożyło 
się wiele niezapomnianych przeżyć. Uczestniczki poznały wiele 
osobliwości Podhala i Zakopanego oraz  przemierzały szlakiem miejsc 
związanych z postacią Jana Pawła II w Zakopanem i Wadowicach. 

Wyjazd zorganizowano dzięki środkom uzyskanym z Wydziału Ochrony 
Przyrody przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. 

 



Bierzmowanie 
6.06.2011 Ewa Dąbrowska 

Już po raz drugi w roku szkolnym 2010/2011 grupa naszych uczennic 
została przygotowana do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Został on 
udzielony przez Ks. infułata Adama Drwięgę we wrocławskiej katedrze. Po 
uroczystej liturgii, wychowanki obejrzały Ostrów Tumski i poznały historię 
otoczonego szczególnym na Dolnym Śląsku kultem - Świętego 
Nepomucena.  

 



Pole golfowe 
8.06.2011 Iwona Szydłowska 

Nasze dziewczęta pracowały przy oczyszczaniu z 
kamieni pola golfowego w Jędrzejowicach. Po pracy 
miały okazję po raz kolejny potrenować grę w golfa 
pod okiem instruktora J. Lubienieckiego. Dziewczęta 
tym razem ćwiczyły uderzenia piłki na Driving Range. 
Wyjazd zakończyło pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

 



Warsztaty Rzeźbiarskie 
9.06.2011 Elżbieta Dąbrowska 

XVI Warsztaty Rzeźbiarskie ,,Świat zwierząt wymarłych" odbyły się w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. 
Nasz ośrodek reprezentowały Nikola Gliwińska Ig i Magda Picheta Iza. 
Dziewczęta otrzymały dyplomy z wykonanie efektownej pracy oraz 
upominki. Prace pojadą na wystawę do Kuratorium we Wrocławiu. 



Bystrzyca Górna   9.06.2011  

Iwona Stankiewicz 

„Wesoło, zdrowo, odlotowo”, to hasło festynu rekreacyjno – 
sportowego zorganizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w 
Bystrzycy Górnej. Nasz ośrodek godnie reprezentowały uczennice klasy 
I a. Rywalizując z kolegami z innych placówek, dzielnie zbierały punkty 
w konkurencjach siłowo – sportowych. Bardzo dobrze zaprezentowały 
się podczas karaoke. Wygrały konkurs plastyczny i serdecznie 
dziękowały za przyjęcie gospodarzom spotkania. 

 



Damą Być (kwiecień – maj) 
M.Jaworska, B.Gorgoń, K.Włoszek, E. Gaczewska 

Od kwietnia w naszej placówce realizowany był program własny „Damą być". 
Dziewczęta rywalizowały o miano pierwszej damy społeczności ośrodkowej. 
Program miał na celu eliminowanie wulgaryzmów, promowanie  stosowania 
poprawnych i kulturalnych zwrotów oraz kształcenie umiejętności współpracy 
w grupie i zdrowej rywalizacji. 

Damą została Marlena Laus, a vicedamami: Joanna Fiałkowska i Sara Dąbek. 

W nagrodę wszystkie pojechały na wycieczkę statkiem po Odrze oraz 
spacerowały po Wrocławiu śladami wrocławskich krasnali. 

 



Finał Slummer 2011 
16.06.2011 Katarzyna Włoszek 

Temat tegorocznego 
konkursu to: 
„Nietrzeźwi kierowcy – 
zabójcy marzeń”. 

 

Finał konkursu PROFILAKTYKA – 
LITERATURA – TEATR – 
SLUMMER 2011 zorganizowany 
przez Komendę Wojewódzką 
Policji we Wrocławiu i Kuratorium 
Oświaty. 



Biesiada Średniowieczna 19.06.2011 

Elżbieta Dąbrowska, Marianna Pawłowska 

Na terenie LO w Sobótce odbyła się Biesiada Średniowieczna pt. 
„Zanurzeni w Baśni”. Szesnaście dziewcząt reprezentowało MOW, 
wykonując taniec do muzyki Prokofiewa „Romeo i Julia”. Pod okiem 
instruktorów dziewczęta nauczyły się nowych tańców średniowiecznych. 

Kostiumy historyczne wykonano w pracowni krawieckiej pod kierunkiem 
p. Marianny Pawłowskiej. 



VI Turniej Rycerski   21.06.2011 

Elżbieta Dąbrowska, Marianna Pawłowska 

Wychowanki zdobyły pierwsze miejsca w tańcu średniowiecznym  
i inscenizacji pasowania na rycerza pt. ,,Leszek Czarny". Jako drużyna 
dziewczęta zajęły II miejsce i otrzymały puchar starosty Wałbrzycha. 

Kostiumy historyczne wykonano w pracowni krawieckiej pod kierunkiem 
p. Marianny Pawłowskiej. 

 



Zakończenie  r. szk. 2010/2011 

22 czerwca podczas uroczystego zakończenia roku szk. 2010/11 rozdano 
świadectwa i wiele nagród oraz dyplomów. Uczennice klasy III g złożyły 
uroczyste ślubowanie – jako wychowanki opuszczające naszą placówkę. 
Na uroczystość przybyli rodzice. Wszyscy obejrzeli program artystyczny. 
Po pełnych wzruszeń pożegnaniach – rozpoczęły się upragnione 
wakacje… 


