
w roku szkolnym 2011/2012 



Rok szkolny 
rozpoczął się  

1 września,  
w czwartek 



Dziewczęta sprzątały tereny 
przylegające do placówki 

Przyniosły w workach  
i wiaderkach olbrzymie 
ilości śmieci.  



Dziewczęta spotkały się z p. Grażyną Deryng, która  
w muzeum wystawiała swoje prace  zatytułowane „Noc 
Księżycowa”. Tworzywem, w którym pracuje artystka  

jest porcelana, tetra, szkło i lustra.  



Uczennice zwiedziły wystawę  
„Z modą przez XX wiek”  
w Centralnym Muzeum 

Włókiennictwa  
w Łodzi. 

Po zwiedzaniu wystawy, 
dziewczęta udały się na 
warsztaty krawieckie. 



Uczennice klasy III g zdobyły 
szczyt Ślęży i zapoznały się  
z legendami ślężańskimi. 



Mistrzynią ośrodka w jesiennym biegu przełajowym została 
Diana Piasecka z kl. II g 



Dla upamiętnienia XI dnia papieskiego  odbyło się uroczyste 
spotkanie z udziałem, ks. Artura Lecha i całej społeczności 

ośrodkowej. Przedstawiono program artystyczny,  
pod hasłem tegorocznego dnia:  

„JAN PAWEŁ II  - CZŁOWIEK MODLITWY”  

Miłym akcentem był wspólny 
poczęstunek przy papieskiej 

kremówce. 



Warsztaty prowadzone były 
przez pracownika 

nadleśnictwa Miękinia pana 
Krzysztofa Szydłowskiego. 

„Lasy to życie, chrońmy je”,  
to hasło obchodzonego  

w naszym ośrodku „Dnia 
Drzewa”. 



Klasy pierwsze, czyli I g oraz I zsz posadziły  
w naszym parku kolejne rośliny.   

Tym razem były to tuje,  
które mają stanowić szpaler wzdłuż ogrodzenia. 



Naszą placówkę 
reprezentowały: Magda 
Delakowicz, Karolina 
Bielicka i Patrycja Brzezicka. 

Dziewczęta farbami 
olejnymi malowały martwą 
naturę. 



W przygotowanym specjalnie na tę okazję programie 
artystycznym, wychowanki zaprezentowały utwory 

muzyczne, skecze kabaretowe  
oraz mini przedstawienie teatralne.  

Dominował humor i lekka, radosna atmosfera 



Wychowanki uczestniczyły  
w XI otwartych 
Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Masters 
w Judo, które odbyły się  

w Sobótce  
w hali sportowej  
w gimnazjum. 

Dziewczęta miały także 
okazję same spróbować sił 

na matach. Po krótkiej 
rozgrzewce ćwiczyły 

technikę rzutów. 



Przewodniczącą została  
Katarzyna Michta,  

z-cą przewodniczącej  

Gosia Gryckiewicz. 

Opiekunem samorządu 
uczniowskiego – została  

Katarzyna Włoszek 



W warsztatach plastycznych wzięły udział nasze 
wychowanki, uczennice z S.P. Nr 1 w Sobótce  

oraz z S.P. w Świątnikach. Efektem spotkania były 
wspaniałe prace techniką akwareli.  



Startującymi zawodniczkami 
były: Diana Piasecka, Mariola 
Drogosz, Anna Hofman,  
Izabela Winiarska,  

Monika Pawłów. 

Nasze uczennice zdobyły  

II miejsce w  sztafecie 



W październiku 
dołączyłyśmy do grupy 
kinomanów w ramach 

projektu ”Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej”  

we Wrocławiu. 

Obejrzałyśmy szwedzki film 
 „Tysiąc razy silniejsza” 
mówiący o powielaniu 
pewnych stereotypów  

w grupach rówieśniczych. 



W wypełnianiu kart pracy pomocne były dwie wystawy –  
stała „flora i fauna Masywu Ślęży” oraz zmienna 

„niezwykły mikroświat – owady i pajęczaki Ślężańskiego 
Parku Krajobrazowego”.  



Dnia 10 listopada świętowałyśmy odzyskanie 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Odbył 
się turniej klas, w ramach którego drużyny 
klasowe wzięły udział w konkursie historycznym 
„Polskie drogi do niepodległości. Prezentowały 
wybraną pieśń patriotyczną. Klasa III gimnazjum 
wystąpiła z przedstawieniem o Józefie 
Piłsudzkim. Powstał również specjalny numer 
gazety ośrodkowej „Nasze Sprawy”, w którym 
opublikowano prace nagrodzone w konkursie 
literackim „Moja ojczyzna- mój dom”.   

 



Zabawa  była  bardzo  udana, gospodarze  
zapewnili poczęstunek  i  świetną  muzykę  

oraz  efekty  świetlne. 





Dziewczęta zaprezentowały 
pantomimę  pt.  „W kinie”,  
która została   mile   przyjęta 
przez   publiczność  
i   organizatorów. 

Dziewczęta  otrzymały 
dyplom  

za   uczestnictwo  
i   statuetkę   Arlekina. 



Wychowanki  w  tym  roku 
musiały   zmierzyć   się  
z   kilkoma   zadaniami: 
napisaniem  tekstu   piosenki   
wojskowej, wykazać   się   wysoką 
sprawnością   fizyczną   i celnością   
przy   wykonywanych   zadaniach. 

Tegoroczne   otrzęsiny 
zorganizowane zostały   
przez samorząd 
wychowanek  
oraz   klasę   II  Z. 



Uczennice   klas   zawodowych   wzięły   udział  
w   spotkaniu   poprowadzonym   przez  

p. Małgorzatę  Garbacz,  którego  główny  wątek   dotyczył  
pozytywnego   wizerunku własnej   osoby   i   szeroko   

rozumianych   public ralations. 



Temat    tegorocznego spotkania    
stanowiły polskie  baśnie   

i  legendy. 

W   części   konkursowej 
wystawiono  
8 spektakli 







Gościliśmy   czteroosobową   reprezentację gimnazjum  
gminnego,  która  jako  zespół przeszła  do  III  etapu  

konkursu. 



Nasze  wychowanki  wystawiły  swoje  ręcznie wykonane  
prace - różnego  typu  ozdoby świąteczne   oraz   choinki    

z   makaronu  i   szyszek,  stroiki   i   kartki  
bożonarodzeniowe, które   przygotowywały   pod   opieką  

M. Witkowskiej,  E. Dąbrowskiej    i   B. Gorgoń. 



Pod  okiem  p. Barbary 
Gorgoń   nasze wychowanki   
chętnie rozwijają   swoje 
zainteresowania 
na   zajęciach   koła 
plastycznego. 

Ich   dziełem   są   kartki 
świąteczne   i   stroiki. 



W   ramach   realizacji projektu   „MKZ  II   na   Dolnym   Śląsku”, 
uczennice   obu   klas   zawodowych   wzięły   udział  i   pozytywnie   

ukończyły   kurs   kwalifikacyjny:   
„Podstawy   florystyki   w   obsłudze   konsumenta”. 



Aleksandra  Śpiewak, 
wykonała   szopkę  

z   materiałów 
przyrodniczych  

a   postacie   ulepiła  
z   gliny.  

Szopka   zdobyła  
I   miejsce.  



Jak  co  roku,  przed świętami  
bożego narodzenia,  
zebraliśmy się  razem   

z  dyrekcją, nauczycielami  

i   wychowawcami  

na  spotkaniu  wigilijnym.  

Tego   roku   połowa 
wychowanek uczestniczyła  

w   przygotowaniach do   
przedstawienia jasełek.  





Kolejne  spotkanie  z  podróżnikiem,  
p. Bogusławem  Ogrodnikiem  dotyczyło  KORONY ZIEMI,  

czyli  najwyższych  szczytów  na  ziemi,  
a  zdobytych  przez  mistrza.  



Wzięliśmy  udział  w  konkursie organizowanym  przez  
operę wrocławską.   

Dziewczęta  wykonały  maski  karnawałowe. 



Drugi   tydzień   ferii   zimowych    nasze 
wychowanki   spędziły   w   MOW   we  Wrocławiu. 

Zwiedzały  zabytki  Wrocławia  i  korzystały   

z  jego  atrakcji:  lodowiska,  kina   i   basenu. 



Astronom  Tomasz Lewicki,  
w  przenośnym planetarium 
zaprezentował  naszym 
wychowankom  budowę 
Układu  Słonecznego .  

Seans   zawierał pokaz   
nieba o  różnych  porach 
roku,  a  także prezentacje  
planet połączoną  z   ich 
opisem. 



W  dzień  świętego 
Walentego   słodką 
niespodziankę 
przygotowały 
przedstawicielki 
samorządu 
uczniowskiego:  
Małgosia   i   Ala.  

Dyrekcja, wychowawcy, 
nauczyciele, wychowanki, 
pracownicy administracji  
i   obsługi   otrzymali 
symboliczne   aniołki, 
serduszka   i   słoniki.  



w  zajęciach  z cyklu „Rozmowy  
Polaków  na   temat…”  gościem  
był  aktor  i  pedagog, Dariusz   
Lech. 

Uczestniczki,  wraz  ze 
studentami  praktykantami,  
wzięły udział  w   
warsztacie dramowym 
poświęconym   mowie ciała.  



Dziewczęta   musiały wykazać  
się  wiedzą  na temat   
organizacji podziemnych 
walczących z  komunistami  
i  ich  bohaterach 

Oglądałyśmy  prezentacje 
multimedialne przygotowane  
przez Paulinę  Adamczak   o 
generale  Emilu Fieldorfie 
„Nilu”, Laurę  Lempart    
o  generale  Okulickim 
„Niedźwiadku”  i  Kasię Michtę   
oraz   Asię Fiałkowską  o  
Kazimierzu Kamieńskim  
„Huzarze”. 



Ćwiczą  na  materacach, przy  
drabinkach  i  z  piłkami  do   
ćwiczeń,  

Na  zajęciach  sportowych  
dziewczęta   wzmacniają  mięśnie   
brzucha,  ud  i  pośladków.  





Z  okazji  Dnia  Kobiet odbyły  
się  wybory  miss  

Jury  zdecydowało:   
miss  wiosny: Zosia Michalak,  
miss  lata: Mariola Drogosz,  
miss  jesieni: Dominika Śliwa,  
miss  zimy: Paulina Adamczak,   
miss  ośrodka: Zosia Michalak.  







Prace   wykonane   przez   dziewczęta  
na   zajęciach   plastycznych  

z    p. Barbarą   Gorgoń 



Międzygrupowy  turniej  sportowy,  w  trakcie którego  
dziewczęta  wykazywały   się umiejętnościami  piłkarskimi, 
jak  również  siłą i  umiejętnością  współpracy  w  zespole 
podczas  przeciągania  liny.  



W  zajęciach  z  cyklu 
„Rozmowy  Polaków  na 
temat…”  gościem  była 
artystka  plastyk  Kamila  
Hiszczuk. 

Pomieszczenie  czytelni, pod   
wpływem osobowości   i   prac 
gościa  przeobraziło  się w  
malarskie  atelier, pełne   
twórczej atmosfery   wernisażu.  



W  Młodzieżowym  Domu 
Kultury   Wrocław – Krzyki 
odbył  się  etap rejonowy  
Konkursu Profilaktyka – 
Literatura – Teatr – najlepszy   
Slummer   2012 

Monika  Pawłów  

i Mariola  Drogosz  

zajęły  I  miejsce  
w   swojej   kategorii  
i  zakwalifikowały  się  

do   finału 



Uroczystość  rozpoczął  konkurs  recytatorski poezji  miłosnej,  
następnie  odbył  się  pokaz  mody, później  różne  konkursy  

wiedzy  o  wiosennych zwyczajach,   konkurs   plastyczny  
a  na  zakończenie  uroczystości   każda   klasa przygotowała   

marzannę. Zostały   one   spalone   na   ognisku. 



W  konkursie  wzięły udział  
szkoły zawodowe   

z Bielawy,  Świdnicy  

i Sobótki.  

Tematem  pracy 
konkursowej  była 
„sukienka  dla  
dziewczynki”. 



I  MIEJSCE – KLASA III 

II  MIEJSCE – I Z 

III  MIEJSCE – II G  

IV  MIEJSCE – II Z 

V  MIEJSCE – I G 

Jury  oceniało:  
- układ   choreograficzny  
- dopasowanie   tańca   do muzyki,  

- zaangażowanie   zespołu 
klasowego,  
- ogólne   wrażenia artystyczne.  



Klasy  gimnazjalne wzięły  
udział  w  II edycji  
ogólnopolskiego konkursu  
„Jedz smacznie  i  zdrowo”.  

Przeprowadzono   cykl zajęć   
dotyczących zdrowego   
odżywiania się   oraz   
wykonano plakaty 
konkursowe i film 



Uczennice  ZSZ  wzięły udział   
i  pozytywnie ukończyły  kurs  

I  pomocy  przedmedycznej.  

W   ćwiczeniach wykorzystano 
fantoma  i  niezbędne 
akcesoria   związane  
z   czynnościami resuscytacji. 



Jak  co roku, uczennice wzięły  
udział w   międzyszkolnej 
olimpiadzie ortograficznej,  
która odbyła   się  

w gimnazjum   gminnym im. 
Piotra   Włostowica. Placówkę 
reprezentowały finalistki   
olimpiady ośrodkowej:  

Karolina Orzeszyna,   Agata 
Mądraszek,   Diana Piasecka. 



Przed   uroczystością wręczenia   
nagród obejrzeliśmy   
wspaniały spektakl   
„Misterium Paschalne”.  

W  Krzyżowicach  odbyło  się 
uroczyste  wręczenie  nagród za  
powiatowy   Konkurs „Palma 
Wielkanocna”.  Nasze dziewczęta   
zajęły  III  miejsce oraz  wyróżnienie 



„Rośliny   chronione   Ślężańskiego   Parku Krajobrazowego”, 
pod  takim  hasłem  odbyły  się kolejne  międzyszkolne  
ekologiczne  warsztaty plastyczne   prowadzone   przez  

p. Władysława   Dzielnickiego. 



Inauguracją  obchodów  
dnia  ziemi było  sadzenie  
drzew zakupionych  przez 
klasę  III g  i  II zsz  na 
pamiątkę  pobytu   
w ośrodku.  

W  sadzeniu  drzew pomagał  
Pan  Dyrektor. 



Uczennice  klasy  I  i  II  ZSZ  uczestniczyły  
w  wycieczce  zawodoznawczej.  Gościły  

w  zakładach  włókienniczych  i  warsztatach tkackich  
„KOTEX”  i  „UNITEX”  w  Bielawie.  



Podczas  egzaminów  gimnazjalnych , pozostałe   uczennice, 
pierwszy  dzień  egzaminu  spędziły  na  stadionie,  

drugi  dzień – w  skansenie  archeologicznym  
w  Będkowicach,  

a  trzeci  dzień – w  zamku  w  Sobótce  Górce. 



Egzamin składał się z 6 części :  
historii i wos, języka polskiego,  

przyrody, matematyki,   

języka obcego - część podstawowa  
 języka obcego - część  rozszerzona. 

Egzamin trwał  
przez trzy dni. 



Udział naszych wychowanek w  I  etapie 
pierwszomajowej pieszej pielgrzymki  

z Sanktuarium MB Nowej Ewangelizacji  
w Sobótce na górę Ślężę.  



Filcował również 
Pan Dyrektor. 

Na zajęciach plastycznych 
dziewczęta uczą się nowej techniki 
– filcowanie na mokro.  



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy reprezentowała 
Monika Pawłów zdobywając specjalne wyróżnienie. 



W biegu udział wzięły  
103 osoby, w tym 41 uczennic 
MOW z 5 osobami kadry 
pedagogicznej oraz  
5 reprezentantów gimnazjum 
gminnego w Sobótce wraz ze 
swoim nauczycielem wf. 



W tym roku jedyną 
reprezentantką naszego ośrodka 
w XIX Międzynarodowym 
Górskim Biegu na Ślężę była 
Emilia Redmann. 

Emilka zajęła  
w swojej kategorii 
wiekowej 6. miejsce. 



W Siechnicach odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród w 
konkursie plastycznym „Za 
Rogatkami Wrocławia”. Praca Zosi 
Michalak zatytułowana „Ślężański 
Pejzaż” otrzymała I miejsce. 



W kategorii teatr wychowanki zdobyły  
III miejsce za przedstawienie „Kopciuszek”.  
W kategorii  taniec zajęły II miejsce za taniec grupowy. 
Monika Pawłów w kategorii wokal piosenkami 
„Wspomnienie", " Pierwszy raz" i „Sutra" wyśpiewała sobie 
III miejsce. 



Nasze gimnazjum reprezentowały: Sara Dąbek, Joanna 
Fiałkowska i Marysia Pasławska. 



Zespoły klasowe rywalizowały  w następujących 
konkurencjach:  
-Prezentacja najciekawszego stroju lansującego  styl 
ekologiczny;  
-Przedstawienie wybranego wiersza lub inscenizacji o tematyce 
ochrony środowiska 
-Quiz wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii;  
- konkurs plastyczny na plakat promujący hasło imprezy. 



22 wychowanki przyjęły  
sakrament bierzmowania 

Sakramentu udzielił Biskup  
Andrzej Siemieniewski. 



Dziewczęta zwiedziły: Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze, obejrzały ekspozycję  artystycznej wikliny w Olkuskim 
Centrum Kultury oraz wzięły udział w lekcji muzealnej w Muzeum 
Afrykanistycznym. Drugiego dnia zwiedzały atrakcje Ojcowskiego 
Parku Narodowego: Zamek w Pieskowej Skale, Jaskinię Ciemną, 
obejrzały Maczugę   Herkulesa, Igłę Deotymy, Źródło Miłości, Bramę 
Krakowską. 



W zajęciach z cyklu „Rozmowy Polaków na temat…” 
gościem był sportowiec, były bokser, a obecnie 

maratończyk Henryk Załęski. 



W plenerze uczestniczyły  

Ola Śpiewak,  
Zosia Michalak  
Nikola Gliwińska  

Dziewczęta uczyły się 
malować na jedwabiu. 



W ramach turnieju odbył się konkurs literacki, multimedialny, 
plastyczny, konkurs wiedzy o Polsce, konkurs „Znani Polacy”,  

konkurs recytatorski poezji o ojczyźnie 
 i konkurs „Polska gola” na najbardziej pomysłowe pomalowanie 

kibica w polskie barwy narodowe. 



Nagrody książkowe otrzymały: Małgorzata  Gryckiewicz za 
bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
Alicja Łach  i Roksana Sułek za dobre zachowanie i dobre 
wyniki w nauce.  



Przez 4 dni Monika  Pawłów 
uczestniczyła w warsztatach 
profilaktyczno - edukacyjnych 
"Slummer 2012", w Zamku 
Książąt w Oleśnicy. 



18.06.2012  
Egzamin teoretyczny 
zdawało 8 uczennic 

3.07.2012  
Egzamin  praktyczny 
zdawało 6 uczennic 





Były też lody. Wszyscy 
świetnie się bawili. 

Dziewczęta zwiedziły 
Muzeum Kupiectwa, 
Katedrę, Kościół Pokoju i 
Jaskinię Nietoperza. 



Dziewczęta brały udział w 
różnych konkurencjach.   

Zajęły III miejsce. 



Podczas mszy dwie 
wychowanki:  
Sara Dąbek  
i  Dajana Furmantowicz  
przyjęły Chrzest oraz  
I Komunię Św. 

Ksiądz Dziekan, Edward 
Jurek odprawił tę mszę w 
intencji wiecznego spokoju 
zmarłej kol.Teresy Szewczuk. 



W piątek, 29 czerwca 
zakończył się rok szkolny. 

WITAJCIE  
WAKACJE !!! 


