
w  SOBÓTCE 



  U podnóża góry Ślęży, w malowniczo położonej 
Sobótce, w odległości 34 km od Wrocławia znajduje się  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.  



Ośrodek otoczony terenami 
zielonymi, mieści się  
w przestrzennym budynku  
o pałacowej architekturze. 
Zajmuje wraz z boiskiem  
i sadem powierzchnię 2,5 ha.  

 Usytuowany tuż przy jednym ze szlaków turystycznych 
Masywu Ślęży, stanowi atrakcyjny obiekt, z którego 
roztacza się rozległy widok na miasteczko i okolicę. 



 Historia naszej działalności sięga roku 1952,  

co czyni nas jedną z najstarszych placówek 

resocjalizacyjnych w kraju. 

Siła tradycji i doświadczenia praktyk pedagogicznych –  

cechuje nas dobry klimat wychowawczy i rodzinna atmosfera,  

co sprzyja lepszej adaptacji wychowanek w warunkach MOW      

i wysokiej akceptacji pobytu.  



Współpracujemy  z ośrodkami akademickimi: 

 Uniwersytetem 
Wrocławskim; 

 Uniwersytetem 
Zielonogórskim; 

 Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną 
w Wałbrzychu; 

 Wyższą Szkołą 
Edukacji  
TWP we Wrocławiu. 



Praktyki studenckie 

 Oprócz kadry naukowej, współpracujemy także              
z dyrektorami wielu innych placówek resocjalizacyjnych , 

Domami Dziecka, Pogotowiami Opiekuńczymi, 
placówkami MOPS i GOPS 

 



Nowoczesne metody nauczania 

 TU  ZDJĘCIE  Z 

- tablice i rzutniki multimedialne, 

- środki audiowizualne,  

- każda uczennica ma dostęp do      

pojedynczego stanowiska 

komputerowego, 

- dwie pracownie internetowe,  

w tym multimedialna 

czytelnia  

 



Pracownia krawiecka 

 Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla ZSZ   

w zawodzie krawiec,  

 od 2004r. spełniamy wymogi standardów OKE,  

uaktualniane co 4 lata. 

 



Egzaminy zewnętrzne potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe 

 Egzaminujemy młodzież  

    ze szkół zawodowych  

    powiatu wrocławskiego 

    i woj. dolnośląskiego; 

 

 Dla potrzeb ZSZ  

    opracowujemy  

    i realizujemy  

    programy własne  

    zgodne z nową podstawą programową.  

 

 



Międzyszkolne konkursy krawieckie 

Organizujemy co roku  

Międzyszkolny konkurs umiejętności krawieckich – 

 do udziału zapraszamy środowiskowe i specjalne  

szkoły krawieckie z całego Regionu.  

 



Pracownia krawiecka  

 

W pracowni krawieckiej  

znajduje się 11 stanowisk  

wyposażonych w maszyny do szycia,  

stoły krajalnicze  

oraz stanowisko do prasowania.  



Pokazy mody 

   Powstają tu projekty 

    i modele na zamówienie - 
współpracuje z nami wiele 

lokalnych instytucji –  

nasze kostiumy historyczne  

i okolicznościowe uświetniają 
różne obchody i imprezy 

środowiskowe.  
 



Stroje z naszej pracowni – 
Turniej Rycerski na Zamku w Grodnie   



 Od września 2009 r. jesteśmy beneficjentami projektu  

"Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”  - 

 wszystkie działania finansowane są w całości ze środków UE. 

  

 Projekt obsługuje Lider - nauczyciel MOW - przygotowany 
merytorycznie z dokumentacji prawa zamówień publicznych 

 Formy wsparcia, to m.in.: 

- pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze 

- kursy i wycieczki zawodoznawcze 

- doradztwo zawodowe i opieka psychologiczno-pedagogiczna,  

- w tym: warsztaty socjoterapeutyczne i profilaktyczne 
ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych;  

terapia uzależnień,  

trening indywidualny zaburzeń osobowościowych i emocjonalnych.  

 



Projekt unijny – kursy z 
uzyskaniem certyfikatów UE 

„Podstawy florystyki w obsłudze konsumenta",  

"Pierwsza pomoc przedmedyczna„ 

 „Obsługa kasy fiskalnej” 



Warsztaty i wycieczki zawodoznawcze 

,,ABC mody” w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi;  

Zakłady odzieżowe 

Kotex i Unitex w Bielawie 



Zielone Szkoły – finansowane przez  
Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie we Wrocławiu 

 atrakcyjny, niekonwencjonalny sposób  

na nowoczesną edukację i wychowanie 

„POZNAJEMY  

PARKI 

NARODOWE  

I SANKTUARIA 

POLSKI” 



 
Nasza bogata  oferta edukacyjna zawiera 

m.in. liczne zajęcie ekologiczne: konkursy, turnieje,  
udział w ogólnopolskich akcjach: 

 

„Sprzątanie Świata” Konkurs Wiedzy Ekologicznej 

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe” 



Nasze projekty ekologiczne 

 Projekt z okazji Dnia Drzewa 

 Projekt z okazji Dnia Ziemi 

 udział w projekcie „ Zbliżenia – 
edukacja przyrodniczo – 
regionalna dzieci i młodzieży z 
obszaru LGD ŚLĘŻANIE”. 

 



Akcje: 

 
 Ratujmy kasztanowce 

 Akademia Plant-for-the-Planet 

 Ratujmy wilki 

 Ratujemy polskie rysie 

 Gaje dla Gai 

Forum „Cała prawda o odpadach” 

Forum „Woda – źródłem życia” 



Współpracujemy ze schroniskiem  
dla bezdomnych zwierząt: 

i organizujemy warsztaty terenowe  

z udziałem pracowników Nadleśnictwa Miękinia  

i DZPK we Wrocławiu:  



Koło ekologiczne – wycieczki i rajdy 

 Wycieczka do Karkonoskiego Parku Narodowego 

 Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej przy 
Nadleśnictwie w Wołowie 

 Wycieczka do Myśliborza na warsztaty ekologiczne 

 Wycieczka do Zamku Czocha 

 Wycieczka do Gross Rosen 

 Rajd Niedźwiadek, Rajd Sudecki 

 



Jesteśmy organizatorami  
Europejskiego Biegu Przełajowego 

 
A biegamy czynnie i 

współorganizujemy: 

 Biegi przełajowe ośrodkowe 

 Międzynarodowy Bieg na Ślężę 

 Akcję „Cała Polska Biega”  

dla środowiska lokalnego 



Sport – turnieje tańca 

 



Sport – turnieje międzyośrodkowe 

Krupski Młyn – biegi przełajowe,
  

Radzionków – tenis stołowy 

Stawiamy na zdrowy styl życia i aktywność 



Socjoterapia 

 Programy własne realizuje terapeuta MOW 
pod superwizją trenerów - superwizorów PTPP we Wrocławiu. 

Socjoterapią objęte są wszystkie wychowanki,  

grupowo i indywidualnie 



Biblioterapia 

 „Czytanie dzieciom” 

 Propagowanie książki jako przyjaciela  

 Projekty czytelnicze 

 Współpraca z Biblioteką Miejską  

   i GG w Sobótce 



Arteterapia 



ART-Krzyżowice 

 jasełka 

 pantomima 

 warsztaty rzeźbiarskie 

 plener artystyczny 



Arteterapia – konkursy  

I miejsce na przeglądzie 
artystycznym we Wrocławiu 

I miejsce w konkursie 
plastycznym „Za 
rogatkami Wrocławia” 
(Siechnica) 

I miejsce za najpiękniejszą 
szopkę (Krzyżowice) 

I miejsce w 
Dolnośląskim Konkursie 
Piosenki Polskiej pt. 
„Piosenka zmieniająca 
życie” (Lubiąż) 



 

Na 3-etapowym Przeglądzie Twórczości 
„GaleriON 2013” w Strzelinie  

– dostaliśmy się do ścisłego finału  

i wzięliśmy udział w uroczystej  

Gali w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej we Wrocławiu 

Warsztaty rzeźbiarskie  

(Kąty Wrocławskie) 
Warsztaty plastyczne 
(Kąty Wrocławskie) 

Przeglądy artystyczne 



Co roku jesteśmy laureatami  
Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych  

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych  
w Kuźni Raciborskiej  

W roku 2006 nasz zespół   

na XX Ogólnopolskim Przeglądzie  

zdobył za artystyczny całokształt  

Puchar Ministerstwa Edukacji Narodowej 



Integrujemy się  
z dziećmi i młodzieżą ze szkół specjalnych –  

na Kobierzyckim „Arlekinie” 



Kultywujemy tradycje narodowe 
i patriotyczne święta  

 
Wigilia 



 
Projekty międzyszkolne: 

„Odzyskanie Niepodległości”, 
 „Ojczyzna polszczyzna”, „Żołnierze wyklęci” 

 



W środowisku lokalnym współpracujemy z: 

 samorządem lokalnym; 

 Parafią Rzymsko-Katolicką 
w Sobótce; 

 Gimnazjum Gminnym i LO  
w Sobótce; 

 szkołami podstawowymi na 
terenie gminy; 

 domami kultury; 

 Domem Pomocy 
Społecznej; 

 znanymi osobami ze świata 
kultury i sportu. 

 

W przedszkolu dziewczęta  

wystawiły przedstawienie 

„Świnopas” 



Coroczny udział w lokalnych imprezach 
pod patronatem UMIG i ŚOKiS: 

Jarmarki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe 



We współpracy z LO w Sobótce 
gościliśmy delegacje szkół  
z Francji, Rosji, Ukrainy. 



Międzyszkolne konkursy  
ortograficzne i językowe 

 W r.szk. 2012/2013 

   nasza wychowanka uzyskała 

   II miejsce w powiatowym 
konkursie „Uruchom 
wyobraźnię” 

   oraz wyróżnienie  

   w Olimpiadzie Ortograficznej  

   – w Gimnazjum Gminnym  

   w Sobótce 

 



Wzięliśmy aktywny udział w gminnym  
projekcie interdyscyplinarnym Biblioteki Miejskiej: 

„MOOVIT  – ruszaj się i odkrywaj świat” 

- Fototwórcy 

- Nordic Walking 

- O diecie 

- O wędrówce dookoła Bornholmu 

- Karate  

- Zadziwiająca chemia i fizyka 

- Muzyka  
 



We współpracy z Parafią - 
dbamy o rozwój duchowy uczennic i uczymy 
postępować według chrześcijańskich wartości 



Coroczne projekty papieskie 



Spotkania duszpasterskie i rekolekcje 
 

 Ks. Władysław Zązel z kapelą 



Pielgrzymki – Koło religijne 

 Pielgrzymka na Ślężę 

 Pielgrzymka do Grobu Św. 
Jadwigi w Trzebnicy 

 Pielgrzymka do Sanktuarium  
Matki Bożej Nowej 
Ewangelizacji w Sobótce 



Nasze uczennice jako wolontariuszki nawiązują 
kontakt z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej   
i hospicjum we Wrocławiu. 
 
Samodzielnie wykonują upominki,  
obdarowując nimi rodziny  
pod opieką Caritas w Sobótce. 
 
 



Integrujemy się poprzez  
organizowanie wspólnych zajęć  
z niepełnosprawnymi dziećmi 



Współorganizujemy ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych AS - fundacją 

pomocy dzieciom niepełnosprawnym - 
 Przegląd Małych Form Teatralnych 



W ramach współpracy z Policją: 

 Bierzemy udział  

w zajęciach z profilaktyki 
działu prewencji, 

 Wspólnie koncertujemy… 



W ramach współpracy z Policją: 

Zostaliśmy 

głównym laureatem 

regionalnego 

konkursu  

„Najlepszy 

Slummer 2010 - 

Marzenia  

a rzeczywistość”. 

 

Nasza uczennica 

wygrała udział  

w ogólnopolskich 

warsztatach 

wokalnych  

z M. Szcześniakiem 



Wychowujemy przez pracę –  
poprzez pożyteczne zbiórki plonów rolnych 



Dziewczęta wyrażają własne poglądy  

w gazecie ośrodkowej „Nasze sprawy”. 



…a jedna z naszych nauczycielek, 
p. Małgorzata Młynarczyk  
wydaje kwartalnik „Poradnik Pedagogiczny”. 



 Dysponujemy 
wykwalifikowaną 
kadrą pedagogiczną. 
 

 W gronie nauczycieli 
i wychowawców 
zatrudnieni są 
psycholodzy, 
pedagodzy 
i socjoterapeuci.  

 

 Stale podnosimy 
jakość naszej pracy. 



Wychowawcy i nauczyciele: 

 

 Oprócz wykształcenia 
kierunkowego  

 i resocjalizacji 
posiadają kwalifikacje 
do nauczania kilku 
przedmiotów.  

 Sukcesywnie 
podnoszą swoje 
umiejętności 
zawodowe, zgodnie  

   z polityką kadrową 
placówki i organu 
prowadzącego.  

Mocną stroną placówki jest WDN –  

rozwój własny pedagogów  wspiera proces wychowawczy  

naszych podopiecznych. 



„Ja dużo myślę o 

ośrodku i często 

wszystkich wspominam. 

Dzięki Wam życie sobie 

poukładałam i dużo 

zrozumiałam.” 

„Musze przyznać, że choć 

minęło tyle lat, ja nadal 

bardzo miło i ciepło 

wspominam ośrodek i zdarza 

się, że bardzo tęsknię za tym 

miejscem ...Ten ośrodek mnie 

bardzo dużo nauczył...” 

„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.” 

„…weszłam na stronkę Sobótki i się 

popłakałam bo bardzo tęsknię za wszystkimi 

osobami które tak dużo zmieniły w moim 

życiu, za  dziewczynami i  całą kadrą 

wychowawców i oczywiście za moją 

kochana panią Iwonką.” 

„Wspomnienia to coś pięknego w życiu!!! Na zawsze zostanie to miejsce w moim 
sercu bo tak wspaniałych osób jest bardzo mało i rzadko się je spotyka na swojej 
drodze a ja miałam szczęście.” 

 
Najlepszą rekomendacją naszej pracy 

są wypowiedzi absolwentek: 
(wersje oryginalne) 



„...często wspominam Sobótke i powiem 

pani że za niczym sie tak nie tęskni jak 

wlaśnie za ośrodkiem... jak moja mała 

podrośnie to napewno pojade i pokaże 

jej Sobótke jak i ośrodek ...” 

„Wciąż żyję wspomnieniami o 

Sobótce jakby to było wczoraj, a 

mineło już prawie 9 lat …od pięciu 

nie palę, w tym roku kończę 

średnią. Wszystko dobrze mi się 

układa … bardzo ciepło 

wspominam tamten okres, w 

żadnym wypadku nie była to kara, 

cudownie trafiłam!” 

„Zdałam maturę i zapisałam sie na 
studia jeszcze nie znam wyników 
rekrutacji, idę na pedagogikę … jak 

szłam złożyć dokumenty do PWSZ 

to autentycznie się popłakałam 

ponieważ popatrzyłam za siebie, 

widziałam siebie w strasznych 

sytuacjach w okropnych miejscach 

no i spojrzałam na siebie teraz- ja 

szalona Renia idzie na wyższą 

uczelnię. W pewnym momencie 

p.Iwonko pomyślałam że jestem 

dumna z siebie że uwielbiam to co 

robię i wiem że dobrze robię, że 

udowodnię innym ludziom że my 

dziewczyny które zbłądziły potrafimy 

się odnaleźć, że nie jesteśmy złe że 

potrzebujemy tylko mobilizacji i chęci 

innych by nam pomogli a nie 

odtrącali.”  

  



„Rozplakalam sie kiedy weszlam na 

strone www ośrodka , na pierwszej 

bialo czarnej fotografji 2ga z lewej to ja. 

Sobotka piekne miejsce i wiele 

wspaniałych wspomnien. Szkole 

ukonczylam w 1989 roku. Moje serce 

na zawsze pozostanie w tym bajkowym 

miejscu. Uwielbialam wiosne kiedy 

zaczynaly kwitnac magnolje, wycieczki 

na Sleze, wakacyjne obozy harcerskie, 

moje ukochane wychowawczynie 

wspaniale kobiety, tak wiele piekna  

i milosci wniosly do mego zycia. 

Wiosną, kiedy widze magnolje 

powracam do tego pieknego miejsca  

i ludzi ktorzy przyczynili sie do tego aby 

moje zycie bylo dobre, pelne radosci, 

milosci, ciepla. Dziekuje.”  

„… w życiu można stracić wiele, a ja 

myślę, że zaczęłam wygrywać będąc 

w Sobótce. Ja swoim dzieciom 

tłumaczę, co to za miejsce i nie 

powinnam wstydzić się tego, 

nauczyliście mnie jak  postępować 

słusznie w życiu” 

„Właśnie przeglądałam stronę 

internetową mojego ośrodka. Strasznie 

tęsknie. Boże, nigdzie nie było mi tak 

dobrze. Ja zdałam maturę w 

,,terminie". Teraz jestem a Szwajcarii. 

Uczę się i pracuje. Udało mi się. Ale 

bardzo często wracam wspomnieniami 

do Sobótki.” 

„ … w życiu można stracić wiele, a ja myślę,  

że zaczęłam wygrywać będąc w Sobótce …” 



„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.” 

 

„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!!!” 

 

„Kiedyś mądry czlowiek powiedział 

że sukcesem nie jest ocalic rzesze 

lecz jedno życie. Pani napewno 

dzięki swojej cierpliwości, ciepłu  

i zrozumieniu ocaliła już nie jedno.  

I za to dziekuje. Życze pani aby 

nigdy nie zabrakło pani zapału  

i checi do pracy z nami.”  

„Jestem na trzecim roku 

pielegniarstwa, rownoczesnie 

pracuje na Oddziale Chirurgii  

w tutejszym szpitalu. Jestem tez 

zareczona.” 



„Kiedy opuszczałam Sobótkę bałam się czy nie zachłysnę się ta 

wolnością, nie wrócę do starych nawyków, imprezowania itd. ale na 

szczęście nie kusi mnie, ośrodek dał mi niezłą lekcję życia, pokory  

i nawet dystansu do samej siebie, nauczył mnie patrzeć na życie 

przyszłościowo i w dłuższej perspektywie. Dziś już wiem że życie nie 

składa sie tylko z zabawy i pięknych momentów, ale też z ciężkiej pracy 

nad sobą, czasem łez i potu ale gdy sobie pomyślę "jutro będzie lepiej" 

wiem o co walczę- o siebie. 

Będąc w ośrodku często miałam dość, chciałam zrezygnować z tej 

walki, ale dziękuję że tam trafiłam, gdyby nie to, nie wiem gdzie bym 

teraz była, jak by wyglądało moje życie i jaka osobą bym teraz była. 

Często się buntowałam, niepokorne dziecko z nożem w ręku.... 

dziękuję Bogu i losowi za to że pozwolił mi trafić na tak mądrych ludzi, 

którzy pokazali mi że można żyć inaczej, może nie lżej ale lepiej.” 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


