Powstanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce
W styczniu 1952 roku, w Zakładzie w Skoroszowicach zostaje przeprowadzona wizytacja przez
wizytatora Ministerstwa Oświaty oraz kierownika samodzielnego Referatu Szkół specjalnych
z Kuratorium – Franciszka Ziółkowskiego. Stwierdzono bardzo dobre warunki bytowe wychowanek
i wzorową czystość. Godne uwagi wizytatora było to, że na pięć nauczycielek – trzy były po
ukończeniu Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dodajmy, że kierowniczką
szkoły była Pani Aniela Dziubińska.
W badaniach psychologicznych przeprowadzonych przez Panią psycholog mgr Monikę Dąbrowską
stwierdzono „duży procent debilek moralnie zaniedbanych”. W związku z tym dyrekcja wystąpiła
z wnioskiem o sprofilowanie zakładu dla moralnie zaniedbanych dziewcząt. Wniosek został
zaakceptowany.
W tym samym roku, kierownik Franciszek Ziółkowski pozyskuje budynek w Sobótce przy ulicy
Słonecznej. Zdobycie tej nieruchomości nie było proste, gdyż starało się o niego ministerstwo
zdrowia. Tylko dzięki aktywnej postawie panów wizytatorów Krzemieńskiego i Ziółkowskiego
budynek został przekazany oświacie. Nota bene ministerstwo zdrowia otrzymało inną posesję
w Sobótce – budynek późniejszego Prewentorium.
Ostatecznie zapadła decyzja o uruchomieniu z dniem 15 sierpnia 1952 roku w budynku po
rekolekcyjnym O.O. Jezuitów. W dniu 31 lipca 1952 roku władze miejskie Sobótki przekazują
protokólarnie posesje przy ul. Słonecznej 31 pani Anieli Dziubińskiej, której powierzono obowiązki
dyrektora zakładu w obecności kierownika Franciszka Ziółkowskiego. Stronę Jezuitów reprezentował
ks. Bieda wyrażając zadowolenie, że budynek będzie przeznaczony na taki cel.
15 sierpnia 1952 roku przyjeżdża ze Skoroszowic 15 dziewcząt wraz z kierownikiem internatu Panią
Antoniną Grądek, by zająć się przygotowaniem pomieszczeń na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Pod koniec sierpnia 1952 roku przybyło kolejnych 17 dziewcząt wraz z Panią Moniką Dąbrowską –
psychologiem, pracującą na stanowisku kierownika szkoły. Oprócz tego przybyło dwoje nauczycieli,
sekretarka i księgowa.
Z chwilą uzyskania nowego obiektu w Sobótce, Państwowy Zakład Wychowania Zapobiegawczego
w Skoroszowicach przekształca się w pierwszy w Polsce Zakład dla Dziewcząt Moralnie Zaniedbanych
i Umysłowo Upośledzonych. Dzięki czemu z kilku zakładów w kraju usunięto dziewczęta upośledzone
umysłowo i uniknięto wiele trudności wychowawczych.

