
KALENDARIUM WYDARZEŃ 

 

 02.09.1972 r. otwarcie Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej 

w Policach w budynku komunalnym przy ul. Korczaka 1-3, pierwszej tego 

typu placówki powołanej do niesienia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  dzieciom i młodzieży ówczesnego powiatu szczecińskiego 

i miasta Police 

 w 1975 r. zmiana nazwy poradni, z Powiatowej Poradni Wychowawczo-

Zawodowej na Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową 

 w 1992 pierwsza zmiana lokalizacji Poradni, przeniesienie na okres 10 lat z 

ulicy Korczaka 1-3 na ulicę Kresową 8 

 w 1993 kolejna zmiana nazwy na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

 od 1994 r. Poradnia staje się samodzielną jednostką w zakresie obsługi 

finansowo-księgowej po przejęciu opieki nad  rodzinami zastępczymi, 

 od 1998 r.  T. Wacholc i M. Keck rozpoczynają prowadzenie terapii rodzin   

 w 1999 r. organem prowadzącym Poradnię staje się Powiat Policki, zmiana  

rejonu działania – do gminy Police i Nowe Warpno dochodzą gminy 

Kołbaskowo i Dobra Szczecińska 

 w 2001 r. zorganizowanie Punktu Konsultacyjnego w Przecławiu, w którym 

prowadzono indywidualną terapię dzieci  

 w czerwcu 2002 roku przeniesienie Poradni do samodzielnego, 

wyremontowanego  budynku przy ulicy Janusza Korczaka 27. 

 w październiku 2002 roku uroczyste otwarcie nowej siedziby i obchody 

w trzydziestolecia powstania Poradni   

 W  2003 r. Zdzisława  Gromek wraz z pedagogami gminy Police organizuje I 

Targi Szkół Ponadgimnazjalnych, które kontynuowane były do 2016 r. 

 Od 2006 r. Poradnia systematycznie w marcu i listopadzie organizuje Dni 

Otwarte Poradni 

 od 2007 prowadzenie przez T. Wacholc i M. Keck „Szkoły dla Rodziców” 

w edycjach jesiennych i wiosennych,  

 prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów powiatu polickiego przez 

T. Wacholc, M. Keck oraz dla pedagogów gminy Police przez 

psychoterapeutę Macieja Wacholca,  a od 2012 przez Jadwigę Herman 

 w marcu 2008 r. uruchomienie w Zespole Szkół w Przecławiu Punktu 

Diagnostycznego, w którym przez  2 lata prowadzono  diagnozę 

psychologiczno-pedagogiczną dzieci z gminy Kołbaskowo 

 w kwietniu 2008 r. logopeda mgr Anna Pasierb przeprowadza pierwszy 

konkurs „WIERSZOMANII” dla dzieci przedszkolnych, w 2017 odbyła się 

10 edycja  

 od 2009 r. rozpoczęcie przez psychologa Małgorzatę Bandkowską Treningu 

Twórczego Myślenia, we współpracy kolejno z Patrycją Lutkiewicz, 

Zuzanną Leszczyńską i Martą Zabłocką  



 2009 r. poszerzenie oferty Poradni o zajęcia Biofeedbeck  prowadzonej przez 

Annę Pasierb, Tamarę Wacholc, Małgorzatę Keck, Jadwigę Herman 

 od roku szkolnego 2009/2010 wzbogacenie oferty Poradni o działania 

innowacyjne, których autorami i realizatorami są: A. Elszkowska, J. Herman, 

B. Bączyńska, B. Trusewicz, W. Pacewicz-Chabroń, T. Wacholc, M. Keck, 

D. Rogosz-Modrzejewska, M. Myszak, K. Marcinków, R. Majewska, E. 

Świtała  (do roku 2016/2017 było ich 14)  

 w roku 2010 doradca zawodowy Renata Majewska we współpracy z PUP 

w Policach organizuje I Konkurs TALENTY dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; w kolejne edycje zaangażowane były 

Patrycja Lutkiewicz, Katarzyna Marcinków, Małgorzata Kraska-

Bieńkowska,  

 w 2010 r. z inicjatywy dyrektor Anny Elszkowskiej Poradnia podejmuje 

nowe zadanie w zakresie niesienia pomocy małym dzieciom czyli wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka  
 w 2010 r. pierwszym koordynatorem WWRD  zostaje Krystyna Sołtysińska, 

a od 2011 r. Małgorzata Myszak 

 w 2010 r. prowadzenie terapii Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

przez Małgorzatę Myszak i Beatę Bączyńską  

 w 2011 roku Poradnia uzyskuje tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów” 

nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 w kwietniu 2012 r. Poradnia organizuje konkurs plastyczno-literacki dla 

uczniów szkół podstawowych powiatu Polickiego pod hasłem: „Kiedy śmieje 

się dziecko, śmieje się cały świat”  

 14.06.2012 r. uroczyste obchody 40-lecia Poradni  

 w 2013 r. utworzenie grupy wsparcia dla logopedów prowadzonej przez  

neurologopedę Annę Pasierb, logopedę Mirellę Barczewską i Dagmarę 

Rogosz-Modrzejewską  

 2013 r. wzbogacenie oferty Poradni o terapię Metodą Tomatisa prowadzoną 

przez logopedę Mirellę Barczewską i Annę Elszkowską    

 wznowienie w roku 2014  w Gimnazjum w Przecławiu pracy w Punkcie 

Diagnostyczno-Konsultacyjnym 

 w 2016 r. rozpoczęcie zajęć z komunikacji społecznej przez Katarzynę 

Marcinków i Patrycję Lutkiewicz  

 27.04.2017 r. w MOK 10 edycja WIERSZOMANII 

 17.05.2017 r. konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

BĄDŹMY RAZEM” i uroczyste obchody 45-lecia Poradni  

 

 

 

 



Dyrektorzy Poradni:  

 

 mgr Teresa Choroszyńska (1972-1977) 

 mgr Janina Urbaniak (1977-1986),  

 mgr Cecylia Rynkiewicz - Gustaw (1986-1991),  

 mgr Regina Maj (1991-1997),  

 mgr Elżbieta Kaźmierczak - Świtała (1997-2008),  

 mgr Anna Elszkowska od 2008 

 

 

Wicedyrektorzy Poradni: 

 

 mgr Wioleta Pacewicz-Chabroń (2008-2009) 

 mgr Tamara Wacholc (2009-2011) 

 mgr Jadwiga Herman od 2011 r.  

 

 

Pracownicy administracji i obsługi: 

 

 Maria  Mielczarek – sekretariat/kadry  od 1980 r. do dziś  - 37 lat  

 Wiesława  Zborowska – główna księgowa       (1994 - 2017 r.),  

 Agnieszka Królikowska – główna   księgowa – od  kwietnia 2017 r.  

 Alicja  Chełminiak – sekretariat  – od 2011 r.  

 Bogumiła Kopczyńska – obsługa   do 2007,  

 Bogumiła Nagadowska – obsługa od 2007 

 Kazimierz Zborowski – konserwator  do 2007, 

 Eugeniusz Nagadowski – konserwator  od 2009 
 

 

 

 


