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Słowem wstępu...
Przemówienie Pani Marty Kragiel – dyrektora 
Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju 
Edukacji w Kętrzynie na uroczystych obcho-
dach 50 – lecia Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Kętrzynie.
„Na początku byli tylko metodycy, którzy wspierali 
w rozwoju nauczycieli. Brakowało wsparcia kiero-
wanego do dzieci, uczniów oraz do ich rodziców…” 
taką myśl złapałam podczas niedawnego spotkania 
z panią Haliną Grochowską, która była pierwszą 
dyrektorką Poradni. 
W roku 1972 Kętrzyn i powiat kętrzyński wzbogacił 
się o Poradnię Wychowawczo – Zawodową. I tak to 
się właśnie zaczęło… i trochę zatoczyło koło. 
Dziś witam Państwa jako dyrektor instytucji, któ-
ra łączy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  
i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Bycie dyrekto-
rem Poradni jest dla mnie ogromnym wyzwaniem 
i jednocześnie zaszczytem, którego doświadczam 
każdego dnia, przekraczając progi tej Instytucji. 
Jestem piątą osobą, która kieruje Poradnią, którą 
otrzymałam we władanie w roku 2020. To, jaką ją 
zastałam było zasługą moich poprzedniczek, pań 
Haliny Grochowskiej, Renaty Chodyko, Marii Ar-
cyman i  Sabiny Syroka.
Przyjęłam całe dobrodziejstwo, piękne pomieszcze-
nia, dobrze wyposażone gabinety, doświadczoną  
kadrę i rzesze podopiecznych, często zagubionych 
w gąszczach trudności edukacyjnych, czy własnych 
myśli. Można powiedzieć, że otrzymałam Poradnię 

gotową, spełnioną i kompletną… Gdyby tak było, 
straciłabym sens pracy. Myślę, że straciłabym sens 
pracy całego mojego Zespołu.
Każdego dnia stawiamy na wartości humanistycz-
ne, oparte na podmiotowości, godności 
i niepowtarzalności każdej istoty ludzkiej. Naszym 
celem jest wszechstronny, emocjonalny, intelektu-
alny i społeczny, rozwój dzieci i młodzieży, służący 
harmonijnemu kształtowaniu się ich osobowości 
i prawidłowemu funkcjonowaniu w świecie ze-
wnętrznym. Kierujemy do nich pomoc psycholo-
giczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz pomoc 
w wyborze kierunku kształcenia i planowania ka-
riery zawodowej. Wspieramy rodziców, wspomaga-
my szkoły              i przedszkola. Prowadzimy sieci 
współpracy nauczycieli i wsparcia rodziców.
Istniejemy po to, by służyć dzieciom i młodzieży, 
ich rodzicom, opiekunom prawnym 
i nauczycielom najwyższej jakości wsparciem i po-
mocą.
Dziś, kiedy podsumowujemy 50 lat działalności 
PPP-P w Kętrzynie dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tak ważnej dla eduka-
cji instytucji, dziękuję tym, którzy w niej pracowa-
li, którzy  nią kierowali i tym, którzy kiedykolwiek  
z niej skorzystali.  Nie byłoby Poradni, gdyby nie 
było potrzebujących. Życzmy sobie wszyscy, aby-
śmy mieli siłę do dalszego wspierania i zaspokaja-
nia potrzeb naszych podopiecznych.
Wracając do pierwszych słów – 50 lat temu rozpo-

częła się historia wspierania wychowania i edukacji, 
która trwa do dziś. Moim skromnym udziałem jest 
praca na rzecz Waszych Uczniów, Waszych Placó-
wek Drogie Koleżanki i Koledzy Dyrektorzy Szkół                     
i Przedszkoli, i czynić ją będę z wielką radością ze 
wspaniałym zespołem Poradniaków i Doradców 
Metodycznych.
                                                                 Marta Kragiel 

– dyrektor POWRE w Kętrzynie
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CZAS SERCEM MIERZONY – OBCHODY 
50-lecia POWIATOWEJ PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
W KĘTRZYNIE
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna istnieje 50 lat! 18 listopada 2022 roku 
jako dzień Jubileuszu przeszedł już do historii, 
jednak wspomnienia i emocje wciąż towarzy-
szą dyrekcji, byłym i obecnym pracownikom 
oraz uczestnikom tych obchodów. Nie sposób 
bowiem uczuć, wrażeń i gestów tworzących ten 
wyjątkowy czas zamknąć głucho w szufladzie 
pamięci i próbować ją otworzyć za kolejne pięć 
czy dziesięć lat.

Sala konferencyjna Porani w ubiegły piątek szyb-
ko wypełniła się osobami, których obecność 

w tym miejscu nie była przypadkowa. Połączyła 
je wspólnota losów, dar serca, pomoc i wsparcie. 
Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.: 
Starosta Kętrzyński – Michał Kochanowski, 
Wicestarosta Kętrzyński – Andrzej Lewandowski
Burmistrz Korsz – Jan Adam Adamowicz,
Sekretarz Gminy Srokowo – Małgorzata Chocie-
łowska

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Kętrzynie -Danuta Tomczak  
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kę-
trzyńskiego - Mart Żylińska 
Byłe dyrektorki Poradni w Kętrzynie – Halina 
Grochowska i Renata Chodyko 
przedstawiciele samorządów i organizacji związko-
wych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych poradni psy-
chologiczno – pedagogicznych, dyrektorzy szkół  
i przedszkoli, przedstawiciele instytucji współpra-
cujących z Poradnią, oraz rodzice podopiecznych.
 Pani dyrektor Marta Kragiel w swym wystąpieniu 
przypomniała historię powstania Poradni. Mówiła 
także o czasie teraźniejszym, przedstawiając sze-
roką ofertę placówki. Nadmieniła, że Poradnia to 
przede wszystkim ludzie, którzy przez lata tworzyli 
i kultywują obecnie jej klimat i serdeczną atmosferę. 
Przywołała postaci swych poprzedników – dyrekto-
rów Halinę Grochowską, Renatę Chodyko, śp. Ma-
rię Arcyman i Sabinę Syroka.
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Swymi refleksjami związanymi z uroczystością ze-
chcieli się także podzielić zaproszeni goście, m.in. 
Starosta Kętrzyński – Michał Kochanowski oraz 
pierwsza dyrektor i organizator Poradni w Kętrzy-
nie – Halina Grochowska, która mówiła o trudach 
tworzenia placówki podkreślając swoje uznanie dla 
jej obecnego kształtu. To był wyjątkowy moment,  
w którym historia i teraźniejszość na chwilę stały się 
jednością. Czas zatrzymał się. Czesław Miłosz isto-
tę spotkań po latach ujął słowami: “Przypominane 
krajobrazy i ludzkie postacie łagodnieją i pięknieją, 
przenika je szczególne światło”. 
           Bez wsparcia, życzliwości, dobrego słowa  
i uśmiechu, nie byłoby Poradni, nie byłoby motywa-
cji do codziennej pracy. Pani Dyrektor i pracownicy 
Poradni podkreślili, jak są niezmiernie wdzięczni za 

każdy dar serca, który uświadamia im, że mają wie-
lu Przyjaciół, na których mogą liczyć. Pani Dyrek-
tor Marta Kragiel uhonorowała Przyjaciół Poradni 
okolicznościowymi statuetkami i Aniołami Życzli-
wości. 
           Bez życzeń dzień urodzin byłby tylko kolejną 
kartką w kalendarzu. To one zmieniają go w świę-
to, które pamięta się przez cały rok i dlatego długa 

kolejka chętnych ustawiła się do złożenia życzeń 
z okazji jubileuszu na ręce Pani Dyrektor – Marty 
Kragiel. Były gratulacje, uściski, kwiaty i prezenty, 
które świadczą o wielkiej sympatii jaką darzy się Po-
radnię  w środowisku lokalnym. 
           Nie zabrakło również akcentów artystycznych. 
Muzyczną niespodziankę, utwór Maryli Rodowicz 
„Niech żyje bal” ze słowami Agnieszki Osieckiej 
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i muzyką Seweryna Krajewskiego, wykonała dla 
wszystkich zgromadzonych na sali Anna Żuromska 
– pracownik administracyjno-biurowy.
Po tych ogromnych emocjach przyszedł czas na 
chwilę oddechu - przerwę kawową. Słodkości i nie 
tylko przygotowali dla zaproszonych gości pracow-
nicy Poradni oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Kętrzynie.
W przerwie można też było dokonywać wpisów  
w Księdze Pamiątkowej wyłożonej w holu Poradni.
Po przerwie uczestnicy Jubileuszu mieli okazję wy-
słuchać wykładu: „Rola dyrektora placówki oświa-
towej w edukacji włączającej” przygotowany przez 

Aleksandrę Jolantę Rodzewicz -  m.in. ekspertkę 
merytoryczną w projekcie Forum kadry włączającej 
województwa małopolskiego i Akademii Edukacji 
Włączającej - województwo mazowieckie, Człon-
kinię Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, 
Członkinię Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła, 
#Facetkę_z_Poradni
               Na koniec uroczystości wystąpił jedyny, 
wyjątkowy chór z wyjątkową piosenką, której słowa 
Jana Tadeusza Stanisławskiego parafrazowała Irena 
Kuczyńska – pedagog Poradni, muzykę skompo-
nował Jerzy Matuszkiewicz. A całość uroczystości 
osłodził przepyszny tort.

Przeszło, minęło, nie wróci … Kolejne pokolenia – 
pedagogów, psychologów oraz ich podopiecznych  
– tworzą historię Poradni.
„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,
A księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.”

                                                                              Małgorzat Hrycenko  
 doradca zawodowy
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Odkrywanie sensu podróży rozpoczyna się wte-
dy, gdy wyruszamy w drogę. Aby móc dostrzec 
różne aspekty i na podstawie fragmentów 
informacji zbudować całość – potrzebny jest 
czas i zaufanie. 

Dla każdego ucznia proces pomocy w zakresie 
wyboru zawodu powinien być zindywiduali-

zowany w zależności od potrzeb, poziomu zaufania, 
poruszanej tematyki i  podejmowanych działań.  
W  jaki sposób można więc opisać proces pomocy 
doradczej? Aby tego dokonać, posłużmy się wpierw 
metaforą mapy. Mapa jest obrazem rzeczywistości. 
To „fragment opisu terenu. A teren nieustannie 
się zmienia. Każda, nawet najdokładniejsza, mapa 
się dezaktualizuje”. Podróżując, często bierzemy ze  
sobą mapy (w  dzisiejszych czasach częściej w  for-
mie odbiornika GPS), aby nie zgubić się w gąszczu 
ulic, ścieżek i szlaków. Czasami jednak w pamięci 
GPS znajdują się nieaktualne dane i musimy zawró-
cić albo przemierzamy dodatkowe kilometry, np. ze 
względu na niespodziewane roboty drogowe. Od-
biornik GPS pomaga w ogólnej orientacji w terenie, 
jednak udanie się w podróż niesie za sobą pewne 
ryzyko zmiany mapy i dostosowania jej do terenu 
oraz potrzeb podróżującego. Co jest mapą w naszej 

podróży z szukającym pomocy w zakresie wyboru 
szkoły lub zawodu? 
         Podążając za zmieniającą się mapą szuka-
jącego pomocy, warto pamiętać, że współczesna 
rzeczywistość w obszarze tendencji na rynku pra-
cy, informatyzacji społeczeństwa, globalizacji czy 

rozwoju technologicznego dynamicznie się zmie-
nia. W podróży, w której uczestniczymy z osobą 
wspomaganą, dobrze jest zwrócić uwagę na dosto-
sowanie się do  zmian. Uczymy, że mapa przez całe 
życie wymagać będzie stałej aktualizacji. Umiejęt-
ność czytania i  rozumienia map osób wspomaga-
nych, wymaga od nas odpowiedniego nastawienia, 
otwartości, uważnego słuchania i empatii, a także 

przekazywania informacji zwrotnej (feedbacku). 
Jako doradcy zawodowi lub edukacyjni możemy 
nadać odpowiedni kierunek w procesie pomocy, 
gdy  w  centrum naszego zainteresowania znajdu-
je się mapa radzącego się. W  praktyce wchodzimy  
w świat nadawanych przez niego znaczeń, używane-
go języka i wyrażanych emocji, próbując rozszerzyć 
i pomagając w aktualizacji jego mapy. Skoro wiemy 
już, według której mapy mamy czytać odpowiedni 
kierunek – czas pomyśleć o podróży.
Na pierwszym etapie naszej podróży, kluczowe jest 
nawiązanie dobrego kontaktu z osobami wspoma-
ganymi. Stworzenie życzliwej atmosfery wpływa 
na jakość rozmowy i jej dalszy przebieg. Dopiero, 
gdy  przejdziemy pierwszy „test”, osoba może opo-
wiedzieć nam o tym, co naprawdę jest dla niej waż-
ne. Mówi się czasem, że najważniejsze w spotkaniu 
jest ostatnie pięć minut, kiedy to osoby szukające 
pomocy wnoszą istotne tematy, będąc już „krok od 
drzwi”.
          Udzielając pomocy za każdym razem decydu-
jemy, jaką formę będą przybierać nasze działania. 
Wybór podyktowany może być wieloma czynnika-
mi: potrzebami radzących się, założeniami o  prze-
widywanych korzyściach zastosowania w danej 
sytuacji takiego a nie innego rodzaju działań, lub 

O poradnictwie zawodowym 
i edukacujnym jak o podróży

„Jedyny człowiek, który zachowuje się 
rozsądnie to mój krawiec. Za każdym 
razem, gdy mnie widzi, bierze miarę na 
nowo. Wszyscy inni próbują stosować 
stare miary.” 
                                                                                                                          
                                                   G. Bernard Shaw 
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różnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi. „Spo-
sób ustawienia żagli” może się dynamicznie zmie-
niać w  procesie prowadzonego poradnictwa.
        Zamiast poszukiwać drogi „na skróty”, stańmy 
się badaczami i podążajmy tropami indywidual-
nych ścieżek. Nie znaczy to, że zawsze bezbłędnie 
będziemy interpretować pojawiające się znaki. Jako 
badacze sprawdzamy różne możliwości, najczęściej 
nie  znając rozwiązania. To raczej droga, która „bę-
dzie się tworzyć”, kiedy uruchomimy wrażliwość, 
wykażemy zaangażowanie i skorzystamy z naszej 
wiedzy. Milton Erikson mówił: „Mapa świata każ-
dej osoby jest tak unikalna, jak odcisk palca. Nie 
ma dwóch takich samych ludzi. Nie istnieją dwie 
osoby, które rozumieją to samo zdanie w ten sam 
sposób… Więc kiedy jesteś z ludźmi, nie wkładaj 
ich do swoich konceptów, tego kim powinni we-
dług Ciebie być”. Choć jako doradca zawodowy  
i edukacyjny pozostaję „ukryta w cieniu”, pozwalam 
uruchamiać wewnętrzne zasoby, wyzwalać radość 
życia i kreatywnie odnajdować w okolicznościach 
swoje lepsze „ja”. Stare chińskie przysłowie mówi:  
„Jeśli chcesz być szczęśliwy przez godzinę – utnij 
sobie drzemkę. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez 
dzień – idź na ryby. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez 
miesiąc – ożeń się. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez 
rok – odziedzicz fortunę. Jeśli chcesz być szczęśliwy 
przez całe życie – pomagaj innym z pasją.”

Małgorzata Hrycenko 
doradca zawodowy
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RODZICU – wykorzystaj ćwiczenia usprawnia-
jące motorykę małą, czyli precyzyjnych ruchów 
dłoni i palców. Są to zabawy i ćwiczenia mające 
rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, 
umiejętność chwytu oraz koordynacje pomię-
dzy dłońmi, w późniejszym etapie obejmuje też 
naukę pisania. 
ĆWICZENIA ROZMACHOWE
- rzucanie piłek, woreczków do celu; rzucanie na 
odległość; przeskakiwanie przez skakankę, kółko 
hula hop; przy siedzeniu po turecku przenoszenie 
rzeczy z jednej strony na drugą stronę; przebijanie 
rękoma baniek mydlanych; malowanie na dużych 
powierzchniach pędzlem, rękoma; obrysowywanie 
zapaloną latarką krawędzi sufitu; czołganie się pod 
kocem, kołdrą, po podłodze; naśladowanie lotu 
ptaka, samolotu; naśladowanie szumu kołyszących 
się drzew; rzucanie rzepami/rzutkami do tarczy; 
podbijanie balonu; naśladowanie ruchu wiosłowa-
nia wiosłami, z pomocą kija; rysowanie oburącz  
w powietrzu dużych wzorów np. drzewo, dom, ser-
ce, itp.; rysowanie patykiem na piasku, na dużym 
papierze, po tablicy: lasek, ślimaków, kół, płotków, 
fal, kresek, sinusoid, pętelek, ósemek itp.; pływanie 
„na sucho” – wykonywanie rękoma ruchów jak przy 
pływaniu crawlem, potem jak w stylu grzbietowym 
(po 10 razy każdego ruchu); krążenie ramionami 
(do przodu i do tyłu) – ręce wyciągnięte w bok – na 
wysokości ramion, wyprostowane w nadgarstkach 
i łokciach, wykonują 5 kółek małych, następnie 5 

średnich i 5 dużych, kółka powinny być wykonywa-
ne powoli i płynnie, po odpoczynku, zmienić ko-
lejność i kierunek: 5 dużych, 5 średnich i 5 małych; 
wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy, 
nawoływanie ręką itp.).
ĆWICZENIA ZRĘCZNOŚCIOWE
- przerzucanie piłek, woreczków z ręki do ręki; pod-
rzucanie piłek, woreczków raz prawą raz lewą ręką; 
rzucanie woreczka (piłki) prawą ręką pod lewym 
kolanem i lewą ręką pod prawym kolanem; tocze-
nie piłki do celu; zabawy ze skakanką; pokonywanie 
toru przeszkód; kozłowanie piłki; przenoszenie pi-
łeczki na łyżce.

ĆWICZENIA MANUALNE
- mocne zaciskanie dłoni (zaciskać dłonie w pięści, 
kciuki pozostają na zewnątrz, następnie – rozluź-

niamy dłonie, prostujemy palce – powtarzamy 10 
razy – powoli  i silnie); krążenia dłoni (młynek); 
dociskanie złożonych do siebie dłoni (ręce zgięte 
w łokciach) – policzyć do 3 i rozluźnić (powtórzyć 
10 razy); ściskanie w dłoni kulek z gazet, piłeczek 
różnej wielkości i twardości, przedmiotów o róż-
nej fakturze i twardości; lepienie (z plasteliny, cia-
sta) zwierząt, ludzików, wałeczków; odkręcanie 
słoików; ściąganie i zapinanie spinaczy z ubrania; 
przeciąganie liny; wkręcanie żarówek; zabawa pa-
cynkami; gra w łapki; wałkowanie ciasta.

Joanna Racka - pedagog

TERAPIA RĘKI (CZĘŚĆ PIERWSZA)
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Ostatnie kilka tygodni to dla mnie czas fascy-
nacji metodą pracy, jaką jest Instrumental 
Enrichment prof. Feuersteina. Terapia kogni-
tywna – czyli coś, co ma poprawić myślenie. 

„Nudy” – można by pomyśleć. Ale tylko do mo-
mentu, gdy nie poznamy założeń metody. Ten izra-
elski cudotwórca stworzył wspaniałe narzędzia, 
genialne w swej prostocie. Genialne, bo sięgają do 
najbardziej podstawowych humanistycznych idei 
– „bądź z…”, „podążaj…”, „motywuj do działania, 
ale niczego nie rób za…”.  Szczególnie to cenne w 
dzisiejszym świecie, w którym wszyscy zbyt szybko  
i zbyt łatwo oceniamy, udzielamy  rad i wskazó-
wek… Bo przecież wiemy lepiej, bo chcemy le-
piej…. 
Praca z klientem według metody profesora Feuer-
steina to jasne ustalenie podstawowej i nieodwołal-
nej reguły już w pierwszych chwilach współpracy: 
„ja nie jestem ekspertem”, „ja też nie wiem”, „razem 
będziemy szukać odpowiedzi”. To do razu budzi 
zdziwienie, czasem nawet strach – „no bo jak to? To 
po co ja przychodzę do psychologa – żeby razem się 
czegoś uczyć????...Czy żebym został nauczony?”….
I o zgrozo, okazuje się, że owo odkrywanie i uczenie 
wcale nie jest takie trudne. Ba, czasami jest wręcz 
dziecinnie łatwe. Dlaczego? – bo mamy w sobie 

ogromny potencjał. Po prostu. Każdy  z nas. I cu-
downe w tej metodzie jest to, że każdy nie tylko sam 
do tego dojdzie, ale na dodatek w to uwierzy – i nie 
dlatego, że tak powie mu psycholog, ale dlatego, 
że będzie miał na to niezbite dowody.  Bo metoda 

profesora jest metodą do bólu konkretną, opartą na 
logice i twardych faktach. „Dlaczego tak?” „Skąd 
wiesz?” „Jaki masz na to dowód?” „Jak to spraw-
dzisz?”…. Te pytania powtarzamy nieustannie… 
Dzieci na zajęciach początkowo twierdzą, że my-
ślenie jest potrzebne tylko przy nauce. Jakaż to ra-
dość patrzeć, jak wspólnie odkrywamy, że myślenie 
jednak jest nam potrzebne WSZĘDZIE i ZAWSZE.  
Robiąc kanapkę na śniadanie, wybierając spodnie, 
które dziś włożymy, umawiając się ze znajomymi, 
wybierając film czy grę. Spostrzegamy, analizuje-
my, planujemy, sprawdzamy czy osiągnęliśmy to, 
co chcieliśmy… To właśnie jest myślenie! „Ale jak 
to? To jest myślenie????” – dzieci często są wstrzą-
śnięte, że to TYLKO to. Jak łatwo jest nam wtedy 
coraz mocniej angażować się w działanie, które wy-
daje się być coraz bardziej sensowne, coraz bardziej 
osadzone w codzienności. Naszej codzienności. Bo 
jeśli ćwiczę na zajęciach np. umiejętność jasnego 
spostrzegania czy korzystania z wielu źródeł infor-
macji, to  już wiem, że przyda mi się to i podczas 
łowienia ryb, i podczas przechodzenia na kolejny 
poziom mojej ulubionej gry i podczas wybierania, 
co chcę dostać na Gwiazdkę… A że „przy okazji” 
będę też lepiej radził sobie z zadaniami szkolnymi, 
to już tylko taki drobny efekt uboczny….   
                                     Beata Podlawska - psycholog

Z gabinetu psychologa – terapia  
kognitywna
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Szanowni Państwo.
 Jednym z wielu zadań naszej Placówki jest 
wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i mło-
dzieży, ponieważ troszczenie się o zdrowie psy-
chiczne jest ważne na każdym etapie ich rozwoju. 
Jeżeli nauczymy dzieci rozwiązywania problemów  
i samoakceptacji,  będą one lepiej radzić sobie z wy-
zwaniami w dorosłym życiu. 
 W roku szkolnym 2022/2023 nasz placówka 
zamieściła w swojej ofercie międzynarodowy pro-
gram promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele 
Zippiego”. Program ten kształtuje i rozwija umie-
jętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 
5-8 lat. Ponadto uczy różnych sposobów radzenia 
sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych 
umiejętności w codziennym życiu. Doskonali rów-
nież relacje dzieci z innymi ludźmi. Jest to jedyny 
program, w którym z małymi dziećmi rozmawia 
się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam  
w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Program pokazu-
je także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy 
odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słu-
chanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile. 
W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do ćwiczeń, 
zabaw i rozmów o sprawach  dla nich ważnych,  
o przyjaźni, o zmianach, jakie w nich oraz wokół 
nich zachodzą, o sukcesach i porażkach oraz sposo-
bach radzenia sobie z trudnościami zabawy. Dzieci 
dowiadują się, że same potrafią znaleźć rozwiązanie, 
że to nie jest takie trudne, że warto i można prosić  

o pomoc. Uczą się również okazywać pomoc in-
nym. 
 Program składa się z sześciu części:
1. Uczucia
Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia: 
smutku, szczęścia, złości, radości, zazdrości
i zdenerwowania. Poznają sposoby poprawiania 
własnego samopoczucia.
2. Komunikacja
Dzieci uczą się skutecznej komunikacji: słuchania 
innych, proszenia o pomoc, mówienia tego, co chcą 
powiedzieć nawet w niesprzyjających okoliczno-
ściach.
3. Przyjaźń
Dzieci uczą się, jak nawiązywać i zachowywać przy-
jaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuce-
niem. Ćwiczą, jak mówić przepraszam i jak godzić 
się z przyjacielem po sprzeczce.
4. Rozwiązywanie konfliktów
Dzieci uczą się, co mogą zrobić w sytuacji, gdy ktoś 
je prześladuje lub prześladowane są inne dzieci.
5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą
W tej części rozmawiamy z dziećmi na temat radze-
nia sobie z najtrudniejszą zmianą, jaką jest śmierć 
kogoś bliskiego.
6. Dajemy sobie radę
Podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły 
się w czasie programu, czyli znajdowania różnych 
sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomaga-
nia innym, oraz adaptowania się do nowych sytu-

acji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świę-
towaniem, połączonym z wręczaniem pamiątek  
i dyplomów.
 A kim jest tytułowy Zippi? To postać,  
a konkretnie sympatyczny patyczak, wokół które-
go zbudowane są wszystkie scenariusze spotkań. 
Zippi i jego bohaterowie przeżywają różne emocje 
dobrze znane małym dzieciom, lub które prędzej 
czy później spotkają w swoim dziecięcym, a po-
tem dorosłym życiu. Sytuacje problemowe zawarte  
w programie pokazują dzieciom, że nie ma sytuacji 
bez wyjścia, a z każdej jest właściwie kilka wyjść. 
Każde opowiadanie jest barwnie zilustrowane  
i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, od-
grywanie ról i zabawy. 
 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
Program realizują Katarzyna Małż i Magdalena Fie-
dorczuk.

Katarzyna Małż - pedagog

Przyjaciele Zippiego
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Na początku był…chaos!
Słowa te rozpoczynają jedną z najbardziej 
znanych i najczęściej tłumaczonych ksiąg na 
świecie, czyli Biblię. Ale równie dobrze odzwier-
ciedlają początek mojej pracy na stanowisku 
psychologa w Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Kętrzynie. Przyznam 
szczerze, że nie łączyłam swojej nowej ścieżki 
zawodowej (wszak jestem nauczycielem 
języka polskiego, który niejedną swoją strunę 
głosową już zdarł) z pracą w kolejnej placówce 
oświatowej. Wręcz przeciwnie była ona świa-
tełkiem w tunelu zwiastującym zmianę zawo-
du…

Jednak jedna decyzja i niezwykła rozmowa (ukło-
ny w stronę Pani Dyrektor Marty Kragiel za dar 
przekonywania) zadecydowały o tym, że diagnoza 
psychologiczna oraz rozmowy małe i duże, poważ-
ne i zabawne z moimi podopiecznymi pokazały 
mi, że może jednak jest to dla mnie właściwa droga 
jako psychologa. Początki, jak już wspominałam 
do łatwych nie należały, bowiem szybko okazało 
się, że jak to zwykle bywa wiedza teoretyczna to 
nie to samo co praktyka. Ale przecież to praktyka 
czyni mistrza! Dlatego już zawsze wspominać będę 
pierwsze dzieci, których rodzice zwracali się do 
mnie o pomoc, zadawali mniej lub bardziej trud-
ne pytania, a ja odwołując się do całej posiadanej 
wiedzy starałam się odpowiedzieć najlepiej jak po-

trafiłam, wesprzeć, rozwiać wątpliwości, podnieść 
na duchu… Pamiętam również swoje rozterki, wąt-
pliwości, a czasami bezsenne noce upływające pod 
wieloma znakami zapytania: co jeszcze mogłabym 
zrobić? A może gdyby zrobić to inaczej? Co zrobić, 
żeby było….? I jak na litość boską napisać najlepszą 
opinię pod słońcem??? 

I jako osoba od lat pracująca w systemie oświaty 
(którą jak mogłoby się wydawać niewiele jest już w 
stanie zdziwić) odkryłam codzienną, uważną, zaan-
gażowaną pracę specjalistów naszej Poradni, którzy 

w najlepiej pojętym interesie dzieci i młodzieży wy-
posażają ich w różnego rodzaju dokumenty (czyli 
magiczne glejty), z którymi meldują się w swoich 
szkołach, aby móc uczyć się łatwiej, lepiej, efektyw-
niej... Dziś mogę powiedzieć, że od roku mam za-
szczyt i przyjemność należeć do tego grona. Wiem, 
że wielu rzeczy muszę się jeszcze nauczyć, licząc na 
cierpliwość i stoicki spokój moich koleżanek. Ale 
mam nadzieję, że moja praca, umiejętności oraz 
ciągle zdobywane doświadczenie będą służyły tym, 
którzy najbardziej tego potrzebują, czyli dzieciom  
i ich rodzicom.
Tak, nie jest łatwo…
Tak, bywają dni, gdy ciężko jest zostawić za sobą 
troski, zmartwienia, niepokoje, pytania i wątpliwo-
ści rodziców i dzieci oraz moje własne…
Tak, czasami mruczę pod nosem: i na co była ci ta 
cala psychologia…
I właśnie wtedy, gdy jest szczególnie trudno, a zmę-
czenie, bezradność, brak czasu, bolesne zderzenie z 
niewydolnym systemem, w którym ciągle brakuje 
specjalistów tak bardzo dają się we znaki, zdarza-
ją się te cudowne chwile: westchnienie ulgi zmar-
twionego rodzica, pierwszy uśmiech nastolatka 
walczącego z depresją, łzy dziecka, które płacze, bo 

w końcu może…
I wtedy myślę: właśnie po to była ci ta psycholo-
gia…. 

Wioletta Drężek – Bołtruczek - psycholog
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Moje pierwsze dni w Poradni – zapiski 
początkującego pedagoga
Jeden artykuł napisałam, to i drugi musi jakość 
pójść. Tym razem zostałam poproszona o napi-
sanie paru słów o moich pierwszych wrażeniach 
związanych z pracą w poradni. Jak większość 
z Was wie, oprócz tego, że jestem nauczycie-
lem edukacji wczesnoszkolnej, to od tego roku 
szkolnego również pedagogiem w Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Pewnie niektórzy zastanawiają się po co mi kolejna 
praca, skoro już pracuję. Otóż dobre pytanie. Ja-
sne, że uwielbiam swoja pracę w szkole, swoje małe 
„tygryski”… natomiast potrzebowałam czegoś wię-
cej. Uświadomiłam sobie, że może czas na zmiany. 
Mam 40 lat i mogę jeszcze coś od siebie zaoferować. 
I wtedy pojawiło się ogłoszenie. Na początku pomy-
ślałam: ja i poradnia, przecież nic nie umiem. Po-
tem zrozumiałam, że może to jest okazja, żeby spró-
bować. Stało się, złożyłam CV i zostałam przyjęta. 
Oczywiście pierwsze wrażenia, że będę pracowni-
kiem poradni, były zachwycające. Obdzwoniłam 
wszystkich znajomych, nie po to, żeby się pochwa-
lić, tylko z tej radości. Pierwszego dnia w „nowej” 
pracy była rada pedagogiczna (myślę sobie ok., to 
znam ze szkoły, będzie spoko). No nie było… Słu-
chałam uważnie dyskusji, ale kompletnie nie wie-

działam, o czym jest mowa. To jeszcze nic. Po paru 
minutach dowiaduję się, że dostaję do prowadzenia 
zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziec-
ka i za chwilę przychodzą rodzice, żeby podpisać do-
kumenty oraz umówić terminy spotkań. Myślałam, 
że stamtąd ucieknę. Jakie WWR, rodzice, zajęcia, 
spotkania…? Strach w moich oczach był ogromny, 
ale cóż, muszę temu podołać, lepiej-gorzej, ale mu-
szę. I rzeczywiście spotkanie z rodzicami przebiegło 
w bardzo miłej atmosferze, podpisali dokumenty, 
umówiliśmy się na spotkania i byłam zadowolona, 
że sobie poradziłam. Następnego dnia przyszłam do 
pracy, przywitałam się z moimi nowymi koleżanka-
mi i poszłam do pokoju, który stał się moim gabi-
netem. Wiedziałam, że pokój będę dzieliła z osobą 
o wielkim sercu, więc byłam spokojna. Kiedy się z 
Gosią (bo tak ma na imię moja kumpela z pokoju) 
spotkałam, ona wierzyła we mnie, jak nikt inny. Co-
dziennie mi powtarzała, że dam radę, że początki są 
trudne, że muszę uwierzyć w siebie. Tu muszę się 
przyznać; w domu były łzy, w pracy uśmiech, ale 
przecież sama chciałam. Pewnego dnia zaczęłam 
rozmawiać z koleżankami pracującymi w poradni 
od bardzo dawna. Pewnie widziały moje zagubie-
nie i strach w oczach. Wtedy poczułam, że każda 
z nich chce mi pomóc. W Poradni nie usłyszałam 

nigdy: „nie pomogę, nie wytłumaczę, nie pokażę…” 
Od tamtej pory przychodzę do pracy spokojna, bo 
nawet jeśli nie umiem czegoś zrobić (a wiele rze-
czy nie potrafię),  to nieważne do kogo pójdę, każdy 
znajdzie czas, żeby mnie wesprzeć. 
I z tego miejsca chciałabym każdej z osobna bardzo 
podziękować za poświęcony czas, cierpliwość i wy-
rozumiałość. Dziewczyny jesteście wielkie!!! Pani 
dyrektor Marcie dziękuję za zaufanie i za chęć po-
znania mojej osoby i wiary w to, co potrafię. Mam 
nadzieję, że będziemy mogły przepracować ze sobą 
nie tylko rok, dwa, a wiele długich owocnych lat. 

Aneta Żejmo - pedagog
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Małymi krokami do przodu
Nazywam się Magdalena Fiedorczuk i jestem 
pedagogiem w Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Kętrzynie.

Przygodę z Poradnią rozpoczęłam we wrześniu 
2014 r. jako stażystka na stanowisku „pracow-

nik biurowy”. Dzięki pracy w sekretariacie pozna-
łam Poradnię i specyfikę jej działania od podszew-
ki. I dobrze mi tam było, lubiłam swoją pracę - pani 
z sekretariatu :) Do momentu, aż Ktoś mi nie po-
wiedział, że powinnam spróbować czegoś innego, 
że powinnam się rozwijać...i tak, choć pełna obaw  
i niepewności czy dam radę, czy sobie poradzę, 
podjęłam wyzwanie  i rozpoczęłam staż na stano-
wisku „nauczyciel stażysta”.
 Dziś jako nauczyciel kontraktowy roz-
poczynający awans na nauczyciela mianowanego 
mogę powiedzieć, że nie żałuję podjętych kroków. 
Lubię swoją pracę, jako diagnosta, ale także jako te-
rapeuta prowadzący zajęcia indywidulane i grupo-
we z dziećmi małymi i tymi trochę większymi. Nic 
nie wywołuje większego uśmiechu na mojej twarzy 
niż „moje dzieci” przekraczające próg poradni i wo-
łające wesoło „dzień dobry pani pedagog” :).
 W swojej pracy wspieram także rodzi-
ców - ZAANGAŻOWANI to grupa wsparcia dla 
rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. Spotkania organizowane są raz  
w miesiącu. Aby być jeszcze bardziej otwartym na 
potrzeby dzieci i ich rodziców, cały czas staram się 

podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w szko-
leniach - w październiku ukończyłam kurs Johan-
sena JIAS do indywidulanej stymulacji słuchu. Od 
niedawna jestem trenerem programu „Przyjaciele 
Zippiego” i od stycznia program ten będzie realizo-
wany w przedszkolach....
 Dużo już za mną, ale myślę, że jeszcze wię-
cej przede mną :) dziękuje Wszystkimi, którzy we 

mnie wierzą i „pchają mnie do przodu”.
 A z okazji obchodów 50-lecia Naszej Pla-
cówki Drogie Koleżanki życzę Nam nieustannych 
sukcesów zarówno prywatnych, jak i zawodowych 
oraz cudownej atmosfery w pracy na następne 
wspólne lata :)

Magdalena Fiedorczuk - pedagog
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W latach 2003-2020 zostałam Dyrektorem 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Kętrzynie. W sumie w Poradni prze-
pracowałam 38 lat na stanowisku psychologa. 
W 2003r. Poradnia została przeniesiona z ul. 
Powstańców W-wy 3 do nowo odremontowane-
go budynku przy ulicy Pocztowej 11.

Na przestrzeni 17 lat zaszły istotne zmiany me-
rytoryczne i formalne w zakresie funkcjono-

wania Poradni. Od 2004 roku zostały wprowadzone 
nowe standardy pracy. Poradnia miała być oceniana 
w kilku obszarach oraz wprowadzono zewnętrzną i 
wewnętrzną ewaluację pracy Poradni. Oprócz dzia-
łalności statutowej, czyli zadań związanych z dia-
gnozą, orzecznictwem i działalnością terapeutyczną 
zaczęto realizować różne programy. W roku 2006 
Poradnia brała udział w programie ministerialnym: 
„Program wspomagania szkół i placówek przez 
poradnie psychologiczno- pedagogiczne w wycho-
waniu i profilaktyce. Wspierać i być wspieranym”. 
Celem programu było wypracowanie lokalnych 
propozycji i skuteczniejszych form współpracy Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicznych ze szkołami 
i placówkami.  W przedsięwzięciu udział brało sie-
dem Poradni z województwa warmińsko –mazur-
skiego. Nasz program autorski nazywał się „Rośnij 
wysoko” i był prowadzony przez okres czterech lat 
na terenie naszego powiatu. Zwieńczeniem tego 
projektu jest książka sfinansowana przez MEN, sta-
nowiąca pomoc dla nauczycieli, terapeutów i stu-
dentów.
Następny program ogólnopolski, który realizo-
waliśmy od 2005 roku jako pierwsi w powiecie, to 
był program Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
przeznaczony dla dzieci  z niepełnosprawnościami. 
Dzieci uzyskały pomoc psychologiczną, pedago-
giczną, logopedyczną, rehabilitacyjną, a my pienią-
dze na zakup pomocy dydaktycznych i wyposaże-
nie sal terapeutycznych, m.in. dzięki tym środkom 
otworzyliśmy salę integracji sensorycznej z atesto-
wanym sprzętem sensorycznym.
Kolejny realizowany program w Poradni to pro-
gram „Za życiem”. Decyzją Starosty przy Poradni 
utworzono także OKRO (Ośrodek koordynacyj-
no-rehabilitacyjno-opiekuńczy), w ramach którego 

zaczęto realizować program  „Za życiem” przezna-
czony dla dzieci.
W 2020 roku Poradnia, jako jedna z niewielu, 
uczestniczyła w pilotażowym projekcie mającym na 
celu przygotowanie kadry Poradni do prowadzenia 
diagnozy funkcjonalnej, który oparty był o Między-
narodową klasyfikację funkcjonowania niepełno-
sprawności i zdrowia (ICE).
W latach 2004-2016 funkcjonował przyjazny po-
kój wysłuchań dzieci i młodzieży dotkniętej prze-
mocą czyli „Niebieski Pokój”. Nasi psychologowie 
wspierali dzieci podczas spotkań z prokuratorami, 
sporządzali opinię na potrzeby sądu oraz udzielali 
wsparcia i terapii na terenie poradni.

(wysłuchała i spisała Elwira Nowicka – logopeda)

Wspomnienia pani Sabiny Syroki – 
z działalności Poradni w latach 2004-
2020



Strona 16

PE
D

A
G

O
D

ZY
 Z

 P
A

SJ
Ą

Wywiad z Panią Haliną Grochowską – 
pierwszym Dyrektorem Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Kętrzynie
Była Pani pierwszym Dyrektorem Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie:
- Kiedy powstała poradnia?  
– Poradnia powstała 2 stycznia 1972r. Była to pierw-
sza poradnia w Kętrzynie. Do tej pory nie było żad-
nej takiej placówki. W tym czasie w województwie 
olsztyńskim było bardzo niewiele tego typu porad-
ni. Najbliższa znajdowała się w Mrągowie. Przy or-
ganizacji najwięcej pomocy otrzymywaliśmy z tej 
poradni. Początkowo była to troszeczkę taka praca 
„na ugorze”, ponieważ zostałam dyrektorem po-
radni, nie mając właściwego miejsca do pracy, ja-
kichkolwiek pomocy dydaktycznych, itp. Wszystko 
trzeba było organizować, „ściągać” z całego woje-
wództwa. Wtedy właśnie korzystaliśmy najbardziej 
z pomocy poradni mrągowskiej i wojewódzkiej;

- Pod jaką nazwą funkcjonowała poradnia? 
– Nazwa ewaluowała przez lata - pierwsza nazwa 

to Poradnia Wychowawczo-Zawodowa – do 1985 
roku (początkowo najbardziej skupiona na porad-
nictwie zawodowym) – następna nazwa to Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna - do 1994 roku i 
ostatecznie: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna – chyba do chwili obecnej. Cieka-
wostką jest, że zmieniały się też miejsca, w których 
się ona znajdowała - najpierw mieściła w obecnym 
Starostwie Powiatowym, następnie w Ratuszu Miej-
skim - kolejne miejsca to: obecny  Urząd Skarbowy, 
następnie budynek apteki „Remedium”, budynek 
Muzeum - ul. Powstańców Warszawy, a obecnie 
mieści się przy ul. Pocztowej;

- Czym się Pani kierowała, zakładając taką porad-
nię na terenie Kętrzyna, czy widziała Pani taką 
potrzebę, obserwując szkoły, czy jakiś impuls to 
spowodował?
– Wtedy byłam etatowym pracownikiem ZHP - 

komendantką Hufca, miałam pracę i po odejściu z 
Hufca z uwagi na małe dziecko, musiałam się zająć 
pracą bardziej stabilną - na miejscu. Ponieważ z wy-
kształcenia jestem pedagogiem, a w Kętrzynie ist-
niała potrzeba zorganizowania poradni. Inspektor 
Oświaty wystąpił z propozycją założenia  poradni i 
objęcia funkcji kierowniczej. Z racji swoich studiów 
mogłam taką funkcję pełnić. Musiałam w między-
czasie jeszcze podjąć dodatkowe podyplomowe 
studia, min. jeżeli chodzi o kierowanie poradnią 
i placówkami oświatowymi. Także to nie był jakiś 
impuls, a taką potrzebę (w tym momencie) chyba 
najbardziej widzieli nauczyciele, rodzice i wydział 
oświaty, ponieważ z tymi wszystkimi problemami, 
które później „załatwiała”, prowadziła poradnia, 
nauczyciele zwracali się właściwie do metodyków, 
którzy przyjeżdżali z zewnątrz. Nawiązaliśmy kon-
takty z Mrągowem i wojewódzką poradnią, bo były 
to jedyne miejsca, gdzie mogliśmy cokolwiek uzy-
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skać do pracy. Długo przeglądałam wszystkie akta, 
dokumenty, żeby wiedzieć, co trzeba mieć, aby za-
łożyć taką poradnię. Oprócz dydaktycznych spraw 
trzeba było zadbać jeszcze o sprawy urzędowe, np. 
opracować statut poradni i zgromadzić dokumenty, 
jakie wtedy obowiązywały, jak również pomoce dy-
daktyczne; 
   
- Ilu pracowników było zatrudnionych w począt-
kowym okresie istnienia poradni? 
– Właściwie rozpoczęłam pracę sama. Mieściliśmy 
się wtedy w jednym z lokali Starostwa Powiatowego. 
Pierwszym pracownikiem (psychologiem) była Pani 
Maria Sz., która przyjeżdżała do nas z Korsz. Potem 
była jeszcze sekretarka Pani Maria S. Wspólnie za-
częłyśmy kompletować wszystkie dokumenty, testy, 
itd. Nie mogłyśmy wtedy wykonywać żadnych ba-

dań, bo nie miałyśmy po prostu na czym pracować, 
posiadałyśmy bardzo mało testów, sprawdzianów, 
itp., jednakże rozpoczęłyśmy pracę. Pani psycholog 
badała testem WISC-R, bo to była jedyna pomoc, 
którą miałyśmy. Nieco później z poradni mrągow-
skiej i olsztyńskiej (wojewódzkiej) otrzymałyśmy 
sprawdziany z poszczególnych przedmiotów, np.  
z języka polskiego, matematyki  - na różne klasy - i 
to była wtedy taka podstawa, którą zajęłyśmy się; 

- Jakich problemów dotyczyły pierwsze zgłosze-
nia? 
– Na samym początku pracy poradni zgłaszano się, 
przede wszystkim, z problemami dydaktycznymi 
i trudnościami wychowawczymi. Z trudnościami 
dydaktycznymi mogłyśmy wtedy lepiej sobie po-
radzić, bo przynajmniej miałyśmy jakieś spraw-
dziany, natomiast z problemami wychowawczymi 
było trudniej, bo one głównie ograniczały się do 
rozmów, które teraz nazwalibyśmy „terapią”, np. 
rozmowy z nauczycielami, jeśli to były trudności 
wychowawcze w szkole, czy rozmowa z rodzicami, 
jeżeli to były trudności w domu lub i z rodzicami,  
i z nauczycielami. Chodziliśmy do szkół na spotka-
nia. I tak powoli zaczęliśmy zatrudniać więcej pra-
cowników. Przenieśliśmy się do kolejnego miejsca 
i zbieraliśmy pomoce, urządzenia, które przyda-
wały się do badań, np. przy wyborze zawodu - te-
sty papierowe, urządzenia do określania szybkości 
spostrzegania, itp. Liczba pracowników też powoli 
zaczęła się zwiększać (psycholodzy, pedagodzy, lo-
gopeda). Badałyśmy dzieci przedszkolne, np. late-
ralizacja, wcześniejsze rozpoczęcie nauki  w szkole, 
dzieci z podstawówek (trudności dydaktyczne, wy-

chowawcze, badania zawodoznawcze, itd.). Często 
wyjeżdżałyśmy do szkół w teren, itd. Podejmowa-
nych działań było dużo i różnych. Ostatecznie, pod 
koniec mojego urzędowania, pracowało około dzie-
sięciu osób; 

- Co Pani najmilej wspomina z pracy w poradni? 
– Najlepiej chyba wspomina się momenty, kiedy 
coś „wyszło”, np. pomogło, zapobiegło się jakimś 
problemom dydaktycznym, czy wychowawczym. 
Miłym osiągnięciem było zadowolenie dzieci, ich 
radość, efekty pracy na prowadzonych zajęciach, 
jeżeli czegoś się nauczyły, co sprawiało im trudność; 

- Ile lat była Pani Dyrektorem Poradni i jakie 
wnioski nasuwają się Pani po wielu latach pracy?
 – Od 1972 roku do 1992, czyli 20 lat. A wnioski? - 
zawsze brakowało nam psychologów i to z różnych 
dziedzin, poradnie lepiej by funkcjonowały, żeby 
tego typu fachowców było więcej, szczególnie po-
trzebna jest właśnie terapia, bardzo dużo terapii – 
nie znaczy to jednak, że mniej ważna jest diagnoza 
(i jedno, i drugie jest potrzebne, ale terapii więcej); 

- Co poradziłaby Pani obecnym pracownikom 
Poradni, dyrekcji? 
– Jak najwięcej kontaktów z rodzicami, żeby to nie 
tylko była jednorazowa rozmowa po badaniu, ale 
utrzymywanie stałego kontaktu, kierowanie spra-
wą tego dziecka – tak jakby „iść” za tym dzieckiem, 
kontrolować, co się z nim dzieje. Tak zorganizować 
pracę pracowników, żeby można było śledzić losy 
badanych dzieci. Według mnie, jest to bardzo waż-
ne. 
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„50 lat minęło …..”
50 lat minęło, jak jeden dzień,
Naszym wspomnieniom nadszedł dzisiaj 
czas,
Na karuzeli życia kręcimy się,
A tutaj nagle się zatrzymał czas.
         
Psycholodzy kombinują,
Od lat dusze torturują,
I te małe , i te duże,
Gdy w ich głowach widzą burze.

Refren: 50 lat minęło, jak jeden dzień …
            
Pedagodzy serc nie mają,
Dużo ćwiczeń tu zadają,
Ale też nie oceniają,
Tylko dzieci wspomagają.

Refren: 50 lat minęło, jak jeden dzień … 

Logopedzi buzie krzywią,
Dziwne miny pokazują,
Język łamią wierszykami,
Żebyś mówił już zdaniami.

Refren: 50 lat minęło, jak jeden dzień … 

Dyrektorów kilku buło,
W liczbie pięciu się zmieściło,
Rządy swoje wprowadzali,
O Poradnię naszą dbali.
50lat minęło to piękny wiek,
Na drugie tyle dzisiaj szykuj się,
Dziś nas czas pogania, trzeba gonić drania,
Bo dużo jeszcze do zdziałania.
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