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Jubileusze to ważne momenty w historii jednostek i całych społeczeństw. Są one 
jak kamienie milowe, odmierzają bowiem miniony czas; jak znaki na drodze, obrazujące 

triadę wyznaczoną przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wobec których, nie 
sposób przejść obojętnie, bowiem ilekroć je mijamy skłaniają do refleksji,  

do zastanowienia, do podsumowania chlubnych kart historii i planowania ważnych 
wydarzeń. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Wołowie realizując swoją misję, w codziennej pracy bazuje na tych trzech 
odmiennych perspektywach czasowych. Przeszłość stworzyła placówkę taką jaką jest 

teraz, to jak funkcjonuje jak jest postrzegana przez innych, to ogromny bagaż 

doświadczeń gromadzony i uskuteczniany przez wiele lat. W teraźniejszości drzemie 

potencjał zmiany. Przyszłość natomiast wskazuje drogę podjęcia nowych wyzwań, 

wytaczania śmiałych, ambitnych celów w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój 
placówki. Szczęśliwi ludzie to tacy, którzy jednocześnie są zadowoleni z przeszłości, 

cieszą się teraźniejszością i robią plany na przyszłość. Niewątpliwie dzień  
18 czerwca 2015r. i odbywające się tego dnia święto powiatowej edukacji – Jubileusz 

10-lecia Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Wołowie - uczynił pracowników i współpracowników PCEiPPP w Wołowie ludźmi 

szczęśliwymi i spełnionymi. Odnotowanie na kartach historii okrągłego Jubileuszu  
10 - lecia istnienia placówki edukacyjnej to szczególny dzień. Jego istota jednak nie 

wyraża się w liczbie, lecz niewątpliwie w jakości realizowanej każdego dnia, za co 
placówka w Roku Jubileuszowym otrzymała zaszczytny tytuł PLACÓWKI 

AKREDYTOWANEJ z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  
Jubileusz 10- lecia Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno  

- Pedagogicznej w Wołowie podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich  

- uroczyste obchody Jubileuszu, odbyła się w Wołowskim Ośrodku Kultury. Natomiast 

druga w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie – uroczysta Sesja Rady 

Powiatu Wołowskiego.  

Na Jubileuszu swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Pani Joanna Bronowicka – Wicewojewoda 

Dolnośląski, przedstawiciele Powiatu Wołowskiego: Pani Teresa Maślanka  

– Przewodnicząca Rady Powiatu Wołowskiego, Pan Maciej Nejman – Starosta 



Wołowski, Pan Władysław Boczar – Wicestarosta Wołowski, przedstawiciele Gminy 

Wołów: Pan Dariusz Chmura – Burmistrz Gminy Wołów, przedstawiciele Gminy 

Brzeg Dolny: Pan Paweł Pirek – Wiceburmistrz Brzegu Dolnego, przedstawiciele 

Gminy Wińsko: Pani Jolanta Krysowata-Zielnica – Wójt Gminy Wińsko. Uczestnikami 

uroczystości byli również członkowie zarządu Rady Powiatu w osobach: Pani Urszula 

Wojtyło, Pani Wioletta Krakowska, Pan Wojciech Adamczak, Pan Józef Szumilas - 

Przewodniczący Powiatowej Komisji Edukacji. Na uroczystość przybyli także 

Przewodniczący Rad Miejskich: Pan Janusz Dziarski – Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Wołowie oraz Pan Maciej Kiałka – Przewodniczący Rady w Wińsku, a także 

Przewodniczący Komisji Edukacji w Wińsku – Pan Daniel Moczydłowski, Radni Rad 

Miejskich w Wołowie, w Brzegu Dolnym i w Wińsku. W uroczystości uczestniczyli 

ponadto Pani Halina Łosiewicz - Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 

w Wołowie, Pan Robert Stępień – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie, 

Pan Paweł Czarny – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, dyrektorzy 

wojewódzkich placówek edukacyjnych: Panią Małgorzatę Matusiak  –dyrektor 

Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu reprezentował 

Pan Paweł Nowak, Pani Lucyna Kurowska – Trudzik – dyrektor Dolnośląskiej 

Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, Pan Mariusz Mielcarek – dyrektor Biura 

Dotacji Rozwojowych  we Wrocławiu. Swoją obecnością zaszczycił także pierwszy 

dyrektor PCEiPPP w Wołowie Pan Tadeusz Ławicki, dyrektorzy Dolnośląskich 

Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w osobach: Pani Grażyna Kmiecik z Milicza,  

Pani Grażyna Dłubakowska z Oleśnicy, Pani Halina Klebanowicz z Lwówka 

Śląskiego, Pani Cecylia Śmieszkowska z Trzebnicy, Pan Kazimierz Karst ze 

Złotoryi. Licznie przybyli także dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele placówek 

z terenu powiatu wołowskiego. Przybyli przedstawiciele Uczelni Wyższych: Rektor 

Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie ks. Jerzy Madera oraz ks. Aleksander 

Jasiński – ekonom tejże uczelni, przedstawiciele Wyższej Szkoły Komunikowania 

Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie w osobie: Pan dr Jan 

Bromski – pracownik naukowy uczelni, Pan dr Marek Grzelewski- pełnomocnik 

Rektora uczelni, Pan Cezary Bedka – pełnomocnik uczelni, reprezentant 

Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Równem na Ukrainie. 

Gośćmi uroczystości byli także europejscy partnerzy współpracujący z placówką, 

delegacja z Poradni Wychowawczych w Powiecie Harburg w Dolnej Saksonii.  

Na uroczystości zaszczycili swoją obecnością Pan Krzysztof Olejarnik - zastępca 

Komendanta Powiatowej Policji w Wołowie, Pan Wojciech Maciejewski  

- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, Pan Henryk 

Bajewicz - Prezes Stowarzyszenia Podkamień, Pani Marzena Osobińska-Rajca  

- dyrektor Regionalny Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Pani Anna Cepok 

- Dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury. 

Przybyłych gości powitała Pani Krystyna Adaśko, dyrektor Powiatowego 

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie tym samym 

inaugurując uroczystości jubileuszowe 10-lecia placówki. Po uroczystym 

wprowadzeniu, Pani Krystyna Adaśko zaprezentowała i omówiła historię, rozwój  



i osiągniecia placówki, wypracowane w ostatniej dekadzie. Jednym z elementów 

programu tej doniosłej uroczystości było uroczyste wręczenie nagród Jubileuszowych. 

Pani Krystyna Adaśko – dyrektor PCEiPPP w Wołowie wyróżniła i podziękowała za 

współpracę pracownikom Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie wręczając następujące nagrody w Roku Jubileuszowym:  

 Brązowy krzyż zasługi dla Małgorzaty Urban - wicedyrektora Powiatowego 

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, 

 Złoty medal za długoletnia służbę - dla Ewy Stróżyk - psycholog z Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie, Przewodniczącej Zespołu 

Orzekającego, 

 Zloty medal za długoletnią służbę dla Urszuli Bajewicz - kierownik Biblioteki 

pedagogicznej w Wołowie, 

 Srebrny medal za długoletnią służbę dla Małgorzaty Wcisło - pedagog  

z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie w Wołowie, 

 Srebrny medal za długoletnią służbę dla Doroty Kasycz-Bejnar - psycholog  

z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Brzegu Dolnym, 

 Brązowy medal za długoletnią służbę dla Iwony Grabowieckiej - pedagog  

z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu Dolnym 

 Brązowy medal za długoletnią służbę dla Małgorzaty Tokarczyk - pedagog  

z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie 

 

Nagrodę dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno  

- Pedagogicznej w Wołowie w Roku Jubileuszowym za wzorową pracę w zakresie 
edukacji w obszarach dydaktyki, wychowania, pomocy psychologiczno  
- pedagogicznej, kształcenia i doskonalenia nauczycieli otrzymały następujące osoby: 

 Ewa Książczyk - doradca metodyczny nauczania języka polskiego 

 Izabela Michońska - doradca metodyczny nauczania przedmiotów zawodowych 

 Beata Gryga - doradca metodyczny nauczania matematyki  

 Ewa Nowak - doradca metodyczny nauczania języków obcych 

 Elżbieta Kosmala - Łączka - psycholog Poradni P-P w Brzegu Dolnym 

 Małgorzata Klemens - pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie 

 Alina Grejner - psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

 Anna Derejczyk - psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

 Agnieszka Jarosz - nauczyciel bibliotekarz 

 Anna Kempińska - sekretarz centrum 

 Kinga Wojnarowska - specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń 

 Jadwiga Wolanik -  pracownik obsługi centrum 

Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu PCE i PPP w Wołowie za pracę na rzecz placówki 
otrzymali: 

 Dagmara Głuszczyńska - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego  

i edukacji wczesnoszkolnej  

 Ewelina Gross - doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych  

 Wiktor Mikucki - doradca metodyczny nauczania historii  



 Marta Wachna - psycholog  

 Magdalena Zielińska-Stec - logopeda  

 Maria Buśko - psycholog  

 Barbara Ulatowska - logopeda  

 dr Mirosława Kuliniak - pediatra  

 Iwona Koliczko - dogoterapeuta  

 Agnieszka Gnatiuk - pedagog  

 Dagmara Danielczyk-Słomian - psycholog  

 Anna Perekietka - pedagog  

 Ilona Drogoń -psycholog  

 dr Ludwika Długosz-Kostecka - neonatolog, pediatra  

 Beata Lesiewicz – sekretarz poradni 

 Katarzyna Fęglerska – specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń 

 

Po uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień pokaz niesamowitego talentu  

a także kunsztu gry na fortepianie zaprezentował Gracjan Szymczak, wybitny 

międzynarodowej sławy pianista. Wykonane w perfekcyjny i wręcz mistrzowski sposób 

utwory Chopinowskie zachwyciły uczestników, przenosząc zgromadzonych  

w niecodziennych świat dźwięków, idących za nimi wrażeń i refleksji. Z całą 

stanowczością zaprezentowany repertuar zachwycił nie tylko wytrawnych miłośników 

muzyki klasycznej. 

W trakcie uroczystości wyemitowany został film obrazujący działania  

i ważne wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim 10-leciu Powiatowego Centrum 

Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie. Na szczególną uwagę 

zasługuje fakt, iż autorem filmu byli pracownicy PCEiPPP w Wołowie. Ponadto 

zaprezentowano film związany z realizacją projektu „Kompleksowy system doskonalenia 

nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 

beneficjentem był Powiat Wołowski, natomiast realizatorem Powiatowe Centrum 

Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie w latach 2013-2014. 

Dodatkowo przez cały czas trwania Jubileuszu miała miejsce wystawa 10 posterów 

prezentujących każdą jednostkę wchodzącą w skład PCEIPPP w Wołowie tj. Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Wołowie i w Brzegu Dolnym oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Wołowie.  

Na poszczególnych posterach zawarte zostały także osiągnięcia, którymi placówka może 

poszczycić się na arenie ogólnopolskiej a mianowicie: Akredytacja – tytuł nadany 

przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pierwszej powiatowej placówce na 

Dolnym Śląsku, prestiżowy tytuł Miejsca Odkrywania Talentów nadany przez 

Ministra Edukacji Narodowej, Granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, których 

organizatorem i koordynatorem na Dolnym Śląsku było PCEIPPP w Wołowie: 

„Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich” oraz „Śladami Ojców 

Naszych na Wileńszczyźnie”. Ostatnie dwa plakaty prezentowały efekty pracy Sieci 



Współpracy i Samokształcenia oraz efekty Rocznych Planów Wspomagania 

wypracowane w ramach wspomnianego wyżej projektu. Każdy ze zgromadzonych  

w tym dniu gości otrzymał pamiątkową rycinę, na której przedstawiony był budynek 

Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

wykonany przez Panią Danutę Arendalską- lokalną artystkę. Każdy uczestnik otrzymał 

także liczne materiały o placówce. Bardzo miłych akcentem uroczystości były 

podziękowania, które na ręce Pani Krystyny Adaśko – dyrektor PCEIPPP w Wołowie 

złożyli zaproszeni goście, gratulując chlubnego jubileuszu i życząc kolejnych takich 

znaczących dziesięcioleci.   

Druga część uroczystości jubileuszowych odbyła się w Sali Sesyjnej Starostwa 

Powiatowego w Wołowie. Oprócz Jubileuszu 10-lecia PCEIPPP obchodzono tutaj także 

drugi jubileusz – Jubileusz 5-letniej oficjalnej współpracy pomiędzy Powiatowym 

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie i Poradniami 

Wychowawczymi w Buchholz i w Winsen. Poradnie merytorycznie współpracują ze sobą 

natomiast już od 7 lat. Głównym celem zaplanowanej uroczystej Sesji Rady Powiatu 

Wołowskiego było podsumowanie współpracy a także proklamacja umowy partnerskiej 

pomiędzy Powiatem Wołowskim reprezentowanym przez Macieja Nejmana – 

Starostę Wołowskiego i Powiatem Harburg reprezentowanym przez Kai 

Uffelmanna – Wicestarostę Powiatu Harburg; pomiędzy Powiatowym Centrum 

Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie reprezentowanym 

przez Krystyną Adaśko – Dyrektor PCEiPPP w Wołowie i Poradniami 

Wychowawczymi w Powiecie Harburg z siedzibą w Buchholz i w Winsem 

reprezentowanymi przez Gabriele Pape – Kierownika Poradni Wychowawczych  

w Powiecie Harburg.  Każdy element uroczystości został dokładnie omówiony  

i zaprezentowany licznie zgromadzonym uczestnikom zarówno w języku polskim jak  

i w języku niemieckim. Po podpisaniu umowy wspólnie określono cele i plany na 

najbliższe lata. 

Podsumowując, z całą stanowczością stwierdzić można, że Jubileusz 10-lecia 

centrum, to czas bardzo wytężonej pracy, wdrażania zmian w zakresie jakościowego 

funkcjonowania Centrum. Z perspektywy ów 10 lat wyłania się właściwie obrany 

kierunek rozwoju placówki, który przez te lata wspólnie z kadrą przy wsparciu Organu 

Nadzoru Pedagogicznego, Organu Prowadzącego - Powiatu Wołowskiego, Gmin Wołów, 

Brzeg Dolny, Wińsko, placówek oświatowych i instytucji współpracujących, może 

poszczycić się prestiżem i uznaniem na terenie Powiatu Wołowskiego, Dolnego Śląska,  

a także na arenie edukacji ogólnopolskiej i międzynarodowej.  

Tegoroczny Jubileusz jest ukoronowaniem 10- letniej pracy całego zespołu 
pracowników, współpracowników centrum, zarówno merytorycznych jak  
i administracyjnych – ambasadorów Centrum, którzy każdego dnia aktywnie i zapałem 
pracują z należytą starannością i skrupulatnością. Jest także dla nas okazją do pokazania 
wizerunku PCEiPPP w Wołowie jako nowoczesnej i prestiżowej placówki. Nie sposób 
wyliczyć wszystkich osób zasłużonych dla wołowskiego Centrum. Za nami lata historii, 

mnogość wydarzeń, różnorodność osób. Dziś jest wyjątkowa okazja, by wszystkim 
Państwu i każdemu z Państwa, pracownikom, współpracownikom i przyjaciołom 



Centrum, którzy wspierali nas i darzyli życzliwością osobiście powiedzieć słowo – 

DZIĘKUJĘ. Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do rozwoju naszej placówki, 

składam wyrazy wdzięczności, z zaproszeniem do dalszej współpracy, na kolejne  
10 lat…                                                              

                                  

                                      Z wyrazami należnego szacunku 
                                                                Krystyna Adaśko dyrektor 

 Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej   
w Wołowie 


