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samych siebie, do tego, co robi-

cie. Miłej lektury! 

OD PRZEWODNICZĄCEJ OZZKS 

CO W ZWIĄZKU PISZCZY - KALENDARIUM MINIONYCH WYDARZEŃ 

Intensywny czas za nami, inten-

sywny czas przed nami. Za nami 

związkowe szkolenie w Katowi-

cach, „Czerwony Protest”, 

wystąpienie przed sejmową 

Komisją Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka, opiniowanie aktów 

prawnych, przygotowywanie 

nowych opracowań. Wiele 

rozmów, nowych znajomości, 

nowych pomysłów na promocję 

kurateli. Gros działań podejmo-

wanych jest w kuluarach, nie są 

tak widoczne i spektakularne, 

ale się dzieją i – mam nadzieję – 

niebawem będzie można zoba-

czyć ich efekty. Przed nami 

kolejne akcje związane z prote-

stem i obiecana – jeszcze przed 

protestem – narada robocza w 

Ministerstwie Sprawiedliwości. I 

Czerwone Miasteczko, które 

cały czas trwa. I zakładanie 

nowych MOZów. Ten czas był i 

jest w kolorze czerwieni. Poka-

zuje nasze emocje, zarówno te 

nieprzyjemne, jak i te przyjem-

ne. I o tym w MOZaice, którą 

przekazujemy do Waszych rąk. 

O tej naszej sile, wspólnocie i 

wsparciu. Bo to daje siłę i tym 

się chcemy karmić. Ale też 

będziecie mogli przeczytać 

wywiad z SSR Dorotą Hilde-

brand-Mrowiec – do niedawna 

Przewodniczącą Stowarzyszenia 

Sędziów Rodzinnych w Polsce – 

i zapoznać się z jej perspektywą 

pracy kuratorów. Już dawno nie 

słyszałam, żeby ktoś z takim 

szacunkiem opowiadał o współ-

pracy z kuratorami. Życzę 
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postulaty były doprecyzowane zgodnie z 

charakterystyką naszego zawodu jak i wy-

magań przed nami stojącymi. Tego też do-

pilnowała nasza waleczna Przewodnicząca - 

Aleksandra Szewera-Nalewajek. Oczywi-

ście kształt naszych postulatów został wy-

pracowany wspólnymi siłami, ale to ona 

została twarzą naszego protestu i to ona 

zabierała głos w najważniejszych momen-

tach. Do dziś słyszę w uszach jej pełne 

energii zachęcania do dbania o własne do-

bro, przemowy na dachu czerwonego au-

tobusu, prowadzącego korowód protesta-

cyjny. Jednak najbardziej utkwiło mi w pa-

mięci jak pod Kancelarią Premiera, po  zło-

żeniu postulatów na ręce jej pracowników, 

wracaliśmy pod główne wejście pod prze-

wodnictwem naszej Oli, śpiewając naszą 

wersję hitu „Bella Ciao”. Przemarsz kura-

torów zrzeszonych w OZZKS z flagami, 

banerami i pieśnią na ustach przyprawił 

mnie o ciarki na plecach. Było to wydarze-

nie, które na długie lata pozostanie w mo-

jej pamięci i jeszcze bardziej przekonało 

mnie do mojej dewizy, że jak się chce, to 

można. A mając do tego jeszcze tak wspa-

niałych ludzi wokół siebie to sukces muro-

wany! 

Oprócz naszych postulatów i chęci walki o 

lepszą kuratelę, przyświeca nam jeszcze 

(przynajmniej) jeden cel - integracja nasze-

go środowiska. I to jest to, co było bardzo 

czuć podczas protestu 10.09.2021r. Po 

całym zamieszaniu spotkaliśmy się w wa-

runkach polowych -  ale jakże świetnych - 

na posiłku, by wymienić się zdaniami, zrzu-

cić trochę emocji i przede wszystkim po-

znać się z większym gronem kuratorów, 

którzy walczą o te same cele.  

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i za 

przybycie. Wasza energia jest nieocenio-

nym zastrzykiem mocy do działania i po-

dejmowania trudu polepszania naszej sytu-

acji zawodowej. A tych, którzy nie są zde-

cydowani na podjęcie działań, chciałbym 

powiedzieć, że nigdy nie pozostaniecie sa-

mi! Jesteśmy z Wami i dla Was! Razem 

możemy więcej!  
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„Miał on na celu 

pokazanie osobom 

odpowiedzialnym za 

sytuację i nastroje 

panujące wśród 

pracowników Sądów i 

Prokuratur tzw. 

czerwonej kartki.” 

Jak zapewne Wam wiadomo, w dniu 

10.09.2021 r. w Warszawie odbył 

się ogólnopolski protest pracowni-

ków wymiaru sprawiedliwości, który 

miał na celu pokazanie osobom od-

powiedzialnym za sytuację i nastroje 

panujące wśród pracowników Są-

dów i Prokuratur tzw. czerwonej 

kartki. Stąd też na ulice Warszawy, 

wyszliśmy ramię w ramię z przedsta-

wicielami Związku Zawodowego 

Prokuratorów i Pracowników Pro-

kuratury oraz Krajowego Niezależ-

nego Samorządnego Związku Zawo-

dowego „Ad Rem”.  

Podczas przemarszu ulicami stolicy 

słychać było skandowane hasła m. in. 

„Stop zamrażaniu płac”, „nie róbcie 

nas w balona”, „waszych stawek 

chcemy ćwierci, to budżetu nie 

uśmierci” i wiele, wiele innych.  

Przemarsz „czerwonych koszulek” 

okazał się spektakularnym wydarze-

niem, gdyż rzeka osób ubranych na 

czerwono, wręcz zalała ulice War-

szawy co nie mogło pozostać bez 

echa. Byliśmy widoczni zarówno w 

mediach specjalizujących się w rela-

cjonowaniu sytuacji polskich sądów i 

prokuratur jak i ogólnopolskich. 

Rzeczą oczywistą było złożenie na-

szych wspólnych postulatów do Mi-

nisterstwa Sprawiedliwości, Kancela-

rii Prezesa Rady Ministrów jak i na 

ręce poszczególnych polityków. 

Ważną dla nas (kuratorów) kwestią 

było to,  aby nasze zdanie i  nasze 

Podczas przemarszu 

ulicami stolicy słychać 

było skandowane 

hasła, m.in.: „Stop 

zamrażaniu płac!”, 

„Nie róbcie nas w 

balona!”, „Waszych 

stawek chcemy 

ćwierci - to budżetu 

nie uśmierci!” i wiele, 

wiele innych. 

Bart łomie j  Gesek  

Kurator zawodowy 

Sąd Rejonowy  

Gdańsk-Południe 

MOZ Gdańsk 

RELACJA Z CZERWONEGO PROTESTU 
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FOTO-RELACJA Z CZERWONEGO PROTESTU 
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SŁÓW KILKA O SZKOLENIU W KATOWICACH 

W dniach 21 – 22 czerwca 2021r. w Katowicach odbyło się szkolenie dla członków zarządu 

krajowego oraz komisji rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów 

Sądowych,  

a także MOZ-ów OZZKS. Organizatorem szkolenia była firma Effect Polska Grzegorz 

Opolka, niezastąpionym prowadzącym natomiast był Pan dr Mateusz Warchał. Zakres 

szkolenia był bardzo rozbudowany, niestety w 12 godzinach szkoleniowych nie udało się 

odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, pytania, tym bardziej, że pytania rodziły się w toku 

uzyskiwanych informacji. Liczymy na kontynuację, a to co już wiemy - wprowadzamy w ży-

cie. Ważnym aspektem szkolenia było spotkania i rozmowy kuluarowe, wymiana doświad-

czeń i nawiązywanie kontaktów. 

POSTULATY PROTESTACYJNE OZZKS 

Poniżej przedstawiamy postulaty, jakie w dn. 10/09/2021r. Podczas „Czerwonego Protestu” 

zostały złożone przez Przewodniczącą OZZKS Aleksandrę Szewerę-Nalewajek do Marszałka 

Sejmu, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Sprawiedliwości.  
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WASZE WRAŻENIA PO PROTEŚCIE 

„My się już nie boimy” - słowa wykrzyczane przez prze-

wodniczącą OZZKS poruszyły i poruszają dogłębnie. To 

powinno być nasze motto! 

Dość siedzenia pod miotłą, przytakiwania i godzenia się 

na wszystko, narzekania w ukryciu. Czas się wyprosto-

wać, podnieść głowę do góry. Czas na godność. 

Niepowtarzalna atmosfera. Bycie razem. To poczucie 

jedności i nadziei. Tego się nie da opowiedzieć, to trzeba 

poczuć. A czuć było nawet w wątrobie. 

No i nasze zakończenie. Marsz członków OZZKS całą 

szerokością Alei Ujazdowskich spod kancelarii KPRM 

śpiewając protestacyjną wersję kuratorską Bella 

Ciao... To była magia  

Jagoda 

Energia, moc kuratorów, 

poczucie wspólnoty 
 

Wojtek  

I głośnik! 

Maciej  

Protest był fantastycznie zorganizowany, w ludziach mnóstwo pozytywnej energii. Nie spodziewałem 

się, że będzie nas tak dużo, z flagami, banerami, w koszulkach z logo swoich organizacji, a do tego 

gwizdki, wuwuzele i wszelkiej maści inne zagłuszacze ciszy. 

Było w tym tyle energii, że nawet podładowałem tym swój "akumulator"  

Udało się nawet utrzymać klimat apolityczny, choć czuć było, że większość ma swoje jasne poglądy, 

ale władza co jakiś czas się zmienia, a pracę dalej trzeba wykonywać. 

Cała akcja bardzo męcząca, bo wyjechałem z domu o 3.30, z Katowic zabrał mnie autobus związko-

wy, kierowcy słabi więc zaliczyliśmy spóźnienie. Marszobiegiem dogoniliśmy nasz protest, bo przez 

covid to było chyba 9 protestów , potem do 14 spacer po ulicach i od 15 powrót. Centrala zapła-

ciła za autobus i catering do autobusu, poniosła różne koszty współorganizacji, toy-toye, duże banery, 

ludzie z bębnami, czerwony autobus na czele protestu itp. a jakaś dobra dusza dała 100 zł darowizny, 

poza oficjalnymi kanałami finansowymi, zakupiono za to wodę zwykłą i wodę ognistą, by w drodze 

powrotnej trochę się zintegrować. Było na to sporo czasu, bo kierowcy z Warszawy do Katowic je-

chali 8 godzin. Do domu dotarłem kilka minut po północy  

Ale dobrze było poczuć tą energię  

Marek  
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Pod budynkami sejmu protesty, ma-

nifesty i miasteczka protestacyjne 

wyrastają jak grzyby po deszczu. 

Czekając na posiedzenie Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

miałem sposobność obejrzeć „białe 

miasteczko” pracowników medycz-

nych, strajk głodowy w imię solidar-

ności z uchodźcami z Afganistanu, w 

końcu manifestację „Stop Segregacji 

Sanitarnej”. Ta ostatnia zaintrygowa-

ła mnie z powodu nazw organizacji 

biorących w niej udział. Pozwolę so-

bie kilka przytoczyć: Pancerni Po-

znań, MUR Przytomnych Poznań, 

Karkonoskie 

Veto czy Za-

mojscy Kamra-

ci.  

Zanim wzięli-

śmy udział w 

posiedzeniu 

komisji, warto 

zaznaczyć jak 

udało się nam 

tam dostać.  

W dniu 10.09.21 r. odbył się protest 

pracowników sądów i prokuratur, w 

którym uczestniczyliśmy również My

-Kuratorzy. To historyczne dla na-

szej grupy zawodowej wydarzenie 

spowodowało, że przedstawiciele 

Ogólnopolskiego Związku Zawodo-

wego Kuratorów Sądowych zostali 

zaproszeni na udział w posiedzeniu 

Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka. Obrady komisji odbyły 

się w dniach 14 i 15.09.2021 r. Sam 

przebieg komisji również miał histo-

ryczny i spektakularny przebieg. Hi-

storyczny, ponieważ do tej pory nikt 

z przedstawicieli strony społecznej 

nie miał możliwości wypowiedzieć 

się tak szeroko i długo, a spektaku-

larny, bo ilość emocji doprowadziła 

naszą Przewodnicząca do chwilowe-

go „zniknięcia”. Dzięki temu miałem 

sposobność zwiedzać korytarze ko-

lejnych budynków sejmowych, z ło-

moczącym sercem, w poszukiwaniu 

ambulatorium. Na szczęście Ola odnala-

zła się i mogliśmy powoli wracać do do-

mu.  

Przebieg posiedzeń komisji jest do od-

tworzenia na stronach sejmowych czy 

naszej: www.ozzks.pl. Każdy może sobie 

wyrobić zdanie na temat ich przebiegu i 

słów, które tam padły. Moje odczucia są 

takie, że Przewodnicząca Ogólnopol-

skiego Związku Zawodowego Kurato-

rów Sądowych dała najlepsze wystąpie-

nie spośród osób reprezentujących or-

ganizacje związkowe, bo bazowało na 

konkretach, faktach, a także odwoływało 

się do poszukiwania wspólnych rozwią-

zań. W tych kilku 

minutach Oli udało 

się poruszyć kilka 

ważkich zagadnień 

związanych z naszą 

pracą. Wspomnę, 

że był poruszany 

m.in. temat wyna-

grodzeń - zwłasz-

cza dodatku tere-

nowego, nagród, posiadanego sprzętu 

służbowego do pracy zdalnej, obsługi 

sekretarskiej, mobbingu. Druga nie 

mniej ważna refleksja to taka, że nie 

przypominam sobie, aby ktoś w dziejach 

kurateli mówił w taki odważny i zdecy-

dowany sposób o naszej sytuacji w 

obecności przedstawicieli MS i posłów.   

To były dwa słoneczne, pełne emocji, ale 

wyczerpujące mentalnie dni. Mam na-

dzieję, że to spotkanie zaowocuje dal-

szymi rozmowami z przedstawicielami 

Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie wy-

miana informacji, poglądów doprowadzi 

do owocnej współpracy.  

W tym miejscu przekazuję podziękowa-

nia w imieniu Przewodniczącej Aleksan-

dry Szewery-Nalewajek dla Delegata 

KRK Jacka Bema za pomoc merytorycz-

ną i udostępnienie danych. 

Str. 6 MOZAIKA 
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Paweł  Grędziński  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy w Wołominie 

MOZ Warszawa-Praga 

UDZIAŁ OZZKS W SEJMOWEJ KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI  

I PRAW CZŁOWIEKA 
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Krajowy OZZKS podjął Uchwałę nr 

17/21 dot.  wyrażenia stanowiska 

odnośnie planowanego zamrożenia 

płac w sferze budżetowej  w 2022 r. 

Natomiast w dniu 29 lipca 2021r. 

członkowie OZZKS wzięli udział w 

Happeningu  organizowanym przez 
MOZ NSZZ „Solidarność” Pracow-

ników Sądownictwa i Prokuratury, 

który odbył 

się przed bu-

d y n k i e m 

KPRM w 

Warszawie . 

Organizato-

rzy w miejscu 

p r o t e s t u 

ustawili dwu-

metrową lo-

dową rzeźbę 

Temidy, któ-

ra symbolizo-

wała plano-

wane zamro-

żenie płac i 

tego skutki. 

Na ręce 

przedstawi-

cieli KPRM 

zostały złożo-

ne postulaty 

pracowników sądownictwa i proku-

ratury. 

To był ważny dzień, może nie nazbyt 

wielką, ale za to wspaniałą ekipą 

walczyliśmy o godność pracowni-

ków budżetówki i nas kuratorów. 

Uczestnictwo członków OZZKS w 

happeningu było zapowiedzią nasze-

go licznego  udziału  w proteście 

zapowiadanym na wrzesień 2021 

roku. 

W ODWIEDZINACH U PREMIERA 

Jadwiga Kowalczuk  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy w Wołominie 
MOZ Warszawa-Praga 

Dopiero, co w listopadzie 2020 ro-

ku po zorganizowanej zmasowanej 

akcji rozpętanej przez OZZKS udało 

nam się wywalczyć obiecane kurato-

rom podwyżki (nomen omen, zje-

dzone już przez galopująca inflację), 

a już Rząd RP przyjął projekt budże-
tu na 2022 rok, w którym wskaza-

no, że w 2022 r. wynagrodzenia w 

państwowej sfe-

rze budżetowej 

nie będą walory-

zowane automa-

tycznie jednym 

wskaźnikiem (co 

faktycznie ozna-

cza zamrożenie 

płac pracowni-

ków sfery budże-

towej, w tym pra-

cowników sądów 

i  prokuratur, 

m.in. kuratorów). 

Dużym przeocze-

niem byłoby nie-

wspomnienie, iż 

P r e m i e r  w e 

wszystkich me-

diach chwali się 

ogromnym wzro-

stem gospodar-

czym i świetną kondycją finansów 

publicznych. Z czasem nastąpiła jesz-

cze jedna nie lada niespodzianka, 

Prezydent podpisał ustawy o pod-

wyżkach dla parlamentarzystów, mi-

nistrów, premiera, prezydenta, sa-
morządowców w przedziale od 40 

do 75%. „Sobie dali, nam zabrali!!!” 

(jedno z haseł wykrzykiwanych pod-

czas protestu w dniu 10 września 

2021r.) Niemożnością było niezare-

agowanie na ten oburzający projekt. 

W dniu 16 lipca 2021 roku Zarząd 
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Jadwiga Kowalczuk  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy w Wołominie 
MOZ Warszawa-Praga 

NO TO SZTOS!  
KRÓTKA OPOWIEŚĆ O PEWNYM KLUBIE MŁODZIEŻOWYM 

W województwie mazowieckim, 

nieopodal stolicy, leży miejsco-

wość o wdzięcznej nazwie Kobył-

ka.  Miasto – jak wiele podobnych 

w kraju – nie jest wielkie.  Jego 

społeczność jest mocno zróżnico-

wana. Mieszkają tu urzędnicy, biz-

nesmeni, sklepowe i mechanicy 

samochodowi, mieszkają też lu-

dzie, którym z różnych powodów 

nie dzieje się najlepiej. W 2012 

roku w tym miasteczku trzy prze-

fajne dziewczyny (mogę tak napi-

sać, gdyż nie było mnie wśród 

nich :) założyły Stowarzyszenie 

Qźnia (https://www.facebook.com/

stowarzyszenieqznia), które posta-

wiło sobie za cel wsparcie osób 

starszych, ubogich, z trudnościami 

życiowymi, z rożnych powodów 

pozostających poza marginesem 

lepiej radzącej sobie społeczności. 

Szczególną troską zostały objęte 

małoletnie dzieci z tych rodzin. 

Stowarzyszenie przystępuje do 

różnych konkursów, celem realiza-

cji zadań statutowych, m.in. na zle-

cenie Urzędu Miasta w Kobyłce 

prowadzi świetlicę środowiskową, 

wyjazdy kolonijne, warsztaty, 

eventy…  Nieocenionym jest do-

świadczanie, jak wychowankowie 

naszej świetlicy dorastają, pokonu-

ją rożne trudności, które zarówno 

im, jak i nam (o czym im oczywi-

ście nie mówimy) wydawały się nie 

do pokonania. Mnie osobiście naj-

bardziej rozczula, jak zaczynają się 

otwierać, ufać wychowawcom, ale 

i sobie nawzajem, jak czują, że ta 

świetlica to ich miejsce na ziemi. 

Ale to już inna historia…. 

Od dawna, jako wychowawcy wi-

dzieliśmy, że dzieci świetlicowe w 

pewnym momencie zaczynają od 

nas odchodzić. Mimo, że świetlica 

jest przeznaczona dla osób do 18 roku 

życia, to przychodzi taki czas, gdy dziecia-

ki czują, że są „za stare”, aby przebywać z 

maluchami (mamy dzieci od 6 roku życia), 

zaczynają się nudzić, brakuje zajęć dla 

młodzieżówki. W tym roku nadarzyła się 

niesamowita okazja, Zarządzeniem  

Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z 

dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2021 roku, ogłoszono otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicz-

nych z zakresu: 1) wypoczynek dzieci i mło-

dzieży (edukacyjna opieka wychowawcza); 2) 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym. Stowarzyszenie Qźnia wystar-

towało do niego z projektem Klubu Mło-

dzieżowego „Sztos” i się udało. I właśnie 

o tym jest ta historia :) 

Klub Młodzieżowy „Sztos” jest miejscem, 

którego nadrzędnym celem jest przygoto-

wanie młodzieży do dorosłego i samo-

dzielnego życia poprzez między innymi 

nabywanie umiejętności społecznych nie-

zbędnych w dorosłym życiu. Kształtowa-

nie poczucia odpowiedzialności za własne 

postępowanie i dokonywane wybory. 

Wzmocnienie w przezwyciężaniu wła-

snych ograniczeń emocjonalnych i spo-

łecznych, kształtowanie konstruktywnych 

społecznie norm i zachowań oraz wyga-

szanie tych niepożądanych.  

Idea Klubu jest zgoła inna niż świetlicy. 

Uczestnicy to młodzież, bazujemy na ich 

dojrzałości i odpowiedzialności. Nie odra-

biamy z nimi lekcji i nie pilnujemy, aby to 

zrobili, za to z przyjemnością służymy po-

mocą, jeżeli o taką poproszą. Ich szkoła – 

ich odpowiedzialność. Skupiamy się na 

zajęciach, dzięki którym nabiorą nowych 

doświadczeń i umiejętności. Niesamowi-

tym „nabytkiem” –  szczególnie dla chłop-

ców – jest Pan Tomek, który na pierw-

szych zajęciach naprawiał z dzieciakami 

rowery. Kto miał to przyprowadzał ro-
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wer, hulajnogę, deskę i do dzieła. Jak to mówią 

„własnymi ręcyma”, przy wsparciu przyjaznego 

dorosłego naprawili sprzęty, które od dawna sta-

ły i się nie nadawały do jazdy albo przy jeździe 

trzeszczały, skrzypiały, klekotały...  

A o co tak naprawdę nam wychowawcom naj-

bardziej chodzi? O to, że wróciły do nas dziecia-

ki, które już długo nie pokazywały się w świetlicy. 

O to, że wieczory (klub jest w godz. 18:00 – 

21:00) spędzają w bezpiecznym przyjaznym miej-

scu, zamiast szwendać się po ulicach, palić szlugi, 

pić alkohol, czy brać dopalacze…. Na klubie jest 

luźna atmosfera, nie ma napinki, robimy wszystko 

razem – razem się uczymy nowych rzeczy, gotu-

jemy, to czego nikt wcześniej nie gotował, a pra-

ce plastyczne często uczestnikom wychodzą o 

wiele ładniejsze niż wychowawcom. Naprawiamy 

sprzęty, uczymy się tańczyć. Nasze nastolatki 

spędzają czas z bezpiecznymi, przewidywalnymi i 

odpowiedzialnymi dorosłymi. Dla wielu z nich są 

to nieocenione i niepowtarzalne doświadczenia. 

Ale nie tylko. Spędzają czas w swoim gronie – 

gronie bezpiecznych, akceptujących bezwarunko-

wo innych nastolatków. I oczywistym jest, że się 

między sobą kłócą, obrażają, ale na zewnątrz sta-

ną nawzajem w swojej obronie. Nie wyśmiewają 

się ze swoich trudności, trudnej sytuacji w domu 

czy dziurawych spodni. W trudnych sytuacjach są 

dla siebie wsparciem. Tworzymy taki dziwny 

twór – niby Klub, a jednak 

bardziej Rodzina. 

Na zakończenie, już bez żadnego komentarza, 

kilka zdań, od naszej młodzieży, dlaczego przy-

chodzą na zajęcia klubowe: 

Przychodzę spotkać się ze znajomymi. 

Lubię przychodzić bo zawsze dzieje się coś fajnego. 

Przychodzę bo znudziło mi się granie (na kompute-

rze, dop. autora). 

Bo tu jest coś ciekawego, nowego. 

Lubię przychodzić, bo są fajni uczestnicy. 

Bo jestem bezpieczny. 

Bo mogę się śmiać i popełniać błędy. 

Mogę nie myśleć o tym co się dzieje w domu. 

Mogę odpocząć. 

Uczę się rzeczy, o jakich istnieniu nie wiedziałem. 

Bo mogę zapytać o różne sprawy. 

Bo jest mi tu dobrze. 

Korzystając z okazji, pozwolę sobie przekazać 

podziękowania ze cudowną współpracę dla kole-

żanek i kolegów wychowawców: Żanety Rech-

nio, Joanny Pawlica, Judyty Królikowskiej, Artura 

Dębka i Tomasza Jadackiego oraz  moc serdecz-

ności dla naszej Młodzieżówki :) 
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Jest Pani sędzią rodzinnym.  

Jak układa się Pani współpraca  

z kuratorami rodzinnymi? Czy  

kuratorzy są potrzebni sędziom? 

Bardzo cenię sobie współpracę  z kura-

torami z II Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej w Zamościu. Z większością 

kuratorów pracuję od początku mojej 

pracy w Wydziale Rodzinnym i Nielet-

nich w Zamościu. Dla mnie bardzo waż-

ny jest kontakt z kuratorami. Kuratorzy 

to oczy i uszy sędziego w środowisku 

rodzinnym. Od ich empatii, wiedzy i 

spostrzegawczości bardzo dużo zależy, 

ponieważ sprawozdania kuratorów w 

wielu sprawach  są podstawą do 

wszczęcia lub zmiany postępowania 

opiekuńczego. Zdarzają się sprawy trud-

ne, nieoczywiste, w których wspólne 

działanie z kuratorem jest dla mnie nie-

zwykle ważne. Czasami kuratorzy zasta-

nawiają się, jak dokładniej sprawdzić 

sytuację rodzinną. Wtedy wspólnie 

omawiamy ustalenia i dopiero wówczas 

podejmuję decyzję, gdzie się zwrócić i 

jakie przeprowadzić dowody. Pamiętam 

sytuację sprzed dwóch lat, gdy podczas 

pełnionego dyżuru otrzymałam informa-

cję od funkcjonariusza Policji, że dziecko 

powiedziało nauczycielce, że ojczym je 

uderzył i boi się wracać do domu. Ro-

dzina nie miała wcześniej prowadzonych 

spraw w naszym wydziale. Zleciłam ku-

ratorowi, aby niezwłocznie ustalił sytua-

cję rodzinną dziecka i czy do czasu wyja-

śnienia  sprawy może zaopiekować się 

nim ktoś z rodziny. Podczas zbierania 

informacji okazało się, że sprawa nie jest 

oczywista. Babcia dziecka nie chciała się 

nim zaopiekować. Twierdziła, że dziew-

czynka jest trudnym dzieckiem. Matka i 

ojczym przedstawili swoją wersję wyda-

rzenia. Cały czas byłam w kontakcie 

telefonicznym  z kuratorem, naradzając 

się co można jeszcze ustalić, aby podjąć 

właściwą decyzję. Kurator ustalił wszyst-

kie okoliczności, aby wydać dobre roz-

strzygniecie w danej sytuacji. Nie tylko 

dla sędziego, ale również dla kuratora 

decyzja o zabraniu dziecka jest trudna, 

zwłaszcza gdy ma zostać umieszczone w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Na drugi dzień w pracy spotkałam się z 

kuratorem, który brał udział w tych 

czynnościach, aby jeszcze raz omówić 

poczynione ustalenia.  Pan kuratora po-

wiedział mi ,,Pani sędzio dziękuję, że 

cały czas była Pani ze mną’’. Ja z kolei 

podziękowałam za jego zaangażowanie.  

Co Pani myśli o udziale kuratora 

sądowego przy kontaktach rodzi-

ców z dziećmi? 

Uważam, że powinny być ustalane wy-

jątkowo. Gdy już ustalam kontakty w 

obecności kuratora, to  zazwyczaj do  

3 godzin. Precyzyjnie  określam  czas i 

miejsce tych spotkań oraz kto ponosi 

koszty. Często też w postanowieniu już 

z góry określam, że np. tylko 4 pierwsze 

kontakty odbędą się w obecności kura-

tora. Kurator ma tylko czuwać nad ich 

prawidłowym przebiegiem, później ro-

dzice dziecka powinni sami dojść do 

porozumienia. Są to dla kuratora bardzo 

obciążające dodatkowe zadania, tym 

bardziej, że kontakty zazwyczaj odbywa-

ją się w dni wolne od pracy, a przyzna-

wany ryczałt za obecność przy kontak-

tach jest bardzo niski. Moim zdaniem 

powinno to zostać zmienione zarówno 

w kwestii sprecyzowania przepisów 

dotyczących obecności kuratora przy 

kontaktach,  jak i również wynagrodze-

nia.  

Czy często Pani omawia prowa-

dzone sprawy z kuratorami? 

Wydział Rodzinny i Nieletnich w Zamo-

ściu jest na tym samym piętrze co ze-

spół kuratorów rodzinnych. Co bardzo 

ułatwia komunikację. Dla mnie bardzo 

ważne jest to, że w każdej chwili mogę 

pomówić z kuratorem o sprawie, którą 

prowadzę. Dotyczy to spraw prowadzo-

nych w toku postępowania wykonaw-

czego jak również spraw, w których nie 

zostało wydane jeszcze postanowienie 

końcowe.  To samo dotyczy kuratorów, 

jeżeli chcieliby coś ze mną skonsulto-

wać. Okres pandemii był wyjątkowa 

Str. 10 

Z CYKLU: ROZMOWY PRZY KAWIE…  

Z SĘDZIĄ DOROTĄ HILDEBRAND-MROWIEC 

ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA SZEWERA-NALEWAJEK 

Aleksandra  

Szewera-Nalewajek  

Kurator specjalista 

SR Warszawa Praga-Północ  

Przewodnicząca OZZKS  

i MOZ Warszawa-Praga 

SSR Dorota  

Hildebrand-Mrowiec  

Sędzia Sądu Rodzinnego  

w Zamościu 

do niedawna  

Prezeska Stowarzyszenia  

Sędziów Rodzinnych w Polsce 
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odpowiednie fundusze dla ośrodków kuratorskich, 

dbanie o dobre warunki lokalowe, zapewnienie  su-

perwizji i pomocy psychologicznej, finansowanie ich 

szkoleń. Kuratorzy mają za dużo zlecanych wywia-

dów. Powielana jest prowadzona dokumentacja w 

nadzorach, poprzez prowadzenie kart czynności i 

pisanie sprawozdań. Za dużo jest tzw. „roboty pa-

pierkowej’’. Konieczna byłaby weryfikacja tak rozbu-

dowanej biurokracji. Ich praca powinna głównie sku-

piać się na pracy z rodziną i nieletnimi.   

Przez to, że mam częsty kontakt z kuratorami, oma-

wiamy wiele spraw wiem doskonale, na czym polega 

specyfika ich pracy. Przez to mamy wobec siebie 

wzajemny szacunek, bo każdy z nas stara się  jak 

najlepiej wykonać swoją pracę, chociaż często zada-

nia które mamy wykonać bardzo obciążają nas psy-

chicznie.   

Kuratorzy to są wysokiej klasy specjaliści, z odpo-

wiednimi predyspozycjami do wykonywania tak trud-

nego i odpowiedzialnego  zawodu. Cenię ich pracę i 

zaangażowanie. Od kuratorów też uzyskuje informa-

cje, że oni również docenianą dobrą komunikacje i 

współpracę z sędziami. Co jest dla mnie bardzo 

istotne.  

I za to bardzo im dziękuję.  

trudny. Razem z kuratorami naradzałam się, w jakich 

sprawach przeprowadzenie wywiadu w miejscu za-

mieszkania było konieczne, w jakich sprawach nale-

żało wyznaczyć posiedzenie wykonawcze. Przed 

podjęciem decyzji o zabraniu dziecka dokładnie sta-

ram się z kuratorem nadzorującym sprawę omówić, 

czy już wszystkie działania zostały podjęte i czy jest 

to właściwy moment. Rozmawiam również z kurato-

rami społecznymi. Mam duże zaufanie do kuratorów 

z naszego zespołu. Tyle lat już współpracujemy, więc 

widzę ich ogromne zaangażowanie i  duże doświad-

czenie zawodowe. Kuratorzy ciągle się kształcą, pod-

noszą swoje kwalifikacje. Kilka razy już miałam taką 

sytuację, gdy zmieniałam postanowienie opiekuńcze 

przez uchylenie nadzoru kuratora, że osoby nadzo-

rowane mówiły aby tego nie robić, gdyż pani kura-

torka czy pan kurator dużo im pomagają i ich wspie-

rają. Ograniczając  władzę rodzicielską przez nadzór 

kuratora tłumaczę rodzicom, że to jest pomoc, że 

kurator ma za zadanie nie tylko ich kontrolować ale 

również wspierać i pomagać w rozwiązywaniu róż-

nych problemów, jakie występują w rodzinie. I tak 

się dzieje. Uważam, że kuratorzy sądowi nie są nale-

życie doceniani. I nie chodzi mi nawet o kwestie fi-

nansowe, które są istotne, ale o docenienie ich pracy 

w inny sposób. Powinni otrzymywać wsparcie przez 

zatrudnienie w ich zespołach pomocy sekretarskiej, 

Str. 11 

Fot.: Sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec z kuratorami rodzinnymi Sądu Rejonowego w Zamościu 
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Spotkałem go kilka dni temu w 

Lidlu. Kupował basen ogrodowy. 

Jak gdyby nigdy nic powiedział 

„dzień dobry” - i tyle, nie rozma-

wialiśmy. Dzisiaj zadzwonił. Ten 

telefon okazał się najważniejszym 

jaki odebrałem od wielu lat. Powie-

dział dziękuję. Nie przepraszał i nie 

opowiadał o niczym. Przedstawił 

się tylko i gdy się upewnił, że roz-

mawia z właściwą osobą powiedział 

– „dziękuję”.  Pamiętasz? to było 

chyba trzy, a może już 

ze cztery lata temu. 

Żona nie wiadomo 

gdzie, on upojony do 

nieprzytomności i 

dwie córeczki, które  

nie bardzo rozumiały 

co się dzieje. Dzisiaj 

mieszkają już gdzie 

indziej. Nowy dom, czyściutki, no-

woczesny. Oni oboje po terapiach 

i chyba jednak się kochają. A 

dziewczynki? Już duże i pewnie 

nadal niczego nie rozumieją. To był 

ważny telefon. Takie rozmowy się 

nam po prostu należą, powinny być 

obowiązkowe. Ale nie zdarzają się 

nigdy, poza tym jednym przypad-

kiem. I wiesz, - gdyby nie ta roz-

mowa!? Bo przecież to takie nor-

malne, takie – nic szczególnego w 

tym zawodzie, że wracam do domu 

i nie jestem w stanie odezwać się 

Str. 12 MOZAIKA 
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Z CYKLU „DZIELMY SIĘ PASJĄ”: 

„ZAMKNIĘTY ŚWIAT” TOMASZA GRABANA 

przy kolacji, że znowu krzyczę na dzieci, 

bo przecież potrafię tylko podopiecznych 

pouczać, że na dzieci nie wolno krzyczeć, 

że trzeba z nimi rozmawiać, z nimi być, 

im czas poświęcać. A z własnymi?  Z wła-

snymi nie potrafię. Marzę tylko o tym, 

żeby się wyspać i mieć święty spokój. 

Jutro jadę na dyżur - fajnie, - nawet lubię, 

ale ponaglenia leżą od dwóch tygodni... 

Potem w teren i tak do końca tygodnia. 

Niedziela jest inna. W niedzielę wstaję 

wcześnie i gnam do lasu. Fotografuję 

wszystko, co mi w oko 

wpadnie i jest dobrze. Nie 

pamiętam, nie myślę i nie 

boję się o nic, ani niczego i 

tak aż do wieczora. Ale 

wiesz co? Już tylko trzy 

tygodnie! Za trzy tygodnie 

jadę w jaskinie. Jadę bo mu-

szę , jadę bo już dłużej się 

tak nie da. Powinienem tak co tydzień, 

choć na kilka godzin, a nie raz na kwartał. 

Ech - dobrze, że chociaż tyle. Jadę, bo 

wiem, że wrócę odświeżony, z nowymi 

siłami, bez stresu, zdrowy i szczęśliwy, 

chociaż fizycznie sponiewierany. Jadę by 

pooddychać i pobyć z ludźmi i z sobą, by 

znowu przeżyć fantastyczną przygodę. Po 

to właśnie tam wyjeżdżam. Dzięki temu 

mogę normalnie funkcjonować i w pracy 

i w domu i z samym sobą. Z tymi moimi 

jaskiniami jest trochę tak, jak z dzisiej-

szym telefonem.  

Tomasz  Graban  

Starszy kurator zawodowy 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe 

w Gdańsku 

MOZ Gdańsk 
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PO PRZECZYTANIU „ZAMKNIĘTEGO ŚWIATA” 

sama w sobie, nie kształtował jej czło-

wiek w żaden sposób i dlatego nie każdy 

może zgłębić ich tajemnice. Sami docho-

dzimy do wniosku, że naturze należy się 

szacunek, o czym w dzisiejszych czasach 

często zapominamy. Czytając książkę 

Tomka uzmysławiamy sobie jak natura 

jest zarazem piękna i niebezpieczna, mo-

żemy się nią zachwycać, ale kiedy prze-

staniemy ją szanować i podchodzić z na-

leżytą ostrożnością możemy paść ofiarą 

własnej buty i arogancji. Tomek uczy nas 

jak temu zapobiec, jak wyłączyć się ze 

świata zewnętrznego i posłuchać, poczuć 

ziemię innymi zmysłami niż wzrok, jak 

zgrać się z naturą, ziemią i uzmysłowić 

sobie, że jesteś jednym z wielu organi-

zmów ożywionych na tej Ziemi i niczym 

nie różnisz się od reszty, a na pewno nie 

jesteś lepszy.... a niestety człowiek potra-

fi zniszczyć to co piękne, naturalne... 

To tylko niektóre z moich przemyśleń 

po lekturze Tomka książki. I wiecie co... 

mam lęk wysokości, klaustrofobię, naczy-

tałam się w życiu horrorów, więc wyob-

raźnia mocno działa, ale po przeczytaniu 

o przeżyciach Tomka w jaskiniach...nie 

wiem czy kiedyś  się tam nie wybiorę..... 

Mogłabym pisać i pisać, ale zajrzyjcie sa-

mi... naprawdę warto. Lektura inna niż 

wszystkie, które do tej pory czytaliście, 

lepsza! 

  

Koszt książki 20 zł. Można ją nabyć tutaj: 

https://czec.pl/pl/p/Zamkniety-swiat/5169 

Tomka znam od wielu lat... Pracowali-

śmy razem jeszcze zanim oboje zosta-

liśmy kuratorami.   

Podczas szkolenia w Katowicach mia-

łam okazję kupić jego książkę opisującą 

jedną z jego pasji. Tomek uwielbia mo-

ment kiedy może do bagażnika samo-

chodu wrzucić swój sprzęt, kask, buty 

i pojechać wiele kilometrów tylko po 

to aby zejść głęboko w ciemną grotę, 

jaskinię.... a ja...jak sobie tylko wyobra-

żę te ciemności, zimno, wilgoć  i cia-

snotę to czuję niepokój i strach... 

Dlatego z wielką chęcią przeczytałam 

książkę Tomka aby zrozumieć...jak 

pokonać strach... 

Tomek książkę zaczyna wspomnienia-

mi z dzieciństwa. Opisy kociewskiej 

wsi lat 70 – tych są tak doskonałe, że 

czytając można zatracić się czując za-

pachy lasu, siana, piwnicy, potraw, pi-

wa... Przypominają się nasze beztro-

skie dziecięce zabawy, kiedy to w pełni 

korzystaliśmy z uroków przyrody...  

Tomek przypomina nam jak wyglądała 

nasza szkoła.. wyprawy na biwaki, do 

lasu, gdzie nikt nie marudził, że trzeba 

niezłą trasę na piechotę pokonać i 

uwaga....bez nawigacji w telefonie ;-), 

spać w namiocie lub pod gołym nie-

bem i o zgrozo przypomina nam się, 

że kiedyś rozmawialiśmy twarzą w 

twarz! :-) 

W końcu Tomek opisuje nam świat 

jaskiń, jego tajemniczość, srogość, nie-

bezpieczeństwo. Jaskinia to natura 

Str. 13 

Katarzyna Gulcz  

Kurator specjalista  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

MOZ Gdańsk 

Fot.: Okładka książki „Zamknięty świat”. 

https://czec.pl/pl/p/Zamkniety-swiat/5169
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MOZ CZĘSTOCHOWA 

Adam Witkowicz 

mozczestochowa@gmail.com 

MOZ KIELCE 

Elżbieta Mazur 

moz.kielce@gmail.com 

MOZ BYDGOSZCZ 

Jakub Nowak 

bydgoszcz.ozzks@gmail.com 

MOZ KATOWICE 

Jarosław Kotarski 

moz.katowice@ozzks.pl  

MOZ OPOLE 

Aleksandra Szydło 

moz.opole@ozzks.pl 

MOZ BIAŁYSTOK 

Łukasz Szekowski 

moz.bialystok@ozzks.pl 

MOZ WARSZAWA- PRAGA 

Aleksandra Szewera - Nalewajek 

moz.warszawa-praga@ozzks.pl 

ZOZ ŻAGAŃ 

Izabela Kasperowicz 

ozzkszagan@gmail.com 

MOZ ŚWIDNICA 

Anita Michella 

ozzks.swidnica@gmail.com 

MOZ SŁUPSK 

Jacek Kwiatek 

mzzks.slupsk@wp.pl 

MOZ WŁOCŁAWEK 

Paweł Szymanowski 

wloclawek.ozzks@gmail.com 

MOZ GDAŃSK 

Bartłomiej Gesek 

mozgdansk@gmail.com  

MOZ WROCŁAW 

Ilona Polańska 

moz.wroclaw.ozzks@gmail.com 

MOZ WARSZAWA 

Jakub Gładysiak 

moz.warszawa@ozzks.pl  

MOZ TORUŃ 

Mirosław Kruszewski 

torun.ozzks@gmail.com 

MOZ ŁÓDŹ 

Anna Ryś 

moz.lodz@ozzks.pl  

MOZ  

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Monika Stefańska 

ozzks.piotrkow@gmail.com 

MOZ RYBNIK 

Marek Wieczorek 

moz.rybnik@ozzks.pl 

MOZ BIELSKO-BIAŁA 

Agnieszka Bogusz 

moz.bielsko.biala@gmail.com 

MOZ KRAKÓW 

Małgorzata Lubańska 

moz.krakow@ozzks.pl 

MOZ RADOM 

Agnieszka Ochal 

moz.radom@ozzks.pl  

MOZ SIERADZ 

Marzena Błaszczyk 

moz.sieradz@ozzks.pl 

MOZ LEGNICA 

Aneta Zawadzka 

mozlegnica@gmail.com  

MOZ OLSZTYN 

Jakub Pawłowski 

moz.olsztyn@ozzks.pl 

MOZ PŁOCK 

Krzysztof Węgłowski 

moz.plock@ozzks.pl 

 
MOZ ZAMOŚĆ 

Już wkrótce! 

NASZE MOZY 

mailto:moz.czestochowa@ozzks.pl
mailto:moz.kielce@gmail.com
mailto:bydgoszcz.ozzks@gmail.com
mailto:moz.katowice@ozzks.pl
mailto:moz.opole@ozzks.pl
mailto:moz.bialystok@ozzks.pl
mailto:moz.warszawa-praga@ozzks.pl
mailto:ozzkszagan@gmail.com
mailto:swidnica.ozzks@gmail.com
mailto:mzzks.slupsk@wp.pl
mailto:wloclawek.ozzks@gmail.com
mailto:mozgdansk@gmail.com
mailto:moz.wroclaw.ozzks@gmail.com
mailto:moz.warszawa@ozzks.pl
mailto:torun.ozzks@gmail.com
mailto:moz.lodz@ozzks.pl
mailto:ozzks.piotrkow@gmail.com
mailto:moz.lodz@ozzks.pl
mailto:moz.bielsko.biala@gmail.com
mailto:moz.krakow@ozzks.pl
mailto:moz.radom@ozzks.pl
mailto:mozlegnica@gmail.com
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Informacje o Zarządzie  

Kontakt: 

Adres do korespondencji: 

ul. Zacisze 6/2 

05-140 Serock 

zarzad@ozzks.pl  

+ 48 608 382 093 

Członkowie Zarządu Krajowego: 

Aleksandra Beata Szewera-Nalewajek – Przewodnicząca Zarządu 

Agnieszka Ochal – Wiceprzewodnicząca Zarządu 

Adam Karol Witkowicz – Sekretarz  

Magdalena Dominika Adamek – Skarbnik 

Paweł Adam Basiński – Członek prezydium 

Jerzy Parzych – Członek prezydium 

Anna Bogusława Kolińska – Członek prezydium 

Tomasz Dobiesław Dziarski – Członek zarządu 

Jarosław Ryszard Kotarski – Członek zarządu 

Zbigniew Roman Szcześniak - Członek zarządu 

Aleksandra Ludwika Szydło - Członek zarządu 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

Karolina Anna Boniecka – Przewodnicząca Komisji 

Wojciech Łata 

Aleksandra Marta Kaszub 

Dominika Agnieszka Reszpondek-Marcisz 

Zdzisława Teresa Ryl 

Więcej informacji znajdziecie: 

 www.ozzks.pl 

Odwiedźcie nas też na:  

https://www.facebook.com/groups/1333314540199951 

https://twitter.com/_OZZKS 

https://www.instagram.com/kuratorzy_ozzks/ 

Osoby, które są członkami OZZKS zapraszamy też do grupy zamkniętej   

https://www.facebook.com/groups/2516407811724186. 

http://www.ozzks.pl
https://www.facebook.com/groups/1333314540199951
twitter.com/_OZZKS
https://www.instagram.com/kuratorzy_ozzks/?fbclid=IwAR2beW_ItpQ70vdJEKQ-pb2oFMwpx-DCfotdZvjCtTQAY9LQ15N1OQ5Kuu4
https://www.facebook.com/groups/2516407811724186
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KĄCIK HUMORU 

Poniżej prezentujemy kilka obrazków, które Wojtek Łata - kurator MOZ 

Radom podrzucił jako pretekst do kreatywnej zabawy dla kuratorów na gru-

pie FB „Kuratorzy zawodowi - na luzie”. Najciekawsze opisy ilustracji, rów-

nież w kontekście naszych codziennych zmagań i obserwacji środowisko-

wych, poniżej. [red.] 


