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dźwignią społecznego zaufania”, jak 

się domyślacie, pisze o nadaktyw-

ności naszych przełożonych w za-

kresie kontroli, Ewa Majka-Janiak 

(debiut!) zabierze Was na kontakty 

dziecka z osobą uprawnioną w 

„Obecność kuratora przy kontaktach 
w świetle aktualnej sytuacji prawnej – 

uwagi praktyka”. Jak obiecałam, ma-

my dla Was więcej debiutów, tak 

więc zapraszamy do wspomnień 

Danuty Książek, mojej osobistej 

przyjaciółki, która niejedno widziała 

i niejednego doświadczyła w 

„Kuratorce z przeszłością”, opowie-

ści Sylwii Moch-Piątek o tym „Jak 

lawenda i terapia pokonały służbę 

kuratorską”, Wojciech Łata zabierze 

nas do świata „Kuratorzy na luzie”, 

natomiast Urszula Kępczyńska-

Kruk z Tomaszem Kazirodkiem 

opowiedzą o  swoim programie dla 

młodzieży w artykule „Z ustawą na 

Ty”.  

Mając na uwadze, dźwięczące mi w 

głowie słowa Jakuba Gładysiaka, 

niezawodnego korektora i redak-

tora graficznego MOZaiki, że mam 

pisać krótko, nie będę przedłużać. 

Serdecznie zapraszam do lektury 

piątego numery MOZaiki oraz 

dzielenia się wrażeniami i pomysła-

mi pod adresem: mozai-

ka@ozzks.pl; lub na Facebooku: 

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

1333314540199951;  

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

2516407811724186.  

 

nadredaktor 

Jadwiga Kowalczuk 

SŁOWO OD REDAKCJI... 

Drodzy Kuratorzy, a także wszyscy 

Czytelnicy spoza branży, uprzejmie 

informuję, iż w MOZaice nastąpiły 

zmiany. Dotychczasowa Redaktor Na-

czelna Katarzyna Gulcz, która od po-

czątku powstania naszego biuletynu w 

styczniu 2021 roku trzymała rękę na 
pulsie i była główna zawiadującą, z 

uwagi na osobiste ważne powody zre-

zygnowała i przekazała mi pałeczkę 

(oczywiście za zgodą wszystkich 

twórców tego dzieła). Przy czym, 

niech nikt nie myśli, że Kasia zniknie z 

jego łamów, już w tym numerze bę-

dziecie mieli okazję przeczytać o jej 

doświadczeniach z pomocy dziew-

czynce z Ukrainy w „Kuratorzy solidar-

ni z Ukrainą”. Tak więc witam się z 

Wami serdecznie w nowej roli i obie-

cuję, że zrobię wszystko, aby Was nie 

zawieść.  

W piątym numerze MOZaiki mamy 

trochę debiutów, zabierzemy Was jak 

zawsze w sprawy związkowe, gdzie 

będziecie mogli między innymi prze-

czytać o nowych inicjatywach OZZKS 

m.in. w „Ruch to zdrowie”, który przy-

gotowała Agnieszka Ochal, o pracach 

i sukcesach OZZKS tj. „Zjazd prze-

wodniczących MOZ”, który jak zawsze 

fenomenalnie opisał Rafał Narłoch, 

czy też jak postępują prace z przyzna-

waniem kuratorom ekwiwalentu, w 

tajniki postępów zabierze Was Adam 

Witkowicz w „Kuratorzy sądowi z ko-

lejnych MOZ z ekwiwalentem pienięż-

nym za pranie oraz używanie własnej 

odzieży”. Przygotowaliśmy dla Was 

artykuły o trudnościach z jakimi bory-

kamy się na co dzień w wykonywaniu 

naszej pracy, Aleksandra Szewera-

Nalewajek w „Wzmożona kontrola 
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WZMOŻONA KONTROLA DŹWIGNIĄ SPOŁECZNEGO 

ZAUFANIA! 

Końcówka roku 2021r i początek roku 2022r. stały pod hasłem 

„KONTROLA”.  Były to konsekwencje wystąpień Departamentu Wykonania 

Orzeczeń i Probacji Ministerstwa 

Sprawiedliwości, które, co prawda 

nie nakazywały kontroli, ale co nie-

którzy prezesi sądów okręgowych, 

kuratorzy okręgowi i kierownicy 

stwierdzili, że chcą zabłysnąć i 

prześcigali się w wymyślności kon-

troli.  Zdumiewające dla mnie jest 

to, że w ogóle ktoś wpadł na po-

mysł, że kontrola za kontrolą po-

prawią jakość pracy merytorycznej kuratorów. W mojej ocenie, jedyne, co 

mogą poprawić, to biegłość w prowadzeniu spraw bez chodzenia w teren. 

No bo kiedy chodzić w teren, jak cały czas trzeba przygotowywać teczki i 

dane do kontroli? 

W kurateli kontrola od zawsze także służyła „dyscyplinowaniu” niepokor-

nych. Przecież zawsze można ją zrobić tak, że wykryje się szereg nieprawi-
dłowości – no rules, no mercy!  Można ją zrobić np. kuratorowi zaraz po 

stracie przez niego kogoś bliskiego, utracie ciąży, przebywającemu na zwol-

nieniu lekarskim. Można być przebieglejszym w kontrolowaniu niż NIK i 

Urząd Skarbowy. Pytanie tylko po co? Mamy trudną, obciążającą psychicznie 

pracę. Może, zamiast kolejnej bezsensownej kontroli, kolejnego udowadnia-

nia nam, jak beznadziejnie pracujemy, warto nas zapytać jakie obecnie pro-

blemy mamy? Jakiego wsparcia potrzebujemy? Gdyby ktoś to zrobił, to usły-

szałby niewygodne informacje: 

że jest trudniej, że jest więcej 

odbiorów dzieci, że ujawniło się 

u naszych podopiecznych wię-

cej zaburzeń psychicznych, wię-

cej zachowań agresywnych, że 

jest coraz więcej prób samobój-

czych u małoletnich. I dużo 

jeszcze można by było wymie-

niać. Tylko po co? Przecież ni-

kogo to nie interesuje. Nikogo 

nie interesuje to, czy dajesz radę czy jesteś już u kresu wytrzymałości psy-

chicznej i fizycznej. Ty kuratorze masz chodzić w teren, teczki masz mieć 

idealnie prowadzone, z wszystkimi kropkami, przecinkami i pieczątkami. I 

pamiętaj, że czynność wykonana nawet jeden dzień po terminie sprawia, że 

gdzieś tam umiera jedna mała panda. A jak Ci się coś nie podoba, to przecież 

zawsze możesz zmienić pracę sam, albo my Ci w tym pomożemy - licznymi 

kontrolami.  

Aleksandra  

Szewera-Nalewajek 

Kurator specjalista 

SR Warszawa Praga-Północ  

Przewodnicząca OZZKS  

i MOZ Warszawa-Praga 
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W tym numerze chciałam napisać do Was jakoś tak optymistycznie, ale 

nie potrafię. Nie potrafię, bo zbyt często słucham Waszych historii, jak w 

trudnych sytuacjach zawodowych jesteście pozostawieni sami sobie, bez 

wsparcia, a jedyną „pomocą”, którą proponują Wam przełożeni jest wzmożo-

na kontrola i postępowanie wyjaśniające. Każdy kurator, czy to rodzinny czy 

dla dorosłych, w swojej pracy spotyka się z przeróżnymi dramatami, bardzo 

trudnymi sytuacjami, każdy z nas codziennie podejmuje decyzje, które prze-

kładają się na szeroko rozumiane warunki życiowe naszych podopiecznych. 

To nie jest łatwe. Kiedy tych bardzo trudnych, niekiedy wręcz dramatycznych 

sytuacji jest sporo, mogą przytłaczać, powodować osłabienie kondycji psy-

chicznej. Przerażające jest to, że właśnie w momentach takiej gorszej kondycji 

psychicznej kuratorzy rzadko kiedy otrzymują jakiekolwiek wsparcie, nawet w 

postaci chwilowego odciążenia sprawami trudnymi czy wywiadami. I coraz 

częściej dominuje postawa „dobrze, że to mnie nie spotkało”. Przykre jest 

także to, że nadal dajemy się dzielić, „na rodzinnych” i „na karnych”, na tych 
co to „naprawdę” pracują i na tych, co to „tylko papiery przekładają” ( przy-

pominam, że piszę z perspektywy pracy w obydwu pionach).  I tak sobie my-

ślę, że skoro często nasi przełożeni (NIE WSZYSCY!!!) zapominają o wspar-

ciu dla nas, o docenieniu, a skupiają się tylko na udowadnianiu jak źle pracuje-

my, to może warto, żebyśmy my nawzajem o siebie dbali, pomagali sobie, do-

ceniali wzajemnie swoją pracę? To co? Taki challenge: „jeden dyżur, jedno do-

bre słowo wsparcia, docenienia dla kolegi/koleżanki kuratorki”?   

CHALLENGE OD PRZEWODNICZĄCEJ,  

CZYLI WSPIERAJMY SIĘ I DOCENIAJMY 

Str. 3 

SZCZEGÓLNY CHARAKTER PRACY KURATORÓW SĄDOWYCH – 

PRACE W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO  

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze MOZaiki, jednym z najważniejszych zadań jakie realizuje Ogólnopol-

ski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, jest wpisanie zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o 

szczególnym charakterze o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 

pomostowych. 28 lutego 2022r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu roboczego ds. emerytur pomo-

stowych w Radzie Dialogu Społecznego. OZZKS reprezentowała Przewodnicząca – Aleksandra Szewera -

Nalewajek, oraz członek zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków pracy OZZKS – Paweł Grędziński. 

Oprócz przedstawicieli OZZKS, w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu 

Ochrony Pracy.   Omówiono wniosek OZZKS i raport Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pn. 

„Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie zaleceń słu-

żących ich ograniczeniu”. Zespół wskazał na potrzebę uzupełnienia wniosku OZZKS o analizę, jak charak-

ter pracy  kuratorów sądowych wpływa na  bezpieczeństwo publiczne, w tym zdrowie lub życiu innych 

osób. Stosowne opracowanie zostało przesłane do ww. Zespołu. Czekamy na wyznaczenie kolejnego po-

siedzenia. Sprawa nie jest prosta, droga jest długa, ale OZZKS deklaruje pełną mobilizację, aby zawód kura-

tora sądowego został wpisany do wykazu prac o szczególnym charakterze o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.  

Adam Witkowicz 
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Działania naszych związkowców z Międzyzakładowych Organizacji Związkowych 

przynoszą kolejne efekty w zakresie przyznania kuratorom sądowym ekwiwalentu 

za pranie i używanie własnej odzieży  i obuwia roboczego. Od wydanie poprzednie-

go numeru MOZaiki, ekwiwalent został przyznany kuratorom zawodowym i apli-

kantom kuratorskim z Sadów Rejonowych w: Legnicy, Częstochowie, Lublińcu i 

Głogowie. 

Przewodniczący poszczególnych MOZ nieustannie prowadzą dalsze działania, aby 

kuratorzy sądowi  w każdym sądzie z właściwości MOZ byli wyposażeni w odzież 

lub obuwie robocze, lub był wypłacany ekwiwalent za pranie i używanie własnej 

odzieży i obuwia.  

Do pozytywów należy zaliczyć także opinię Rady Legislacyjnej pryz Prezesie Rady 

Ministrów z 18 marca 2022 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach 

sądowych (UD249) z dnia 22.11.2021 r., która wskazała, iż „…Niezbędne jest rów-

nież jednoznaczne ustawowe wprowadzenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie 

przez kuratorów własnej odzieży i obuwia – do celów służbowych. Wskazane pro-

pozycje legislacyjne niewątpliwie służą ochronie kuratorów sądowych i mają na celu 

zapewnienie im optymalnych możliwości wykonywania zadań ustawowych. Cele te 

wpisują się w założenie wzmocnienia pozycji kuratora sądowego. Podzielić należy 

pogląd, wyrażony w uzasadnieniu Projektu (s.3), że efektywność pracy kuratora za-

leżna jest od wielu czynników, do których należy zaliczyć m.in. „warunki organiza-

cyjne jego funkcjonowania, w tym środki techniczne do realizacji zadań”.  

 

Czekamy na kolejne dobre informacje w ww. zakresie.  

Kuratorzy sądowi z kolejnych MOZ z ekwiwalentem 

pieniężnym za pranie oraz używanie własnej odzieży 

Adam Witkowicz  

Kurator specjalista  

Sekretarz  

Zarządu Krajowego 

OZZKS 

Sąd Rejonowy w Zawierciu 

Przew. MOZ Częstochowa 

Idzie nowe! 

01 kwietnia 2022r. działalność rozpoczął 47 Sąd Okręgowy w Polsce – Sąd Okręgowy w Sosnowcu. We właściwości 

miejscowej nowego okręgu sądowego znalazły się Sądy Rejonowe z: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Zawier-

cia oraz z Jaworzna. Prezesem Sądu Okręgowego w Sosnowcu została SSR del. Ewa Łąpińska.  

Skoro nowy okręg sądowy to i nowy Kurator Okręgowy. Pierwsze historyczne Zgromadzenie Okręgowe Kuratorów 

Zawodowych Okręgu Sosnowieckiego został wyznaczone przez Prezesa na 20 kwietnia 2022r., a organizację i prowa-

dzenie  powierzono kuratorce specjalistce– p. Bożenie Kowalskiej – kierownikowi II ZKSS wykonującego Orzeczenia 

w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w SR w Sosnowcu.  Wśród kandydatów na kandydatów na Kuratora Okręgowe-

go znaleźli się – p. Agnieszka Gawor – kuratorka specjalistka , kierownik III ZKSS Wykonującego Orzeczenia w Spra-

wach Karnych w Sądzie Rejonowym w  Sosnowcu, oraz Rafał Skręt – kuratora specjalista z tegoż samego Zespołu, 

wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „ Auxillium”.  

Na marginesie dodam, że także autor ów artykułu został zgłoszony jako kandydat, ale nie wyraził zgody. Jednocześnie 

zaznaczył gotowość do współpracy z nowym Kuratorem Okręgowym.  

Po prezentacji kandydatów, oraz licznych pytaniach od członków Zgromadzenia Okręgowego,  

w tym dotyczących współpracy z OZZKS, nastąpiło tajne głosowanie. W wyniku głosowania, 

oboje kandydaci uzyskali ilość głosów uprawniających do zgłoszenia Ich Prezesowi Sądu Okręgo-

wego  jako kandydatów na Kuratora Okręgowego (odpowiednio 48 do 44 głosów za)  

W wyniku decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu, Kuratorem Okręgowym została Pani 

Agnieszka Gawor, która swoją funkcję objęła z dniem 1 maja 2022r.  

Jako OZZKS składamy serdeczne gratulacje, licząc że nowy Okręg Sądowy będzie miał swoją 

kuratorską tożsamość czerpiąc tylko najlepsze wzorce z innych Okręgów, oraz liczymy na 

owocną współpracę dla dobra kuratorów sądowych.  

 

Adam Witkowicz 
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W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wiele ukraińskich  dzieci mu-

siało opuścić swoje domy, placówki czy ogólnie mówiąc, miejsca zamieszkania. W 

związku z napływem małoletnich, którzy z różnych przyczyn nie posiadali swojego 

przedstawiciela ustawowego w  naszym kraju, zostały podjęte działania przez usta-

wodawcę do rozwiązywania tych spraw jednostkowo ale i systemowo. Jednak czy 

system i tym razem się sprawdził czy może pozostawiał pole do różnych interpreta-

cji? 

W tym krótkim artykule chciałbym spojrzeć na to zagadnienie ze strony praktycznej 

naszej pracy. Wymieniona w tytule ustawa nałożyła na sądy obowiązek wydania 

orzeczenia dotyczącego ustalenia opiekuna tymczasowego, opiekuna prawnego czy 

też innej formy zabezpieczenia dobra małoletniego przybywającego z Ukrainy, w 

terminie 3 dni kalendarzowych. Termin to trudny do zrealizowania dla i tak przecią-

żonych wydziałów rodzinnych i nieletnich w całej Polsce. Dodatkowo dochodziła 

kwestia interpretacyjna przepisów dotyczących przeprowadzania tego postępowa-

nia. Jedne sądy wyszły z założenia, że nie mogą orzec ww. sprawie  bez wywiadu 

kuratora, co skutkowało zlecaniem bardzo krótkoterminowych wywiadów. Jako 

Związek, dostawaliśmy informacje o wywiadach z wyznaczoną nawet godziną w 

której powinno pojawić się sprawozdanie w sekretariacie czy na biurku Sędziego. 

W niektórych sądach zostały ustalone nawet dyżury weekendowe, które miały za-

pewnić wydanie orzeczenia w ustawowym czasie. Oczywiście patrząc na nasz zada-

niowy czas pracy, prezesi czy też samo ministerstwo nie widziało zasadności dodat-

kowego wynagradzania kuratorów za przeprowadzanie wywiadów w dniach wol-

nych od pracy (weekendów czy świąt). Sami najlepiej wiecie jak „sprawy pilne” 

wpływają na Waszą organizację pracy. Niestety w tym przypadku, w niektórych są-

dach mieliśmy do czynienia z wysypem takich „pilnych spraw”. Ich ilość i krótki 

okres czasu realizacji doprowadzały do wzmożenia frustracji i złości na system. My-

ślę, że dodatkowym czynnikiem frustrującym były informacje, że w innych sądach w 

ogóle nie ma takiej praktyki lub jest ona marginalna. Kuratorzy z całego kraju wysy-

łali różne informacje np. „u nas nie ma takiej praktyki”, „ja już nie mogę z tymi wy-

wiadami jednodniowymi” i wiele innych, które stały ze sobą w sprzeczności. One 

rodziły pytania jak to jest możliwe, że w obrębie nawet jednego okręgu występują 

takie różnice w praktyce? Jak to jest, że w jednym sądzie zleca się wywiad do każdej 

tego typu sprawy a w innym do żadnej? Niestety nie mam dla Was odpowiedzi na 

te pytania. Jednak żywię nadzieję, że takich sytuacji będzie coraz mniej w naszej pra-

cy a standardy obciążenia nie będą wypadkową tego gdzie i z kim się współpracuje. I 

pragnę Was zapewnić, że dokładamy wszelkich starań by tego typu kwestie ustanda-

ryzować i przede wszystkim uporządkować. Zdajemy sobie również sprawę z ogro-

mu kwestii wymagających ujednolicenia, jednak nie spoczywamy na laurach czy też 

nie boimy się takiego zadania. Bo silne związki to silna kuratela, dlatego też chcemy 

działać, chcemy się rozwijać i być z Wami. Jednocześnie zapraszamy do współpracy, 

bo związki to ludzie! A ludzie to nowe pomysły! 

Str. 5 

„Specustawa ukraińska” – w praktyce kuratorskiej 

Bart łomiej  Gesek  

Kurator zawodowy 

Sąd Rejonowy  

Gdańsk-Południe 

Przew. MOZ Gdańsk 
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Od początku roku w budżetach sądowych obserwujemy zaciskanie pasa, ja-

koś tak się składa, że najłatwiej go zacisnąć na kuratorach sądowych. Kurato-

rzy sądowi z różnych regionów Polski sygnalizują, iż od stycznia nie mają wy-

płacanych dodatków specjalnych za zwiększoną ilość obowiązków służbo-

wych oraz za pracę w Ośrodkach Kuratorskich. Sytuacja jest kuriozalna. Ku-

ratorzy sądowi wykonują pracę, za którą nie mają wypłacanego wynagrodze-

nia.  

OZZKS nie mógł nie zareagować na tą nie-

zrozumiałą sytuację. W dniu 29 marca 2022 

roku zostało skiero- wane do Ministra Spra-

wiedliwości Zbi- gniewa Ziobro pismo z 

prośbą o zapewnie- nie środków na działal-

ność ośrodków ku- ratorskich, a szczególnie 

na wynagrodzenia dla osób tam pracujących, 

a także środków dla kuratorów sądowych mających zwiększone obowiązki 
służbowe. Zapraszam do zapoznania z treścią pisma: 

https://ozzks.pl/2022/03/29/pismo-w-sprawie-dodatkow-specjalnych-dla-

kuratorow-sadowych/ 

A co będzie, jeżeli ta sytuacja się nie unormuje? Jeżeli nadal kuratorzy sądowi 

nie będą otrzymywać dodatków specjalnych za wykonywaną pracę? Nadal 

będą zmuszani do wolontariatu? Czy MS jest gotowe na odejście kuratorów 

z Ośrodków Kuratorskich i ich zamknięcie? 

Czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczymy, że podej-

mie ono działania celem naprawy sytuacji i wykluczenia podobnych nieprawi-

dłowości w przyszłości.  

DOBRA PRACA NIE POPŁACA 

Jadwiga Kowalczuk 

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy  

w Wołominie 

MOZ Warszawa-Praga 

RUCH TO ZDROWIE! 

Jak co roku wiele osób ma jakieś noworoczne, półroczne, miesięczne, a nawet tygo-

dniowe postanowienia. Wychodząc naprzeciw postanowieniom, że od przyszłego roku, 
miesiąca czy też poniedziałku zacznę prowadzić  nowy, zdrowszy tryb życia , Zarząd 

OZZKS doszedł do wniosku, że pomoże w realizacji tych celów.  
Dlatego też Zarząd podjął uchwałę o podpisaniu umowy z firmą Benefit na korzystanie 

przez naszych członków z obiektów sportowych. Umowa ta została podpisana 30 kwiet-
nia br. i mamy nadzieję, że od 1 czerwca br. będziemy mogli cieszyć się z aktywnie i 

atrakcyjnie spędzanego wolnego czasu.  
 Członkowie OZZKS mają do wyboru trzy karty wstępu.  

Karta MultiSport Plus  oferuje możliwość kilkukrotnego wejścia do różnych obiektów w 
ciągu dnia w ponad 4000 miejscach w Polsce. 

Karta MultiSport Classic umożliwia skorzystanie z jednego z 2600 obiektów w kraju w 
ciągu dnia  

Karta MultiSport Light  daje możliwość korzystania z 2500 obiektów w kraju, zgodnie z 
liczbą wejść zapisanych na karcie, jednak nie częściej niż raz dziennie. 

Oprócz tego każdy posiadacz karty może zgłosić do programu osoby towarzyszące, 
dzieci, studentów czy też seniorów. 
Pamiętajcie, że nie samą pracą człowiek żyje. Należy zadbać o siebie, swoje zdrowie i 

dobre samopoczucie poprzez podejmowaną aktywność fizyczną. 

Agnieszka  Ochal 

Starszy Kurator Zawodowy 

Sąd Rejonowy w Radomiu 

Przew. MOZ Radom 
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skim czy ludności, która z różnych powodów została na 

Ukrainie. Jedni podejmują się działań z innymi kuratorami, 

inni związkowo, jeszcze inni z innymi instytucjami lub indy-

widualnie. Chciałabym Wam przybliżyć część z działań  po-

dejmowanych przez kuratorów. 

Moja osobista pomoc na rzecz Ukrainy nie była przedmio-

tem decyzji. To był moment, była potrzeba. Jako, że od lat 

jestem związana ze Stowarzyszeniem Qźnia z Kobyłki pod 

Warszawą, które w 

zakresie swoich działań 

ma pomoc osobom 

wykluczonym, czy za-

grożonym wyklucze-

niem naturalnym było, 

że w obliczu tej trage-

dii nie możemy pozo-

stać obojętni. Od cze-

go się zaczęło? Zaczęli-

śmy od zbierania da-

rów i wysyłania trans-

portów na Ukrainę. 

Zbieraliśmy wszystko: 

żywność długotermino-

wą, wodę, leki, środki 

opatrunkowe, wózki inwalidzkie, wyposażenie dla żołnie-

rzy... Przedziwne rzeczy przynosili ludzie, które są niezbęd-

ne na froncie, pakowaliśmy lornetki, stacje radiowe, kami-

zelki, buty wojskowe, ciepłą odzież, kozę do palenia i jeszcze 

wiele innych. Z jednym z transportów wyprawiliśmy na 

front żołnierza ukraińskiego. Lubomir od wielu lat pracuje w 

Polsce na budowie, w Ukrainie ma żonę w ciąży i córkę. Jak 

wielu obywateli Ukrainy podjął decyzję, że wraca walczyć o 

swój kraj. Skorzystał ze sposobności i pojechał naszym 

transportem. Wypchaliśmy mu torby wszystkim co nam 

przyszło do głowy: latarki, noże, konserwy, kabanosy, bate-

rie, piwo, podarki dla żony i dziecka. Nie jestem w stanie 

nawet opisać emocji, jakie nam towarzyszyły. Kiedy go że-

gnaliśmy płakaliśmy wszyscy, płakał też Lubomir. Był wzru-

szony, ale, czy tylko? Żegnaliśmy się uściskami i okrzykami 

Sława Ukraini! 

Kiedy pomyślę, jak trudne było dla nas to doświadczenie 

mimo, że wyprawialiśmy całkiem sobie obcą osobę, nie je-

stem w stanie pojąć, jak tragiczne musi być pożegnanie bra-

ta, męża, ojca, siostry, czy córki. Od Lubomira wiemy, że 

dojechał na Ukrainę cały i zdrowy, od dawna jednak nie ma-

my żadnego kontaktu. Ale, jako że jesteśmy umówieni na 

KURATORZY SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

Jeszcze przed napisaniem tego artykułu piętrzyły mi się w 

głowie miliony myśli i targało mną jeszcze więcej emocji. 

Siadam, otwieram laptopa i nie wiem co i jak. Bywają sprawy 

tak ogromne, tak ważne, tak nieobliczalne, gdy odczuwa się 

niemoc w opisaniu ich słowami. Jakby te słowa, nawet naj-

bardziej mocne, z wykrzyknikiem były umniejszeniem tego, 

co chce się opowiedzieć. 

Kiedy obudziłam się 24 lutego, na Messenger odczytałam 

wiadomość od przyja-

ciela „Chciałbym 

Wam powiedzieć 

dzień dobry, ale mamy 

wojnę”. Z zaspanymi 

oczami, z oszołomie-

niem włączyłam tele-

wizor, wtedy zrozu-

miałam przeczytane 

przed chwilą słowa, a 

raczej je usłyszałam, 

bo zrozumieć nie mo-

gę do dzisiaj. Od tego 

momentu, od poranka 

24 lutego 2022r. kiedy 

Rosja zaatakowała 

Niepodległą Ukrainę zmienił się świat. To co było oczywiste, 

obecnie jest marzeniem. Zachwiane zostało nasze poczucie 

bezpieczeństwa. Obrazy, jakie znany z książek i filmów do-

kumentalnych stały się naszą codziennością. 

Nie wiem, jak Wy, ja natomiast natrętnie sprawdzam wiado-

mości z nadzieją, że przeczytam, że to już koniec, że jest po 

wojnie, że Niepodległa Ukraina zwyciężyła, teraz trzeba bę-

dzie tylko pomóc w odbudowie, ale ludzie już są bezpieczni. 

Nigdy nie miałam takich trudności z zasypianiem, proble-

mów ze snem, strachu przed obudzeniem. Płaczu w dzień i 

w nocy nad tym, co będzie dalej, co z Ukrainą, Ukraińcami, 

co ze mną, z rodziną, mieszkaniem, jak uciekać i co zabrać? 

Natrętne myśli i obrazy, które doprowadzają do szaleństwa.  

Mimo, iż nie mieliśmy wpływu na wybuch wojny, wszyscy 

mierzymy się z jej konsekwencjami. Do naszego kraju przy-

jeżdżają miliony Ukraińców, kobiet, dzieci, osób starszych i 

chorych, które uciekają przed wojną. Nasz kraj nigdy nie 

mierzył się z tak ogromnym kryzysem uchodźczym. Polska 

też nie widziała takiego pospolitego ruszenia w czynieniu 

dobra. Ta potrzeba pomocy nie jest obca również kurato-

rom sądowym. Wielu z nas zaangażowało się w pomoc 

uchodźcom uciekającym przed wojną, żołnierzom ukraiń-
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piwo po wyzwoleniu Ukrainy wierzę, że żyje, bo to chło-

pak honorowy.  

W tym pomocowym szaleństwie ludzie poznają ludzi, 

którzy znają innych ludzi i tak 

nawiązaliśmy współpracę z 

panią Dyrektor szkoły w Du-

blianach pod Lwowem, do 

której były wysyłane nasze 

transporty. Szkoła stała się 

schronieniem dla wielu rodzin, 

ale też centrum redystrybucji 

potrzebnych artykułów oraz 

kuchnią polową dla żołnierzy 

walczących na froncie. Tak 

więc, po złożeniu zamówienia 

na mąkę, przesłaliśmy wiele 

ton mąki, podobnie było z cu-

krem, mlekiem, olejem… cie-

kawym zamówieniem było 

zamówienie na wiadra z po-

krywkami do rozwożenia je-

dzenia na front. Zbiegiem oko-

liczności w ciągu pół godziny 

od zamówienia zostaliśmy ob-

darowani setką wiader i tak w 

sumie kilkaset wiader pojechało do Dubliany. 

Po puszczeniu kilku transportów zorientowaliśmy się, że 

na terenie miasta jest już tak wielu uchodźców, że naszą 

aktywność musimy skupić głównie na nich. Tak więc kon-

tynuowaliśmy i kontynuujemy zbiórki odzieży, jedzenia, 

chemii, środków czystości, art. szkolnych, pościeli, łóże-

czek, zabawek, garnków… Wszystkiego. Potrzeby są 

przeogromne i ciągłe. Codziennie w Stowarzyszeniu po-

jawiają się osoby, które potrzebują pomocy. Codziennie 

widzimy nowe twarze. 

Coraz większym problemem jest zdobywanie potrzeb-

nych artykułów, szczególnie żywnościowych, które roz-

chodzą się w niesamowitym tempie. Wszystko co rozda-

jemy pochodzi od ludzi dobrej woli, a ich możliwości też 

się wyczerpują. Z wielką obawą i troska patrzymy w 

przyszłość. 

Od samego początku dzieci uchodźcze zagościły w naszej 

Świetlicy Środowiskowej, ich matki na początku z nieuf-

nością pozostawiały je pod opieką obcych ludzi. Dzieci 

integrują się ze środowiskiem i naszymi dziećmi. Dziecia-

ki świetlicowe, również ukraińskie także były zaangażo-

wane w pomoc, m.in. w przygotowywanie paczek do 

transportu, ogromnych ilości kanapek, które wolontariu-

sze zawozili na warszawskie dworce kolejowe. 

Od początku współpracujemy z koleżanką, która już od 

pierwszego dnia wojny szuka zakwaterowania dla uchodź-

ców. I tak przez Paulinę przeszło już wiele set osób, które 

znalazły bezpieczne schronienie. 

Szukamy dla nich pracy, pomagamy 

w wypełnianiu dokumentów. 

W działania Stowarzyszenia Qźnia 

na rzecz Ukrainy włączyło się wielu 

kuratorów z Sądu Rejonowego w 

Wołominie ze szczególnym zaanga-

żowaniem Paweł Grędziński i Sylwia 

Grędzińska, jak też Pani kurator 

Anna Rosiak z Sądu Rejonowego 

dla Warszawy Pragi-Północ, będą-

cych członkami MOZ Warszawa-

Praga. 

Po tym, jak na naszej facebookowej 

stronie poprosiłam kuratorów o 

podzielenie się swoimi doświadcze-

niami z pomocy naszym przyjacio-

łom z Ukrainy, przyszło wiele wia-

domości - część pod postem, część 

bezpośrednio na adres poczty elek-

tronicznej. Niektóre informacje 

pochodzą natomiast z zaprzyjaźnio-

nego portalu kurator.info, który na bieżąco publikuje arty-

kuły dotyczące naszych kuratorskich spraw. 

Zarząd MOZ Radom podjął uchwałę o zorganizowaniu 

zbiórki pieniężnej wśród kuratorów i pracowników sądów 

w okręgu, z której środki miały zostać przeznaczone na 

zakup potrzebnych artykułów dla uchodźców z Ukrainy. 

Zebrana kwota przekroczyła oczekiwania inicjatorów akcji. 

Wszystkie środki zostały przeznaczone na zakup artyku-

łów, jak też zakup kart przedpłaconych, celem pomocy w 

usamodzielnieniu potrzebujących. MOZ Radom otrzymał 

pisemne podziękowania od Zespołu Szkół w Grójcu, jed-

nego z odbiorców pomocy. 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis 

zorganizowało zbiórkę środków pomocy medycznej na 

rzecz Obrony Terytorialnej Kijowa. Zbiórka była prowa-

dzona wśród kuratorów sądowych, nie tylko zrzeszonych 

w Stowarzyszeniu, dołączyli się do niej również pracowni-

cy naukowi. Przesyłka zawierała duże ilości bardzo po-

trzebnych środków medycznych. Jak czytamy w kura-

tor.info, „apteki rezygnowały ze swoich marży, a ich pra-

cownicy dołożyli starań, by w paczkach znalazło się jak 

najwięcej potrzebnych na linii frontu rzeczy, takich jak 

m.in. adrenalina, wenflony, środki przeciwbólowe, bandaże, 

środki odkażające, glukoza, opaski uciskowe.”  Swoją pacz-
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kę dołożyli kuratorzy sądowi z Elbląga oraz Śląskiego 

Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Auxilium. A w 

pakowaniu paczek pomagali wychowankowie Ośrodka 

Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-

Fabrycznej. 

Chętnie przez nas czytany portal kuratorskiej służby są-

dowej kurator.info zorganizował akcję #DzieciUkrainy. 

Jak czytamy na stronie kura-

tor.info „Jej celem jest zbiór-

ka środków finansowych na 

potrzeby organizacji pozarzą-

dowych świadczących bezpo-

średnio pomoc dla dzieci z 

ukraińskich domów dziecka 

oraz z rodzinnej pieczy za-

stępczej, które znajdują 

schronienie na terenie Polski 

w czasie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Chodzi o dostar-

czenie dzieciom konkretnej, długoterminowej pomocy w 

obliczu wielkiej traumy, jaką jest wojna i jej wpływ na 

dziecięcą psychikę”. Załączam link do zbiórki i serdecznie 

zachęcam do wsparcia tego szczytnego celu: https://

zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/kuratorinfo  

Pani kurator Magdalena Więckowska z Sądu Rejonowego 

w Zawierciu, MOZ Częstochowa prowadzi Fundację 

Adapter, która od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrai-

nę włączyła się pomoc uchodźcom. Fundacja podjęła się 

udzielania szeroko pojętej pomocy, miedzy innymi zbiór-

ki potrzebnych produktów oraz ich dystrybucję. Włączy-

ła się w działania mające na celu przygotowanie miejsc 

noclegowych w OSP Poręba. Fundacja była współorgani-

zatorem koncertu charytatywnego „Poręba dla Ukrainy. 

Zagrajmy wszyscy razem”. Nadto wzięła udział w kon-

kursach wniosków, których adresatami są m.in. ukraińscy 

uchodźcy; obecnie oczekuje na wyniki. 

Nasza koleżanka zaadoptowała chorego kota, który zo-

stał zabrany z Ukrainy, a teraz niestety walczy o życie. 

Aktywności podejmowane przez Fundację Adapter mają 

charakter lokalny,  podejmowane są we współpracy z 

władzami miasta Poręba i Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Porębie. 

Pani kurator Małgorzata Suchecka z SR w Bialsko-Biała, 

MOZ Bielsko-Biała jest wolontariuszem w Oświęcimskim 

Instytucie Praw Człowieka, gdzie prowadzone są zajęcia 

dla dzieci z Ukrainy. Mają one na celu przede wszystkim 

ułatwić adaptację dzieci w nowym środowisku i przygo-

tować je do pójścia do szkoły. Zajęcia odbywają się co-

dziennie, dzieci z opiekunami rysują, robią zajączki, wian-

ki, kwiaty z papieru, doświadczenia chemiczne, dekorują 

ciasteczka, uczą się polskich słów. Dzieci mają też zajęcia 

z jogi, tańczą zumbę, mają spotkania z młodymi hokeistami 

z Ukrainy, oglądają bajki, jedzą pizzę i chodzą na wycieczki. 

Takie zajęcia zorientowane na dziecięcą aktywność, powo-

dują, że dzieci zaczynają czuć się bezpiecznie i się uśmie-

chać. 

Nasza koleżanka i dotychczasowa Redaktor Naczelna MO-

Zaiki Katarzyna Gulcz z Sądu 

Rejonowego Gdańsk-Północ, 

MOZ Gdańsk, przesłała opo-

wieść o swojej pomocy, której 

treść zamieszczam poniżej. 

„Przyjęłam do domu 17 letnią 

Alionę, która uciekła z Charko-

wa. Do granicy odprowadziła ją 

matka, a na granicy odebrał 

przebywający w Polsce wujek 

Nikita. Alionka nie mogła z nim 

zamieszkać ponieważ wujek mieszka w hotelu robotniczym 

z samymi mężczyznami. Szukał dla niej bezpiecznego domu. 

Jestem mamą 3 córek. Najstarsza ma 15 lat. Wszystkie 

dziewczynki mają ze sobą świetny kontakt. Większość 

spraw związanych z pobytem mamy załatwione i spokojnie 

leci dzień  za dniem. 

Piszę Wam o moim i mojej rodziny niewielkim wkładzie w 

pomoc uchodźcom z Ukrainy, nie po to aby się pochwalić. 

Wiem, że wielu z Was robi większe rzeczy dla naszych 

Sąsiadów, za co składam Wam Wielkie Wyrazy Uznania! 

Piszę po to aby Wam opowiedzieć o tym, że pobyt Aliony 

u nas nie byłby tak komfortowy i bezproblemowy gdyby 

nie wiele życzliwych osób, które spotkaliśmy na naszej 

drodze! 

W pierwszej kolejności chciałabym napisać Wam o bardzo 

serdecznym i  życzliwym przyjęciu naszej Alionki w 7 Li-

ceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Nie było kłopotów, 

aby Aliona została przyjęta, nie posiadając jeszcze numeru 

PESEL. Panie w Sekretariacie wykazały się tak dużym zaan-

gażowaniem i pomocą w zorganizowaniu spotkania z Pa-

nem Dyrektorem! Pokierowały nas co i jak załatwić pomi-

mo tego, że Aliona jest w Polsce bez rodziców i jeszcze 

nie mamy uregulowanej opieki prawnej. Dyrektor  7 LO w 

Gdańsku okazał się bardzo miłą, serdeczną i pomocną oso-

bą. Po tym spotkaniu jestem pewna, że dobro uczniów jest 

dla niego priorytetem. Wszelkie obawy co do tego, jak 

Aliona będzie się czuła w szkole zostały rozwiane. Wycho-

wawca klasy do której Aliona trafiła to nauczycielka z pasją 

i poczuciem misji. Cały czas jest ze mną w kontakcie. Jesz-

cze przed pierwszym dniem nauki spędziła z Alioną czas, 

pokazując jej szkołę i swoją serdecznością zredukowała 

stres. 

Kolejną sprawą, jaką załatwialiśmy był numer PESEL. Nie 

https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/kuratorinfo
https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/kuratorinfo
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sposób nie wspomnieć w tym miejscu o świetnej organi-

zacji nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w 

Urzędzie Gminy w Żukowie. Panie z ewidencji ludności 

to zaprzeczenie stereotypu urzędnika! Przemiłe, 

uśmiechnięte, pomocne! Aż brak mi słów zachwytu! Mia-

łam wrażenie, że znam dziewczyny od zaw-

sze! Miałam ochotę usiąść z nimi wypić ka-

wę i pogadać o życiu! 

No i wreszcie nasze podwórko. Sąd Rejo-

nowy w Kartuzach i koleżanki w Biurze 

Obsługi Klienta. Kompetentne, cierpliwe, 

uśmiechnięte! Nawet nie mam pretensji, że 

musiałam pojechać złożyć wniosek o opiekę 

prawną jeszcze raz! Wręcz przeciwnie! 

Chętnie pojechałam tam ponownie! 

I tak właśnie dzięki życzliwym osobom  ży-

jemy sobie z naszą Alionką. Życie toczy się 

bez problemu. Alionka chodzi do szkoły, ma 

już numer PESEL i złożony wniosek o opie-

kę dla wujka. 

Wszystkim, którzy pomagacie obywatelom Ukrainy,  

życzę na Waszej drodze jak najwięcej takich osób jakie 

my spotkaliśmy!”. 

Pani Kurator Magdalena Michalik z Sądu Rejonowego 

Kraków Nowa Huta, podzieliła się swoją, niestety mniej 

optymistyczną historią z pomagania potrzebującym z 

Ukrainy. Treść tej historii jest tak poruszająca, iż nie po-

zwoliłam sobie na poddanie jej jakiekolwiek korekcie. 

„Ktoś przywiózł matkę z autystycznym sześciolatkiem do 

Krakowa, zostali umieszczeni w pokoju hotelowym. Mnie 

poproszono o pomoc w dostarczeniu karty do telefonu 

(kupiłam), ciuchów, koca obciążeniowego, słuchawek 

wyciszających itp. 

Gdy dojechałam na miejsce, ręce mi opadły. Matka z 

agresywnym autystykiem zostawiona sama sobie, bez 

znajomości języka, sama w pokoju, izolująca się od innych 

mieszkańców (strach, że jej dziecko zrobi im krzywdę), 

praktycznie nie wychodząca z nim sama na pole, bo Mały 

atakuje samochody na parkingu, te przejeżdżające też, 

ludzi, psy na spacerze. Nie muszę tłumaczyć czym dla 

dziecka w spektrum autyzmu jest 2 tygodnie w schronie, 

5 dni w podróży do granicy, dwie doby bez snu, przepra-

wa przez granicę i podróż do Krakowa i wszystko wokół 

nowe, nieznane. 

Brak jakiejkolwiek pomocy na miejscu. 

Więc najpierw psycholog. Udało umówić się na wizytę w 

sobotę, transport dziecka do psychologa zakończony 

niemalże dewastacja samochodu - już wiem, że nie ma 

szans na transport dzieciaka. Psycholog, z dwóch zapla-

nowanych dla nich godzin, po 20 minutach rozkłada ręce i 

stwierdza, że potrzebny pilnie psychiatra dziecięcy. Te trzy 

ostatnie słowa są kluczowe. Pilnie - psychiatra - dziecięcy! 

Nieosiągalne! 

Do tego dowiaduję się od matki dziecka, że mogą być w 

hotelu do wtorku. Zamieszczam desperacki 

wpis na Facebooku, błagam obcych ludzi o 

pomoc, bo system leży. Setki telefonów, mai-

li, rozmów na Messenger, przez lekarzy psy-

chiatrów z Gdańska, dostaję kontakt do ko-

goś, kto mnie kontaktuje z kimś, kto wie, 

gdzie jest szansa... Mamy to! I traktuję to w 

kategorii cudu: wizyta w hotelu lekarza psy-

chiatry dziecięcego. Dodatkowo władającego 

językiem ukraińskim! Dziecko przebadane, 

wizyta ponad dwie godziny, zaordynowane 

nowe leki. Ze starych "musi zejść", zanim 

zacznie brać nowe, dostaję informację od 

lekarza, że trzeba się spodziewać, że przez 

ileś dni może być z nim jeszcze gorzej... Ale psychiatra ofe-

ruje dalszą pomoc, również zdalną. 

Szukamy mieszkania i placówki dla Małego. Matka jest już 

sama na granicy wytrzymałości. Obcy ludzie z Facebooka 

oferują pomoc. Niestety do Krakowa spływa najwięcej 

Uchodźców, mieszkań po prostu nie ma. Kontaktuje się ze 

mną dyrektor szkoły specjalnej w Zawierciu. Przyjmie 

chłopca, ale nie ma lokum. Szukamy zatem lokum i w Za-

wierciu. W Krakowie zgłasza się osoba, że będzie dla nich 

garsoniera. Trzeba ją przygotować, wysprzątać, doposażyć. 

Dam radę? No jakoś muszę. Dobrzy ludzie, mam nadzieję, 

pomogą. Nadal pozostanie jednak kwestia szkoły. Matka 

jest wykończona, musi mieć chwilę na odpoczynek, na pój-

ście do sklepu (z Małym nie ma szans, zrzuca rzeczy z pó-

łek sklepowych, krzyczy, kopie ludzi i regały z towarem). 

Nigdzie nie ma miejsca w placówce. Nadal szukamy. Kolej-

ny absurd: wyrobienie numeru PESEL: kolejka 15 godzin. 

Nie ma szans z nim jechać, nie da rady. To samo przed 

ambasadą. Masz PESEL, możesz składać dokumenty o szko-

łę. Nie masz, nikt z tobą nie rozmawia. 

Pani w urzędzie rozbrajająco mnie poucza, że ona rozumie, 

ale nic się nie da zrobić, przecież ktoś może zostać z tym 

dzieckiem... Kto? Obsługa hotelu? Ja? Kiedy? Pomijam, że 

musiałabym wziąć urlop, ale nie zostanę z dzieckiem w 

takim szale, bo sobie z nim po prostu nie poradzę a nie 

wezmę odpowiedzialności za jego czy innych zdrowie czy 

szkody, jakie wyrządzi… Wszystkie ciuchy dla nich przy-

wożę od znajomych lub kupuję, nie mam dostępu do rze-

czy z darów, są magazyny owszem, musi matka z dzieckiem 

pojechać, stać w kolejce i być osobiście… 



11 

Str. 11 

Jestem u nich codziennie przed lub po pracy. Inne osoby 

z hotelu zaczynają prosić mnie o pomoc... Żadnych infor-

macji, poza jedną, że jak chcą jechać dalej do Niemiec, 

mają dzwonić tu a tu. 

Z matką kontaktuje się reporter TV. Miał do niej kon-

takt, poznał ją robiąc materiał na przejściu granicznym. 

Informuje ją, że przyjeżdża z nią zrobić reportaż. To do-

datkowy stres dla nich, ale się godzi. Będzie w Polsat 

News i BBC POLSKA. Mnie też proszą o wypowiedź. 

Czekam na informację od dyrektora z Zawiercia, czy 

znalazł lokum dla nich. Jeśli znajdzie, pojedziemy tam do 

szkoły specjalnej. Jeśli nie, urządzimy jej mieszkanie w 

Krakowie i będziemy szukać szkoły (już szukamy). 

Jedna rodzina. Milion telefonów, kontaktów, rozpaczli-

wego poszukiwania rozwiązań, bo nigdzie nie ma jasnej 

informacji, co ma zrobić taka osoba z niepełnosprawnym 

dzieckiem, gdzie szukać pomocy. 

Teraz, po tych setkach kontaktów i rozmów, można 

powiedzieć, że jestem specjalistą w tej branży... Choć 

nadal "system stawia opór"”. 

Kuratorzy z Białegostoku podjęli się wspólnego działania. 

Pani kurator Agnieszka Pilarska-Gogolewska przesłała 

krótką informację załączając wyrazy wdzięczności dla 

swoich towarzyszy. 

 „Nasza akcja pomocy uchodźcom z Ukrainy zaczęła się 

spontanicznie, od rozmowy, co możemy zrobić jako śro-

dowisko kuratorskie, tu i teraz, kogo i jak wesprzeć. 

Chciałyśmy, aby pomoc trafiła to konkretnych osób. Na 

okazję, nie trzeba było długo czekać. Zadzwonił telefon i 

pan Włodzimierz, który przywiózł do swojego domu 13 

osób z Czerkas poprosił o pomoc. Dzieci, które u siebie 

gościł wyjechały z domu praktycznie jak stały (bo chwilo-

wo nie było ostrzału). Brakowało kurtek, bluz, spodni, 

butów - właściwie wszystkiego. Trudno było się zdecy-

dować na pomoc jednemu dziecku ("a co z pozostałymi") 

więc zapadła szybka, kolektywna decyzja, że zabieramy na 

zakupy całą trójkę. Zależało nam, żeby dzieciaki, które 

przeszły w ostatnich dniach o wiele za dużo, mogły pójść 

na "normalne" zakupy, żeby wybrały sobie ubrania, które 

im się podobają, zjeść pizzę czy lody, spokojnie pogadać. I 

gadaliśmy :) we wszystkich znanych nam językach z migo-

wym włącznie. Wszystko się udało! Dzieci wróciły z zaku-

pów zadowolone (do dziś nie wiemy, czy ich mama też). 

Ta akcja nie udałaby się bez pomocy i wsparcia finansowe-

go Koleżanek i Kolegów kuratorów Sądu Rejonowego w 

Białymstoku. Bardzo Wam wszystkim dziękuję! Szczególne 

podziękowania chciałabym przekazać Zarządowi MOZ 

OZZKS w Białymstoku za przekazane środki finansowe 

(wiem, że o pieniądzach nie wypada pisać, ale bez nich 

trudno jest robić zakupy), a także Agnieszce i jej córce 

Idzie oraz Beacie i Sławkowi (przesympatyczny mąż kole-

żanki) za entuzjazm i poświęcony wolny czas. Bez Was 

Dziewczyny to by się chyba nie udało!” 

Wielu kuratorów, tak jak społeczeństwo obecnie podej-

muje jeszcze inne działania pomocowe, jadą na granicę, 

gdzie częstują jedzeniem, pomagają obrać drogę, opatrują 

rany, szukają miejsca do spania, czy ubrań. Podobnie na 

dworcach, punktach recepcyjnych. Potrzeby są ogromne. 

Pewnie za jakiś czas socjologowie, będą się zastanawiać i 

pisać prace naukowe, o zjawisku  pospolitego ruszenia z 

pomocą. Czy to tylko z dobroci serca? Mi działania pomo-

cowe pomagają przetrwać ten trudny czas, pomagają nie 

myśleć, czuć się potrzebną. Mój osobisty sprzeciw wobec 

tej wojny i niewielki wkład w to, aby osoby nią dotknięte 

miały ciut lżej. 

Korzystając z okazji składam ukłony wszystkim kuratorom 

sądowym, którzy w różny sposób zaangażowali się w po-

moc Naszym Ukraińskim Przyjaciołom. Sława Ukraini!!! 
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Wieczorem, 3 maja, brzdęk Messengera. „Ki 

diabeł”? 

Czytam: „Sylwia chciałabym zaproponować, 

abyś napisała do MOZaiki o swojej pasji. 

Robisz niesamowite rzeczy”… Myślę i kon-

sultuję: Ale… że ja? Przecież ja już nie jestem 

kuratorem! W jakim kon-

tekście mam pisać? Jadzia 

na to - w kontekście pasji i 

kurateli. Aaaa…. Tak, ten 
kontekst robi różnicę. W 

moim życiu zrobił istotną 

różnicę - jedną z najważ-

niejszych. Jadziu! - napiszę 

o tym! 

I tak siedzę i piszę na tara-

sie mojego lawendowego 

domku, spoglądając, jak 

lawenda powoli budzi się 

do życia, ogarniam wzro-

kiem widoczne już moje 

przygotowania do sezonu 

w postaci rękodzieła, któ-

re poczyniłam i czynię z - 

okazuje się - powodze-

niem i myślę: tak, to był 

dobry wybór. 

Zawsze wiedziałam, że 

będę kuratorem. I to do 

spraw rodzinnych! Będąc 

na praktykach studenc-

kich, powiedziałam kocha-

nej Eli F. - ja tu wrócę! I 

wróciłam. Przez 23 lata 

oddawałam się tej pracy. 

Służba kuratorska i wszy-

scy, których na tej drodze 

spotkałam, przyczyniły się 

niewątpliwie do ukształto-

wania mnie, do wytyczenia celów w moim 

życiu. Przygoda pt. praca kuratora rodzinne-

go nie była nudna. Dostarczała mnóstwa 

wrażeń – tych dobrych i tych złych. Wszyst-

ko składało się na to, kim jestem, jakie decy-

zje podejmowałam, jakim jestem i byłam 

człowiekiem. Przeżyłam chyba największe 

rewolucje, związane ze 

zmianami w systemie 

służby kuratorskiej. 

Pamiętam czasy, kiedy 
mieliśmy po 45 osobi-

stych nadzorów, kiedy 

pisaliśmy sprawozdania 

(najpierw były comie-

sięczne sprawozdania, a 

nie karty czynności) 

odręcznie, a potem 

dzieliłam się z Justyną J 

maszyną do pisania, 

jeszcze później komputerem. Pamiętam też 

czas, gdy siedzieliśmy w jednym pokoju w 9- 

tak- dziewięć osób. Pamiętam też czas, kiedy 

dzieliłam jedno biurko z Jurkiem C. i ja miałam 

szufladę na górze, Jurek na dole. Wielkie zmiany 

po wejściu w życie naszej ustawy, nadzieje - bę-

dzie inaczej, lepiej! Dbałość śp. Tadeusza Jedyna-

ka o to, żebyśmy mieli warunki do pracy - pokoje 

2-3 osobowe. Luksus. Komputery, wzorcowy 

sekretariat, podział na zespoły. 

Ech…tyle tego było. A w tym 

wszystkim podopieczni, rodziny, 

dzieci, młodzież, uzależnieni, 
których problemy od lat wystę-

powały w mniejszym lub więk-

szym nasileniu, a które należało 

jakoś rozwiązywać. Do tego 

trzeba było narzędzi, technik, o 

które zawsze postulowałam. Tyle 

szkoleń, specjalizacji, które zdo-

byłam dzięki tej pracy i nastawie-

niu na potrzebę rozwiązania 

problemu - cv jest bardzo dłu-

gie…. Ciągle poszukiwałam, pró-

bowałam. Z perspektywy czasu 

mogę powiedzieć, że pomaganie 

miałam we krwi. Ono mnie jakoś 

definiowało. Spotkania z dawnymi 

podopiecznymi należą do tych 

przyjemnych, potwierdzających, 

że to, co robiłam było trafione i 

przyniosło efekt. W ciągu tych 23 

lat był również rozdział pt. ośro-

dek kuratorski, gdzie najpierw 

byłam wychowawcą, potem już 

prowadziłam autorski program 

socjoterapii. Kolejny rozdział 

nosił tytuł: kierownik zespołu. 

Sześć lat w zespole 10 osobo-

wym, w którym każdy to jedna 

wielka indywidualność, każdy 

znający swoją wartość, doświad-

czony- to też było ciekawe wyzwanie. Były też 

drobne epizody dotyczące napisania wspólnie z 

Olą G. rozdziału do publikacji kolegi z zespołu.   

Zapytacie: gdzie ta lawenda? Otóż zanim pojawiła 

się lawenda jako lawenda, było szkolenie z Terapii 

Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - to, podczas 

którego odkryłam, że przecież wszystko, co do 

tej pory robiłam, to właśnie 

jest TSR! Tylko nie wiedziałam 

jeszcze, że tak się nazywa. 

Poszłam za ciosem i dzisiaj 
jestem już terapeutą, trene-

rem, za chwilę wejdę w proces 

certyfikacji superwizorskiej. 

TSR próbowałam zaszczepić w 

całym moim ówczesnym ze-

spole, widząc, jak się sprawdza 

i jak praca tymi technikami i 

narzędziami czyni różnicę. 

Zresztą polecam również 
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wendowego. Mam swoją pracownię - domek lawendowy, w którym 

te cuda lawendowe się rodzą. Tu też przyjmuję Gości - Was też 

zapraszam i częstuję lemoniadą lawendową. W ubiegłym roku zapo-

czątkowałam cykl koncertowy pt. Muzyka i Lawenda. Muzycy grają 

nie do kotleta, ale do lawendy, a Goście przyjeżdżają z własnymi 

koszykami piknikowymi i siedzą na trawie przy dźwiękach muzyki i 

aromacie lawendy. Teraz poszerzam ofertę o 

możliwość noclegu.  

Niejeden z Was czytając to powie: k***, to jakaś 

bajka z tysiąca i jednej nocy???!!!!. Zapewniam, że 
nie! To rzeczywistość! Moja, wykreowana przeze 

mnie i chyba też dzięki pracy w służbie kurator-

skiej… bo ten zawód sprzyjał poszukiwaniu, kreo-

waniu, znajdowaniu rozwiązań, ciekawości, reflek-

sji i wreszcie konieczności zadbania o siebie. Sło-

wa Ingmara Bergmana: „życie ma tę wartość, jaką 

mu nadasz” są moją dewizą życiową. Was rów-

nież zachęcam do nadawania wartości swojemu 

życiu. W moim przypadku ziarenko zasiane kieł-

kowało. Okoliczności, które były niczym nawóz 

dla tego nasionka sprawiły, że decyzję o złożeniu 

wypowiedzenia podjęłam w jednej chwili. Z dniem 

30.11.2021 zakończyłam swoją przygodę pt. kurator rodzinny. Je-

stem wdzięczna, że mogłam w tej przygodzie być, doświadczać, 

przeżywać. Poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi. Miałam okazję 

doznawać trudności, które nadawały znaczenie temu, co robię. Jak 

się okazuje kuratorem, kierownikiem się bywa, człowiekiem dla 

którego ważne jest, by być w zgodzie ze sobą, pozostaje się na 

zawsze. Wyjście poza strefę komfortu jest trudne, dla mnie też 

było. Dzisiaj, z perspektywy pięciu miesięcy wiem, że podjęłam 

bardzo dobrą decyzję, która uwolniła mnie od wielu negatywnych 

emocji, toksycznych relacji, dała przestrzeń na nowe, inne… Nie 

jest łatwo po 23 latach pracy, którą się lubi, którą się żyje, przyjaź-

ni, w większości dobrych doświadczeń, powiedzieć STOP!- KO-

NIEC! Świadomość tych słów- odchodzę- dociera w nocy, kiedy 

wszyscy domownicy już śpią. Pojawia się lęk, przerażenie, pytania, 

co dalej, czy się uda, jak to będzie?!!! W końcu jestem ambitna, 

porządna, wiekowa już, mam dzieci, w tym jedno studiujące. Ból 

żołądka, odruchy wymiotne, ból głowy. Z drugiej strony myśli: Je-

stem odważna! Kiedy, jeśli nie teraz?! To moja szansa, być może 

jedyna! Mam tę moc, uda się!!!  

Chcę Wam tylko powiedzieć, żebyście nigdy nie rezygnowali z sie-

bie. Dbajcie o siebie i realizujcie własne marzenia. Życzę, by każdy z 

Was znalazł swoją” terapeutycznie wyzwalającą lawendę” … 

 

Były kurator specjalista do spraw rodzinnych i nieletnich 

Były kierownik zespołu 

Na zawsze koleżanka 

A obecnie: „Lawędnięta’’ 

Sylwia 

Wam - Czytelnikom, bo nic nie czyni pomagacza takim zwy-

cięzcą, jak oddanie sprawczości w ręce potrzebujących po-

mocy. Mam wrażenie, że w naszej (już Waszej) pracy prze-

grywają ci, którzy sprawczość przypisują sobie i nie chcą 

wyjść poza schemat. Gdy TSR czynił cuda w moim życiu i 

pracy… pojawił się pomysł - a może tak gabinet terapeutycz-

ny…? Znowu poszłam za ciosem. Tak 

naprawdę trzy lata zajęło mi, by odnaleźć 

się na rynku w naszym mieście. Dzisiaj… 

dzisiaj bywa, że trudno o wolny termin.  
Powoli przechodzę do lawendy… Jako, że 

tak się dzieje, że lubię łączyć różne prze-

strzenie i obszary życia i szukać sposobu 

na siebie, to patrząc na mini poletko la-

wendowe, składające się z 75 krzaczków, a 

mieszczące się tuż za oknem mojej kuchni, 

myślałam: a gdyby tak mieć duże pole??? I 

tak ciągle coś robiłam z lawendy, uwielbia-

łam jej zapach oraz to, że mogłam obdaro-

wywać bukiecikami. I wtedy zaczął kiełko-

wać pomysł: a gdyby tak lawendę połączyć 

z terapią, gdyby to stało się moim sposo-

bem na życie…? Bo czy ja siebie widzę do emerytury w 

zawodzie kuratora?... upsss- ziarnko zasiane, stało się…  

Pierwsze pole lawendowe powstało w 2019 roku. 1000 

sadzonek, które posadziłam w większości sama. Powoli, z 

pomocą rodziny, przyjaciół, w 2021 powstało drugie pole i 

kolejne 1000 sadzonek. Dzisiaj jest około 2500 sadzonek w 

różnych miejscach. Na sezon lawendowy wykorzystywałam 

swój urlop, w gabinecie pracowałam w soboty, czasami nie-

dziele, a w tygodniu łączyłam pracę kuratora z pracą tera-

peuty. Jak to wszystko robiłam? - nie wiem. I na dodatek 

wszystkie kontrole moje, mojego zespołu wypadały wzorco-

wo, albo bardzo dobrze. Latem więc oddawałam się pasji i 

czekałam z niecierpliwością na kwitnienie. Zaczęłam robić 

warsztaty ukierunkowane głównie na kobiety - skupiające się 

na ich sensualności, poczuciu wartości, seksualności, czyli o 

tym, jak to jest kobietą być w dzisiejszym świecie? Najpierw 

ścinałyśmy lawendę, robiłyśmy z niej bukiety, potem był 

warsztat psychologiczny, a koniec końców każda kobieta 

swoją kobiecość uwieńczała sesją zdjęciową w lawendzie. 

Poznawałam cudownych ludzi. Było mi równie cudownie. 

Gdy dowiadywali się, że jestem kuratorem rodzinnym otwie-

rali szeroko oczy. Lawendę wykorzystuję wielowymiarowo. 

Nigdy nie myślałam, że podejmę się rękodzieła. Prace z pla-

styki i techniki wykonywał za mnie mój obecny Mąż…W 

lawendzie odkryłam swoją zasobowość w tym zakresie. Dzi-

siaj sama wykonuję mydła lawendowe, sól i kule musujące do 

kąpieli. Dzięki mojemu Tacie - kotlarzowi od zarania dziejów 

poznałam obsługę ogromnego 100 litrowego destylatora i 
tajniki destylacji olejków eterycznych. Czy wiecie, że do 

powstania 1 litra olejku potrzebne jest około 100 kg lawen-

dy?! Ja już wiem. A efektem ubocznym destylacji olejku jest 

hydrolat lawendowy, którego używam do demakijażu za-

miast toniku do twarzy. Piekę ciasteczka lawendowe. Z su-

szonej lawendy i kwiatów lipy powstaje herbatka lawendo-

wa. Robię wianki lawendowe, które pachną ususzone przez 

cały rok. Z lawendy powstaje też syrop lawendowy i…

pyszna procentowa lawendówka którą nazwałam 

„Lawendowy Reset Sylwii”. Co chwila nowe pomysły - pod-

kładki pod kubki z decupagge, z żywicy epoksydowej 

(również zakładki, piękne patery na ciasto, biżuteria). Po-

wstają też świece - jestem już na etapie tych ekologicznych, 

z wosku sojowego. Pachną obłędnie po dodaniu olejku la-
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ZJAZD PRZEWODNICZĄCYCH MOZ - RELACJA 

Rafa ł  Nar łoch  

Kurator  Zawodowy 

Sąd Rejonowy  

w Tczewie 

MOZ Gdańsk  

W dniach 08-10 kwietnia, dzięki za-

angażowaniu Anety Zawadzkiej z 

MOZ Legnica oraz Jarosława Kotar-

skiego z MOZ Katowice, w Łodzi 

odbyło się spotkanie robocze przed-

stawicieli MOZ z całej Polski. Tema-

tem przewodnim był panel dyskusyj-

ny prowadzony przez Andrzeja Jan-

kowskiego – Dyrektora Biura Praw-

nego Forum Związków Zawodo-

wych. Prowadzący ma ogromne do-

świadczenie we wszystkich  zagadnie-

niach związanych z codziennym funk-

cjonowaniem związków zawodowych 

w kontekście prawnym, dlatego spo-

tkanie z nim wykorzystaliśmy przede 

wszystkim na uzyskanie odpowiedzi 

na nurtujące nas pytania – również 

te, które napłynęły z MOZ-ów z całej 

Polski. Uzyskane informacje pozwolą 

nam efektywnie zmieniać konstrukcję 

naszego związku oraz na modyfikację 

statutu. Spotkanie to uświadomiło 

nam jak długą drogę przeszedł już 

OZZKS, ale jednocześnie pokazało, 

ile zakrętów jeszcze przed nami. 

Z tymi przemyśleniami udaliśmy się 

na wieczorną integrację. To ważne, 

by poznawać się również w niefor-

malnych okolicznościach. Środowi-

sko kuratorskie jest bardzo rozpro-

szone, często mimo wieloletniego 

stażu w zawodzie nie znamy zbyt 

wielu ludzi z innych sądów/okręgów/

apelacji, a każda taka znajomość to 

inne (może lepsze) spojrzenie na na-

sze codzienne doświadczenia i pro-

blemy, dlatego, idąc za słowami kla-

syka, uważamy że „warto rozma-

wiać”! Również w kuluarach. 

Drugiego dnia mieliśmy okazję zoba-

czyć jak pięknie zmienia się Łódź. To 

fabrycz-

ne mia-

sto 

przez 

wielu 

kojarzone wyłącznie z obrazem upadłych 

fabryk i dziurawych dróg z roku na rok 

coraz bardziej pięknieje. Jego industrialny 

charakter staje się atrakcyjny biznesowo i 

turystycznie, a metamorfozy terenów 

pofabrycznych mimowolnie powodują 

„efekt wow” na twarzy oglądającego. 

Po spacerze wróciliśmy do spotkania ro-

boczego. Tym razem już bez gości z ze-

wnątrz omówiliśmy projekty realizowane 

zarówno przez Zarząd Krajowy, jak i 

przez poszczególne MOZ-y. W skali kraju 

dzieje się naprawdę dużo, dlatego gorąco 

zachęcamy do dołączenia i aktywnej dzia-

łalności w swoich MOZ-ach. Twoje do-

świadczenie i spostrzeżenia, to coś co 

kształtuje nasz Związek, dlatego to tak 

ważne, by nasi związkowcy angażowali się 

w życie OZZKS i wpływali na jego działa-

nia, tak w skali poszczególnych sądów - 

jak i globalnie – w skali kraju. 

Sobotni wieczór upłynął pod znakiem 

dalszych prac, a konkretnie zebrania Za-

rządu Krajowego. Tu już za zamkniętymi 

drzwiami (bez dostępu dla prasy � ) dys-

kutowało szefostwo. Dyskutowało mię-

dzy innymi o zbliżającym się Nadzwyczaj-

nym Krajowym Zjeździe Delegatów, któ-

ry również odbędzie się w Łodzi – tym 

razem w dniach 23-24 maja. Będzie to 

drugi zjazd od czasu utworzenia OZZKS. 

Swoimi spostrzeżeniami wymienialiśmy 

się jeszcze przy porannej kawie w nie-

dzielę. 

Te niecałe trzy dni pokazały nam jak waż-

ne są takie spotkania. Jak wiele mówią 

one o zaangażowaniu członków naszego 

Związku. Jak wiele świeżych i dobrych 

pomysłów może się pojawić podczas spo-

tkań twarzą w twarz. Dlatego tak bardzo 

Cię zachęcamy do aktywnej działalności 

w swoim MOZ-ie! Tymczasem do zoba-

czenia na 

Zjeździe 

Krajowym!  
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czowych ufundowane przez szkoły, 

oraz wyróżnienia w formie dyplomów, 

zapewniane już przez nas.  

W projekcie łącznie wzięło udział ok. 

900 uczniów z 16 szkół, w wersji peł-

nej z konkursem.  Natomiast niepełną 

wersją, objęto 6 szkół podstawowych i  

ponadpodstawowych – bez konkursu i 

wręczania nagród, gdzie udział wzięło 

ok. 600 uczniów. Przeprowadzono tam 

jedynie prelekcje połączone z wyświe-

tleniem filmu. 

Na prośbę jednej ze szkół, przeprowa-

dziliśmy również pogadankę dla rodzi-

ców, uwzględniając m.in. treści zawarte 

w prezentacji dotyczącej odpowiedzial-

ności prawnej osób nieletnich.  

Reasumując – w obu edycjach projektu 

w ciągu dwóch lat, udział wzięło łącznie 

ok. 1500 uczniów. 

Z obserwacji sprawdzanych prac, roz-

mów z dyrektorami, pedagogami, psy-

chologami, czy nauczycielami poszcze-

gólnych szkół, należy stwierdzić, iż pro-

jekt spotkał się z bardzo pozytywnym 

odzewem, wśród kadry, oraz uczniów. 

Było to ciekawe doświadczenie dla obu 

stron. Młodzież była często zdziwiona, 

że wagary, czy palenie papierosów to 

przejawy demoralizacji. Zadawano py-

tania typu: „Czy picie piwa zero pro-

cent też jest zakazane przez ustawę?” 

Duże wrażenie robił wspomniany film, 

gdzie to ich rówieśnicy do nich prze-

mawiali a nie dorośli. Uczniowie posze-

rzali swoją wiedzę na temat odpowie-

dzialności za swoje czyny, natomiast my 

mieliśmy możliwość poznania płasz-

czyzn  w których występują luki w 

świadomości prawnej młodzieży. Nie-

wykluczone, że powrócimy do szkół z 

projektem, ponieważ wciąż mamy o to 

zapytania ze strony placówek.  

Urszula 

Kępczyńska -

Kruk  

St. kurator zawodowy 

Sąd Rejonowy  

w Radomiu 

MOZ Radom 

W radomskim Sądzie Rejonowym reali-

zowaliśmy projekt „Z USTAWĄ NA 

TY”. Jego adresatami byli uczniowie klas 

siódmych szkół podstawowych na tere-

nie Radomia i powiatu radomskiego. 

Głównym celem projektu było zapozna-

nie uczniów z „Ustawą o postępowaniu 

w sprawach nieletnich” ze szczególnym 

uwzględnieniem artykułów mówiących 

o odpowiedzialności prawnej osób nie-

pełnoletnich, które popełniły czyny ka-

ralne, czy też uległy przejawom demo-

ralizacji.  

Składał się on z trzech etapów. Pierw-

szy polegał przeprowadzeniu   przez nas 

na terenie szkoły, prelekcji na temat: 

„Odpowiedzialność nieletnich w świetle 

obowiązującego prawa”, gdzie ucznio-

wie mieli zaprezentowane slajdy od-

zwierciedlające przepisy Upn-u. Na 

końcu spotkania był wyświetlany film 

autorstwa Fundacji Po DRUGIE, w któ-

rym wychowankowie zakładów po-

prawczych opowiadają, jak się tam zna-

leźli i jakie mają plany na przyszłość. 

W drugim etapie, organizowany był na 

terenie szkoły, w porozumieniu  z jej 

dyrekcją konkurs, w którym brali udział 

chętni uczniowie. Polegał on na rozwią-

zaniu testu, który zawierał informacje 

przekazywane w trakcie spotkania. 

Warto dodać, że podchodzili do niego 

wszyscy będący na prelekcji.  

Po sprawdzeniu prac typowaliśmy zwy-

cięzców i następował etap trzeci, gdzie 

uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali 

test zwiedzali budynek Sądu. Należy 

nadmienić, iż największym zaintereso-

waniem cieszyły się: sala rozpraw dla 

tzw. niebezpiecznych oraz 

„aresztówka”, mniejszym zaś „Niebieski 

pokój” i pokój mediacji. Następnie na 

sali konferencyjnej prezes sądu i prze-

wodnicząca Wydziału Rodzin-

nego wręczały  nagrody rze-

„Z USTAWĄ NA TY” 

Tomasz  

Kazi rodek  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy  

w Radomiu 

MOZ Radom 
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Kwestia udziału kuratora w kontaktach 

rodzica z dziećmi została w całości uregulo-

wana w § 10 Rozporządzenia Ministra Spra-

wiedliwości z dnia 12 czerwca 2003r. w 

sprawie szczegółowego sposobu wykony-

wania uprawnień i obowiązków przez kura-

torów sądowych: 

§ 10 1. Kurator rodzinny, któremu zlecono 

obecność przy kontaktach rodziców z 

dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy, 

stawia się w określonym w postanowieniu 

sądu terminie i miejscu i jest obecny przez 

cały czas trwania kontaktu, zapewniając, by 

kontakt ten nie trwał dłużej, niż postanowił 

sąd. 

2. Z każdej obecności przy kontaktach, o 

których mowa w ust. 1, kurator rodzinny 

niezwłocznie składa sądowi pisemną notat-

kę.      

W aktualnej sytuacji prawnej rola kuratora 

podczas kontaktu dziecka z rodzicem ogra-

nicza się do roli jedynie biernego obserwa-

tora w zakresie miejsca i czasu spotkania 

rodzica z dzieckiem oraz do obligatoryj-

nego sporządzenia notatki z obecności ku-

ratora przy kontakcie- jak wynika wprost 

ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści z dnia 7 lutego 2017r. DWOiP-II-054-

3/17, cyt. „ […] Ma ona [obecność] zatem 

wyłącznie wymiar kontrolny wobec osób 

uczestniczących w kontakcie, w takim za-

kresie w jakim ma on dbać aby kontakt nie 

trwał dłużej niż zostało to uwzględnione w 

orzeczeniu sądu, a informacyjny wobec 

sądu ze względu na obowiązek niezwłocz-

nego złożenia notatki z każdej obecności 

przy kontakcie osoby uprawnionej do kon-

taktu z dzieckiem.” 

Analiza przywołanego na wstępie przepisu 

pozwala stwierdzić, że notatka kuratora z 

jego obecności przy kontaktach winna być 

minimalistyczna w treści oraz faktycznie 

odzwierciedlać jedynie obecność kuratora. 

Nie powinna więc zawierać opisu przebie-

gu kontaktu od strony relacji rodzic-

dziecko (np.:  jedli wspólnie lody, tata przy-

tulał syna itp.) a jedynie informacje o czasie, 

miejscu i osobach uczestniczących, jako 

potwierdzenie że do kontaktu doszło lub 

nie i nie trwał on dłużej niż określiło to 

postanowienie. 

Z definicji swojej notatka to krótki tekst o 

charakterze informacyjnym w którym in-

formacje przedstawione są w sposób skró-

towy, często – porządkujący. Tym bardziej 

składane przez nas zgodnie z przepisami 

notatki nie mogą mieć wpływu na orzecznic-

two sądu w toczących się przed Sądem po-

stępowaniach. 

Jeśli treść złożonej notatki jest dla sądu 

niewystarczająca, sąd może zwrócić się do 

kuratora o jej uzupełnienie. Ocena mate-

riału przedstawionego przez kuratora na-

leży do  sądu. 

W pewnym sensie sztywność wspomnia-

nej notatki, jej sformalizowany charakter 

nie pozwala stronom na skarżenie jej tre-

ści w zakresie  stronniczości kuratora wo-

bec jednej ze stron, co przy szerokim opi-

sywaniu pełnego wachlarza zachowań i 

relacji uczestników kontaktów- nie jest 

dziś rzadkością. 

Zgodnie ze wspomnianym stanowiskiem 

MS z dnia 7 lutego 2017, na kuratorze 

sądowym obecnym podczas kontaktu ro-

dzica z dzieckiem, w aktualnym stanie 

prawnym, nie ciążą inne obowiązki.   Cyt. 

„W zakres tej czynności nie wchodzą za-

tem działania o charakterze wychowawczo

-resocjalizacyjnym, diagnostycznym czy też 

profilaktycznym”. 

Należy także wskazać, że w świetle 

orzecznictwa Sądu Najwyższego 

(postanowienie z dnia 7 listopada 2000r. I 

CKN 1115/00) sprawa osobistej styczno-

ści z dzieckiem leży poza władzą rodziciel-

ską jego rodziców. Prawo do osobistej 

styczności z dzieckiem nie wynika z władzy 

rodzicielskiej, a z biologicznej więzi między 

rodzicami a ich potomstwem. Co do pra-

widłowej realizacji kontaktów powinni 

porozumieć się rodzice w trosce o dobro 

swoich małoletnich dzieci. 

Z moich osobistych doświadczeń wynika, 

że bardzo często obecność kuratora przy 

kontaktach zostaje orzeczona właśnie wte-

dy, kiedy tego rozsądnego porozumienia, 

wspólnego stanowiska dla dobra dzieci 

brakuje. Strony często wnoszą o obecność 

kuratora na kontaktach licząc, że jego ob-

serwacje, notatki, udział wykażą nieodpo-

wiedzialność i niewłaściwe zachowania 

drugiej strony i że na kuratorze właśnie 

spocznie dyscyplinowanie, pouczanie i inne 

wobec rodzica-oponenta. 

Str. 16 

OBECNOŚĆ KURATORA PRZY KONTAKTACH  

W ŚWIETLE AKTUALNEJ SYTUACJI PRAWNEJ

- UWAGI PRAKTYKA 

Ewa Majka- Janiak  

Kurator Specjalista 

Sąd Rejonowy  

dla Warszawy Pragi Płn.  

MOZ Warszawa-Praga 
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nego jest w tym przypadku składanie skarg na kuratorów 

także w tym zakresie.  

   Kuratorzy rodzinni nie mają obecnie narzędzi ani 

wsparcia w przepisach prawa do skutecznego oddziaływa-

nia, wpływającego na prawidłowy przebieg relacji między 

rodzicem a dzieckiem.  

Zgodnie z art. 1135 kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-

go,  sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w spra-

wie kontaktów, jeśli wymaga tego dobro dziecka. W mo-

jej ocenie zapis ten pozwala sądowi na podjęcie działań z 

urzędu, kiedy dobro małoletniego w określonej przez sąd 

sytuacji kontaktów jest zagrożone. 

Przedłużające się postępowanie wykonawcze, prowadzo-

ne według utartego schematu zwiększa jedynie wzajemne 

oczekiwania rodziców małoletnich odnośnie określonych 

zachowań kuratora, stosownego dla uczestników formu-

łowania notatek z obecności kuratora przy kontaktach i 

upatrywania w osobie kuratora zwolennika lub przeciwni-

ka którejkolwiek ze stron. Osoba kuratora staje się osią 

konfliktu rodziców. Dążenie rodziców do prawidłowego 

przebiegu kontaktu - nawiązania relacji, ale też przygoto-

wania dzieci do wyjścia z domu schodzą na dalszy plan. 

Reasumując: pozostając w oczekiwaniu na pożądane w 

tym przedmiocie zmiany legislacyjne i związane z tym 

odpowiedzi na wiele pytań, które kuratorów nurtują po-

zostańmy przy ścisłej realizacji przepisu, który mamy – 

minimalizując narażanie się na skargi i postępowania wyja-

śniające, związane z ewentualnym przekraczaniem na-

szych uprawnień podczas obecności przy kontaktach. 

Tym bardziej zasadnym uznać należy konieczność poru-

szania się przez kuratora w granicach aktualnie obowią-

zujących przepisów i sporządzanie notatek po każdej 

obecności na kontaktach w sposób zwięzły, lakoniczny, 

wynikający wprost z treści paragrafu 2 Rozporządzenia. 

Za taką procedurą optuje dodatkowo fakt, że w tej ma-

terii wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi w 

formie regulacji prawnych. Pytania te dotyczą najbar-

dziej zwykłych, życiowych zagadnień, takich jak wielogo-

dzinne orzeczenie udziału - co wtedy z jedzeniem i pi-

ciem kuratora, jego wizytami w toalecie? Co wreszcie z 

zakupem biletów wstępu dla kuratora, jeżeli kontakt 

jest zaproponowany w kinie, ZOO, na basenie?? 

Ponadto uważam, że każde postanowienie o kontaktach 

nie określające ich ilości - nie służy szeroko pojętemu 

dobru dzieci. Brak określonej liczby spotkań, po których 

obecność kuratora stałaby się zbędna - nie pomaga w 

określeniu sensu jego obecności przy kontaktach rodzica 

z dziećmi. 

Wydawać się może, że w sytuacji, którą przedstawiam 

obecność kuratora podczas spotkania z rodzicem ma 

zagwarantować, iż dojdzie ono do skutku. W moim 

przekonaniu kurator może w wąskim stopniu odpowia-

dać za bezpieczeństwo dziecka w trakcie przebiegu kon-

taktu (tzn.: w przypadku zagrożenia wzywając służby lub 

przerywając kontakt, w przypadku porzucenia przez 

rodzica w trakcie kontaktu - zawiadomić służby, przeka-

zać drugiemu rodzicowi), ale nie za organizację spotka-

nia. Efektem błędnie interpretowanego przepisu praw-
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16.02.2022r. - Interwencja Przewodniczącej OZZKS w sprawie nadmiernych kontroli – pismo 

do DWOiP 

28.02.2022r. - Udział Przewodniczącej OZZKS w Posiedzeniu Zespołu roboczego ds. emery-

tur pomostowych w Radzie Dialogu Społecznego 

01.03.2022r. Pismo OZZKS do MS w sprawie możliwość udziału tłumacza, który nie jest bie-

głym sądowym w czynnościach przeprowadzanych przez kuratorów sądowych w stosunku do 

obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego? 

11.03.2022r. - Postulaty OZZKS dotyczące podwyżki wynagrodzenia – pismo do MS 

27-29.03.2022r. – udział Przewodniczącej OZZKS w Posiedzeniu Zarządu Głównego Forum 

Związków Zawodowych  

29.03.2022 - Pismo do MS w sprawie dodatków specjalnych dla kuratorów sądowych 

08- 10.04.2022r. Szkolenie i spotkanie członków Zarządu Krajowego OZZKS z Przewodni-

czącymi MOZ/ZOZ w Łodzi  

22.04.2022r. – pismo OZZKS do MS w sprawie przyspieszenia prac nad  zmianą Rozporządze-

nia w sprawie mnożników kwoty bazowej  
30.04.2022r. podpisanie umowy przez OZZKS z Benefit Systems S.A. na karty wstępu do 

obiektów sportowych  

 

Adam Witkowicz 

CO W ZWIĄZKU PISZCZY... 
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Str. 18 
MOZAIKA 

KURATORSKI BIULETYN ZWIĄZKOWY OZZKS 

Długo wahałam się przed napisaniem 

artykułu do Waszego biuletynu. 

Czy wynurzenia i refleksje „starej” (w 

sensie wieku i stażu pracy) kuratorki, 

będą dla czytelników interesujące? 

Zaryzykowałam – więc wypada się 

przedstawić. Pracę kuratora „dla do-

rosłych” rozpoczęłam w 1988 roku 

jako świeżynka, która wcześniej nie 

miała zielonego pojęcia o sądach i ich 

funkcjonowaniu. Opowiem co nieco 

o tych czasach, choć dla współczesnej 

kuratorskiej braci owa opowieść za-

brzmi jak bajka o żelaznym wilku. 

W tych pradawnych czasach biurowe 

obowiązki kuratora polegały na spo-

rządzaniu kwartalnych sprawozdań z 

dozorów sprawowanych osobiście i 

ich odnotowaniu oraz prowadzeniu 

kart czynności kuratorów społecz-

nych, którzy swoje sprawozdania 

składali także co trzy miesiące opisu-

jąc w nich swoje czynności i sytuację 

podopiecznych w tym czasie. I ja pisa-

łam takie sprawozdania (uwaga!) bez 

żadnego wzoru, odręcznie, później na 

maszynie do pisania. Jedne dokumen-

ty mieściły się na niecałej karcie for-

matu A5, inne wymagały kilku takich 

kartek. „Grzeczny” podopieczny nie 

wymagał epistoły, cyklicznego opisy-

wania deficytów, cech osobowości 

etc. Po kilku takich sprawozdaniach 

był przedstawiany do zwolnienia z 

dozoru. Inaczej sprawa przedstawiała 

się z trudnym przypadkiem, a nie mu-

szę Wam  tłumaczyć, że każdy był 

trudny inaczej, dlatego sprawozdania 

odnosiły się do  zaobserwowanych 

indywidualnych problemów. 

Funkcji kuratora społecznego nie łą-

czono z jego wykształceniem, prak-

tycznie mógł zostać nim każdy, kto 

nie był karany i cieszył się dobrą opi-

nią. I rzeczywiście to towarzystwo 

było mocno zróżnicowane. Domino-

wał wówczas pogląd, że piersiasta 

„baba”(sorry, to tylko cytat, a nie 

KURATORKA Z PRZESZŁOŚCIĄ 

właściwe dla mnie słownictwo) sprzedają-

ca przy drodze mleko  w bańkach – może 

być osobą bardziej skuteczną w oddziały-

waniach na naszych skłóconych z prawem 

podopiecznych, niż profesor uniwersytec-

ki. I przytuli i nakrzyczy, kiedy trzeba. Dzi-

siaj oczywiście taki pogląd jest nie do 

przyjęcia, ale w mojej opinii warto czerpać 

chociaż po części ze starych wzorów, 

zwłaszcza, kiedy mówimy o skuteczności. 

Chciałabym zobaczyć Waszą minę, gdyby-

ście mieli okazję poczytać sobie takie 

sprawozdania kuratorów społecznych z 

końca XX wieku. Kulfony, błędy grama-

tyczne, stylistyczne jak i czasem ortogra-

ficzne były normą. Sama nieraz broniłam 

kuratora społecznego przed zwolnieniem 

z funkcji przy okazji wizytacji, zestawiając 

jego nieudolność w  twórczości literackiej 

z osiągnięciami w pracy nad podopiecz-

nym,  zaangażowaniem, determinacją i 

umiejętnościami komunikacji. 

Ryczałt wypłacano co miesiąc zarówno 

służbie społecznej jak i kuratorom zawo-

dowym. 

Zapewne nie wyobrażacie sobie powrotu 

do podobnych praktyk. Ustawiczny nad-

zór i kontrole, czuwanie nad obowiązkiem 

spisania każdego słowa wypowiedzianego 

do podopiecznego, trud włożony w opis 

jego charakteru i myśli, zwłaszcza nie do 

końca rozpoznanych, brak zaufania do 

kurateli społecznej – to współczesna co-

dzienność. 

Czy nie było wtedy nadużyć, kombinowa-

nia, chęci zarabiania na kurateli niewielkim 

kosztem własnym? Oczywiście, że tak, 

choć w moim przekonaniu w nie więk-

szym stopniu niż dzisiaj. 

Coraz częściej podnosiły się głosy oburze-

nia w kwestii co miesięcznego wypłacania 

ryczałtów w kontekście kwartalnych spra-

wozdań. Rozumiecie istotny problem z 

brakiem podkładki w księgowości, to raz; 

niech ci społeczni się przyłożą i co miesiąc 

przybiegają do zawodowego z raportem, a 

ten co miesiąc poświęca im czas, to dwa. 

Wyjaśniam, że taki był zwyczaj, iż kurator 

Danuta Ks iążek  

Kurator specjalista  

(na zasłużonej emeryturze) 

Sąd Rejonowy  

w Wołominie 
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jej wagi i dynamiki nie tworząc tabelek i wykresów 

angażując przy tym kuratorów? Statystyka miesięcz-

na, kwartalna, półroczna, roczna, nie wiem czy nie 

tygodniowa. A ileż tych statystyk ma tworzyć biedny 

kierownik? 

Pierwszym krokiem w stronę mnożenia dokumenta-

cji była, moim zdaniem, karta czynności dozoru. 

Przy czym założenie jej wprowadzenia było zupełnie 

niewinne i racjonalne. W Ministerstwie Sprawiedli-

wości w 2006 roku wyjaśniono mi, że karta ma być 

dokumentem pomocniczym dla kuratora w przygo-

towaniu sprawozdania, ma zawierać daty czynności 

z opisem w formie równoważnika zdania, nie miała 

być elementem oceny. 

Nie wyciągajcie przypadkiem wniosku, że jestem 

zwolenniczką powrotu do tego co było. Uwielbiam 

zmiany, a najbardziej te, które ułatwiają pracę, pro-

wadzą do rozwoju zawodowego i osobistego kura-

tora, zapobiegają wypaleniu zawodowemu, decydują 

o bezpieczeństwie fizycznym i psychicznym. Taką 

samą kategorią uwielbienia darzę inną wartość, jaką 

jest skuteczność i celowość podejmowanych działań 

w kierunku adaptacji społecznej osób powierzonych 

naszej pieczy. 

Ułatwieniem jest na pewno dostęp do programów 

komputerowych, które nie tylko pozwalają na two-

rzenie dokumentacji, ale umożliwiają szybki dostęp 

do informacji o podopiecznym. Fajnie by było, gdyby 

całkowicie zniknęły teczki i papiery. 

 

Od trzech lat korzystam z emerytury. Odchodziłam 

z pracy po przekroczeniu 61 roku życia w złym sta-

nie zdrowia i objawami wypalenia zawodowego. Ża-

łuję, że wcześniej nie zadbałam o siebie, nie skorzy-

stałam z pomocy. 

Kuratorom wychowanym na obecnym systemie i 

wzorach chciałam uzmysłowić, że nie trzeba się do 

nich przywiązywać, że warto poszukiwać nowych 

rozwiązań, także czerpiąc z minionych doświadczeń.  

społeczny osobiście dostarczał sprawozdania i oma-

wiał przebieg dozoru ze swoim kuratorem zawodo-

wym. 

Domyślacie się, że naciski w sprawie dołożenia pra-

cy zwykle odnoszą odmienne rezultaty i tak dzieje 

się do dnia obecnego. 

Większość spraw w referacie kuratora stanowiły 

właśnie dozory. W przypadku prostego zawieszenia 

kary prowadzono przypadek  w formie tzw. dozoru 

uproszczonego; czynności odnotowywano w kon-

trolce. Karę ograniczenia wolności skazani wykony-

wali w wyznaczonych zakładach pracy; w przypadku 

mojego sądu zajmował się tym jeden kurator. 

W 1987 roku został wprowadzony roczny staż ku-

ratorski kończący się egzaminem. Byłam drugim 

rocznikiem składającym taki egzamin. Egzamin był 

dwuetapowy: ustny i pisemny. Ustny wymagał znajo-

mości elementów prawa przydatnych w późniejszej 

pracy. Był składany przed wysoką komisją i koszto-

wał, podobnie jak obecnie, mnóstwo nerwów. Egza-

min pisemny polegał na opisaniu własnego modelu 

kurateli. Dobry egzaminator z takiej pracy twórczej  

mógł wiele dowiedzieć się o pretendencie na stano-

wisko kuratora. Min. o jego przydatności do zawo-

du, motywacji, stopniu empatii i zaangażowania. 

Potem stała się ustawa o kuratorach sądowych. Nie 

chcę rozpisywać się o jej dobrodziejstwach, ponie-

waż każdy o nich słyszał i je docenia. Nie mniej, jak 

każdy akt prawny odpowiadający danym czasom, 

niekoniecznie pasuje do nich po dwudziestu latach 

funkcjonowania. 

Niestety ustawa ta dała pretekst do nieustającego 

formalizowania pracy kuratora. 

Paradoksem, moim zdaniem, jest panoszenie się nad 

humanistycznie ukierunkowanym narodem kurator-

skim – aktualnej królowej nauk, tj. jej wysokości sta-

tystyki. Nie chcę używać słów rodem z Trybunału 

Konstytucyjnego, ale kiedy chce, potrafi być oszust-

ką i manipulatorką. Ilu dzisiaj funkcjonuje kierowni-

ków zespołów, którzy potrafią rozdzielić pracę wg 

Str. 19 
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Grupa Kuratorzy zawodowi na luzie 

na Facebooku powstała w marcu 

2020 roku. 

Celem powstania było łączenie 

środowiska kuratorskiego poprzez 

poczucie humoru oraz pomoc w 

rozładowaniu stresu wynikającego 
z pracy kuratora zawodowego 

oraz minimalizowaniu jego nega-

tywnej siły [stresu – nie kuratora! 

(red.)]. Kolejnym powodem było 

zachęcenie kuratorów by pokazali 

swoje pasje, zainteresowania i 

umiejętności.  

W literaturze dot. psychologii ko-

munikacji poczucie humoru jest 

opisywane jako narzędzie ułatwia-

jące nawiązywanie kontaktów in-

terpersonalnych. Psychologia oso-

bowości podaje, że jednostki o 

dużym poczuciu humoru odbiera-

ne są jako bardziej aktywne w 

działaniu i zdecydowanie mniej 

narzekające. W literaturze dot. 

wypalenia zawodowego zaistniał 

poparty badaniami pogląd, że oso-

by, które wykorzystują poczucie 

humoru, by osiągnąć cele społecz-

ne, stosują humor jako mechanizm 

obronny oraz potrafią docenić po-

czucie humoru innych, rzadziej 

doświadczają syndromu wypalenia 

zawodowego. 

Kuratorzy - członkowie grupy 

wrzucają  posty z memami, zarów-

no znalezione w Internecie jak i 

czasami własną twórczość w tym 
zakresie.  Wśród wrzucanych po-

„KURATORZY NA LUZIE” - JAK ODREAGOWUJEMY  

I INTEGRUJEMY SIĘ PO GODZINACH 

stów  znajdują się również anegdoty 

związane z pracą kuratora. Komizm i 

absurd wielu sytuacji jakich doświad-

czamy w naszej pracy najszybciej ma 

szansę zrozumieć inny kurator. 

Nasza codzienne obowiązki zawodowe 

są trudne i wymagające, istnieje ryzyko 
wypalenia zawodowego. Mam nadzieję, 

że  istnienie grupy wprowadziło odro-

binę uśmiechu w kuratorską codzien-

ność. 

Kuratorzy, którzy zdecydowali się do-

łączyć do grupy poprzez wrzucane po-

sty pookazują jak wielobarwnym jeste-

śmy środowiskiem, jak fajne i różne 

mamy poczucie humoru. Wrzucane 

posty często wywołują zabawne ko-

mentarze i dyskusję członków grupy. 

Grupa Kuratorzy zawodowi na luzie to 

także miejsce gdzie zapraszamy do po-

kazywania różnych aspektów pracy 

kuratora w zabawny, luźny sposób. 

Po ponad dwóch latach istnienia grupy 

przystąpiło do niej 917 kuratorów. 

Gorąco zapraszamy kolegów i kole-

żanki kuratorów do dołączenia do gru-

py i dzielenia się swoimi pasjami, twór-

czością na różnych polach działalności i 

poczuciem humoru.  Jeżeli zechcesz 

polecić książkę, film, serial, muzykę, 

jakiś sposób spędzania czasu – będzie 

nam bardzo miło. Czy nie fajnie by by-

ło znaleźć kuratorów, których pasjo-

nuje to samo co ciebie? A może na 

twoim terenie znajduje się coś, czym 

chcesz się pochwalić, zaprezentować? 

Bądźmy razem i nie dajmy się wypale-
niu! 

Wojciech Łata  

St. kurator zawodowy  

Sąd Rejonowy w Lipsku 

MOZ Radom 

Str. 20 MOZAIKA 
KURATORSKI BIULETYN ZWIĄZKOWY OZZKS 
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MOZ CZĘSTOCHOWA 

Adam Witkowicz 

mozczestochowa@gmail.com 

MOZ KIELCE 

Marcin Stępnik 

moz.kielce@ozzks.pl 

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 

Krzysztof Ważny 

moz.zamosc@ozzks.pl  

NASZE MOZY 
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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 

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 

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

