
Quo vadis 
 Kuratelo?

Quo vadis Kuratelo? Jak to było  
z nowelą Ustawy o kuratorach  
sądowych. 

Informacje z MOZ.

Rozmowy na szczycie.

Czy jest dla kogo walczyć? Słów kilka 
o proteście z dnia 15.09.2022 r.

Dozór elektroniczny po nowemu?

Odlicz składki członkowskie od  
dochodu!

Kurator sądowy w społeczeństwie 
lokalnym – praca i współpraca.

Ekwiwalent dla kuratorów.

Jak to jest być dzieckiem kuratora?

Co tu robić, żeby nie zwariować?  
– moich pasji odsłona druga.

„Malowanie skradło się niezauwa-
żone…”

Podziękowania.

Co w Związku piszczy – kalendarium 
minionych wydarzeń.

REDAKCJA
Redaktor naczelna: 
Jadwiga Kowalczuk

3

5

6

7

8

9

10

13

14

16

18

20

22

Spis treści:



- 2 -

„Myślę, że praca mojej mamy, którą po-
strzegam jako służbę, wywarła na mnie 
ogromny wpływ. Obudziła we mnie 
wrażliwość, potrzebę pomagania innym.” 
Ciekawa jestem co myślicie o tym zdaniu, 
kto mógłby je wypowiedzieć? Czy czasem 
drogie Koleżanki i Koledzy zastanawiacie 
się, jak wasza praca wpływa na wasze 
dzieci? Czy wpłynie na ich rozwój, wrażli-
wość i chęć pomagania, jak w przypadku 
posłanki RP Moniki Falej, czy raczej od-
sunie je jak najdalej od angażowania się 
w pomoc innym, tym bardziej kosztem 
swoim i swojej rodziny?

Kiedy pierwszy raz na proteście kurato-
rów sądowych usłyszałam, jak Monika Falej opowiada 
o swojej mamie i jej pracy, czy raczej „misji” kuratora 
sądowego, o tym, jak to wpływało na życie rodzinne, 
zaczęłam się zastanawiać, jak to wygląda u mnie i in-
nych kuratorów. Czasy się zmieniają, lata lecą, ale czy 
nasza praca, stawiane nam wymagania i dostarczane 
narzędzia do jej wykonywania też się zmieniają? Czy jest 
przemyślana, adekwatna wizja kurateli sądowej? 

Zapraszamy do lektury 7 numeru  
MOZ-aiki, w którym może znajdziecie 
odpowiedzi na niektóre pytania. W nu-
merze, jak zawsze opowiemy wam o na-
szych związkowych sprawach, w artykule 
Pawła Grędzińskiego przeczytacie, jak to 
było na proteście kuratorów sądowych, 
Adam Witkowicz opowie o przebiegu, 
trudnościach i efektach batalii o noweli-
zację Ustawy o kuratorach sądowych, w 
kolejnym tekście przybliży nam tajniki 
odliczenia składek członków związków 
zawodowych w rozliczeniu PIT za 2022 
rok. Przewodnicząca Aleksandra Szewera 
– Nalewajek zaprasza nas na dwie bardzo 
ciekawe rozmowy,  z wcześniej wspo-

mnianą Posłanką Moniką Falej oraz Przewodniczącym 
KRK Dariuszem Palmisrskim. W numerze, jak zawsze 
nie zabrakło kuratorskich pasji, Tomasz Graban zabie-
rze nas do świata filmu, a ja opowiem o niezwykłym ta-
lencie naszej koleżanki Bernardy Niktorowicz. Tak więc 
nie przedłużając, serdecznie zapraszam do lektury oraz 
dzielenia się wrażeniami i pomysłami pod adresem: mo-
zaika@ozzks.pl; lub na naszych stronach na Facebooku.

Ostanie pół roku w 
OZZKS żyliśmy głównie 
tematem Ustawy. Prze-
glądając swoje delegacje 
za wyjazdy do MS, do Sej-
mu, Senatu, na spotkania  
sama się zdziwiłam, ile 
tego było, nie wspomina-
jąc już o milionie rozmów 
telefonicznych z posłami i 
senatorami, wysyłanymi 
mailami. 

Spokojnie mogę powie-
dzieć, że była to niezła 
batalia. Jedna z bardziej 

doświadczonych posłanek powiedziała mi, że to, jak po-
kazaliśmy się, i jako związek zawodowy i grupa zawo-
dowa, jest imponujące; że nie było drugiej takiej grupy  
i takiej Przewodniczącej (a co, pochwalę się), która by 
tak długo i skutecznie walczyła o wprowadzenie popra-
wek do aktu prawnego. 

Podobne głosy słyszałam od innych posłów i posłanek, 
zarówno z koalicji rządzącej, jak i opozycji. Dla mnie 
było to niesamowite doświadczenie, wiążące się z duży-
mi emocjami, stresem, ale i czasochłonnością. 

Warto było? Dla mnie tak. Szczególnie, że tak dobrze po-
znaliśmy proces legislacyjny, że przy kolejnych pracach 
nad Ustawą, nikt i nic nas już nie zaskoczy. 

Jadwiga Kowalczuk
Kurator specjalista 

Członek Komisji Rewizyjnej 
OZZKS

Sąd Rejonowy w Wołominie
MOZ Warszawa - Praga

Aleksandra Szewera 
– Nalewajek

Kurator specjalista
Przewodnicząca OZZKS
Sąd Rejonowy Warszawa  

Praga – Północ
MOZ Warszawa - Praga

Drodzy Kuratorzy,

w Nowym 2023 Roku życzymy Wam, dobrego zdrowia i spełniania marzeń. 
A w pracy ? Życzymy podwyżek i awansów, służbowych samochodów,  
a przynajmniej ryczałtu na użytkowanie prywatnych aut, ekwiwalentu  
za odzież, jasnych i mądrych przepisów oraz wspierających i życzliwych  
przełożonych, siły i satysfakcji. Niech to będzie Dobry Rok.
        Redakcja MOZ-aiki
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Po ponad roku od ukaza-
nia się na stronach Rządo-
wego Centrum Legislacji 
projektu ustawy o zmianie 
ustawy o kuratorach sądo-
wych, w dniu 04 stycznia 
2023 r. została ona opu-
blikowana w Dzienniku 
Ustaw. 

Nasuwa się pytanie, czy tak obszerna nowela Ustawy 
o kuratorach sądowych reformuje kuratelę sądową? W 
ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości - tak, w ocenie 
większości kuratorów sądowych - NIE. Wprowadzone 
zmiany nie były poprzedzone wnikliwą analizą stanu 
kurateli sądowej, nie było przygotowanej strategii, wizji 
jak kuratela sądowa powinna wyglądać w następnych 
latach. Zabrakło analizy porównawczej, jak działają po-
dobne Służby w innych krajach. Propozycje komplek-
sowej analizy, nie znalazły poparcia ze strony Minister-
stwa Sprawiedliwości.

Projekt Ustawy od początku budził sprzeciw większo-
ści środowiska kuratorskiego, pomimo zaproponowania 
kilku drobnych pozytywnych rozwiązań - chociażby za-
pewnienia pomocy psychologicznej,  prawnej,  czy ujed-
nolicenia aplikacji kuratorskiej.

Ponad roczna batalia o wprowadzenie korzystnych roz-
wiązań przyniosła połowiczny sukces. 

Uchwalony tekst Ustawy o zmianie ustawy o kuratorach 
sądowych znacząco odbiega od tego zgłoszonego na stro-
nie RCL, co jest zasługą dużej aktywności i determina-
cji ze strony środowiska kuratorów sądowych, w tym 
największego, branżowego związku jakim jest OZZKS. 
Powołany w OZZKS Zespół ds. ustawy o kuratorach są-
dowych pod przewodnictwem Przewodniczącej wyko-
nał ogrom pracy, aby przekonać Ministerstwo Sprawie-
dliwości, parlamentarzystów do wprowadzenia zmian, 
które będą korzystne zarówno dla kuratorów sądowych, 
jak również społeczeństwa. 

Jednym z najważniejszych elementów batalii o wprowa-
dzenie zmian w projekcie był protest, który zorganizo-

wał OZZKS przed budynkiem Sejmu 10.09.2022r. Pro-
test zgromadził ok. 500 kuratorów z całej Polski, a liczny 
udział wzięli także parlamentarzyści, którzy mogli zapo-
znać się z bolączkami kurateli sądowej. Dzięki przedsta-
wionym postulatom, kontaktom z parlamentarzystami, 
na sali sejmowej można było wysłuchać głosów po-
słanek i posłów doceniających trudną pracę jaką wy-
konują kuratorzy sądowi i konieczność wprowadzenia 
zmian proponowanych przez środowisko kuratorów. 
Ale najbardziej intensywny okres prac był przed nami. 
Niezliczone spotkania, rozmowy, pisma, (głównie Prze-
wodniczącej OZZKS wspieranej przez innych członków 
Związku) z parlamentarzystami z każdej strony politycz-
nej, pochłaniały ogrom czasu. Na kolejnych komisjach 
sejmowych, podkomisjach trwały trudne rozmowy z 
przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Przed-
stawianie kolejnych opinii, analiz dot. projektu, bój o 
samorząd kuratorski, o utrzymanie standardów obcią-
żenia, o zmianę definicji dodatku za pracę w terenie, o 
zwiększenie ryczałtów dla kuratorom społecznych, oraz 
dodatku za korzystanie z pojazdu prywatnego do celów 
służbowych.

Nadzieję, że projekt będzie uwzględniał propozycje śro-
dowiska kuratorskiego wlał Senat, który wniósł szereg 
poprawek. Najważniejsze jednak czytanie miało mieć 
miejsce w Sejmie 01 grudnia 2022r. Oczywiście My cały 

Jak to było z nowelą Ustawy o kuratorach sądowych. 

Adam Witkowicz
Kurator specjalista

Sekretarz Zarządu OZZKS
Sąd Rejonowy w Zawierciu

Przew. MOZ Sosnowiec

Quo vadis Kuratelo?



- 4 -

czas pracowaliśmy, aby posłanki i posłowie przyjęli 
poprawki Senatu. Z inicjatywy Krajowej Rady Kura-
torów został wystosowany apel do posłanek i posłów 
o poparcie poprawek Senatu, który został podpisany 
przez OZZKS, oraz większość związków zawodowych 
i organizacji pozarządowych zrzeszających kuratorów 
sądowych.  Nastroje w środowisku raczej były pesymi-
styczne co do przyjęcia przez Sejm poprawek Senatu, ale 
nadzieja umiera ostatnia, a nadziei i losowi trzeba poma-
gać. My wierzyliśmy, a Nasza Przewodnicząca do końca 
uczestniczyła w rozmowach. Jako jedyna ze środowiska 
kuratorów była obecna do późnych godzin wieczornych 
w Sejmie podczas finalnego głosowania. Dzienne i noc-
ne rozmowy z posłankami posłami przyniosły przynaj-
mniej połowiczny sukces. 

Sejm postanowił przyjąć większość kluczowych dla 
środowiska kuratorskiego poprawek Senatu w zakresie 
szeroko rozumianych praw pracowniczych m.in. doty-
czących:
- standardów obciążenia pracą, zmiany dodatku za pracę 
w terenie na dodatek za uciążliwość pracy w terenie, ry-
czałtu za używanie pojazdu prywatnego do celów służ-
bowych, wzrostu ryczałtu dla kuratorów społecznych 
za sprawowanie dozoru lub nadzoru, skrócenia terminu 
utworzenia sekretariatów kuratora okręgowego i zespo-
łu kuratorskiej służby sądowej.

Niestety, Sejm nie poparł poprawek Senatu dot. zasad 
wyboru kuratora okręgowego, rzecznika dyscyplinar-
nego, reguł postępowania dyscyplinarnego, oraz kwe-
stii odbywania aplikacji kuratorskiej w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury, zamiast w Wyższej Szkole 
Wymiaru Sprawiedliwości.

Należy nadmienić, iż poza przyjętymi poprawkami Se-
natu, nowela wprowadza kilka dobrych rozwiązań m.in.: 
obligatoryjne dodatki dla kuratorów pracujących w 
ośrodkach kuratorskich, pomoc psychologiczną i praw-
ną dla kuratorów zawodowych oraz społecznych, jedno-
litą aplikację kuratorską.

Jednocześnie nowa Ustawa wprowadza rozbudowany 
system kontrolny Ministra Sprawiedliwości, a przede 
wszystkim ogranicza rolę samorządu zawodowego, któ-
ry jest tak ważny w zawodach zaufania publicznego.
Ja też uczestniczyłem od samego początku w pracach 
nad uwagami do w/w projektu. Mam poczucie, że wy-
konaliśmy dobrą robotę, poświęciliśmy bardzo dużo 
czasu i przyczyniliśmy się do pozytywnych zmian 
w zakresie praw pracowniczych. Dzięki rozmowom                                                          
z parlamentarzystami,  o kuratorach sądowych było 
głośno, ale wreszcie w pozytywnym tego słowa znacze-
niu. Zabrakło naprawdę bardzo niewiele, aby wszystkie 
poprawki Senatu zostały uwzględnione, a środowisko 
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Mapa Międzyzakłado-
wych Organizacji Związ-
kowych OZZKS wciąż 
się powiększa. 04 listopa-
da 2022 r. powstał MOZ 
OZZKS Okręgu Sosno-
wieckiego. Jednym z 
powodów było to, iż 01 
kwietnia 2022 r. powstał 
nowy okręg sądowy i po-
trzebna była reorganizacja 
dotychczasowych MOZ 
Katowice oraz Częstocho-
wa. Obecnie najmłodszą 
MOZ tworzą kuratorzy zawodowi z Sądów Rejonowych 
w Sosnowcu, Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu 
oraz Jaworznie. Przewodniczącym MOZ został wybrany 
Adam Witkowicz.

Na tym nie koniec informacji z mozowego obozu. Zmia-
ny w zarządzie nastąpiły w MOZ Wrocław i Opole. No-
wymi przewodniczącymi zostali odpowiednio– Bartosz 
Kosmala i Tomasz Durałek.

Obecnie OZZKS liczy ponad 1400 członków, składa się z 
26 MOZ i jednej ZOZ. Czekamy na powołanie kolejnych 
Międzyzakładowych Organizacji Związkowych. 

Silny OZZKS to Silna Kuratela!!!

Informacje 
z MOZ

Adam Witkowicz
Kurator specjalista

Sekretarz Zarządu OZZKS
Sąd Rejonowy w Zawierciu

Przew. MOZ Sosnowiec

kuratorów było usatysfakcjonowane. W szczególności 
żal ograniczenia roli samorządu kuratorskiego, tym bar-
dziej że uchwalone przepisy budzą wątpliwości natury 
konstytucyjnej, o czym w liście do Prezydenta RP pisała 
Krakowa Rada Kuratorów. Mam też świadomość, że była 
szansa aby wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości 
przygotować, wprowadzić dużo lepszą Ustawę. Ale, aby 
tak się stało muszą chcieć dwie strony. 

Podczas tego procesu legislacyjnego nauczyliśmy się  bar-
dzo dużo, co mam nadzieje przyniesie efekty w kolejnych 
miesiącach. Dużą wartością jest zacieśnienie współpracy 
z Krajową Radą Kuratorów. Współpraca z Przewodniczą-
cym i Zastępcą KRK była bardzo merytoryczna i mam 
poczucie że dobrze się uzupełniliśmy. To dobrze wróży 
dla kurateli sądowej na przyszłość.

Co ja zapamiętam najbardziej z tego procesu? To, że wal-
czyliśmy do końca, że byliśmy merytorycznie przygoto-
wani, ale chyba najbardziej wypowiedź Przewodniczącej 
OZZKS podczas senackiej Komisji Praw Człowieka, Pra-
worządności i Petycji, że nie damy się szantażować. Budu-
jące dla mnie były też wyrazy podziękowania ze strony 
kuratorów sądowych za podjęty trud i poświęcony czas. 
Nowela wchodzi w życie za 3 miesiące. Czas i praktyka 
pokaże jak będzie funkcjonować Kuratorska Służba Są-
dowa...
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ASN: Darek,  co albo kto 
przekonał Cię do tego, 
abyś jednak wyraził zgodę 
na pełnienie funkcji Prze-
wodniczącego Krajowej 
Rady Kuratorów?  

DP: Nigdy nie aspirowa-
łem do pełnienia funkcji 

Przewodniczącego. Początkowo, gdy wskazano moją 
kandydaturę odmówiłem, jednak z uwagi na trwający 
proces legislacyjny Ustawy o zmianie Ustawy o kura-
torach sądowych i konieczność wzięcia odpowiedzial-
ności za działania KRK, zdecydowałem podjąć się tej 
funkcji. 

ASN: Odnoszę wrażenie, nie tylko ja, że to była dobra 
decyzja. I co dalej, jaka jest Twoja wizja KRK?

DP: Jesteśmy w trudnym momencie. Nasza samorząd-
ność została ograniczona. Jako przewodniczący będę 
podejmował działania w kierunku wzmocnienia roli 
KRK. Chciałbym widzieć Radę jako nowoczesnego, pro-
fesjonalnego przedstawiciela środowiska, wyposażone-
go w odpowiednie narzędzia do działania i posiadają-
cego autorytet.

ASN: Darek, co dla Ciebie jest najtrudniejsze w przewod-
niczeniu, a co było miłym rozczarowaniem? 

DP: Najtrudniejsze jest brze-
mię odpowiedzialności. Każ-
da decyzja może rzutować 
na przyszłość ponad 5 tys. 
kuratorów zawodowych 
oraz 16 tys. kuratorów spo-
łecznych i musi być wywa-
żona. Miłym zaskoczeniem 
był dla mnie odbiór środowi-
ska, wiele pozytywnych słów 
i gestów, za które ogromnie 
dziękuję.

ASN: Nie byłabym sobą, gdybym nie zadała tego pytania. 
KRK a związki zawodowe – wspólny cel, różne działania 
czy jednak konflikt interesów?

DP: Liczę na współpracę z wszystkimi organizacjami 
związkowymi. Tylko wspólne działanie jest gwarancją 
osiągnięcia zamierzonych celów. Oczywiście zdaję sobie 
sprawę, że będziemy się różnili w pewnych kwestiach, 
to oczywiste. Ważny jest jednak wzajemny szacunek i 
zrozumienie. Wszyscy jesteśmy kuratorami i działamy 
dla kuratorów. Musimy pamiętać, że to my jesteśmy dla 
nich, nie oni dla nas.

ASN: To kiedy mówimy o działaniu, to jakie są najbliższe 
plany KRK?

DP: Najbliższe plany KRK koncentrować się będą na 
wzmocnieniu roli samorządu, modernizacji specja-
lizacji rodzinnej, która w mojej ocenie przez szereg 
ostatnich lat była zaniedbana i najbardziej potrzebu-
je zmian, oraz opracowaniu strategii rozwoju kurateli. 
Chciałbym widzieć zawód kuratora, jako zawód atrak-
cyjny na rynku pracy.

ASN: I tym pozytywnym akcentem o  wizji zawodu ku-
ratora jako atrakcyjnego zakończymy naszą rozmowę. 
Dziękuję, że w tym całym zabieganiu znalazłeś czas na 
porozmawianie ze mną. To cóż, powodzenia w przewod-
niczeniu! I owocnej współpracy z OZZKS.

Aleksandra Szewera – Nalewajek, Przewodnicząca OZZKS 
pyta Dariusza Palmirskiego, przewodniczącego KRK o wizję 
KRK i kurateli sądowej.

Rozmowy na szczycie

Aleksandra Szewera 
– Nalewajek

Kurator specjalista
Przewodnicząca OZZKS
Sąd Rejonowy Warszawa  

Praga – Północ
MOZ Warszawa - Praga



Za oknem zalega listopadowa szarówka, 
mży deszcz, z głośników sączy się muzy-
ka z płyty o wdźwięcznym tytule „Me-
lancholy”. Mimo tych okoliczności siedzę 
przed komputerem uśmiechnięty, dzięki 
wspomnieniom z naszego słonecznego, 
twórczego i radosnego protestu. Pogoda 
dopisała, organizacja protestu na najwyż-
szym poziomie, kreatywność kuratorów 
sięgała zenitu, nie dopisali tylko kuratorzy. 

Dramatu, blamażu, wstydu nie było, choć 
uważam, że stać nas na więcej w kwestii frekwencji. Licz-
ny udział w proteście, to przede wszystkim sygnał dla 
Przewodniczącej, Prezydium i Zarządu OZZKS, że mają 
w nas poparcie, że robią to dla kogoś. W końcu to sygnał 
dla Ministerstwa Sprawiedliwości, parlamentarzystów, 
ministrów, że walczymy o siebie, że tanio i szybko skóry 
nie sprzedamy. Protest to także zasygnalizowanie nasze-
go istnienia w sferze medialnej, a także mentalnej wśród 
społeczeństwa i polityków. 

Przypominam, że protest z dnia 15.09.22 r., który miał 
miejsce przed Sejmem, był naszym głosem niezgody 
co do kształtu projektu ustawy o kuratorach sądowych. 

Jako grupa zawodowa świadoma bolą-
czek związanych z wykonywaniem naszej 
pracy, wystosowaliśmy liczne postulaty, 
których wygłoszenie było nadrzędnym 
celem protestu. Sama akcja protestacyjna 
ostatecznie skonsolidowała siły kuratorów 
zrzeszonych w OZZKS, była początkiem 
nowego rozdania, jeśli chodzi o współpra-
cę z KRK (dziękujemy za udział Przewod-
niczącemu i jego zastępcy), była począt-
kiem walki o ostateczny kształt ustawy 
o kuratorach sądowych, przepustką do 

udziału w licznych spotkaniach z parlamentarzystami, 
pracach komisji i podkomisji procedujących Ustawę.  

Byłem pod wrażeniem naszej kreatywności. Przebrania, 
transparenty, hasła, gadżety, które ubarwiały protest, w 
sposób lekki i inteligentny zwracały uwagę na istotne 
problemy trapiące kuratelę. Zresztą oprawa i charakter 
protestu zrobił wrażenie na politykach, a także innych 
organizacjach związkowych. Podobno jest się od kogo 
uczyć w tej materii!!!

fot.: Tomasz Graban i Jakub Gładysiak

- 7 -

Słów kilka o proteście 
z dnia 15.09.2022 r. 

Czy jest dla kogo walczyć? 

Paweł Grędziński
Kurator specjalista

Sąd Rejonowy w Wołominie
MOZ Warszawa - Praga
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Kiedy w mediach słuchali-
śmy wypowiedzi na temat 
planowanych zmian w do-
zorze elektronicznym, ani 
Ministerstwo, ani Służba 
Więzienna nie wspomniała 
o udziale kuratora sądowego 

w wykonywaniu tego sposobu kary pozbawienia wolności.

Z żalem można stwierdzić, że nie zaproszono naszej grupy 
zawodowej do rozmów na temat  zmian oraz sposobów 
wykonywania tego typu dozoru przez kuratora sądowego.
Do tej pory w wielu okręgach sądowych dozór elektro-
niczny nie był liczony, jako sprawa dozorowa w obcią-
żeniu kuratora. Bywają takie dozory, które trwają długo i 
wymagają znacznej uwagi oraz czasu. Przykładem takiego 
dozoru jest skazany, który pracuje w systemie zmiano-
wym. Czasami zmiany są co tydzień, a czasem co drugi, 
trzeci dzień. Za każdy razem skazany musi złożyć wnio-
sek o wprowadzenia zmian w harmonogramie, a kurator 
musi wydać decyzję, nanieść zmiany w systemie i pozosta-
wać ze skazanym we wzmożonym kontakcie. Podobnie, w 
sytuacjach, kiedy skazany “luźno” traktuje obowiązki wy-
nikające z odbywania kary w SDE. Dlatego bardzo waż-
ne jest aby dozór elektroniczny był traktowany, jak każdy 
inny dozór i tak też był liczony do obciążenia kuratora.

Wspomniany przykład jest jednym z wielu. Podczas spo-
tkań z kuratorami z innych okręgów, kiedy omawialiśmy 
nadchodzące zmiany w dozorze elektronicznym okazało 
się, że co okręg to inne sposoby wykonywania tego dozo-
ru. Myślę, że gdybyśmy spotkali się w tym temacie w jesz-
cze większym gronie,  okazałoby się, że jeszcze bardziej 
się różnimy. Brakowało i brakuje nadal jednoznacznych 
wytycznych MS co do sposobu wykonywania czynności 
kuratora przy dozorze elektronicznym.

Jak przyjrzymy się nowemu Rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9.12.2022 w sprawie sposobu oraz 
szczegółowych warunków wykonywania kar, środków 
karnych i środków zabezpieczających w systemie dozo-
ru elektronicznego, moim zdaniem ponownie stwarza ono 
warunki do różnej praktyki w okręgach. Przyjrzyjmy się 
§ 4 punkt 2:

„w czasie pierwszego kontaktu ze skazanym sądowy kura-
tor zawodowy uzyskuje od niego numer telefonu lub adres 
poczty elektronicznej, umożliwiające mu kontaktowanie 
się ze skazanym podczas wykonywania kary, środka kar-
nego lub środka zabezpieczającego; jeżeli skazany wyraził 
na to zgodę, wezwań, zawiadomień lub przekazywania 
informacji można dokonywać także telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.”
Nie wskazano tutaj kiedy ma nastąpić pierwszy kontakt 
kuratora ze skazanym, nie wskazano czy stosujemy prze-
pisy o dozorze odpowiednio, czy inne terminy. Jak wspo-
mniałam wcześniej, moim zdaniem daje to możliwości do 
różnej interpretacji i oczywiście praktyki w wykonywaniu 
dozoru.

Podobnie sytuacja wygląda w paragrafie 10 przedmioto-
wego Rozporządzenia:
„1. Sądowy kurator zawodowy, realizując czynności zwią-
zane z kontrolą wykonywania kary, środka karnego lub 
środka zabezpieczającego w systemie dozoru elektronicz-
nego, dokonuje oceny zachowania skazanego, uwzględnia-
jąc w szczególności:
1) przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego;
2) przestrzeganie przez skazanego obowiązków związa-
nych z wykonywaną karą;
3) stosunek skazanego do organów uprawnionych do wy-
konywania orzeczenia.
2. Sądowy kurator zawodowy udziela informacji dotyczą-
cych kwestii, o których mowa w ust. 1, na każde żądanie 
sądu.”
Dlaczego te punkty wzbudzają według mnie najwięcej 
wątpliwości? Jak już z praktyki wiemy skazani otrzymują 

Dozór elektroniczny 
po nowemu?

Katarzyna Gulcz
Kurator specjalista

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
MOZ Gdańsk
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zezwolenie na odbycie kary w SDE na różny okres. Jedni 
w dozorze są dwa tygodnie, miesiąc, inni dłużej, stąd też 
moje poczucie niedoprecyzowania paragrafów dotyczą-
cych wykonywania czynności przez kuratora sądowego. 

Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Wykonywanie 
prac społecznych w zamian za nieuiszczoną grzywnę. 
W kontekście tego, że obecnie będzie możliwe wykony-
wanie tej kary zastępczej na terenie zakładu karnego w 
trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, w Roz-
porządzeniu o wykonywaniu dozoru elektronicznego nie 
ma o tym żadnej wzmianki. Myślę, że kuratorzy dla doro-
słych zgodzą się z tym, że warto by było uregulować od-
powiednimi przepisami możliwość wykonywania prac 
społecznych także podczas odbywania kary pozbawie-
nia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Na chwilę pisania tego krótkiego artykułu nie spełniająa 

się obawy kuratorów o licznym wpływie wywiadów śro-
dowiskowych z komisji penitencjarnych, ale może to cisza 
przed burzą? Czas pokaże.

To, że bycie członkiem OZZKS to sztos wiadomo nie od 
dziś. To, że mamy benefity w postaci m.in. kart paliwo-
wych, porad prawnych to związkowa codzienności.  Ale, 
to że możemy w zeznaniu podatkowym odliczyć od do-
chodu  składki  członkowskie to nowość i kolejna ko-
rzyść wynikająca z przynależności do Nas. 

W tym roku po raz pierwszy będzie możliwość odli-
czenia od dochodu za 2022r. składek członkowskich na 
rzecz MOZ OZZKS. Odliczenie będzie można dokonać w 
zeznaniu podatkowym PIT 11. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 
2c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
odliczeniu od dochodu podlegają składki członkowskie 
opłacone w danym roku podatkowym – nie więcej niż 
500 zł. (odliczamy składkę od dochodu, a nie od podatku). 
W naszym przypadku składki za 2022 r. wyniosły nieca-
łe 250 zł ( 12 x 1 % kwoty bazowej). Muszą to być składki 
opłacone w danym roku podatkowym. Jeżeli składki na 
rzecz związku zawodowego potrącane są przez praco-
dawcę, podatnikowi do udowodnienia-odliczenia wy-
sokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy 
informacja płatnika zamieszczona w PIT-11 (za rok 2022 
wersja 29 – w pozycji 123). W sytuacji gdy pracodawca 
nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia, a 
członek związku sam opłaca składki to wtedy podat-
nik-członek związku ma obowiązek posiadać dowody 

wpłaty składek człon-
kowskich. Dowód wpłaty 
musi zawierać: dane iden-
tyfikujące członka związ-
ku dokonującego wpłaty, 
nazwę organizacji związ-
kowej, na rzecz której 
dokonano wpłaty, tytuł 
i datę wpłaty oraz kwotę 
wpłaconych składek. W/w dowodów wpłaty nie trzeba 
dołączać do zeznania podatkowego, ale trzeba je będzie 
okazać na ewentualne wezwanie organu podatkowego.

Nie zwlekaj – zapisz się do MOZ!

Odlicz składki 
członkowskie  

Adam Witkowicz
Kurator specjalista

Sekretarz Zarządu OZZKS
Sąd Rejonowy w Zawierciu

Przew. MOZ Sosnowiec
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Pewien kurator z Radomia 
miał marzenie. Chciał, aby 
społeczność jego miasta i 
instytucje współpracują-
ce z nim, dowiedzieli się, 
co tak naprawdę robi na 
co dzień. Jakie ma zada-
nia, obowiązki, prawa, jak 
wpływa na losy mieszkań-
ców, oddanych pod jego 
pieczę. Dlaczego współ-
pracując z różnymi insty-
tucjami niekiedy mówi 
– nie!

Marzenia nie zawsze od razu się spełniają. Jednak de-
terminacja i wytrwałość, prowadzą do celu. Sam jednak 
niczego by nie dokonał. Tomasz Kazirodek zawodowy 
kurator rodzinny  z Sądu Rejonowego w Radomiu – bo 
o nim mowa – zrealizował swoje marzenie 17 listopada 
2022 r. Tego dnia po wielu tygodniach wytężonej pracy 
komitetu organizacyjnego w składzie: Urszula Kępczyń-
ska – Kruk, Marta Lenarcik, Agnieszka Ochal, Jolanta 
Skorża, Agnieszka Walczyk, oraz Joanna Wróblewska 
i Wojciech Lenart, konferencja stała się faktem. Należy 
również dodać, iż nasza koleżanka dr Justyna Chwaliń-
ska, była członkiem komitetu naukowego tego wydarze-
nia.

Pod hasłem „Kurator rodzinny w społeczeństwie lokal-
nym – praca i współpraca”, zebrało się ponad dwustu 
gości, by wysłuchać dziesięciu prelegentów. Ich dobór 
był zróżnicowany, aby ukazać szerokie spektrum działań 
kuratorów obu pionów.

Przybyłych do auli Akademii Handlowej Nauk Stosowa-
nych w Radomiu, która wraz z Zespołami Kuratorskiej 

Służby Sądowej, oraz  Związkami Zawodowymi Kura-
torów MOZ OZZKS SO w Radomiu, była organizatorem 
konferencji, powitali Urszula Kępczyńska – Kruk i To-
masz Kazirodek. Po wygłoszeniu przez przedstawicieli 
uczelni, sądu, związku zawodowego oraz władz miasta 
i starostwa przemówień wstępnych, pomysłodawca roz-
począł cykl wykładów tematem „ Kuratela rodzinna – 
oczekiwania, rzeczywistość a realia”. Została tu przed-
stawiona codzienna praca kuratora rodzinnego. Jakie 
oczekiwania mają od niego nadzorowani, poszczególne 
instytucje, czy też osoby z innych obszarów (wywiady 
jednorazowe, kontakty itp.) Oczekiwania te zostały w 
trakcie wystąpienia zderzone z realiami w których kura-
torzy rodzinni chcieliby pracować.

Kolejny prelegent – Hubert Pieczeniak, który jest kurato-
rem zawodowym w Zespole Wykonującym Orzeczenia 
w Sprawach Karnych, ukazał karę ograniczenia wol-
ności, czyli pracę na rzecz społeczeństwa, jako środek 
resocjalizacji. W jasny i zrozumiały dla laików sposób, 
przedstawił tę część swojej pracy, podpierając wystąpie-
nie licznymi przykładami.

Wojciech Łata
Starszy kurator zawodowy

Sąd Rejonowy w Lipsku
MOZ Radom

Tomasz Kozirodek
Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy w Radomiu
MOZ Radom

Konferencja Metodyczno – Szkoleniowa w Radomiu

Kurator sądowy w spo-
łeczeństwie lokalnym 
– praca i współpraca.
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pracy Społecznej w Ra-
domiu p. Marcin Gierczak opowiedział, jak z perspek-
tywy jego instytucji wygląda zabezpieczenie dziecka i 
tryby postępowania. Było to bardzo ważne dla kurato-
rów rodzinnych wystąpienie, ponieważ wobec braku 
jednolitych przepisów w tym zakresie, radomski MOPS 
wspólnie z kuratorami i policją wypracował tzw. dobre 
praktyki, które są pomocne w codziennej pracy.

„Współpraca rodzinnych ku-
ratorów zawodowych i spo-
łecznych w procesie resocjali-
zacji podopiecznych” to temat 
poruszony przez dr Katarzynę 
Zarembę, która od wielu lat 
jest kuratorem społecznym i wykładowcą akademickim. 
Pani Katarzyna omówiła zarówno tło historyczne kura-
teli, jej rolę, uprawnienia kuratorów oraz zakres współ-
pracy i korzyści wynikające z niej, pomiędzy kuratorem 
zawodowym a kuratorem społecznym.
Tuż przed przerwą kawową mgr Ewelina Mieczkowska, 
pracownik naukowy goszczącej nas Akademii, przedsta-
wiła temat „Współpraca psychologa z kuratorem sądo-
wym w zakresie doskonalenia komunikacji z wymaga-
jącym podopiecznym”. Słuchacze zostali wciągnięci w 
dyskusję, w trakcie której dowiedzieli się, jak postępować 
z tak zwanymi „trudnymi przypadkami” w swojej pracy.

W czasie przerwy, która była równie efektywnie wy-
korzystana na liczne kuluarowe dyskusje, można było 

skosztować przysmaków, przygotowanych przez Zespół 
Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Jak wi-
dać współpraca kuratorów ze szkołami ma różne oblicza,

Po powrocie na aulę głos zabrały służby mundurowe. 
Na początku p. Michał Słowiński z Aresztu Śledczego 
w Radomiu opowiedział w ciekawy sposób na temat 
udziału funkcjonariuszy służby więziennej i kuratorów 

zawodowych w społecznej reada-
ptacji osób pozbawionych wolności, 
kładąc duży nacisk na wywiady śro-
dowiskowe.

„Prawne aspekty współpracy policji 
z kuratorami sądowymi” przedsta-

wił p. Paweł Lenarcik, który na co dzień jest naczelni-
kiem Wydziału Prewencji KMP Radom. Pan komisarz 
poruszył między innymi, kwestie dotyczące udzielania 
kuratorom asysty do wykonywania przez nich swoich 
czynności, podpierając swoje tezy stosownymi zapisami 
Ustawy o policji.

Kolejnym prelegentem był nasz kolega p. Andrzej Mazur 
kierownik ZKSS w Radomiu, delegat do KRK. W swoim 
wystąpieniu poświęconym samorządowi kuratorskie-
mu, przybliżył słuchaczom ideę tego organu, jak rów-
nież kwestie związane z zawodami zaufania publicznego, 
wśród których są też kuratorzy. Temat ten jest ważny i 
aktualny z uwagi na ograniczenie roli samorządu w usta-
wie zmieniającej ustawę o kuratorach sądowych oraz 

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć,
to potrafisz także tego dokonać”
    Walt Disney
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wątpliwości, co do zgodności z konstytucją w/w zmian.
Podobieństwa i różnice między zadaniami kuratora są-
dowego a asystenta rodziny przedstawiła prelegentka p. 
Aneta Kaczmarska, która zawodowo pracuje w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, jako koordyna-
tor asystentów.
Na zakończenie konferencji, prof. AHNS w Radomiu dr 
Andrzej Gołębiowski zaprezentował temat „Kurator Są-
dowy w sektorze zintegrowanych usług społecznych na 
rzecz rodziny, nowoczesnego modelu „Jaskółki dobro-
stanu”. Podkreślił tu rolę, wartości i zasady w pracy spo-
łecznej, dodając, że bardzo ważne jest aby osoby poma-
gające były spełnione i szczęśliwe bo dzięki temu będą 
mogły skuteczniej pomagać.

Ważnym aspektem konferencji było interdyscyplinarne 
spojrzenie na pracę kuratorów sądowych z różnymi in-
stytucjami, oraz zestawienie praktyków ze światem nauki. 
Wymiany poglądów powodowały integrację wszystkich 
środowisk a zapowiadanie poszczególnych prelegentów 
anegdotami z pracy terenowej kuratorów, sprzyjało swo-
bodnej atmosferze.

Z informacji pozyskanych od uczestników wynika, że 
konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym odbio-
rem, więc jak podkreślił na zakończenie Tomasz Kazi-
rodek parafrazując znane powiedzenie: „Wszystko co do-
bre, ma swoją kontynuację”.

Kolejne pomysły już są...
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Działania naszych związkowców z Międzyzakładowych 
Organizacji Związkowych przynoszą kolejne efekty w za-
kresie przyznania kuratorom sądowym ekwiwalentu za 
pranie i używanie własnej odzieży  i obuwia roboczego. 
Od wydanie poprzedniego numeru MOZaiki, ekwiwa-
lent został przyznany kuratorom zawodowym i aplikan-
tom kuratorskim z Sądów Rejonowych w Starogardzie 
Gdańskim, Tczewie, Sopocie, Wejherowie, Złotoryi. 

Przewodniczący poszczególnych MOZ nieustannie pro-
wadzą dalsze działania mające na celu aktualizację kar-
ty oceny ryzyka, tak aby kuratorzy sądowi  w każdym 
sądzie z właściwości MOZ byli wyposażeni w odzież i 
obuwie robocze, lub był wypłacany ekwiwalent za ich 
pranie i używanie.

Zarząd OZZKS także podjął dalsze działania w w/w za-
kresie. 03 listopada 2022 r. zwrócił się do Ministra Spra-
wiedliwości, w którym ponownie wniósł o podjęcie dzia-
łań dotyczących przyznania kuratorom odzieży roboczej 
bądź ekwiwalentu, także w związku z wypowiedziami 
Sekretarza Stanu Michała Wosia w Sejmie, który  stwier-
dził, że ekwiwalent powinien być przyznawany, ponie-
waż wynika to ze stosunku pracy i Kodeksu Pracy.

Niestety w jednym z sądów rejonowych w okręgu ra-
domskim uchylono zarządzenie o przyznaniu ekwiwa-
lentu. Powyższe było impulsem dla Przewodniczącej 
MOZ OZZKS Okręgu Radomskiego – Agnieszki Ochal, 

oraz delegata do Krajowej 
Rady Kuratorów Okręgu 
Radomskiego – Andrze-
ja Mazura, którzy podję-
li współpracę z posłem 
Konradem Frysztakiem. 
W grudniu 2022 r. poseł 
złożył Interpelacje do Mi-
nistra Sprawiedliwości w 
sprawie ekwiwalentu za 
używanie własnej odzie-
ży i własnego obuwia ro-
boczego przez kuratorów 
sądowych. Czekamy na 
odpowiedź Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 

W niektórych sądach pomimo aktualizacji karty oceny 
ryzyka i wpisania jako środków zapobiegawczych, wy-
posażenia kuratorów zawodowych w odzież i obuwie ro-
bocze, nie zostały wydane odpowiednie zarządzenia, czy 
zapisy w regulaminie pracy. 

Obecnie tylko z około 15 % Sądów w Polsce kuratorzy 
zawodowi są wyposażeni w odzież i obuwie robocze, lub 
wypłacany jest ekwiwalent za używanie i pranie własnej 
odzieży. 

My działamy dalej na 100 %, aby było to 100 % Sądów !!!

Kolejne Sądy przyznają kuratorom zawodowym ekwiwalent 
pieniężny za pranie oraz używanie własnej odzieży

Ekwiwalent pieniężny 

Adam Witkowicz
Kurator specjalista

Sekretarz Zarządu OZZKS
Sąd Rejonowy w Zawierciu

Przew. MOZ Sosnowiec
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A.S.N. Pani Moniko, jest Pani dzieckiem kuratorki sądo-
wej, już emerytowanej. Jakie są Pani wspomnienia zwią-
zane z mamą, kiedy chodziła Pani do podstawówki, czyli 
w tym okresie jeszcze względnej zależności dziecka od 
rodzica? A jakie, jak była Pani starsza?

M.F. Pamiętam mamę, która opiekowała się nie tylko 
mną, ale dbała o inne dzieci. Wychodziła o  różnych 
porach dnia i nocy by komuś pomóc. Często tłumaczyła 
mi, że są dzieci, które nie mogą przespać spokojnie nocy, 
które dziś nic nie jadły. To pomagało mi zrozumieć, 
dlaczego nie mogę mieć jej tylko dla siebie, że czasa-
mi musiałyśmy zmieniać nasze plany, odwołać wyjście 
do kina. Były bowiem sprawy niecierpiące zwłoki, nie 
można było ich odłożyć na później. Miałam wrażenie, 
że pracowała 24 godziny na dobę. Dziś i ja tak pracuję. 
Myślę, że spory wpływ na to miała właśnie droga zawo-
dowa mojej mamy. 
Gdy byłam w szkole średniej, mama walczyła o powsta-
nie Ośrodka Kuratorskiego – dodatkowej formy wsparcia 
dla dzieci, których sprawy trafiały do sądu. Wtedy zosta-
łam wolontariuszką. Jako nastolatka przychodziłam do 
Ośrodka i pomagałam odrabiać lekcje, robić wspólnie 
kolację. Mama zaraziła mnie pomaganiem innym.  
Gdy sama zaczęłam pracować zawodowo, prowadzi-
łam Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” i dzięki 
niej wspierałam Ośrodek pozyskując środki na doposa-
żenie w sprzęt, na pozyskanie dodatkowej kadry tera-
peutycznej. To pozwoliło zwiększyć zakres działania 
Ośrodka, a kuratorki mogły liczyć na profesjonalne, spe-
cjalistyczne wsparcie.

Jak widać, od początku praca mojej mamy wpływała 
zarówno na nasze życie rodzinne, jak i te zawodowe. 
Gdy zrobiłam prawo jazdy i zarobiłam na samochód, 

zaczęłam wozić mamę na wywiady. Dziwiło mnie to, 
że w wiele miejsc nie można było dojechać autobusem, 
komunikacją publiczną, a kuratorzy musieli sami orga-
nizować sobie transport i płacić za paliwo. Dla wielu 
w tamtych czasach to był spory problem. Moja mama 
była uzależniona ode mnie, od mojego czasu i możliwo-
ści. Oczywiście za paliwo, czy amortyzację auta sąd nie 
płacił.  Ile dołożyłyśmy do tego własnych pieniędzy, ile 
dokładali inni kuratorzy nie sposób zliczyć. 

A.S.N. Mama przynosiła pracę do domu, czy jednak da-
wała radę się od niej odcinać? Czy było coś, co Panią 
wkurzało w jej pracy?

M.F. Oczywiście, że przynosiła. Służba kuratorska to 
nienormowany czas pracy. Nigdy nie byłam pewna, czy 
właśnie dziś nie będzie przypadkiem potrzeba odbioru 
dzieci, pilnego wywiadu. 
Irytował mnie brak poczucia bezpieczeństwa, nieprze-
widywalność. Dopiero po latach uświadomiłam so-
bie, jak niebezpieczna była to praca. Moja mama jest 
drobną kobietą, a  wchodziła często w wyjątkowo nie-
bezpieczne środowisko i to bez ochrony. Obstawą były 
osoby towarzyszące, czasami udawało się robić wspól-
ny wywiad z kuratorką/kuratorem społecznym, policją, 
czasami to ja byłam jej ochroną. Niebywałe, a jednak 
tak było. Słyszałam o wielu sytuacjach, w których trze-
ba było uciekać, bo sytuacja zagrażała życiu i bezpie-
czeństwu kuratorki. Do dziś to bardzo sfeminizowany 
zawód.
Nie pamiętam by miały prowadzone jakieś wsparcie 
psychologiczne, stałe zajęcia z  samoobrony, superwizje. 
Przepracowywały to między sobą, często nieświadomie 
podczas towarzyskich spotkań, czy rozmów. Z czasem 
pojawiły się szkolenia, za które same płaciły. Dzięki 

Rozmowa Aleksandry Szewery – Nalewajek 
z posłanką Moniką Falej.

Jak to jest  
być dzieckiem kuratora?

Aleksandra Szewera 
– Nalewajek

Kurator specjalista
Przewodnicząca OZZKS
Sąd Rejonowy Warszawa  

Praga – Północ
MOZ Warszawa - Praga
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temu starały się poszerzać wiedzę i umiejętności nie-
zbędne do ich pracy. 
Nie było możliwości nie przynosić pracy do domu. Ona 
zawsze nam towarzyszyła.

A.S.N. Pamięta Pani na co w pracy najbardziej narzekała 
mama, co było dla niej utrudnieniem, a co przynosiło jej 
największą satysfakcję, co doceniała?

M.F. Początkowo narzekała na niskie zarobki, nieade-
kwatne do nakładów pracy, na ryzyko, jakie za sobą 
niosło wykonywanie jej obowiązków. Irytowała się tak-
że, gdy instytucje, które miały dbać o bezpieczeństwo 
i dobro dzieci, nie dość, że w jej pracy nie pomagały, 
to wręcz często ją utrudniały. Mam w pamięci frustra-
cję na pedagogów szkolnych, czy psychologów. Sprawy 
dzieci trafiały (mama była kuratorką dla nieletnich) do 
sądu rodzinnego, a mogły być rozwiązane o wiele wcze-
śniej, bez angażowania wymiaru sprawiedliwości.
Brak narzędzi do wykonywania pracy, chociażby wspo-
mniany wcześniej brak samochodów służbowych. To 
było wyjątkowo uciążliwe, jak też samo dokładanie z 
własnego uposażenia do poruszania się po terenie.

Mama miała ogromną satysfakcję z powołania Ośrodka 
Kuratorskiego, to było jej dzieło. Wiele wysiłku włożyła 
by go uruchomić, by funkcjonował na wysokim pozio-
mie. Dzieci dostawały w nim ogromne wsparcie, serce 
i obiady. Widziała jak przy wsparciu terapeutów dzieci 
zaczynają sobie radzić z relacjami w rodzinie, szkole, 
osiągają lepsze oceny, przechodzą do kolejnej klasy. To 
była ogromna radość i satysfakcja.

A.S.N. W jaki sposób to, czym zajmowała się Pani mama 
wpłynęło na wybór Pani drogi zawodowej? W jaki spo-
sób ukształtowało Panią bycie kuratorskim dzieckiem?

M.F. Myślę, że praca mojej mamy, którą postrzegam jako 
służbę, wywarła na mnie ogromny wpływ. Obudziła we 
mnie wrażliwość, potrzebę pomagania innym. Dlatego 
zostałam wolontariuszką Ośrodka, a później całe swoje 
zawodowe życie podporządkowałam pomaganiu in-
nym, działaniu w kryzysie. Dziś i ja postrzegam swoją 
pracę jako służbę, powinność wobec innych.
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Ostatnio przedstawiałem Wam moją po-
dróż z Kociewia do podziemnego świata 
jaskiń. 

Dzisiaj zaproszę Was typowo na Kocie-
wie. Jest to kraina, w której się urodziłem, 
mieszkam i zapewne dożyję ostatnich 
chwil. To mały, lecz piękny i zróżnico-
wany krajobrazowo region naszego kra-
ju, rozpościerający się pomiędzy trzema 
rzekami: Wisłą, Wierzycą i Wdą. Region o 
dość bogatym dziedzictwie kulturowym, 
którego częścią jest mowa. Mowa, bo nie 
język i nawet nie gwara. Jest to dość specyficzna mowa, 
która zresztą - podobnie jak w wielu regionach kraju, za-
nika i zapewne zginie bezpowrotnie.. Kilka lat temu zo-

stałem zaproszony do realizacji pewnej 
inicjatywy, której nadrzędnym celem jest 
próba ocalenia tejże mowy oraz dawnych 
obyczajów i codziennego życia mieszkań-
ców Kociewia.

Początkowo cała zabawa miała polegać 
na odgrywaniu inscenizacji przy okazji 
różnych świąt i uroczystości regionalnych. 
Stało się jednak inaczej. Dzięki zbiegom 
okoliczności – choć podobno nic nie dzieje 
się przypadkiem, stworzyliśmy coś zupeł-
nie innego...

Możliwości wystawienia owego przedstawienia na ko-
ciewskich scenach uniemożliwiła nam pandemia, póź-

Co tu robić, żeby nie zwariować? – 
moich pasji odsłona druga

Tomasz Graban
kurator specjalista 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe 
MOZ Gdańsk
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niej nagła śmierć jednego z członków naszego zespołu. 
Nie poddaliśmy się jednak i naszą ponad półtoraroczną 
pracę zamieniliśmy na obraz. Tak, w dużym skrócie, do-
szło do powstania pierwszego na świecie filmu w mowie 
lub, jak kto woli, w gwarze kociewskiej. Jak się już roz-
pędziliśmy – to postanowiliśmy nakręcić trylogię o ty-
tule „Dawni na Kociewiu”. Już od roku widownię cieszy 
pierwsza część pt. „Chata”, a obecnie trwają prace nad 
kolejną częścią, która otrzyma tytuł „Dwór”.

Pomysłodawcą, a zarazem reżyserem i autorem scena-
riuszy jest Mirosław Umerski – na co dzień rolnik, wła-
ściciel gospodarstwa ekologicznego. Odtwórczynią głów-
nej roli żeńskiej – Marysi, została żona reżysera, Regina 
Umerska – czarownica, zielarka i dobrotliwa dusza. Na-
tomiast główna rola męska jako Władysia przypadła w 
udziale mnie.

Premiera filmu „Chata” odbyła się w dniu 21 paździer-
nika 2021 r. w Starogardzie Gdańskim. Pierwszą część 
cyklu nakręciliśmy przy wsparciu finansowym pocho-
dzącym z funduszy UE, a budżet opiewał na zawrotną 
kwotę 8 000 złotych. Tak ośmiu tysięcy, a nie milionów :) 
Te pieniądze wystarczyły na opłacenie 6 roboczogodzin 
operatora kamery oraz montażu. Cały film był kręcony 
osiem godzin, przy czym dwie godziny ponad limit fil-
mowiec pracował dla idei :)

Nauczeni tym doświadczeniem, kolejną część realizuje-
my już z własnych środków, a operatorem kamer jest 
ten, kto bliżej stoi i akurat nic innego nie ma do roboty. 
Mnie obwołali kierownikiem planu i dzielnie próbuję 
temu sprostać. Zapewne zamiast 8 godzin będziemy krę-
cili dwa lata, ale pozostanie satysfakcja z tego, że zrobili-
śmy to sami i po swojemu.

Praca przy filmie to głównie zabawa, długie i sympa-
tyczne rozmowy oraz nauka roli, a to po naszamu je dość 
trudne.
Być może będzie kiedyś okazja, aby pokazać ten film 
również kuratorskiej publiczności przy okazji jakiegoś 
spotkania – obaczym.
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Bernardę poznałam kilka lat temu we Wrocławiu na stu-
diach podyplomowych dla kuratorów sądowych, dzięki 
Facebookowi nasza znajomość nadal trwała, a ja miałam 
okazję poznać koleżankę po fachu z całkiem innej strony.  
Kiedy zobaczyłam na profilu Bernardy jej obrazy, to au-
tentycznie oniemiałam. To co wychodzi spod jej rąk, jest 
oszałamiające i poruszające. Ja osobiście ze sztuką ma-
larską mam osobliwą relację, więc fakt, że te dzieła mnie 
wewnętrznie poruszyły, był dla mnie zaskakujący. Nie 
mogłam od nich oderwać oczu. Stąd pomysł, aby poka-
zać je również Wam. 

Bernarda pochodzi z artystycznej rodziny i jak opowiada-
ła, duch sztuki w różnych postaciach był z nią od zawsze. 
Zaczęło się  od szycia gobelinów i robienia biżuterii. Łą-
czenie sznurków, kamieni, srebra do dzisiaj jej towarzy-
szy, choć te dzieła są głównie dla niej i znajomych. 

W naszej rozmowie Bernarda opowiedziała o tym jak za-
częła swoją przygodę z malarstwem, swojej drodze, która 
zaprowadziła ją do Artystycznego Świata. Oto kilka cyta-
tów z tej rozmowy:

 „Malowanie skradło się niezauważone. Zaczęłam ma-
lować na deskach dziewczyny z dużymi oczami. Była 
to raczej sztuka mocno naiwna, ale wiedziałam, że 
tworzenie pochłania mnie bez reszty, zagarnia i oddala 
od czasem trudnej rzeczywistości. Poszłam do malarza 
białostockiego po lekcje malowania farbami akrylowy-
mi. I tak się zaczęło.”

„Przez ostatnie 10 lat odkrywałam sama z internetu 
tajniki malarstwa. Nazwę ten okres intuicyjnym. Nadal 
towarzyszy mi ona kiedy obraz chce być namalowany.”

„Nie miałam odwagi  i nie widziałam drogi żeby poka-
zać co robię, więc nowe obrazy zapełniały ściany moje-
go domu”

„Kilka lat temu nawiązałam współpracę z Galerią Mar-
chand w Białymstoku. Dzięki Krzysiowi Koniczkowi 
(wspaniały malarz) zaczęłam wystawiać swoje obrazy 

Od początku istnienia MO-
Z-aiki na jej łamach ku-
ratorzy dzielą się swoimi 
pasjami. Było o górach, 
rowerach, płytach winy-
lowych, ogrodach lawen-
dy i dzierganiu cudów na 
szydełku. W tym numerze 
opowiem Wam o naszej 
koleżance Bernardzie Nik-
torowicz kuratorze specja-
liście z Sądu Rejonowego 
w Białymstoku. Miałam 
nadzieję, że sama napi-
sze o swojej pasji, jednak 

chyba byłam mało  przekonywująca. Dobrze, że chociaż 
mam zgodę, abym napisała o niej kilka słów.

Bernardę poznałam kilka lat temu we Wrocławiu na stu-
diach podyplomowych dla kuratorów sądowych, dzięki 
Facebookowi nasza znajomość nadal trwała, a ja miałam 
okazję poznać koleżankę po fachu z całkiem innej strony.  
Kiedy zobaczyłam na profilu Bernardy jej obrazy, to au-
tentycznie oniemiałam. To co wychodzi spod jej rąk, jest 
oszałamiające i poruszające. Ja osobiście ze sztuką ma-
larską mam osobliwą relację, więc fakt, że te dzieła mnie 
wewnętrznie poruszyły, był dla mnie zaskakujący. Nie 
mogłam od nich oderwać oczu. Stąd pomysł, aby poka-
zać je również Wam. 

Bernarda pochodzi z artystycznej rodziny i jak opowiada-
ła, duch sztuki w różnych postaciach był z nią od zawsze. 
Zaczęło się  od szycia gobelinów i robienia biżuterii. Łą-
czenie sznurków, kamieni, srebra do dzisiaj jej towarzy-
szy, choć te dzieła są głównie dla niej i znajomych. 

W naszej rozmowie Bernarda opowiedziała o tym jak za-
częła swoją przygodę z malarstwem, swojej drodze, która 
zaprowadziła ją do Artystycznego Świata. Oto kilka cyta-
tów z tej rozmowy:
 „Malowanie skradło się niezauważone. Zaczęłam ma-
lować na deskach dziewczyny z dużymi oczami. Była 

Jadwiga Kowalczuk
Kurator specjalista 

Członek Komisji Rewizyjnej 
OZZKS

Sąd Rejonowy w Wołominie
MOZ Warszawa - Praga

„Malowanie skradło się  
niezauważone…”
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w cyklicznych wystawach. Biorę udział w Podlaskiej 
Aukcji Sztuki i prezentuję obrazy internetowo.”

„Oczywiście, chciałabym, aby moje obrazy się podobały 
ale maluję przede wszystkim dla przeżycia tych chwil, 
kiedy trzymam pędzel i tworzy się jakaś historia.”

„Maluję, żeby jakaś cząstka jednego życia pozostała we 
wszechświecie, jako ziarnko piasku łączące przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość.”

„Nie chcę zamykać się w jednej technice, ograniczać 
produkty do powstania obrazu, bo szybko się nudzę. Do 
powstania obrazowej historii używałam już piasku, pa-
pieru do pakowania, oczywiście farb, kredek, ołówka, 
zmywaków.”

„Lubię samotność związaną ze mną i z obrazem. Za-
przyjaźniam się z twarzą, którą maluję. Opowiadam 
historię z życia swoim językiem.”

„Malowanie to ucieczka i powrót, udręka i radość, po-
dróż i spoczynek. To sen o malowaniu i bezsenne noce 
niespełnień.”.

Moje oczarowanie sztuką i opisami Bernardy nie dawało 
mi spokoju. Kiedy tylko nadarzyła się okazja udałam się 
na wernisaż jej obrazów do wspomnianej Galerii Mar-
chand w Białymstoku. Obcowanie z jej pracami było cu-
downym przeżyciem. W rzeczywistości są jeszcze wspa-
nialsze niż na zdjęciach. Miałam też możliwość osobiście 
porozmawiać z Autorką. Byłam pod wrażeniem z jaką 
pasją opowiadała o tworzeniu swoich prac, o materia-
łach z jakich tworzy, o tym, że kiedy widzi jakiś materiał, 
który dla innych jest np. kawałkiem papieru, dla niej jest 
inspiracją. Ta podróż i spotkanie były niesamowitym 
przeżyciem duchowym, odbytym w fantastycznym to-
warzystwie koleżanki kuratorki. 
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Kochani, kolejny raz mam 
przyjemność gościć na ła-
mach Naszego pisma. Tym 
razem poproszono mnie 
abym napisała kilka słów, 
które podsumują zbiórkę 
charytatywną na portalu 
pomocowym Siepomaga.
pl, na leczenie onkologicz-
ne naszej koleżanki Asi 
Piersy – kuratora Sądu Re-
jonowego w Ostrołęce.
Na koncie pomocowym 
Asi Piersy jest już cała 

potrzebna na roczne nierefundowane leczenie kwota!                
Jest nawet więcej! Od lipca do chwili obecnej zebraliśmy 
104,09 % potrzebnej kwoty tj.  398.639 zł! Zbiórka trwała 
do 31 grudnia 2022 roku. 

Dziękujemy to za mało! Jesteście cudowni, bo to w dużej 
mierze dzięki Wam – Kuratorom z całej Polski – akcja 
zakończyła się pełnym sukcesem. 

Trzeba wspomnieć, że zbiórkę zainicjował nasz zespo-
łowy kolega Grzegorz Ciak – kurator Sądu Rejonowego 
w Ostrołęce. Wszyscy mocno zaangażowaliśmy się w to 
przedsięwzięcie i radowała nas każda złotówka która za-
silała konto na leczenie Asi. Przy okazji licytacji charyta-
tywnych organizowanych w ramach zbiórki przez panią 
Iwonę Kulas – naszego ostrołęckiego pomagacza- nawią-
zaliśmy mnóstwo pięknych relacji z kuratorami z wielu 
miast. Okazało się, że jest w nas wszystkich ogromna 
moc, a pomaganie jest naszą drugą naturą. To cudowne 
mieć świadomość, że można liczyć na Was w każdej sy-
tuacji, zwłaszcza w takiej, gdzie stawką jest ludzkie życie. 
Mogłabym jeszcze długo pisać o tym jacy Jesteście cu-
downi i jak ważna była ta akcja.  Wydaje mi się jednak, 
że nie ma lepszego sposobu na podziękowanie niż słowa 
samej Asi. Poniżej zatem tekst autorstwa Naszej Kochanej 
Koleżanki, który pokazuje jak istotna jest pomoc drugie-
mu człowiekowi i  oddaje w pełni sens i moc zainicjo-
wanej zbiórki.   

„Kochani Darczyńcy,

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ogromnej szczodro-
ści udało się!!!

Zebraliśmy środki finansowe na moje leczenie onkolo-
giczne, które niestety nie jest finansowane przez NFZ. 
W imieniu własnym i mojej rodziny dziękuję za to, że 
dzięki Wam mogę czuć mniej lęku, a więcej miłości do 
świata i ludzi. Przyznaję, że nie wierzyłam w sukces 
zbiórki. Dziś dziękuję wszystkim, którzy mnie do niej 
namówili. Otrzymałam wiele wsparcia i cudownych 
emocji, które dodają mi skrzydeł. Wierzę w leczenie i 
jest we mnie nadzieja … uśmiecham się i staram się da-
wać radość moim bliskim, by choć na chwilę zapomnie-
li o zagrożeniu z którym się mierzę. 

Obecnie nadal leczę się w Szpitalu Klinicznym w Pozna-
niu przy ul. Szamarzewskiego na Oddziale ginekologii 
onkologicznej. Co tydzień jestem na badaniach, które 
kwalifikują mnie do przyjęcia chemioterapii. Schemat 
leczenia składa się obecnie z dwóch leków, z których 
jeden nie jest refundowany i płacimy za niego ze środ-
ków od Was. W razie braku postępów leczenia mamy 
plan B, tak ten bardzo drogi …  który był powodem do 
założenia zbiórki. Oby jak najdłużej nie był potrzebny.

Choroba nauczyła mnie, że należy cieszyć się z tego co 
jeszcze mam. Był czas kiedy byłam w stanie wymagają-
cym opieki innych. To trudne doświadczenie, które spra-
wiło że cieszę się z rzeczy które wcześniej były czymś 
zwykłym, normalnym….  Bardzo schudłam, ważę 46 
kg i walczę o każdy kilogram. Kiedy wrócił mi apetyt 
myślałam, że oszaleję ze szczęścia. Wówczas zaczęły 
wracać mi siły, znów zaczęłam chodzić. Coraz częściej 
jestem samodzielna. Wielką przyjemnością jest móc 
zaparzyć bliskim herbatę czy upiec najprostszy sernik. 
Niesamowite, bo wchodzę po schodach na piętro i nie 
muszę natychmiast się położyć, bo serce bije spokojnie.  
Moje życie zmieniło się i po tygodniach, ba miesiącach 
zmagań z poczuciem odchodzenia z tego świata znów 
zaświeciły promienie słońca, a ja odzyskałam wiarę, 
że jeszcze może być dobrze. Wierzę w przeznaczenie. 

Podziękowania

Joanna Zdrojewska
Kurator specjalista

Sąd Rejonowy w Ostrołęce
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Wierzę, że to co się dzieje ma jakiś głębszy sens. Nasza 
córka Zosia każdego dnia daje mi powód żeby stawać 
się mocniejszą. Ach.. Zośka w ogóle jest cudowna. Czas, 
który spędzamy razem jest taki radosny..  Razem pie-
czemy, gotujemy, wyciskamy soki.. żartujemy, opiekuje-
my się psem i naszymi kotami. Widzę jak każdego dnia 
Zosia się zmienia, dorasta…  Czasem niestety płacze, ale 
wtedy przytulamy się i rozmawiamy.. rozmawiamy… 
rozmawiamy. Obie chyba właśnie teraz uczymy się co 
jest ważne i jak znaleźć sens w tym co nas dotyka, że 
wszystkie te emocje są potrzebne.. Tylko, żeby zachować 
proporcje i dba o codzienny uśmiech by móc podarować 
go innym, którzy też mają przecież swoje problemy…
Kochani jeszcze raz dziękujemy za Waszą bezintere-
sowną pomoc, za otwarte serca i życzliwość. Tak wiele 
środowisk ogłosiło mobilizację zbiórkową. Nie sposób 
wymienić wszystkich indywidualnie. Wspomnę (muszę 
bo się uduszę) o moich kochanych Kuratorach (z całej 
Polski), Grzegorzu Ciak (który tak sprawnie poprowadził 
akcję informacyjną i założył zbiórkę), Asi Zdrojewskiej 

(kobiety o wielkim sercu), Izie Słaboń- Lis (czujnej na 
każdy mój grymas), Ani, Grażynce, Kasi.., klasie VIc, 
rodzicom i gronu pedagogicznemu z SP10 w Ostrołę-
ce, funkcjonariuszom Zakładu karnego w Przytułach 
Starych, drogiemu mojemu sercu ZPiT KURPIE, Iwonce 
Kulas (organizatorowi aukcji charytatywnych, kobiecie 
instytucji o sile i determinacji olbrzyma, siłaczce, ziem-
skiemu aniołowi czynienia dobra dla innych), mojej 
dalszej i bliskiej rodzinie oraz wielu ..wielu indywidu-
alnym darczyńcom o równie wielkich sercach.  Jeste-
śmy niezmiernie wdzięczni za każdy gest, dobre słowo 
i wielką szczodrość. To wszystko uświadomiło nam jak 
wielu Wspaniałych ludzi nas otacza i nie jest obojęt-
nych na los naszej rodziny. 

Życzymy Wam wiele dobra, miłości i oczywiście zdro-
wia!
      Joanna Piersa z rodziną”
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14.09.2022 r. – Spotkanie przedstawicieli OZZKS i in-
nych związków zawodowych z przedstawicielami Mini-
sterstwa Sprawiedliwości.

15.09.2022 r. – Protest kuratorów sądowych w Warsza-
wie. 

04.10.2022 r. – Udział Przewodniczącej i Sekretarza 
OZZKS w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedli-
wości i Praw Człowieka dot. projektu ustawy o zmianie 
ustawy o kuratorach sądowych.

20.10.2022 r. – Udział Przewodniczącej i Sekretarza 
OZZKS w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
rządowego projektu ustawy o zmianie Ustawy o kurato-
rach sądowych.

25.10.2022 r. – Udział Przewodniczącej i Wiceprzewod-
niczącego w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka dot. projektu Ustawy o zmianie ustawy o ku-
ratorach sądowych.

03.11.2022 r. - Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości 
w sprawie odzieży robocze i ekwiwalentu dla kuratorów 
zawodowych.

04.11.2022 r. - Powołanie Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej OZZKS Okręgu Sosnowieckiego.

15.11.2022 r. – Udział Przewodniczącej i Sekretarza 
OZZKS w posiedzeniu  Senackiej Komisja Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji.

21.11.2022 r. - Pismo OZZKS do Ministerstwa Sprawie-
dliwości w sprawie szybszego procedowania niezbęd-
nych aktów wykonawczych do ustawy o resocjalizacji                                 
i wspieraniu nieletnich.

22.11.2022 r. - Wystąpienie OZZKS do Ministra Infra-
struktury w sprawie zmiany przepisów umożliwiających 
kuratorom sądowym bezpłatne parkowanie w strefach 
płatnego parkowania.

25.11.2022 r. - Podpis OZZKS pod apelem KRK, związ-
ków zawodowych oraz stowarzyszeń kuratorskich do 
Posłanek i Posłów o przyjęcie projektu Ustawy o zmia-
nie ustawy o kuratorach sądowych wraz z wszystkimi 
poprawkami wprowadzonymi przez Senat Rzeczypospo-
litej Polskiej.

29.11.2022 r. – Udział Przewodniczącej i Wiceprzewod-
niczącego OZZKS w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka.

01.12.2022 r. – obecność Przewodniczącej OZZKS w 
Sejmie RP podczas III czytania projektu ustawy o zmia-
nie Ustawy o kuratorach sądowych.

05.12.2022 r. – Udział Przewodniczącej i Wiceprzewod-
niczącego OZZKS w spotkaniu Związków Zawodowych 
z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie II transzy tzw. 
nagród. 

27.12.2022 r. - Stanowisko OZZKS dot. projektu Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń ku-
ratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

09 – 10.01.2023r. – Udział Przewodniczącej i Skarbniczki 
OZZKS w VI Kongresie Forum Związków Zawodowych 
W okresie wrzesień – grudzień 2022 r. Przewodnicząca, 
oraz inny przedstawiciele OZZKS uczestniczyli w szere-
gu spotkań, rozmów z parlamentarzystami w związku 
z procedowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o 
kuratorach sądowych.  

Co w Związku piszczy 
– kalendarium minionych wydarzeń
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Nasze MOZ-y
MOZ Częstochowa
Agnieszka Rynkiewicz

mozczestochowa@gmail.com

MOZ Kielce
Marcin Stępnik 

moz.kielce@ozzks.pl

MOZ Wrocław
Bartosz Kosmala

moz.wroclaw.ozzks@gmail.com

MOZ Warszawa
Jakub Gładysiak

moz.warszawa@ozzks.pl

MOZ Warszawa- Praga 
Aleksandra Szewera - Nalewajek

moz.warszawa-praga@ozzks.pl

ZOZ Żagań 
Izabela Kasperowicz

ozzkszagan@gmail.com

MOZ Bielsko-Biała 
Agnieszka Bogusz

moz.bielsko.biala@gmail.com

MOZ Kraków 
Małgorzata Lubańska
moz.krakow@ozzks.pl

MOZ Płock
Krzysztof Węgłowski
moz.plock@gmail.com

MOZ Bydgoszcz
Jakub Nowak 

bydgoszcz.ozzks@gmail.com

MOZ Katowice
Jarosław Kotarski

moz.katowice@ozzks.pl

MOZ Toruń 
Mirosław Kruszewski
torun..ozzks@gmail.com

MOZ Łódź
Anna Ryś

moz.lodz@ozzks.pl

MOZ Świdnica
Anita Michella

ozzks.swidnica@gmail.com

MOZ Słupsk
Jacek Kwiatek

mzzks.slupsk@wp.pl

MOZ Radom
Agnieszka Ochal 

moz.radom@ozzks.pl

MOZ Sieradz
Marzena Błaszczyk
moz.sieradz@ozzks.pl

MOZ Zamość
Krzysztof Ważny

moz.zamosc@ozzks.pl

MOZ Opole
Tomasz Durałek

moz.opole@ozzks.pl

MOZ Białystok
Łukasz Szekowski

moz.bialystok@ozzks.pl

MOZ Piotrków Trybunalski 
Agnieszka Pol-Rutkowska  
ozzks.piotrkow@gmail.com

MOZ Rybnik
Marek Wieczorek

moz.rybnik@ozzks.pl

MOZ Włocławek
Paweł Szymanowski

wloclawek.ozzks@gmail.com

MOZ Gdańsk
Bartłomiej Gesek

mozgdansk@gmail.com

MOZ Legnica
Aneta Zawadzka

mozlegnica@gmail.com

MOZ Olsztyn
Jakub Pawłowski

moz.olsztyn@ozzks.pl

MOZ Sosnowiec
Adam Witkowicz

moz.sosnowiec@ozzks.pl



Informacja o Zarządzie:

Członkowie zarządu krajowego
Aleksandra Beata Szewera - Nalewajek - Przewodnicząca związku

Bartłomiej Gesek – Wiceprzewodniczący
Adam Karol Witkowicz – Sekretarz

Magdalena Dominika Adamek – Skarbnik
Paweł Adam Basiński – Członek prezydium

Jerzy Parzych – Członek prezydium
Marek Czesław Wieczorek - Członek prezydium
Marzena Joanna Błaszczyk - Członek zarządu

Tomasz Dobiesław Dziarski – Członek zarządu
Agnieszka Ochal - Członek zarządu

Zbigniew Roman Szcześniak - Członek zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Karolina Anna Boniecka - Przewodnicząca 

Wojciech Łata
Aleksandra Marta Kaszub

Zdzisława Teresa Ryl
Jadwiga Kowalczuk

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.

www.ozzks.pl


