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II MIĘDZYNARODOWY
PROBACYJNY TURNIEJ
PIŁKARSKI LĘBORK 2008
OJ DZIAŁO SIĘ !!!
Michał Szykut

Międzynarodowy
Piłkarski to inicjatywa,
podstawowe cele:

Probacyjny
Turniej
która zakłada trzy

- Sportową rywalizację podejmowaną w ramach
piłkarskich rozgrywek;
- Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy
instytucjami z kraju i z zagranicy zajmującymi się
pracą w środowisku lokalnym
z osobami
popełniającymi przestępstwa;
- Promocję Naszego Miasta, jako miejsca otwartego na
kontakty z przedstawicielami różnych kultur i
narodowości.
Wybór Lęborka jako miejsca, w którym
cyklicznie odbywa się Turniej był jak najbardziej
uzasadniony, nie tylko z powodu uroku miasta, które
bardzo podoba się gościom z Wielkiej Brytanii, ale
przede wszystkim Lęborka, którego mieszkańcy są
otwarci na kontakty z gośćmi reprezentującymi różne
narodowości, kultury i religie.
Trafny wybór Naszego Miasta na gospodarza
Turnieju potwierdza uczestnictwo kolejnej drużyny z
Wielkiej Brytanii w tegorocznej edycji oraz opinia o
pobycie delegacji Stowarzyszenia ABPO w Lęborku w
2007 roku wygłoszona na Konferencji w Sheffield oraz
podczas audycji radiowej w marcu 2008 roku, przez
Roberta Cotterella kapitana drużyny Stowarzyszenia
ABPO.
Dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta w
Lęborku i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów
Sądowych oraz honorowego patronatu Pana
Burmistrza Miasta, II Międzynarodowy Probacyjny

Turniej odbył w lipcu 2008 roku.
Formuła tegorocznego turnieju pozwalała na
rozszerzenie liczby uczestników do ośmiu drużyn,
gdyż doświadczenia zdobyte w wyniku organizacji
zeszłorocznych
rozgrywek
owocują
dzisiaj
stopniowym rozbudowaniem tego wydarzenia. W
2008 roku w rozgrywkach uczestniczyło 8 zespołów:
ABPO Team / Wielka Brytania/;
Dave Swinden Team (Wielka Brytania);
Drużyna reprezentująca Okręg Szczeciński
(kuratorzy zawodowi);
 Drużyna reprezentująca Okręg Gdański
(kuratorzy zawodowi);
 Sąd Okręgowy w Słupsku (sędziowie);
 Samorząd Lęborski;
 Jednostka Wojskowa z Siemirowic (w
zastępstwie
kuratorów
z
okręgu
koszalińskiego);
 Sąd Rejonowy w Lęborku.
Mecze stanowiły podsumowanie pobytu gości z
Wielkiej Brytanii w Lęborku. W tym roku nasze miasto
odwiedziło 17 Brytyjczyków. Program ich wizyty
zawierał wycieczkę statkiem na wydmy ruchome do
Łeby / polecamy wszystkim gościom odwiedzającym
nasz region – bajkowe to miejsce !/, koncert organowy
i wystawę fotograficzną. Goście z Wielkiej Brytanii nie
opłacali kosztów związanych z pobytem, które były
finansowane przez Urząd Miasta w Lęborku, WSKS i
sponsorów.
Staraliśmy się nieco zmęczyć naszych gości z
Wielkiej Brytanii i Szczecina dzień przed turniejem, ale
profesjonalne podejście naszych rywali do rozgrywek,
udaremniło nasz fortel. Pomimo starej zasady,
jesteśmy przyjaciółmi przed turniejem i po turnieju,
natomiast w czasie gry po prostu nieodpuszczany,
zawodnicy walczyli zgodnie z zasadami fair play do
ostatniego gwizdka sędziego. Kolejność zajmowanych
miejsc przedstawia się następująco:
 Jednostka Wojskowa Siemirowice;
 Samorząd Lęborski;
 Sąd Rejonowy w Lęborku;
 Sąd Okręgowy w Słupsku;
 Kuratorzy z Okręgu Szczecińskiego,
 ABPO Team;
 Dave Swinden Team;
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 Kuratorzy z Okręgu Gdańskiego.
Po rozgrywkach wyjechaliśmy do Sopotu
odreagowując zaangażowanie na boisku podczas
dzikiej zabawy w klubie.
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim
uczestnikom rozgrywek a szczególnie naszym
przyjaciołom z Gdańska i Szczecina, bo wnieśli
nowego ducha do turniejowej społeczności. Gdańsk –
pod niekwestionowanym przywództwem Kuratorów
Okręgowych, zachwycał zorganizowanym dopingiem –
brawoo! Koledzy ze Szczecina zaangażowaniem na
boisku i poza nim – vivat !
Podsumowując chciałbym bardzo podziękować P.
Włodzimierzowi Klacie Burmistrzowi Lęborka za
objęcie patronatem turnieju, a Prezesowi WSKS
Piotrowi Burczykowi za organizację rozgrywek. Nie
byłoby jednak tego wydarzenia bez zaangażowania
moich koleżanek i kolegów z Lęborka, bez ciężkiej
pracy których nie bylibyśmy w stanie zorganizować
przedsięwzięcia, dziękuję przede wszystkim:
 Bożenie i całej jej rodzinie, która gościła u
siebie naszą koleżankę z Wielkiej Brytanii;
 Alicji i Jackowi, którzy gościli koleżankę z
Wielkiej Brytanii;
 Michałowi, który ciężko pracował podczas
pobytu delegacji brytyjskich;
 Tomkowi za koordynację sportowej strony
przedsięwzięcia;
 Kazimierzowi za opiekowanie się gośćmi
podczas rozgrywek;
 Pawłowi i Tadeuszowi za serwis fotograficzny
i transport;
 Martynie, Piotrowi i Kubie za szaleństwo w
klubie.
W przyszłym roku zamierzamy rozszerzyć
formułę do uczestnictwa 12 drużyn, w tym czterech z
zagranicy. Czekamy na zgłoszenia i … więcej kibiców!
Do zobaczenia za rok.
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Adela Wencel

„Aleja Sław”

Kurator specjalista rodzinny. Za-mieszkuje na stałe w
Miastku. Uwielbia symetrię w
życiu, ład i porządek oraz to, co
stanowi piękno.
Duszy na
ramieniu nie nosi, więc nic nie
stanowi dla niej problemu w
życiu codziennym, nie boi się
wyzwań. Wyzwania boją się jej.
Na jej zegarze można znaleźć
wskazówki do życia.. Teren
działania
kuratora:
gmina
Miastko, miasto Miastko, gmina
Koczała. Staż pracy: 22 lata.

Sąd Rejonowy w Miastku
ul. Armii Krajowej 30
77-200 Miastko
tel. 59 8587107

Konrad Spychalski

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
w MIASTKU
Roman Grzegorczyk
Kierownik Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej przy Sądzie
Rejonowym w Miastku, kurator
specjalista dla dorosłych. Na
stałe z rodziną zamieszkuje w
Trzebielinie. Według uzyskanych
informacji
posiada
czworo
dzieci. Z zamiłowania zapalony
podróżnik
i
obieżyświat,
odnajdzie drogę nawet w
ciemnościach (bez GPSu). Zakres
zdobytej wiedzy: bezcenna, za resztę zapłacił kartą
MasterCard. Nie lubi określenia „pojawiam się i
znikam” (choć nie wiem dlaczego..). Jest zdania, że
Kopernik nie była kobietą, że wszystko można
wytłumaczyć racjonalnie. Uwielbia radiową „Trójkę”,
gdyż tylko ona relaksuje go podczas długich podróży.
Ogólnie
nietuzinkowa
osobowość,
godna
naśladowania, no i oczywiście prowadzi nasz Zespół
przez zawiłości życiowych zdarzeń! Teren działania
kuratora: gmina Trzebielino. Staż pracy: 17 lat.

Dariusz Zabrocki
Kurator specjalista rodzinny. Na
stałe zamieszkuje z rodziną w
Miastku. Posiada troje dzieci.
Twierdzi, że rzeczy niemożliwe
wykonuje od zaraz, a cuda zajmują
mu troszkę więcej czasu. Każdą
obietnicę
traktuje
bardzo
poważnie,
spełniając
ją
bezwzględnie
perfekcyjnie.
Ulubiony film „Air Force One” (posiada własny Car
Force One) i „Czterdziestolatek”, z których czerpie
wzory do naśladowania…, niekoniecznie chciałby
samolot, ale… Ulubiony dom: Biały Dom. Ulubiony
Aktor – on sam. Ulubiona Aktorka: nie potrafi określić.
Mówi, że Angelina…(ale nie pamięta jej nazwiska), ale
za to zna jej męża Brada. Mało jest sław, których nasz
kolega nie zna. Rzymu jeszcze nie spalił, ale wszystko
przed nim, by wspomnienia dokonanych czynów nie
były ulotne jak dym wydobywający się z komina jego
domu. Teren działania kuratora: gmina Miastko,
miasto Miastko, gmina Trzebielino. Staż pracy: 17 lat.

Gertruda Zabłocka
Kurator
specjalista
dla
dorosłych,
matka
uroczej
pełnoletniej córki i mniej
uroczego pełno-letniego syna.
Zamieszkuje
w
Miastku.
Wykonywane przez nią torty i
inne specjały jej własnej
domowej kuchni miasteckiej
urosły do rangi tajemnicy
kulinarnej, przy których trufle to
zwykłe grzybki, a Restauracja Wierzynek w Krakowie
to relikt przeszłości kucharskiej. Niezapomniany
widok dla wielu to piętrowy tort wykonany przez
panią kurator na zorganizowanych w 2007 r. I
Igrzyskach Ośrodków Kuratorskich w Miastku. Za to,
że jest zawsze z nami wyrazy szacunku! Teren
działania kuratora: gmina Miastko, miasto Miastko.
Staż pracy: 23 lata

Sylwia Konieczna
Starszy kurator zawodowy dla
dorosłych. Zamie- szkuje w
Miastku. Prywatnie mama dwójki
dzieci. Syn już ją przerósł, a córka
ma śliczne blond loki. Zawsze
pozytywnie nastawiona do życia,
swoją
obecnością
powoduje
uśmiech na twarzy innych…,
czasami bywa tajemnicza, a
codziennie jest pełna pasji i
poczucia humoru. Wszystkim radzi - bierzcie życie w
swoje ręce (ciekawe ile sama już wzięła z życia..), nie
lubi pesymistów, stanowi źródło wielkiego wsparcia.
Nie myśli ile już w życiu zrobiła, ale ile jej jeszcze do
zrobienia pozostało… Nic się przed nią nie ukryje.
Ulubiony program TV: Animal Planet - programy o
wężach (mroczne te zainteresowania, ale cóż...). Teren
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działania uroczej pani kurator: gmina Miastko, miasto
Miastko. Staż pracy: 4 lata

Magdalena Gruba
Starszy kurator zawodowy dla
dorosłych. Posiada dwoje
uroczych dzieci. Na stałe
mieszka w Miastku. Ulubione
kolory:
zielony,
żółty,
czerwony. Znakomita tancerka.
Odrzuciła propozycję wzięcia
udziału w Tańcu z Gwiazdami z
uwagi
na
wykonywane
obowiązki służbowe i sprzeciw
koleżanek z naszego Zespołu,
które też chciały w tym programie wystąpić (oj się
biły, ech…pech panowie). Bardzo dobrze prowadzi
samochody typu VAN, lubi podróże, dobrą muzykę.
Podobno najbardziej romantyczna dziewczyna w
naszym Zespole. Twierdzi, że diabeł wie wszystko, nie
wie tylko gdzie kobiety ostrzą swoje noże (hmm…w
garażu?). Teren działania kuratora: gmina Miastko,
miasto Miastko. Staż pracy: 4 lata

Konrad Spychalski
Starszy kurator zawodowy
rodzinny. Cóż tu pisać o
sobie… (wolałbym żeby
zrobił to ktoś inny). Miasto
rodzinne – Słupsk od
urodzenia.
W
pracy
nazywają
mnie
różnie:
Konio, Spychaś (to drugie
lubię bardziej). To pierwsze
brzmi jak wyścig w Wielkiej
Pardubickiej. W tłumaczeniu
moje imię przywędrowało z
Niemiec
(zawsze
się
irytowałem, że nie ma świętego Konrada1), ha.. i to
nawet jest imię książąt i rycerzy (może nawet tych od
Okrągłego Stołu). Z natury ponoć sprzyja mi szczęście,
co jest bardzo ważne, jako że życie bywa mało
zbadanym szlakiem. A tak w ogóle to kocham kobiety
o błękitnych oczach i uwielbiam gotować dla nich!
Teren działania kuratora: gmina Kępice, miasto Kępice
i gmina Trzebielino. Staż pracy kuratora: 4 lata.
Adriana Borowiec
Kurator zawodowy dla
dorosłych. Zamieszkuje w
Miastku.
Pseudonim
„Borówka” (ale to tak ładnie i
Borówka nam się nie gniewa).
Szlachetne imię i szlachetne
cele. Twierdzi, że w życiu
można liczyć głównie na

siebie, choć czasami nie warto… Uśmiech „Borówki”
zaraża. Zaraża także optymizmem, którym kieruje się
w życiu, a pesymistom zawsze mówi nie! Lubi
fotografię artystyczną i ładne ujęcia życia (cokolwiek
to znaczy). Słowa dotrzymuje zawsze. Zna także tajniki
wizażu. Z ustaleń środowiskowych wynika, że
ćwiczyła kiedyś kung-fu, więc drżyjcie mężczyźni, bo
sam doświadczyłem jej gniewu… Teren działania
kuratora: gmina Koczała, miasto Miastko. Staż pracy: 2
lata.

Paweł Ziółkowski
Kurator
zawodowy
dla
dorosłych.
Zamieszkuje
w
Słupsku. Niedawno stał się
Władcą Złotego Pierścienia i
teraz żyje mu się lepiej
(ach…cóż to był za Ślub, bo
piękna ona i piękny on).
Radiowy i aksamitny głos
naszego kolegi sprawia, że
audycje
radiowe
z
jego
udziałem przyciągnęłyby tłumy
słuchaczy (słuchaczek). Lubi dobre nagłośnienie i
słuchać z niego muzyki „wprost
do ucha”
(zainteresowani wiedzą co podmiot liryczny ma tu na
myśli…). Według znaczenia słownika imion - Paweł to
mężczyzna o precyzyjnym umyśle, któremu zawsze
udaje się to, co sobie zamierzy. Cierpliwy, spokojny,
nieugięty, o bardzo silnej woli. Więc nasz Pawełku
bądź silny… i noś te pustaki na budowę…
Mówi o sobie, że gdy prowadzi samochód, to
uśmiechają się do niego wszystkie dziewczyny…
Teren działania kuratora: gmina Kępice, miasto
Kępice. Staż pracy: 2 lata.

Łukasz Wirkus
Kurator
zawodowy
dla
dorosłych. Zamieszkuje w
Słupsku, a pochodzi z Chojnic.
Odkąd spełnia się zawodowo
jako kurator sądowy, na gminie
i terenie miasta Kępice
pojawiły się ogłoszenia typu
„Tego pana unikamy!!!”, a psy
podopiecznych
przechodzą
specjalne szkolenia, kto będzie
szybszy
przy
bramce
(oczywiście nasz kolega wygrywa w tym wyścigu!).
Mówią o nim, że jako pierwszy zadzwonił z
gratulacjami do Baracka Obamy. Jeden telefon...i
wszystko jest jasne! W życiu prywatnym bardzo
nieśmiały (tylko w stosunku do kobiet), brakuje mu
czasu dla siebie i w związku z tym wystąpił z
projektem uchwały o wydłużenie doby do 36 godzin.
Jego marzenie - to brylant na palcu Ukochanej. Krótki
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opis z Naszej Klasy - Geniusz w kilku dziedzinach,
kiepski w szkole, nocuje czasami na plaży. Oczywiście
proszę nie brać tego tak bardzo dosłownie… Teren
działania kuratora: gmina i miasto Kępice. Staż pracy:
2 lata.

Zatem do dzieła… i podobnych klimatów
życzymy każdemu Zespołowi Kuratorskiej Służby
Sądowej w Polsce!

Tak oto wygląda nasz przesympatyczny
Zespół znany także jako „Aleja Sław”.

Każdy z nas jest jak widać inny, mniej lub bardziej
skomplikowany. Podstawą sukcesu naszego Zespołu
jest przyjaźń, luźna atmosfera, prowadzenie szerokich
dyskusji i wspólne konfrontowanie indywidualnych
problemów oraz dociekań. Akceptujemy i rozumiemy
naszą nietuzinkowość na polu zawodowym i
prywatnym, co przekłada się na świetną atmosferę i
klimat wewnątrz Zespołu oraz poza nim. Naszym
przepisem na zgrany Zespół jest poczucie humoru i
identyfikowanie się jako spójna grupa zawodowa
hartowana
w
dość
częstych
„spotkaniach
integracyjnych” tak stacjonarnych jak i plenerowych.

świętych i błogosławionych Konradów jest co
najmniej dziesięciu. Opis i dzień pamięci - patrz http://saints.sqpn.com/ (TM)
1
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Efektywność
Kuratorskiej Służby
Sądowej w Polsce a
standardy dotyczące
sankcji i środków
alternatywnych.*
Tadeusz Jedynak

wykazano żadnego związku pomiędzy efektywnością
kuratorów

a

sprawnością

i

merytorycznością

sprawowanego nad nimi nadzoru administracyjnego.
Nie

przeszkodziło

to

jednak

autorom

tak

zdiagnozowanej rzeczywistości na sformułowanie
programu naprawczego odnoszącego się przede
wszystkim do tej właśnie kwestii: „Czteroletni okres
obowiązywania ustawy, wykazał, iż niektóre regulacje
ustawowe funkcjonują źle i wymagają nowelizacji. (…)

W

okresie

ostatnich

kilku

lat

wzrasta

zainteresowanie efektywnością Kuratorskiej Służby
Sądowej (KSS). Niestety równie często skutkiem tego
zainteresowania jest mało budująca opinia o –
delikatnie mówiąc – niezbyt imponującej efektywności
tej służby, i to zarówno w aspekcie merytorycznym,
jak też ekonomicznym. Powołany w Ministerstwie
Sprawiedliwości pod koniec roku 2005 Zespół 28 do
„Oceny funkcjonowania probacji, jej obecnych kosztów i
koniecznych nakładów, aby mogła spełniać swe
zadania, w tym kompleksowej oceny funkcjonowania
kuratorów
nieskuteczności

sądowych”
dozoru

stwierdził
kuratora,

co

wzrost
–

jak

przypuszczano - może być spowodowane zarówno
faktem kierowania do dozoru podopiecznych o
wysokim stopniu demoralizacji (którzy faktycznie nie
powinni do niego trafić), jak też mniej skuteczną pracą
kuratorów. Negatywnie oceniono także efektywność
ekonomiczną probacji, która - zdaniem autorów
raportu – okazuje się droższa i to nawet wielokrotnie
od

osadzenia

skazanego

w zakładzie

karnym.

Stwierdzono także, że konieczny byłby wzrost kadry
zawodowej kuratorów sądowych o dalsze 5200
etatów oraz poprawa obsługi biurowej zespołów
kuratorskich, jednak ze względu na koszt tej operacji,
powstrzymano się od zaleceń w tej sprawie. Autorzy
uznali, że probacja winna być bardziej efektywna, a
można to osiągnąć dzięki lepszej pracy kuratorów,
którą z kolei można otrzymać w wyniku „szkolenia
kadry kuratorskiej oraz sprawnego i merytorycznego
nadzoru nad pracą tej służby”. W raporcie nie

Zmiany ustawy o kuratorach sądowych winny dotyczyć
m.in.: wzmocnienia roli prezesów sądów okręgowych i
rejonowych wobec kuratorów sądowych, zmiany
przepisów dotyczących dodatku za pracę w trenie, w
sytuacji

gdy

praca

ta

nie

jest

wykonywana,

uproszczenia zasad przenoszenia kuratorów do innych
zespołów, zmiany przepisów dotyczących postępowań
dyscyplinarnych, nowych zasad – konkursowych naboru
na aplikację kuratorską”.
Po blisko trzech latach od tamtej pory ani
ocena efektywności kuratorów, ani diagnoza jej
przyczyn, ani program naprawczy nie uległy zmianie.
Pomimo nikłej podstawy empirycznej wniosków, echa
raportu

wspomnianego

zespołu

powracają

w

uzasadnieniu projektu zmiany ustawy o kuratorach
sądowych. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem B.
Urbana, że dobór zmiennych i wskaźników efektywności
w dużym stopniu jest wyznaczony przez preferowane w
danym czasie strategie i ogólniejsze teorie dotyczące
etiologii przestępczości oraz odpowiednie poglądy co do
zasad i metod resocjalizacji.1 Doświadczenie zespołu
28 wskazuje na niedostatki rzetelnej i potwierdzonej
empirycznie wiedzy o funkcjonowaniu kuratorskiej
służby sądowej, jak też o jej efektywności zarówno w
aspekcie

ekonomicznym,

pedagogicznym.

Stąd

nie

jak

jurydycznym

trudno bez

i

dalszych

rozważań dojść już na początku do najprostszego z
możliwych wniosków – potrzeba poważnych i szeroko
zakrojonych badań dotyczących wszystkich wymiarów
funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej…
1

B. Urban, Ocena rezultatów resocjalizacji, w: B. Urban, J.M.
Stanik, Resocjalizacja t. 1, s. 315.
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zrealizowania warunków próby, jak też osób, które nie
1.

Kuratorska służba sądowa w liczbach.

wykorzystały
zarządzono

Kuratorska Służba Sądowa jest bez wątpienia

warunkowe

okresu

próby

wykonanie
zwolnienie.2

efektywności

służby

środków realizowanych w środowisku nieizolacyjnym.

zdecydowanie pozytywnie.
Także

kary

wobec
lub

których
odwołano

Przy takim założeniu ocena

tą służbą, na której spoczywa główny ciężar sankcji i
Świadczą o tym między innymi dane na temat

i

kuratorskiej

stosunek

kosztów

wypadłaby
do

ilości

liczebności kuratorów i ilości wykonywanych przez

wykonywanych zadań jawi się dość pozytywnie.

nich

dorosłych

Wydatki z budżetu resortu na funkcjonowanie Służby

wykonywało według stanu na dzień 31 grudnia 2007

Kuratorskiej wyniosły w roku 2007 około 460 mln zł

r. 306.608 dozorów, 263.953 kontroli zachowania

(129,2 mln €), w tym 299 mln zł na wynagrodzenia

skazanego i sprawcy przestępstwa w okresie próby

kuratorów zawodowych, 150 mln zł na ryczałty dla

oraz

kuratorów społecznych i 10 mln zł na w ryczałty za

zadań:

3.118

nadzorowało

kuratorów

wykonanie

dla

100.802

kar

ograniczenia wolności, a nadto wykonało 230.128

przeprowadzanie

wywiadów

22.800

niektórych kategoriach spraw. Wydatki te podzielone

uprawnionym pomocy postpenitencjarnej na kwotę

przez liczbę spraw, w których kuratorzy wykonywali

4,5 miliona zł. W tym samym okresie 1.861

swoje zadania dają w stosunku rocznym kwotę 336 zł

kuratorów rodzinnych wykonywało swoje zadania w

(93 €), a to oznacza, że miesięczny koszt prowadzenia

207.720 sprawach, w tym 147.954 nadzory oraz

jednej sprawy przez kuratorów wynosi ok. 28 zł (= ok.

przeprowadzili 337.840 wywiadów środowiskowych.

8 €). Niewątpliwie nie są to wszystkie koszty związane

Obie specjalności kuratorskie zakończyły w tym czasie

z funkcjonowaniem kurateli sądowej, należałoby

wykonywanie czynności w 418.503 sprawach.

jeszcze uwzględnić różne wydatki

środowiskowych

i

udzieliło

wywiadów

środowiskowych

w

związane z

Kuratorzy uczestniczący w pracach zespołu

funkcjonowaniem biurowości kuratorów, obsługą

28 w swoim votum separatum w stosunku do raportu

biurową czy szkoleniem kadr. Te wydatki nie są

zespołu wskazali, że skoro dotychczas ani na gruncie

jednak możliwe do „wydestylowania” z ogólnych

teorii, ani praktyki nie sformułowano definicji

wydatków ponoszonych przez budżet państwa na

efektywności działań probacyjnych i skuteczności

funkcjonowanie sądów. Nawet wówczas, gdyby koszty

kuratora, to należałoby podjąć próbę ich określenia

te ukształtowały się na poziomie wynagrodzeń i

poprzez analogię do efektywności działań innych

ryczałtów (co jest mało prawdopodobne), to i tak

służb w obrębie wymiaru sprawiedliwości. I tak,

dwukrotność kwoty 28 zł należałoby uznać za bardzo

efektywność

pomyślny

prokuratora

mierzy

się

ilością

wskaźnik rentowności

funkcjonowania

przestępców postawionych przed sądem w stan

służby kuratorskiej. Jednak nie o efekt ilościowy tu

oskarżenia i skazanych. Efektywność sędziego ilością

chodzi, ale przede wszystkim o trudniejsze do

zakończonych postępowań sądowych, a efektywność

uchwycenia

komornika

wychowawczo-resocjalizacyjnych,

–

ilością

wykonawczych.
efektywności

zrealizowanych

Przyjmując

działań

takie

probacyjnych

tytułów

założenie
i

o

i

pomiaru

efekty

jakościowe

diagnostycznych,

profilaktycznych i kontrolnych działań kuratorów.

szerzej –

kuratorskich, można by przyjąć na podstawie ilości
prowadzonych

przez

kuratorów

spraw,

a

w

szczególności liczby osób, co do których postępowanie
wykonawcze

zostało

zakończone

wskutek

2

T. Jedynak, A. Rzepniewski, H. Pawlaczyk, Raport dotyczący
oceny efektywności kuratorskiej służby sądowej oraz oceny
kosztów jej funkcjonowania i szacunkowych kosztów zwiększenia
jej efektywności. Maszynopis, Luty 2006.
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2.

Skuteczność kurateli sądowej – poszukiwanie

tych

czynników (w tym wypadku kuratorowi)

wyznaczników.

przypisywać cały splendor płynący z powodzenia
resocjalizacji

podopiecznego,

tak

też

nie

jest

W literaturze przedmiotu wskazuje się różne

uzasadnione obarczanie go winą za jej niepowodzenie.

parametry jako wskaźniki efektywności resocjalizacji.

Z tych samych względów za błędne należy także uznać

Kryterium

jurydyczne

jako

brak

próby

względnie

brak

świadczyć o aktywności lub efektywności kurateli

recydywy penitencjarnej, jest zdaniem teoretyków

sądowej, np. ilość składanych wniosków o zarządzenie

(ale także praktyków) resocjalizacji niewystarczające.

kary albo o modyfikację obowiązków probacyjnych.4

Podkreśla się natomiast, że tym efektem, o który

To co powiedziano powyżej wskazuje nie tylko na

przede wszystkim chodzi w resocjalizacji, jest ustanie

brak operacyjnej definicji pojęcia „efektywność” w

niepożądanych symptomów, trwała zmiana postaw i

odniesieniu do pracy kuratorów, ale także na

zachowań,

nienaruszanie

powszechnie

niepewność i brak zgody, co do mierników tej

obowiązujących

norm prawnych

społecznych,

efektywności.

powrotności

do

pojmowane

przestępstwa,

i

samopoczucie i zadowolenie z życia deklarowane
przez

podopiecznego,

prospołecznych
wchodzenie

nastawieniach
konstruktywne

opóźnień

W

ad

hoc

nowoczesnych

kryteriów

teoriach

mających

zarządzania

w

zasobami ludzkimi bada się związek pomiędzy

podopiecznego,

kompetencjami pracownika a warunkami, w których

społeczne3.

wykonuje on swoje zadania. R. Boyatzis w swojej

Podkreśla się przy tym, że wszystkie te wskaźniki są

książce The Competent Manager wskazuje na ścisłą

wypadkową oddziaływań

zależność kompetencji pracownika, specyfiki pracy i

wypadku

w

wyrównanie

kreowania

kuratora),

role

wychowawcy

właściwościami

(w tym

osobowymi

związanych

z

nią

wymagań

oraz

środowiska

podopiecznego oraz czynnikami jego środowiska

organizacyjnego. Jego zdaniem efektywność działań i

życiowego. Może się zdarzyć, że pomimo niewielkich

zachowań

oddziaływań kuratora, dzięki własnemu potencjałowi

Efektywne wykonywanie pracy to - jego zdaniem –

i / lub pozytywnym wpływom środowiska życiowego

osiąganie wymaganych rezultatów (wyników) poprzez

albo sprzyjającym warunkom socjoekonomicznym,

określone działania z uwzględnieniem otoczenia

podopieczny wykazuje poprawę. Częściej jednak jest

organizacyjnego.5

jest

wypadkową

tych

elementów.

tak, że nawet najbardziej profesjonalne i metodycznie

Ostatni z wymienionych elementów zyskuje

prawidłowe działania kuratora nie są w stanie

jeszcze większe znaczenie w teorii J.S. Kane’a, który

zrównoważyć negatywnych wpływów tak zwanych

dowodzi, że poziom realizacji zadań zawodowych jest

„pasywów”

uwarunkowany

podopiecznego,

tkwiących

w

jego

osobowości oraz w jego bliższym i dalszym otoczeniu.
Zarówno powrotność do przestępstwa, jak i

równocześnie

czynnikami

indywidualnymi i sytuacyjnymi. Do tych ostatnich
zaliczył

między

innymi

czas

przeznaczony

na

jej brak, są więc niewątpliwie wynikiem splotu wielu

wykonanie zadania, dostępność zasobów zarówno w

różnych czynników oddziałujących na podopiecznego.

postaci wyposażenia, narzędzi, informacji, ale również

I tak jak nie jest właściwe, ani tym bardziej

pomocy

metodologicznie usprawiedliwione, aby jednemu z

nieprzewidziane
4

3

Por. A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego
karania, C.F. Mueller / Kodeks Warszawa 2002, s. 275, B. Urban,
dz.cyt., s. 316, R. Opora, Rola sędziów i kuratorów w
resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2006, s. 99.

ze

strony

innych,

procedury

oraz

zdarzenia losowe. Jego badania

Por. A. Kryże, Główne założenia reformy sądownictwa, Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2005, s. 51.
5
R. Boyatzis, The Competent Manager, 1982, za: P. Jurek,
Ewaluacja wybranych narzędzi i metod oceny oraz diagnozy
kompetencji zawodowych, Gdańsk 2008 (niepublikowana
rozprawa doktorska), s. 13-14.
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potwierdziły

czynników

wychowawczego i administracyjnego oraz innych osób z

sytuacyjnych na poziom efektywności, i to niezależnie

najbliższego otoczenia”.8 Nieco mniejsze, ale także

od czynnika indywidualnego. Tak więc warunki pracy

istotne znaczenie dla pomyślnego przebiegu procesu

obejmujące

wszystkie

resocjalizacji posiadają odpowiednie normy prawno-

pracownika,

obok

poziomu

bardzo

istotny

wpływ

czynniki

kompetencji

niezależne
zawodowych

od
i

administracyjne

umożliwiające

prowadzenie

wykonania zadania, wywierają bardzo

działalności wychowawczej, a także infrastruktura, w

poważny wpływ na osiąganie oczekiwanych efektów

której proces ten jest realizowany. Także Robert

pracy.6

Opora w swoich badaniach wykazał istotny wpływ
zmiennych podmiotowych i środowiskowych na
jakość efektów resocjalizacyjnych pracy kuratora z
nieletnimi. Na skuteczność oddziaływań kuratora nie
tylko jego kompetencje podmiotowe (poziom wiedzy,
kwalifikacje, doświadczenie, struktura osobowości i
postawy wychowawcze), ale także warunki w jakich
pracuje,

percepcja

społeczna

instytucji

kurateli

sądowej oraz organizacja kurateli.9 Wśród czynników
wpływających

na

organizację

kurateli

sądowej

cytowany autor wymienił między innymi: sprzyjające
podstawy prawne, jakość relacji sędziego z kuratorem
oraz „stopień biurokracji, co w sytuacji przewagi
procedur biurokratycznych prowadzi do przeznaczania
Na gruncie polskiej teorii resocjalizacji także

małej

ilości

czasu

na

bezpośrednią

pracę

z

zwraca się uwagę na ścisły związek właściwości
podmiotowych

personelu

wychowawczego,

czynników środowiskowych i porządku prawnego. M.
Konopczyński wskazuje na cztery grupy czynników
warunkujących skuteczną resocjalizację:

warunki

personalne, sprzyjający klimat społeczny, przesłanki
prawno-administracyjne,
infrastrukturalne
pierwszej

i

rozwiązania

architektoniczne.7

zaliczył:

kompetencje

Do

grupy

profesjonalne,

doświadczenie zawodowe i predyspozycje osobowe
personelu zajmującego się resocjalizacją. Sprzyjający
klimat społeczny, to według autora, „sprzyjający
innowacyjnej

i

niekonwencjonalnej

działalności

pedagogicznej układ stosunków interpersonalnych i

podopiecznym oraz niedocenianie samodzielności i

wzajemnych

innowacyjności” kuratora.10

relacji

osobowych

personelu

6

J.S. Kane, Total Performance Effectiveness 1996, za: P. Jurek,
dz. cyt., s. 29-30.
7
M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Pedagogium /
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 170.

8

Tamże.
R. Opora, dz. cyt., s.193.
10
Tamże, s. 193n.
9
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Dotychczasowe

rozważania

wskazują, że

alternatywnych.”

Zasady

te

powinny

zapewniać

wynik resocjalizacyjnych oddziaływań kuratora na

konieczną i pożądaną równowagę pomiędzy ochroną

podopiecznego

społeczeństwa z jednej strony a potrzebą stworzenia

zależy

zarówno

od

czynników

podmiotowych, czyli leżących po stronie kuratora, jak

warunków,

i

niego

przestępców – z drugiej strony. Wynika z tego, że

niezależnych. Niestety, jak już powiedziano, nie

Komitet Ministrów Rady Europy uznaje stosowanie

sformułowano dotąd definicji efektywności kuratora,

standardów określonych w zasadach za conditio sine

uwzględniające oba te aspekty, ani tym bardziej nie

qua non efektywności stosowanych sankcji i środków

wdrożono długofalowych badań dotyczących tej tak

alternatywnych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę,

ważnej instytucji. Konsekwencją takiego stanu jest

że Rada Europy nie narzuca ściśle określonego

całkowite

systemu

sytuacyjnych,

mniej

lub

pomijanie

bardziej

czynników

od

sytuacyjnych,

które

organizacji

umożliwiłyby

oddziaływań

resocjalizację

na

osoby

wpływających na przebieg resocjalizacji i składanie

podlegające sankcjom i środkom alternatywnym, ale

ciężaru

lub

zaleca ustawodawcom poszczególnych krajów, aby

kuratorów

stanowiąc prawo kierowali się wytycznymi zawartymi

odpowiedzialności

niezadowalające
realizujących

efekty

ten

za

jej

na

proces.

porażkę

barki
Bez

ustalenia

w

w dokumencie pt. „Europejskie reguły dotyczące

odpowiednich aktach prawnych zamkniętego katalogu

sankcji i środków alternatywnych” (Preambuła).

zadań kuratorskich i opracowania szczegółowych

Stosowanie tych reguł musi uwzględniać organizację

procedur ich realizacji, bez racjonalnego oszacowania

wymiaru

czasu niezbędnego na pracę z podopiecznym, bez

członkowskiego oraz jego warunki gospodarcze,

zapewnienia

społeczne i kulturowe.

odpowiednich

warunków

organizacyjnych funkcjonowania kurateli sądowej (w
tym

nowoczesnych

danego

kraju

W swoich zaleceniach Ministrowie Rady

diagnostycznych,

Europy także wskazują na te czynniki, które wyżej

sprawnie działających sekretariatów i nowoczesnego

cytowani uczeni podnosili jako mające wpływ na

sprzętu technicznego), a także bez uwzględnienia

efektywność resocjalizacji, czyli z jednej strony

zasobów środowiska lokalnego, oceny efektywności

czynniki indywidualne zawarte po stronie personelu

działań

wykonującego sankcje i środki, a drugiej - czynniki

kuratora

narzędzi

sprawiedliwości

sądowego

są

oderwane

od

rzeczywistości.

charakteryzujące środowisko, w którym prowadzony
jest proces resocjalizacji. Poniżej zostaną w pierwszej

3.

Efektywność a standardy dotyczące stosowania

kolejności wskazania odnoszące się do personelu, a

sankcji i środków alternatywnych

następnie określające warunki, w których on działa.

Efektywność

działalności

kuratorów

3.1. Czynniki indywidualne

sądowych jest ściśle związana ze stanem realizacji

Rada Europy kładzie ogromny nacisk na

standardów dotyczących stosowania sankcji i środków

kompetencje personelu, jako warunek prawidłowego i

alternatywnych. W Preambule do zalecania nr R (92)

skutecznego stosowania sankcji i środków. Zwraca się

16 wskazano, że celem tych reguł jest: „dostarczenie

uwagę zarówno na warunki rekrutacji personelu

zbioru

organom

prowadzącego pracę resocjalizacją (Zalec.RE-37), jak

ustawodawczym poszczególnych państw oraz ich

również na warunki przygotowania do wykonywania

wykonawcom (organom władzy orzekającej i organom

zadań i szkolenia doskonalące umiejętności (Zalec.RE-

władzy wykonawczej) zapewnienie sprawiedliwego i

39). Poziom realizacji tego zalecenia w polskim

efektywnego

systemie stosowania sankcji środków alternatywnych

norm,

które

stosowania

umożliwiłyby

sankcji

i

środków
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(oraz

postępowania

przestępstw),

z

wydaje

nieletnimi
się

być

sprawcami
zrealizowany

zawodowych. Tym samym starania KRK wychodzą
naprzeciw Zalec.RE-39.

przynajmniej w stopniu zadowalającym. Ustawa z dnia

Ustawa

o

kuratorach

wychodzi

także

27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych stawia

naprzeciw wskazaniom Rady w zakresie kompetencji

kandydatom do zawodu bardzo wysokie wymagania,

podmiotowych „społeczników” uczestniczących w

co do przygotowania zawodowego oraz predyspozycji

wykonaniu środków. Przewiduje się między innymi

zawodowych

określenie

i

kwalifikacji

osobowościowych

i

kryteriów i

procedur

selekcji

osób

moralnych (art. 5 u. o k.s.), porównywalne z

prywatnych do wykonywania zadań

wymaganiami stosowanymi wobec kandydatów do

kierowanie ich pracą przez personel zawodowy, który

objęcia urzędu sędziego. Aktualnie ponad 95%

równocześnie

kuratorów posiada wykształcenie wyższe, a ustawa

nadzorowanie oraz szkolenie (reg. 51), a także

obliguje

i

ubezpieczenie tych osób od wypadku, obrażeń i

podnoszenia kwalifikacji kadry (art. 10 oraz 75 u. o

odpowiedzialności cywilnej, oraz zwrot niezbędnych

k.s.). Środowisko kuratorskie traktuje ten nakaz

wydatków poniesionych w związku z ich pracą (Reg.

ustawowy z należytą uwagą i powagą, czyniąc starania

53). Według ustawy o kuratorach, kurator społeczny

o stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji.

winien posiadać takie same kompetencje podmiotowe

Krajowe

(obywatelstwo,

także

do

Centrum

Powszechnych

i

permanentnego

Szkolenia
Prokuratury

rozwoju

Kadr

Sądów

odpowiedzialny

pełnią

praw

za

cywilnych

ich

i

we

obywatelskich, nieskazitelność charakteru, i bardzo

współpracy z Krajową Radą Kuratorów (KRK)

dobry stan zdrowia), a nadto co najmniej średnie

opracowało program studiów podyplomowych dla

wykształcenie oraz zaświadczenie poświadczające

zawodowych

realizowany

niekaralność (art. 84 ust. 1 u. o k.s.). Kurator

obecnie po raz drugi przez Instytut Pedagogiki

zawodowy współpracujący z kuratorem społecznym

Specjalnej

Uniwersytetu

ma obowiązek organizacji (w tym szkolenia) i kontroli

kryteriów i

pracy kuratorów społecznych (art. 11 pkt 3 u. o k.s.).

procedur naboru kadry kuratorskiej, a także jej

Kuratorom społecznym przyznano ryczałt z tytułu

szkolenia przygotowujące do zawodu, pozostaje

zwrotu kosztów związanych z pełnienia funkcji

jeszcze wiele do zrobienia. Ich poprawie służyło

kuratora społecznego (art. 90 i 91 u. o k.s.). Należałoby

zalecenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca

zatem jeszcze zwrócić uwagę na zawarte w Reg. 53

2007

ubezpieczenia osobiste kuratorów społecznych.

kuratorów
i

(KCSKSPiP)

będzie

(reg. 50),

sądowych,

Resocjalizacyjnej

Warszawskiego. Jednak w kwestii

r.

(DWOiP

II-5300-11/07)

nakazujące

wprowadzenie jednolitych i przejrzystych zasad

Zalecenia wskazują także na konieczność

naboru na aplikację. Krajowa Rada Kuratorów - organ

indywidualizowania oddziaływań resocjalizacyjnych,

samorządu kuratorskiego, zwróciła się do Ministra

to znaczy tak, aby kara była proporcjonalna do

Sprawiedliwości z postulatem powierzenia KCSKSPiP

przestępstwa

opracowania

aplikację,

dostosowania do charakteru i możliwości sprawcy

przygotowania stosownych testów zapewniających

(Zalec.RE-Preambuła c i -32). Ma to na celu rozwijanie

obiektywizm

u

strukturze

warunków

selekcji

naboru

oraz

organizacyjnej

na

zorganizowana

Centrum

„szkoły

w
dla

sprawcy

społeczeństwa

lub

wykroczenia,

poczucia
i

jak

odpowiedzialności

wobec

ofiary

również

wobec

(Zalec.RE-30).

kuratorów”, w której organizowane byłoby szkolenie

Niewątpliwie zalecenia te akcentują wychowawczy

teoretyczne kandydatów do służby kuratorskiej, a

wymiar

także

alternatywnych. Znajduje one odbicie zarówno w

doskonalenie

zawodowe

kuratorów

stosowanych

sankcji

i

środków

przepisach określających środki alternatywne, czyli
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k.k.w., jak i odnoszących się do służb środki te

to zadania wynikają między innymi z k.p.k., k.k.w.,

wykonujących (art. 1 u.k.s. i 147 § 2 u.s.p.).

k.p.c., i u.p.n.
Zupełnie

3.2 „Sprzyjające podstawy prawne”

odrębną

permanentnego

Standardy europejskie i światowe kładą

rozporządzeniu

kwestią

przekraczania
standardów,

jest

określonych

a

także

fakt
w

całkowite

szczególny nacisk na konieczność sformułowania

pomijanie faktu, że zadania te należy wykonać w

jasnych

pracowników

oznaczonym przez sąd czasie, i to czasie określonym w

odpowiedzialnych za wykonywanie sankcji i środków

normie czasu pracy wynikającej z art. 129 kodeksu

alternatywnych

członków

pracy. Z kwestią tą wiąże się jeszcze inna, ważna z

społeczności, którzy w tym procesie uczestniczą.

punktu widzenia sprawności służby i standardów

Zasady te powinny gwarantować zgodność wykonania

europejskich. Chodzi o to, że na podstawie tak

sankcji i środków z nałożonymi warunkami i

wadliwie

zobowiązaniami, dzięki czemu sankcje i środki stają

podejmowane

się wiarygodne” Zalec.RE-Preambuła c, 24, 73, 77 (por.

rozmieszczenia szczupłej liczebnie kadry kuratorów

W.Rij.-9, 64, Reg.Bij.-23.1). Zalecenia te wyraźnie

zawodowych. Taka sytuacja nie da się pogodzić z

korespondują z wnioskami M. Konopczyńskiego i R.

zaleceniem wyrażonym w Zalec.RE-38: „Liczebność

Opory na temat znaczenia regulacji prawnych dla

personelu

skuteczności

wykonywanie sankcji i środków alternatywnych będzie

zasad

postępowania

oraz

dla

dla

wszystkich

oddziaływań

resocjalizacyjnych

skonstruowanego
są

decyzje

zawodowego

kuratorów sądowych. Jakość regulacji prawnych oraz

wystarczająco

jasność

wykonywać spoczywające

procedur

określonych

dla

kuratorów

duża,

prawnego

kadrowe

dotyczące

odpowiedzialnego

aby

mógł

on

na nim

zadania. (…)

budzi

gwarantujące odpowiednią liczebność i jakość kadr, w

Rzecznik

Praw

Obywatelskich zgłosił zastrzeżenia do 2 spośród 4

zależności

aktów wykonujących ustawę o kuratorach. W roku

umiejętności i doświadczenia.”

2003

RPO

podniósł

zasady

polityki,

wymiaru pracy oraz potrzebnych

rozporządzenia

RPO zakwestionował także rozporządzenie

Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w

Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 w

sprawie

sprawie

standardów

względem

do

i

efektywnie

Opracowane

wątpliwości.

normy

za

sądowych wykonujących sankcje i środki w Polsce,
szereg

zostaną

aktu

obciążenia

pracą

kuratora

szczegółowego

sposobu

wykonywania

zawodowego (Dz.U.03.116.1100), że „nie spełnia

uprawnień i obowiązków kuratorów zawodowych

wymagań stawianych aktom prawnym, a jego przepisy

(Dz.U.03.112.1064). W piśmie z dnia 13 marca 2008 r.

nie zostały sformułowane tak, a aby dokładnie i w

(RPO-517732-VII/714/05/JZ kierowanym do Ministra

sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nim

Sprawiedliwości, Rzecznik podnosi, że „skoro, zgodnie

norm wyrażały intencję ustawodawcy” (RPO-448914-

z art. 92 ust. 1 Konstytucji

VII/14/03;

tej

rozporządzenie powinno służyć wyłącznie wykonaniu

niejasności należy zwrócić także uwagę na fakt, że

ustawy o kuratorach sądowych, a dokonana ocena

delegacja ustawowa odzwierciedlona w tytule tego

treści niektórych jego przepisów (§§ 11-14) skłania do

aktu, odnosi się do wszystkich zadań wykonywanych

stwierdzenia, iż służą one celowi wykonania Kodeksu

przez kuratora zawodowego, gdy tymczasem w § 2

karnego

tego

arbitralnego

rozporządzenie za niekonstytucyjne.” Rzecznik wskazał

wyłączenia ze standardów części zadań kuratorskich.

również, że uregulowane w tym rozporządzeniu

Wyłączono mianowicie wywiady środowiskowe, które

zadania kuratora rodzinnego także nie wynikają z

RPO-437520-VII/17/03).

rozporządzenia

dokonano

Oprócz

wykonawczego,

RP, analizowane

należy

uznać

to

ustawy o kuratorach, i służą wykonaniu zadań
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wynikających z k.p.c. i k.r.o. Należy zwrócić uwagę, że

wartości sankcji i środków alternatywnych, skoro

zadania kuratorów rodzinnych, takie jak nadzór w

jeszcze kilka lat temu publicznie głoszono tezę, że

sprawach rodzinnych i w sprawach nieletnich, wywiad

„probacja to jest mgła…”, a „kuratela to fikcja…”

w sprawach opiekuńczych, rodzinnych i małżeńskich,
kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi i inne, nie

3.4. Badania naukowe

zostały dotąd unormowane w odpowiednich aktach

Nie tylko standardy europejskie (Europejskie

regulujących procedury sądów rodzinnych i nieletnich.

reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych –

Krajowa Rada Kuratorów wystąpiła w roku 2007 do

Zalecenie nr R (92) 16) – zalec.RE), ale także

Ministra Sprawiedliwości o podjęcie odpowiednich

standardy

działań

Zjednoczonych dotyczące zapobiegania przestępczości

w

wykonawczego

celu
w

uregulowania
sprawach

postępowania

(wskazania

Narodów

i

nieletnich – Wskazania Rijadzkie – W.Rij. oraz

małoletnich w odrębnej części k.p.c., w której miałyby

Wzorcowe reguły minimum Narodów Zjednoczonych

się znaleźć także przepisy określające status i zakres

dotyczące wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich

obowiązków

tych

– Reguły Bijinskie – Reg.Bij.) zalecają popieranie

postępowaniach. Przedstawiciele K.R.K. brali także

badań nad sankcjami i środkami, a także poddawanie

aktywny udział w pracach Zespołu prof. Andrzeja

sankcji i środków regularnej ocenie (Zalec.RE-89, por.

Gaberle, nad częścią wykonawczą Prawa Nieletnich, w

W.Rij.-48-49, 64, Reg.Bij.-30.1-30.3). Ocena ta ma na

zakresie

celu ustalenie czy ich stosowanie jest zgodne z

kuratorów

odnoszącym

opiekuńczych

światowe

rodzinnych

się

do

w

postępowania

wykonawczego w sprawach nieletnich. Niewątpliwie

oczekiwaniami

jednak aktualny stan regulacji prawnych, dotyczących

sądowej,

procedur

rodzinnych,

społeczeństwa, czy przyczynia się do zmniejszenia liczby

wymaga pilnego podjęcia zdecydowanych działań w

odbywanych kar pozbawienia wolności, zaspokaja

celu kompleksowego i szczegółowego uregulowanie w

potrzeby sprawców, przyczynia się do zmniejszenia

aktach prawnych rangi ustawowej.

kosztów

postępowania

kuratorów

ustawodawców,

orzekającej

oraz

Potrzebę

władzy

wykonawczej

przestępczości

(Zalec.RE-90).
3.3. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego

i

organów

w

oraz

społeczeństwie

systematycznych

i

niezależnych badań efektów stosowanych sankcji i

Na szczególną uwagę zasługuje Zalec.RE-44,

środków

zaleca

akcji

wolności uznać zatem należy za jeden z powszechnych

informacyjnej mającej na celu upowszechnienie wiedzy

standardów dla postępowania z podopiecznymi

o charakterze i treści sankcji i środków, jak również o

kuratorów sądowych. Chodzi tu zarówno o badania

różnych metodach ich wykonywania. Reguła ta ma

poszukujące nowych metod pracy z podopiecznymi,

doprowadzić do właściwego zrozumienia sankcji i

adekwatnych

środków alternatywnych przez opinię publiczną, (…)

problemów, ale także o badania oceniające wyniki ich

aby zapewnić uznanie ich za adekwatną i wiarygodną

stosowania, wyniki w odniesieniu do parametrów

reakcję na zachowania kryminalne”. Akcja ta ma służyć

wymienionych w Reg. 90. Jest to niewątpliwie

budowaniu, używając słów M. Konopczyńskiego

poważne wyzwanie zarówno dla władz państwowych,

„sprzyjającego klimatu społecznego” lub jak to wyraził

jak i dla ośrodków naukowo-badawczych. Badań tych

R. Opora – pozytywnej „społecznej percepcji instytucji

prowadzi się ciągle jeszcze zbyt mało w stosunku do

kurateli sądowej”. W tej dziedzinie pozostaje jeszcze

potrzeb, a mogą one stanowić poważny impuls dla

bardzo wiele do zrobienia. Ale jaka może być

rozkwitu

świadomość społeczeństwa na temat potrzeby i

badawczych w Polsce. Otwiera się tu bowiem

które

prowadzenie

odpowiedniej
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perspektywa szerokiej współpracy z europejskimi i

należy w tym celu określić standard w zakresie

pozaeuropejskimi ośrodkami naukowymi.

ilości zadań przypadających na kuratora, aby jego
oddziaływania mogły być skuteczne i spełniały

4.

Podsumowanie

standardy europejskie.

Z punktu widzenia efektywności Kuratorskiej

4) Zagwarantowanie

Służby Sądowej w Polsce, niektóre normy, w

Ministerstwa

szczególności

komórki

odnoszące

się

do

kwalifikacji

powołania

na

Sprawiedliwości
organizacyjnej

szczeblu

odpowiedniej

zajmującej

się

podmiotowych personelu, zostały już dość dobrze

wypracowaniem odpowiednich metod działania,

uregulowane i są realizowane na stosunkowo dobrym

analizą stanu funkcjonowania kurateli, promocją

poziomie. W okresie od poprzedniej konferencji

idei

znacząco wzrosła, bo o blisko 1.400 etatów kadra

społeczeństwie i budowaniem wokół resocjalizacji

zawodowa kuratorów, znacznie poprawiła się sytuacja

pozytywnego klimatu społecznego.

sankcji

i

środków

wykonywanych

w

w zakresie informatyzacji służby(na koniec 2007 roku

5) Zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy

3681 jednostek roboczych); w wielu okręgach wszyscy

kuratorom zawodowym (narzędzia diagnostyczne,

kuratorzy posiadają służbowy komputer, a nawet

sekretariaty, sprzęt elektroniczny, etc.), aby ich czas

program biurowy.

pracy

Nadal

jednak

większa

część

drogi

do

był

poświęcony

merytoryczną,

czyli

wyłącznie

zadania

o

na

pracę

charakterze

efektywnej kurateli sądowej, jest jeszcze przed nami. Z

wychowawczo-resocjalizacyjnym,

punktu widzenia poprawy sprawności i efektywności

profilaktycznym

działania kuratorów sądowych konieczne jest:

wykonaniem orzeczeń sądu oraz wypływające z

1) Ustalenie jasnych i transparentnych reguł selekcji

przepisów szczególnych.

kandydatów do służby kuratorskiej, a także
warunków jednolitego i

wysokiego poziomu

6) Wdrożenie

i

diagnostycznym,

kontrolnym

licznych

i

związane

z

wielokierunkowych

programów badawczych poszukujących nowych

szkolenia przygotowującego do zawodu (aplikacji),

metod

a także doskonalenia kadr. W tym celu potrzebne

monitorujących stan ich wdrażania, efekty, kondycję

jest powołanie „szkoły kuratorów sądowych” w

profesjonalną kadry kuratorskiej (zawodowej i

ramach Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów

społecznej.

Powszechnych i Prokuratury.

resocjalizacji

i

readaptacji

oraz

7) Prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej,

2) Sformułowanie przepisów prawa umożliwiających
precyzyjne określenie zadań dla kuratorów i

tworzenie dobrego klimatu społecznego wokół idei
probacji i służby kuratorskiej.

odróżnienie ich od zadań innych służb w wymiarze

Potrzeby

wymagają

działań

wszystkim do przepisów określających zadania

począwszy od nauki, poprzez legislację i politykę

kuratorów rodzinnych, których sytuacja w tym

informacyjną,

zakresie jest bardzo zła.

Konieczne jest więc jak najszybsze stworzenie
procedur

postępowania

odpowiedniej

wszystkich

zdecydowanych

sprawiedliwości i poza nim; odnosi się to przede

3) Opracowanie jasnych

we

te

aż

do

wymienionych
działalności

platformy

do

sferach,

praktycznej.

dyskusji

nad

kuratorów przy stosowaniu sankcji i środków.

zasygnalizowanymi tu problemami i wypracowania

Liczebność

stosowanych rozwiązań, w zgodzie z zaleceniami Rady

kadry

zawodowej

powinna

być

dostosowana do rodzaju i ilości tych zadań.

Europy, odpowiednio do zasad

Kryteria określające tę liczebność powinny być

naszego systemu prawnego oraz z uwzględnieniem

znane, jasne i poddawane okresowym ocenom,
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polskich

realiów ekonomicznych, społecznych

i

kulturowych.
Na poprzedniej konferencji w Popowie w roku
2003,

prof.

Piotr

Stępniak

odnosząc

się

do

rekomendacji przyjętych na pierwszej konferencji na
temat probacji (2000) postawił następujący problem:
„Co się takiego dzieje, że tak trudno przenieść do
praktyki

pewne

zgłaszane

wcześniej

pomysły

teoretyczne i również rozwiązania proponowane przez
praktyków. (…) Myślę, że chyba cięgle brakuje właściwie
dwóch rzeczy. Po pierwsze kompleksowego programu
przeciwdziałania przestępczości, w której i kuratela i
więziennictwo, i środki karne miałyby swoje miejsce, i to
nie na zasadzie środków alternatywnych, ponieważ
jedne stanowią dopełnienie drugich. (…) I druga
kwestia, mianowicie mnie się wydaje, że chyba brakuje
społecznego i politycznego wsparcia dla dalszego
rozwoju probacji i rozwiązania przy okazji problemów
więziennictwa.”11
Myślę, że te słowa można by z powodzeniem
powtórzyć na tej konferencji, pomimo upływu
kolejnych 5 lat. W każdym razie mogą one stanowić
myśl

przewodnią

tej

konferencji,

szczególnie

jutrzejszych jej obrad i dyskusji na temat kierunków
rozwoju kuratorskiej służby sądowej oraz tez i zaleceń
pokonferencyjnych. Warto je przyjąć z całą powagą, bo
może się okazać, że w przyszłości nie będzie już
takiego forum, a nawet jeśli się tak zdarzy i się zbierze,
to nikt nie będzie w stanie uwierzyć w szczerość
składanych na niej deklaracji.

* Niniejszy artykuł jest pełną wersją referatu wygłoszonego podczas
konferencji „Polski system probacji – Stan i kierunki rozwoju w
kontekście standardów europejskich”, zorganizowanej przez Komisję
Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP we współpracy z
Ministerstwem Sprawiedliwości, Centralny Zarządem Służby
Więziennej oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Popowo, 27-28
października 2008r.

11

P. Stępniak, Głos w dyskusji na temat: Środki probacyjne
alternatywą dla kary pozbawienia wolności, w: Senat RP, op.cit.,
s. 133n.
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Oblicze informacji medialnej, opisywane przez
media elektroniczne i prasę, zarówno w wymiarze
lokalnym jak i ogólnopolskim.

WYMIARY FUNKCJONOWANIA
PROBACJI

Nawet
powierzchowna
analiza
przedstawionych zagadnień pozwala zauważyć
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy nimi, dlatego
też trudno uznać, za prawidłową organizację probacji
jeżeli mają miejsce zaniedbania chociażby w
funkcjonowaniu jednego tylko jej wymiaru. Warto
zatem dokonać analizy opisu poszczególnych oblicz
probacji, celem przedstawienia jej rzeczywistej roli we
współczesnym społeczeństwie z uwzględnieniem jej
możliwie pozytywnej ekspansji i określeniem
głównych zjawisk ograniczających jej rozwój.

WE WSPÓŁCZESNYM
SPOŁECZEŃSTWIE.
Michał Szykut

Z analizy literatury przedmiotu, projektów zmian
przepisów i obserwacji codziennej pracy kuratorów
zawodowych, wyłania się obraz sześciu wymiarówoblicz12 funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce:
Oblicze jurydyczne, opisywane za pomocą
przepisów prawa, kodeksów, ustaw i rozporządzeń,
formułujących funkcjonowanie kurateli sądowej.
Wskazujących prawa i obowiązki kuratorów
sądowych, kształtujących podstawy stosowanej
metodyki pracy w środowisku podopiecznych.
Opisujące również inicjatywy zmierzające do zmiany
istniejących przepisów.
Oblicze naukowo – badawcze opisywane przez
inicjatywy podejmowane w ramach badań nad
zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem
probacji przy wykorzystaniu dorobku nauk
społecznych,
przede
wszystkim
pedagogiki,
psychologii i socjologii. Uwzględniające również
system szkolenia kuratorów zawodowych i
społecznych.
Oblicze ekonomiczne, opisywane za pomocą kosztów
ponoszonych przez państwo na tworzoną w Polsce
probację, np. porównań pomiędzy kosztami
związanymi z tworzeniem probacji a utrzymywaniem
znaczącej populacji skazanych w zakładach karnych.
Oblicze praktycznej aktywności kuratorów w
środowisku lokalnym, uwzględniające działalność
kuratorów na rzecz bezpieczeństwa społeczności
lokalnych w kontekście ich pracy w środowiskach
podopiecznych i współpracy z innymi instytucjami
zajmującymi się przeciwdziałaniem patologiom
społecznym, działalności mającej na celu promocję
probacji np. poprzez aktywność stowarzyszeń
kuratorskich.
Oblicze refleksji społecznej, opisywane za pomocą
opinii formułowanych przez środowiska lokalne,
społeczności środowiskowe lub ich przedstawicieli np.
organizacje samorządowe i fundacje.

1.

1. Oblicze jurydyczne. Obowiązujące przepisy prawa,
treść rozporządzeń i ustaw, wpływają bezpośrednio
na funkcjonowanie probacji. Wskazują formę i rodzaj
stosowanych
środków
probacyjnych
w
obowiązującym
systemie
prawnym,
kreując
możliwości
ich
stosowania i jednoznacznie
wyznaczając dla nich ograniczenia. Obowiązujące akty
prawne kształtują nie tylko teoretyczny wymiar
funkcjonowania probacji, ale bezpośrednio modelują
praktyczne oblicze oddziaływań probacyjnych.
Chociażby przez ustalenie o funkcjonowaniu
sformalizowanej
kurateli
penitencjarnej
jako
obowiązującym rozwiązaniu systemowym lub
zrezygnowaniu z tej propozycji, poprzez zastosowanie
ograniczeń dla ekspansji kurateli w środowisku
zamkniętym13. Warto zauważyć, że ograniczenia dla
podejmowania szerokich działań przez kuratorów w
zakładach karnych w Polsce wynikają z tradycji i
genezy
powstawania
służby
więziennej
i
formułowania
się
w
jej
ramach
pionu
wychowawczego. Obowiązujące przepisy, w formie
rozporządzeń, określają nie tylko obowiązki
kuratorów, ale jednoznacznie wpływają na metodykę
ich pracy, szczegółowo określając formę prowadzenia
dokumentacji (sprawozdanie wstępne z dozoru,
diagnoza środowiskowa, plan pracy i karty czynności).
Tak istotna rola, która przypada wymiarowi
jurydycznemu powoduje, że dla skutecznej i
profesjonalnej probacji, rola dobrego-nowoczesnego
prawa stwarza możliwość kuratorom sądowym
aktywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa środowisk
lokalnych.
2. Oblicze naukowo-badawcze. Czasy, w których
obecnie żyjemy, nie stwarzają dogodnej sytuacji

13
12

Termin oblicza wprowadzam za W. Wosińską, która
zastosowała
go
w
kontekście
opisu
wymiarów
charakterystycznych
dla
współczesnych
procesów
globalizacyjnych w monografii, Oblicza globalizacji, Sopot 2008.

Szczegółowej analizy możliwości zastosowania
kurateli
penitencjarnej jako elementu systemu probacji
w kontekście
skutecznej readaptacji społecznej więźniów w Polsce, dokonuje
G.B. Szczygieł w pracy, Społeczna readaptacja skazanych w
polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.
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wyjściowej dla procesów socjalizacji i wychowania.
Postępujący rozwój cywilizacji, stosowanie na szeroką
skalę coraz doskonalszych osiągnięć naukowo
technicznych pozwala uczynić życie bardziej
wygodnym, jednocześnie ma nienajlepszy wpływ na
sferę duchową człowieka14. Aktywność jednostek we
współczesnym świecie przejawia się przede
wszystkim w gromadzeniu dóbr materialnych, których
winno się posiadać więcej i jeszcze więcej, co
powoduje, że część społeczeństwa z różnych
powodów, min. deficytów intelektualnych lub
edukacyjnych, dziedziczenia postrzeganej negatywnie
postawy życiowej tzw. rodziny patologiczne, utraty
pracy15 lub chociażby coraz częściej tylko urodzenia
się w niewłaściwym czasie i niewłaściwym miejscu16,
nie ma możliwości uczestniczenia w powszechnej
zdawałoby
się
konsumpcji.
Ideologia
konsumpcjonizmu wyzwalająca przybieranie postaw
konsumpcyjnych i konsumpcyjnego stylu życia,
poprzez propagowane wzorce dehumanizuje relacje
międzyludzkie, a tym samym sprzyja rozwojowi
zjawisk patologii społecznej, choć oczywiście
deterministycznie nie przesądza o ich zaistnieniu17. W
konsekwencji część popełnianych przestępstw to
próby uzyskania dóbr pośrednio lub bezpośrednio z
różnych przyczyn nieosiągalnych. Zarazem procesy
globalizacyjne zachodzące we współczesnym świecie
wpływają zasadniczo na rozwój przestępczości, jej
międzynarodowy, a często międzykontynentalny
charakter, jak chociażby prosperity przemysłu
narkotykowego18.
Tak skomplikowana rzeczywistość powoduje
konieczność tworzenia systemu przeciwdziałania
przestępczości, który będzie w stanie reagować w
sposób skuteczny na zagrożenia, uwzględniając często
zróżnicowaną etiologię popełnianych przestępstw.
Podejmowane inicjatywy badawcze
z różnych
dziedzin nauk społecznych, powinny w konsekwencji
wpływać na transformowanie się probacji w element
systemu przeciwdziałania patologiom społecznym
odpowiadający na specyfikę aktualnych potrzeb.
Kuratela sądowa jako podstawa funkcjonującego
14

A. Osuch, Resocjalizacja a społeczna rzeczywistość wirtualna
XXI w., w: Opieka – Wychowanie - Terapia, Warszawa 2000, nr 4,
s. 30.
15
W powszechnym rozumieniu utrata pracy stanowi impuls do
poważnej kryzysowej sytuacji
tylko dla osób
o niskich
kwalifikacjach zawodowych,
krytyki takiego postrzegania
konsekwencji utraty zatrudnienia dokonuje R. Sennett, Korozja
charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie,
Warszawa 2006.
16
Problemy związane ze zjawiskami patologii rodziny i
przestępczości na obszarach popegeerowskiej Polski.
17
M. Krzywicki, Konsumpcjonizm jako korelat przestępczości we
współczesnym społeczeństwie, w: Opieka-Wychowanie-Terapia,
Warszawa 2000, nr 3, s. 37.
18
W. Wosińska, Oblicza globalizacji, Sopot 2008, s. 177.

systemu probacji, winna charakteryzować się wysoką
tolerancją niepewności, przejawiającą się gotowością
do przyjmowania zmian zewnętrznych i dokonywania
przekształceń wewnętrznych, kosztem zachowania
status quo19.Gotowość do zmiany w systemie probacji,
odpowiadającej na wskazania i wnioski z analiz
naukowych,
decydować
będzie
o
jakości
funkcjonowania wymiaru naukowo – badawczego.
Probacja bez aktywności w sferze wsparcia naukowobadawczego stanie się tylko jedną z propozycji
systemowego przeciwdziałania przestępczości o
ograniczonej ekspansji i archaicznej formule.
Z analizy modelu kurateli sądowej, który
powstaje w wyniku zapoznania się z przepisami
formułującymi cele i zadania kuratorów w ramach
wykonywanych środków probacji wynika, że
dyscyplinami naukowymi, które odgrywać mogą
szczególnie istotną rolę w ramach funkcjonowania
wymiaru naukowo-badawczego będą:
Pedagogika, a
w jej zakresie pedagogika
resocjalizacyjna, przede wszystkim w kontekście
formułowania nowych metod pracy w środowisku
podopiecznych. Pedagogika społeczna oceniająca
funkcjonowanie kurateli sądowej min. jako instytucji
zajmującej
się
działalnością
wychowawczą.
Andragogika w ramach, której można by szczegółowo
analizować system kształcenia i dokształcania
kuratorów sądowych.
- Socjologia, podejmująca się stworzenia pożądanego
modelu
teoretycznego
sylwetki
kuratora,
odpowiadającego aktualnym potrzebom pracy w
środowisku osób popełniających przestępstwa20.
- Psychologia, a w jej zakresie psychologia kliniczna i
psychologia uzależnień oraz psychologia społeczna,
które mogą dostarczyć szeregu informacji na temat
środowisk, w których podejmują działania kuratorzy.
Szczególnie istotna wydaje się być sfera
aksjologii, która dotychczas w znacznym stopniu była
pomijana w badaniach nad funkcjonowaniem
probacji21. Trudno zarazem sobie wyobrazić skuteczną
kuratelę sądową bez profesjonalnego systemu szkoleń,
dokształcania i samokształcenia. Wskazania edukacji
dorosłych jako formy ustawicznego kształcenia
kuratorów sądowych wydają się odpowiadać na
potrzeby stworzenia systematycznego i nowoczesnego
systemu doskonalenia zawodowego. Zadaniem
systemu społecznego i administracyjnego kształcenia
dorosłych jest organizowanie form i placówek
oświatowych, motywowanie i animowanie potrzeb
aktywności edukacyjnej, zapewnienie możliwości
rozwoju zainteresowań zgodnie z potrzebami
19

B. Przyborowska, Przyszłość kształcenia w kulturze wysokiej
tolerancji niepewności, w: Rocznik Andragogiczny 2006, s. 21.
20
B. Hołyst, Socjologia kryminalistyczna, Warszawa 2007, s.177.
21
Bezpośrednim impulsem dla aksjologicznych poszukiwań dla
funkcjonowania kurateli powinien być tekst
J. Półturzyckiego,
Potrzeby i kierunki rekonstrukcji dydaktyki, w: Toruńskie Studia
Dydaktyczne, Toruń 2001, s. 7-22.
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dorosłych osób, a także potrzebami życia społecznego
i gospodarczego, tradycją kulturalno-oświatową i
polityką edukacyjną państwa22. Kuratorzy sądowi
pracujący w środowisku osób popełniających
przestępstwa powinni dysponować wiedzą z zakresu
wielu dziedzin, bo tylko wówczas będą w stanie
skutecznie wykonywać swoje obowiązki.
Wymiar naukowo – badawczy, odgrywa
wyjątkową rolę, poprzez systematyczną analizę
funkcjonowania probacji we wszystkich aspektach, od
stosowanych w codziennej pracy kuratorów metod,
narzędzi i technik, poprzez badania porównawcze,
analizy skuteczności oddziaływań wychowawczych i
kontrolnych, aż do oceny przydatności form
kształcenia kuratorów sądowych, może wskazywać
pożądane kierunki przemian w systemie probacji.
Wnioski z badań wyodrębnione w ramach wymiaru
badawczo - naukowego powinny bezpośrednio
wpływać na zmiany w wymiarze jurydycznym.
3. Oblicze ekonomiczne. Niezwykle istotne dla
kształtującego się w Polsce systemu probacji będzie
określenie jakie środki budżetowe jest w stanie
przekazywać państwo na działalność kuratorów w
środowisku
podopiecznych.
Czy
dokonywane
wyliczenia, informujące o wielokrotnie niższych, a
więc uzasadnionych ekonomicznie, kosztach pracy ze
skazanymi w warunkach wolnościowych przekonają
twórców corocznych budżetów o opłacalności
inwestowania w system probacji23? Czy z ograniczanej
liczby środków będzie można wdrażać wzorem innych
krajów nowoczesne problemy resocjalizacyjne? Jak
zauważył B. Hołyst, niepowodzenia programów
resocjalizacyjnych wynikają po części ze stosunkowo
małych nakładów na tego rodzaju przedsięwzięcia w
zakładach karnych i poza nimi24. To właśnie w ramach
przyznawanych środków budżetowych zadecyduje się
przyszłość probacji w Polsce, warto aby w ramach
posiadanych
środków
finansowych
stworzyć
przestrzeń dla funkcjonowania systemu probacji.
4. Oblicze praktycznej aktywności kuratorów w
środowisku lokalnym. Praca kuratora sądowego w
środowisku podopiecznych związana jest bardzo
ściśle z niezwykle istotnym kontekstem, który jest
bardzo często pomijany w rodzimej literaturze
przedmiotu, czyli pracą kuratora na rzecz
bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Rozwijające
się struktury samorządowe, obserwowany wzrost
aktywności mieszkańców w ramach lokalnych
środowisk, np. aktywności w ramach organizacji
przyparafialnych, społecznych inicjatyw pomocowych
lub edukacyjnych, stwarza możliwość zaistnienia

kuratorom sądowym jako pewnego rodzaju
animatorom społeczności lokalnych. Możliwość
uzyskania pozytywnych efektów przez działania
animacyjne w zasadzie we wszystkich obszarach życia
społeczno
kulturalnego
i
oświatowo
wychowawczego, sprawia że są one propagowane i
zalecane jako antidotum na autorytaryzm instytucji
oświatowo - wychowawczych, na izolację społeczną ,
pasywność jednostek i grup, na bezczynność i nudę25.
Kurator zawodowy staje się ze względu na charakter
swoich
działań
przedstawicielem
wymiaru
sprawiedliwości w kontaktach ze środowiskiem
lokalnym. Wspomniana aktywność jest niezbędna
przy organizowaniu miejsc pracy dla skazanych
zobowiązanych w konsekwencji wyroków sądowych
do wykonywania nieodpłatnie kontrolowanych prac
na cele społeczne. Jest to jeden z wymiarów
aktywności kuratorów sądowych, który bezpośrednio
wiąże ich pracę ze środowiskiem lokalnym. Wspólne
inicjatywy mogą pozytywnie wpłynąć na społeczną
readaptację skazanych i w konsekwencji zwiększać
bezpieczeństwo mieszkańców.
Poprzez swoje zaangażowanie we współpracę
ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim ze
szkołami, władzami samorządowymi, instytucjami
pomocowymi mogą kuratorzy prowadzić swego
rodzaju promocję probacji, przedstawiać jej zalety,
także na forum komisji samorządowych i posiedzeń
rad miast i gmin26. Bez rzeczywistego zaangażowania
się kuratorów w promocję probacji w środowiskach
lokalnych trudno oczekiwać pozytywnej opinii
społecznej na temat stosowania alternatywnych kar w
stosunku do pozbawienia wolności.
5. Oblicze refleksji społecznej. Wskazany wymiar
funkcjonowania systemu probacji jest
całkowicie
pomijany w rodzimej literaturze przedmiotu..
Zapytanie co obywatele kraju myślą o probacji, czy jak
oceniają pracę kuratorów sądowych w środowisku
lokalnym, wydaje się w polskich warunkach
pozbawione podstaw i nie niesie żadnych implikacji
dla działalności kuratorów sądowych. Wielka szkoda,
że nie podejmuje się w Polsce badań nad
postrzeganiem kurateli sądowej przez społeczności
lokalne, w tym również władze samorządowe27.
Rozwijająca się dynamicznie Polska lokalna, może
przy odpowiedniej promocji probacji jako skutecznej
metody pracy z osobami popełniającymi przestępstwa,
wspomagać działania kuratorów. Ta swego rodzaju
symbioza pomiędzy probacją w wymiarze lokalnym i
społecznościami lokalnymi może przynieść pozytywne
efekty. Tylko wtedy jednak, kiedy będziemy się

22

J. Półturzycki, Edukacja dorosłych jako realizacja kształcenia
ustawicznego, w: E. Dubas, O. Czerniawska /red./ Drogi
edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Warszawa 2002, s. 312.
23
Obliczono, ze koszt dozoru nad jednym skazanym w
warunkach wolnościowych jest od 4 do 5 razy niższy, niż koszt
utrzymania osadzonego w więzieniu dane za P. Stępniak,
Probacja- mity i rzeczywistość, w: Opieka -Wychowanie - Terapia,
nr 1, Warszawa 1998, s. 43.
24
B. Hołyst, Socjologia kryminalistyczna, Warszawa 2007, s. 83.

25

J. Kargul, Animacja społeczno - kulturalna, W: T. Pilch, I.
Lepalczyk red., Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s. 293.
26
Niedoścignionym wzorem pozostaje probacja brytyjska z
instytucjonalnym zaangażowaniem w promowanie community
service / odpowiednika rodzimej kary ograniczenia wolności / na
terenie całego kraju.
27
D.R. Beto, What society wants from probation?, W: Executive
Exchange, nr 6, Texas 2006.
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wsłuchiwać w głos opinii społecznej i zapoznawać się
z jej krytycznymi ocenami pracy kuratorów.
6. Oblicze refleksji medialnej. Trudno wyobrazić
sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji we
współczesnym świecie bez uwzględnienia jej opisu
przez media, zarówno klasyczne jak i elektroniczne.
Specyfika informacji przekazywanej przez media
polega jednak bardzo często na koncentrowaniu się na
zjawiskach szczególnie atrakcyjnych dla publiczności,
przede wszystkim ze względu na ich drastyczność.
Trudno uznać za pozytywnie ukształtowany obraz
probacji kreowany przez media, w którym przede
wszystkim stara się znaleźć uchybienia w pracy
kuratorów i to niezależnie czy doszło do ich
pojawienia się czy też nie. Współczesny widz staje się
odbiorcą tekstów medialnych i konsumentem
gotowych znaczeń niż aktywnym ich producentem,
zapoznaje się z tekstami , rzadko wykazuje potrzebę
weryfikowania informacji , które uzyskuje ze środków
masowego przekazu28. Poważnym jednak błędem
byłoby
lekceważenie
wpływu
mediów
na
kształtowanie się opinii społecznej. Ale poprzez
racjonalne prowadzenie kampanii promocji probacji
można tworzyć podstawy do racjonalnej oceny
społecznej, która w zdecydowanie mniejszym stopniu
będzie kreowana przez media.
Podsumowując
rozważania
na
temat
funkcjonowania
probacji
we
współczesnym
społeczeństwie warto zauważyć, że istotną rolę w
zależnościach pomiędzy wskazanymi wymiarami
odgrywa
interdyscyplinarny
charakter
wewnątrzsystemowych relacji. Istotnym będzie, aby
nie dochodziło do zdecydowanej dominacji któregoś z
jej wymiarów kosztem pozostałych, ponieważ
wówczas konsekwencją takie sytuacji, będą poważne
zaburzenia w funkcjonowaniu całego systemu.
Warto jednak zauważyć, że zgodnie z
najnowocześniejszymi tendencjami pojawiającymi się
w naukach społecznych ludzie popełniający złe
uczynki, i ci, którzy dokonują heroicznych czynów, w
gruncie rzeczy są bardzo do siebie podobni. Ten
pogląd pociąga za sobą implikację, że każdy z nas
może równie łatwo stać się bohaterem, jak i złoczyńcą.
Dlatego też tak ważne jest przekazywanie
społeczeństwu komunikatu promującego pozytywne
postawy,
który
może
przeciwdziałać
siłom
sytuacyjnym i systemowym popychającym część osób
ku patologii społecznej29. Praca kuratorów w ramach
wykonywania nadzorów i dozorów, działalność na
rzecz
społeczności
lokalnych
oraz
terapia
uzależnionych, promuje pozytywną zmianę jednostek
jako przykład zaangażowania wielu instytucji w pracę
na rzecz dobra wspólnego.
28

A. Ogonowska, Przemoc medialna opis zjawiska, w: P.
Piotrowski /red./ Przemoc i marginalizacja-patologie społecznego
dyskursu, Warszawa 2004, s. 84.
29
P.G. Zimbardo, Banalność zła, banalność heroizmu, w: J.
Brockman red. Niebezpieczne idee we współczesnej nauce,
Sopot – Warszawa 2008, s. 242-243.
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KONFERENCJA W SHEFFIELD 2728.03.2008R.
(krótka relacja)
Martyna Miklińska

W dniu 24 marca 2008r. razem z
kierownikiem lęborskiego Zespołu Kuratorskiego
Michałem Szykutem i asesorem sądowym Michałem
Dampc (nota bene byłym kuratorem społecznym) z
gdańskiego lotniska odlecieliśmy do Wielkiej Brytanii,
gdzie w Sheffield w dniach od 27- 28 marca 2008r.
miała się odbyć National Conference & AGM na temat
„Reducing Crime , not Confidence „
Po półtoragodzinnym locie na lotnisku w
Doncaster czekał na nas brytyjski kurator i nasz
opiekun/przyjaciel Robert Cotterell ze swoim
trzynastoletnim synem Brookiem, który wręczył mi
romantyczny bukiecik tulipanów na powitanie.
Przemiłe zaskoczenie rozchmurzyło, przysłowiową
angielska aurę.

drobne upominki dla tych co czekają. Natomiast
wieczorem pojawiła się nadzieja na duże pieniądze.
Robert zaprosił nas do kasyna wręczając każdemu z
nas dwudziestofuntowy bilet do bogactwa. Początek
był zachęcający, dopisywało nam szczęście i
przybywało funciaków. Apetyty rosły i już czuliśmy
oddech bogactwa, gdy nagle poznaliśmy prawdę
powiedzenia, że tylko kasyno zawsze wygrywa.
Pocieszeniem była darmowa angielska kolacja,
całkiem niezła .
Po
dwóch
dnia
pełnych
wrażeń
przeprowadziliśmy się do hotelu Mercure ST .Paul’ s &
Spa i przygotowywaliśmy się do konferencji . Pokoje
mieliśmy pojedyncze bardzo komfortowe – chociaż nie
wszystkie urządzenia hotelowe od razu umieliśmy
obsługiwać.
Niektórzy
mieli
problem
z
rozszyfrowaniem urządzenia przymocowanego do
szafy a które okazało się elektryczna deską do
prasowania spodni. Dodatkową atrakcją hotelu była
duża oranżeria , gdzie można było się zrelaksować i
odstresować w otoczeniu pięknych egzotycznych

W pierwszych dniach naszego pobytu w
Sheffield mieszkaliśmy w domach naszych nowych
przyjaciół.
Jak dla mnie to „egzotyką” powiało już przy
śniadaniu. Na stole spotkałam tost opiekany w oleju
do tego jajko sadzone z białą fasolką z ostrym sosem
pomidorowym, a do tego kawa lub herbata z mlekiem.
Gospodarzom smakowało, a po spróbowaniu, jeśli ktoś
nie praktykował wcześniej, okazuje się całkiem,
całkiem.
Po śniadaniu
Robert zaprosił nas do
lokalnego radia gdzie prowadzi swój autorski
program. Opowiadaliśmy o naszych pierwszych
wrażeniach w Sheffield oraz o naszej kurateli sądowej

roślin (zapominając np. o niespełnionej, a tak bliskiej
fortunie).

(bez tłumacza). Wypadło chyba nieźle, bo realizatorzy
nie robili „min” w kształcie znaków zapytania i nie
włączali nerwowo żadnych reklam.

W pobliżu hotelu wytropiliśmy mały,
przytulny pub w angielskim stylu, gdzie piwo nie było
lepsze od polskiego, a gdzie barman o godzinie
dwudziestej trzeciej wspomagając się donośnym
dźwiękiem dzwonu, obwieszczał gościom, że po raz
ostatni tego dnia można złożyć zamówienie w barze .

Po dziennikarskiej robocie pojechaliśmy do
galerii gdzie nacieszyliśmy oczy i kupiliśmy niezwykle
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Sama Konferencja, była merytorycznie i
organizacyjnie bardzo dobrze zorganizowana . Każdy z
uczestników miał identyfikator z imieniem i
nazwiskiem
oraz
otrzymał
pełny
program
Konferencji.. Każda osoba , referująca przygotowane
zagadnienie, miała określony czas na swoją
wypowiedź. Czas, którego nie można było przekroczyć
a który był odmierzany co do minuty. Przedstawiane
tematy były niezwykle interesujące, a nawet
zaskakujące dla gości z innego obszaru kulturowego.
(Gun & Knife Crime – Effective Management , Black

Youth & Sexual Health …..)
Po trudach konferencyjnych na wyśmienitym
bankiecie nawiązaliśmy nowe znajomości, a także
odświeżaliśmy wcześniejsze przyjaźnie zadzierzgnięte
jeszcze w 2006r w czasie I Turnieju Probacyjnego Piłki
Nożnej w Lęborku .
Po niemal tygodniowym pobycie na Wyspach,
wyedukowani nie tylko w konferencyjnych aulach
wróciliśmy do domu
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podczas lustracji czy wizytacji). Nikt z nas „nie mruczy”
podczas wykładów, czy szkoleń, bo „Zeusowe” spojrzenie
naszego kuratora okręgowego gasi od razu wszelkie takie
próby… Pamiętam (szczególnie podczas aplikacji), że
„Metodyka pracy kuratora sądowego” stawała mi przed
oczami we śnie i nawet po przebudzeniu widziałem na
ścianie odbicie art. 5986-12 kpc. Koledzy kuratorzy dla
dorosłych za to cytowali przez sen art. 173 § 2 kkw i wiele
innych…

„Orły Temidy…”
Konrad Spychalski

Tadeusz Jedynak.

Zapytany o swoje pasje w życiu codziennym
twierdzi, że z pewnością nie ma tu miejsca na ryby i
grzyby… Jego hobby, sposób na oderwanie od
rzeczywistych trosk kurateli sądowej, jest modelarstwo
papierowe i powieści historyczne. Jego marzenie – złoty
medal w modelarstwie papierowym!

Kurator
Okręgowy
okręgu słupskiego. Staż pracy w
kurateli: 18 lat.
„Największy
to
talent
i
najważniejsza umiejętność - nie
używać dwóch słów tam, gdzie
wystarczy jedno.”
Nie bez znaczenia zacząłem od talentu. Wszyscy wiemy
czym są dyplomy, wyróżnienia, nagrody, które nie raz
otrzymaliśmy za mniejsze lub większe wydarzenia w
naszym życiu, a talentów bez pokrycia nie ma. Tadeusz
otrzymał talent w prezencie urodzinowym jako
specyficzną wartość, którą wykorzystuje na co dzień.
Talent, który posiada nasz kurator okręgowy, polega na
połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą.
Ponoć talent (ten niezwykły) otrzymują tylko jednostki,
choć wiemy, że utalentowany jest każdy z nas w
mniejszym lub większym stopniu. Tadeusz wykorzystuje
swój talent ponad przeciętność, co dowodzi jego
wyjątkowości.
Pasję jaką na co dzień obdarza swoją pracę naszą pracę, można w pewnym sensie porównać do
pracy Syzyfa, jednakże Syzyfa kamień za każdym razem
spadał siłą własnego ciężaru. Tadeusz niejednokrotnie
udowodnił, że kamienie nie spadają same, tylko
pozostają na górze dzięki uporowi i wierze w to co robi.
Niejedna już skała została na górę przez niego
wtoczona… I na tym na pewno nie spocznie…
Większość kuratorów zawodowych naszego
okręgu zna Tadeusza o wiele dłużej, niż opisujący go
tutaj podmiot liryczny. Poznając Tadeusza podczas
aplikacji kuratorskiej (podjął innowacyjną próbę
stworzenia
jej
modelu,
który
gwarantuje
interdyscyplinarne przygotowanie profesjonalne osób
aplikujących do zawodu), przy pierwszym zetknięciu się z
jego osobą, czuje się lęk przez nieznanym i jednoczenie
miłym i serdecznym… Legendy o jego osobie nie oddają
w żadnej mierze indywidualnego uroku osobistego oraz
cierpliwości, jakimi nas obdarza zazwyczaj (zwłaszcza

Po wnikliwej ocenie komisji medal taki
przyznajemy, nawet dwa. Pierwszy za piękne modele i
ilość zużytego kleju dla opiniowanego… a drugi dla żony
Tadeusza – za cierpliwość do „wyklejanek” jej męża. Poza
tym, jak Tadeusz podkreśla, piękniejsze modele ma w
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pracy żona (ciekawe dlaczego?), pewnie dlatego, że
piękno kobiece musi współgrać w harmonii z pięknem
otaczających ją rzeczy. I byłbym zapomniał… jeszcze co
ciekawe, inne marzenie – bohater powieści historycznych
(może by tak „Panie Pułkowniku”). Chociaż my chyba
wolimy jak Tadeusz jest bohaterem „powieści”
wydawanych przed Wydawnictwo Lexis Nexis. Dzięki
niemu Służba może powiedzieć o wypracowanej przez
siebie metodyce "Exegi monumentum" (postawiłeś
sobie/nam pomnik trwalszy niż ze spiżu…).

szlaki życia. Z zamiłowania i zainteresowania od zawsze
uwielbiał
wszelkie
nowinki
techniczne
(jest
odpowiedzialny za wdrażanie innowacji informatycznych
w Zespołach KSS, co usprawnia naszą pracę), głównie
elektronikę, chciał początkowo związać swoje losy z
wojskową uczelnią techniczną.
Jednakże los chciał inaczej i zadecydował aby
Krzysztofa pokierować w kierunku pedagogiki opiekuńczo
-wychowawczej i w ostateczności ku kurateli sądowej (za
to losowi nieustannie dziękujemy). Dzielnie po studiach,
przez okres 2 lat trudów i głowy kręcącej się w promieniu
360 stopni, zmagał się z 40 małymi wojownikami na
Warmii dając godny przykład innym pedagogom. Mówi,
że miło jest mu szczególnie, kiedy spotyka swoich
dawnych podopiecznych podczas odwiedzin w
rodzinnych stronach, a oni go rozpoznają i wciąż cenią
jego rady!
Można by zapytać, co w życiu dla Krzysztofa jest
ważniejsze: talent czy pracowitość? Pewnie zapytałby
każdego z pytających podobnie: A co jest ważniejsze w
rowerze – przednie czy tylne koło? Dla Krzysztofa i talent,
i pracowitość mają się po równo, stanowią holizm i są
podstawą rozwoju profesjonalnego. Pewnie dlatego
zaraża swoją aktywnością innych kuratorów i motywuje
do zaangażowania w różne przedsięwzięcia.

Tadeusz Jedynak - Kurator Okręgowy na stanowisku
pracy.

Krzysztof Gierszyński.
Zastępca
Kuratora
Okręgowego
okręgu
słupskiego. Staż pracy w
kurateli: 14 rok właśnie
płynie…
„Umiejętność
obserwacji,
współżycia
i
wyciągania
wniosków to najlepsza metoda
kształtowania swojego charakteru…”. Prawdziwym
skarbem jest umiejętność wyciągania wniosków z tego,
co nas otacza, z tego co nas w życiu spotyka – Krzysztof
to potrafi jak nikt inny…
Drogę do zawodowej kurateli utorował sobie
wieloma ścieżkami, wszystkie jak się okazuje były trafne i
świadome, bez konieczności zbaczania na nieoznaczone

Krzysztof znalazł swoje miejsce na ziemi
zarówno w pracy zawodowej, jak i rodzinnej. Jako
zastępca kuratora okręgowego dzieli również inne swoje
pasje w życiu prywatnym. W tym przypadku trafne
będzie określenie zainteresowań: i ryby, i grzyby. Nie
wiem, jakich używa przynęt i skąd bierze robaki, nie
pytałem także, czy ma aktualną kartę wędkarską, ale
opiniowany twierdzi, że złowił rybę większą niż on sam!
Tylko mu się do podbieraka nie zmieściła i musiał odciąć
żyłkę… Z niecierpliwością oczekuje na najbliższy sezon
troci i łososia. Myślę, że po tym artykule nikt z kuratorów
podczas wizytacji czy lustracji nie będzie próbował
wciągać Krzysztofa do rozmowy o sposobach połowu ryb,
bo w tej dziedzinie nie ma szans... W aktach ma być
porządek, więc proponuję po przeczytaniu biuletynu
zabrać się z powrotem do pracy i sprawdzić, czy w
kartach czynności nie brakuje czegoś. A komputer ma być
wpięty w lokalną sieć, nie zapominać także o płynnym
działaniu programu „Kurator” (zapomniałem dodać, że
Krzysztof jest konsultantem firmy produkującej
oprogramowanie przez nas używane)!
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Krzysztof Gierszyński - Zastępca
Okręgowego, także na stanowisku pracy.

Kuratora

Podsumowując w kilku słowach sylwetki „Orłów Temidy”
uważam, że nasi „Okręgowi” są skazani na sukces w
zarządzaniu nami wszystkimi! Wynika to przede
wszystkim z podobnie wielkiego zaangażowania w
codzienną profesjonalizację naszej służby oraz pasję
tworzenia czegoś niezwykłego. Kuratorskie Orły ze
Słupska odznaczają się większą, niż przeciętna, odwagą i
siłą woli, która pomaga im w konstruktywnej walce z
przeciwieństwami losu. Nasi Kuratorzy Okręgowi
stanowią zgrany TEAM SO Słupsk oraz posiadają
niepisaną dewizę, która mówi: jako Służba Kuratorska
stanowimy całość i zawsze staramy się w sposób
adekwatny wykonywać nasze zadania.
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wypowiedzi pana Prezesa była poświęcona planom i zamiarom
władz Okręgu wobec Kuratorskiej Służby Sądowej. Zgromadzeni
kuratorzy owacyjnie przyjęli zapowiedź pana Prezesa, mówiącą
o planach zorganizowania kuratorom profesjonalnej obsługi
biurowej. Natomiast, Wiceprezes SO w Słupsku, pani SSO
Elżbieta Jaroszewicz w swoim wystąpieniu zaznaczyła między
innymi, że kuratorzy wykonują swoją pracę w coraz
trudniejszych warunkach, co jest uwarunkowane zmianami
społecznymi, kulturowymi i materialnymi w naszym kraju.

Ponownie
w POSEJDONIE
Tadeusz Matwijewicz

W dniach 24-26 listopada 2008r. dzięki staraniom
naszych Kuratorów Okręgowych mogliśmy ponownie spotkać w
ODK SW „Posejdon” w urokliwej Ustce. Gwoli przypomnienia

nadmienię, że poprzednio widziano nas tam w dwóch turach w
pierwszej połowie października bieżącego roku. O ile
październikowe spotkanie było poświęcone klasycznemu, acz
wielce profesjonalnemu szkoleniu i warsztatom o tyle
listopadowy przyjazd kuratorów do „Posejdona” był trzydniową
Sesją Zgromadzenia Kuratorów Sądowych Okręgu Słupskiego,
poświęconą w głównej mierze wypracowaniu wspólnych dla
całego Okręgu, sposobów procedowania w prowadzonych
sprawach, a w tym wzorów formularzy, pism urzędowych,
wzorów sprawozdań i wszelkich innych determinujących pracę
kuratora zagadnień.

Delegat do KRK przedstawił średnio porywające
informacje na temat warszawskich „rozważań” o kurateli.
Miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Natomiast niezwykle
ciekawe było wystąpienie kolegi Michała Szykuta, który
podzielił się z nami swoimi probacyjnymi obserwacjami
poczynionymi w Houston (Teksas/USA) gdzie gościł go kolega
Ray Garcia. Co do szczegółów do odsyłam do następnych
numerów „Biuletynu” gdyż namawiam Michała, aby napisał i
podzielił się spostrzeżeniami z czytelnikami naszego pisma.
Słuchając relacji z Houston, ze zdumieniem zauważyłem, że
Amerykanie nie mają problemów ze swoim, jakże innym od
naszego systemem kurateli. Bez żadnych kompleksów i
spoglądania na innych, u siebie robią swoje, nawet wtedy gdy
czasami coś nie wychodzi. No, niemożliwe!!!

Pierwszego dnia Zgromadzenia, dnia, nazwijmy go
umownie konferencyjnym, spotkaliśmy się z Prezesami Sądu
Okręgowego w Słupsku, naszym Delegatem do Krajowej Rady
Kuratorów, kol. Michałem Szykutem i kolegami Szefami.

W swoim wystąpieniu Prezes SO w Słupsku pan SSO
Dariusz Dumanowski zakreślił ewolucję statutową polskiej
kurateli, podkreślając bardzo zdecydowanie, że wyroki oraz
orzeczenia sądów karnych i rodzinnych, bez służby kuratorskiej
byłyby wielokrotnie, pustymi zapisami. Znaczna część

Zastępca Kuratora Okręgowego, kol. Krzysztof
Gierszyński, przypominając o tym, że kuratorzy Okręgu
Słupskiego jako jedni z bardzo, bardzo nielicznych, w stu
procentach wyposażeni w komputery osobiste (niezwykle
osobiste laptopy) posiadają ten sprzęt bynajmniej nie po to, aby
go mieć, lecz po to aby go używać i to zgodnie z przyjętymi
wymogami (patrz System-KURATOR). Konferencję zakończył,
prowadzący obrady Kurator Okręgowy, kol. Tadeusz Jedynak,
który swój wykład (tekst w niniejszym numerze Biuletynu)
przełożył na następny dzień, informując zebranych, że w
przyszłym roku będziemy obchodzili dziewięćdziesiątą rocznicę
utworzenia kurateli sądowej w Polsce. W związku z tym w dniu
07 lutego 2009r. w Słupsku, odbędzie się uroczyste
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Zgromadzenie Kuratorów Sądowych Okręgu Słupskiego.
Ważnym momentem zgromadzenia było podziękowanie
kuratorowi – emerytowi, kol. Ewie Kaczalskiej, za długoletnią
służbę, pogodę ducha i za to kim jest oraz za zaangażowanie w
tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia
wolności w sądzie słupskim.

były na najwyższym poziomie, tak, że wielu z nas, mogło przy
okazji zwyczajnie wypocząć od codzienności terenu. I za to też,
dziękujemy!

Pozostałe dni upłynęły na zajęciach panelowych, gdzie
tworzyliśmy zręby wspólnych dla całego Okręgu, procedur
kuratorskich i materialnych dowodów naszej pracy. Zajęcia
odbywały się w tematycznych zespołach, pomagali nam w tym
trudnym przedsięwzięciu zaprzyjaźnieni z nami sędziowie: pani
SSO Jolanta Sudoł, pani SSR Barbara Łakomiec oraz pan SSO
Krzysztof Ciemnoczołowski. Owoce pracy zespołowej
przedstawiane na szerszym forum dodatkowo dopracowane,
posłużą za wskazania dla formalnego i technicznego
opracowania wiążących rozwiązań w tej materii.

Pomimo, tego, że oficjalnie, wypracowane dokumenty
i procedury nie zostały jeszcze oficjalnie wdrożenie to ich
przydatność w „praniu” już zaczyna być zauważalna.
Nadmienię, że pewien nasz kolega, miłośnik i znawca estetyki
ZEN, niekiedy w sposób dla niego naturalny, sprowadzał
formalną stronę wywiadu środowiskowego do rozmiarów
japońskiego wiersza haiku (俳句). Niestety nie znalazło to
zrozumienia u niektórych czytelników jego wywiadów,
powodując u Kolegi problemy, co najmniej natury twórczointelektualnej, no bo jak tu rozpisać na orkiestrę to co się da
zagrać na shamisen (三味線)? Okazało się jednak, że już teraz,
dzięki skorzystaniu z wypracowanych w Ustce formularzy, jego
partytury brzmią jak stary dobry Wagner, nie tracąc nic ze
swojej specyfiki i wdzięku.
Trzydniowa Sesja Zgromadzenia Kuratorów Sądowych
zakończyła się środę po obiedzie. Program Sesji był mocno
rozbudowany i skrupulatnie wypełniony w każdym punkcie.
Trzeba jednak podkreślić, że warunki w jakich pracowaliśmy
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RÓŻNOŚCI
Irena Miller
MIESZANIEC
sernik z makowcem

Cóż nie jest to danie
dietetyczne, jednak jego smak
wręcz zabija wyrzuty sumienia i
tłucze lustra, więc warto
spróbować.
Potrzeba :


13 doskonałych jaj kurzych;



2 szklanek cukru;



1 kostki margaryny
(przetestowana pozytywnie
„Kasia”);



2 duże budynie śmietankowe;



1 kilogramowa puszka masy
makowej z bakaliami;



1 kilogram serka
homogenizowanego (w
wiaderku);



Sok z 1 cytryny



20 dkg rodzynek

a jak już mamy co potrzeba i leży to sobie w należytej
temperaturze pokojowej czas jakiś to przystępujemy do dzieła.
Należy zacząć od namoczenia rodzynek w gorącej wodzie. Do
wody można dodać parę kropel aromatycznego olejku.
Standardową, prostokątną foremkę wyściełamy natłuszczonym
pergaminem piekarniczym, a na niego kładziemy masę makową
uprzednio wymieszaną dokładnie z trzema żółtkami i ubitą pianą
z trzech jajek. Kiedy masa makowa leżakuje w foremce
przygotowujemy sernik. Żółtka z 10 jajek, należy mikserem
utrzeć z cukrem i margaryną. W trakcie ucierania, kiedy masa
stanie się w miarę jednorodna, należy sukcesywnie dodawać
ser, budyń w proszku, a na koniec sok z cytryny (ważne aby
razem z sokiem nie zawieruszyły się pestki, a szczególnie pestki
przekrojone, będzie gorzko30). Gdy masa stanie się jednolita bez
grudek i kryształków cukru na chwilę można ją odstawić, a w
tym czasie ubić pianę z 10 białek ze odrobiną soli. Kiedy piana
jest już dobra, czyli nie wypada z odwróconej miski, delikatnie ją
mieszamy z masą serową. Masę serową z ubitą pianą należy
teraz, równomiernie rozprowadzić w foremce dbając o to aby
nie zruszyć wcześniej wyłożonej masy makowej. Osączamy teraz
rodzynki, a następnie lekko obtaczamy je w mące.
„pobielonymi” rodzynkami równomiernie obsypujemy ciasto.
Część rodzynek zatopić, lekko naciskając je drewnianą szpatułką.
Foremkę z ciastem wstawić do zimnego piekarnika
nastawionego na 17 stopni Celsjusza i piec z termo-obiegiem
około 45-50 minut. Po 15 minutach ciasto lekko naciąć ostrym
nożem wzdłuż osi foremki, (żeby nie pękało).
Przed końcem pieczenia zabarykadować drzwi od kuchni żeby
nasz mieszaniec serniko-makowy zdążył ostygnąć.
Smacznego : Irena

30

Tajemnica rzeczywiście gorzkiej herbaty z cytryną jest zawarta przekrojonych, lub tylko
uszkodzonych pestkach od cytryny, które w herbacie psują jej smak czyniąc nieprzyjemnie
gorzką.
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Beata Matwijewicz

CHLEBA NASZEGO …

Propozycja na niecodzienny, ale
wyjątkowy, chleb, który na pewno
będzie ozdobą wigilijnego stołu.

Składniki :

a) ciasto :


1 kilogram wyśmienitej
pszennej (np. tortowa);



10 dkg drożdży (świeżych);



1 łyżeczka cukru;



4 szklanki ciepłej (lecz niegorącej wody);



1 płaska łyżka soli;



4 łyżki octu balsamicznego;

maki

b) dodatki:


¾ szklanki łuskanych nasion słonecznika;



½ szklanki łuskanych pestek dyni;



½ szklanki otrąb pszennych;



¼ szklanki płatków owsianych;

Zaczynamy dosyć klasycznie, a mianowicie od rozpuszczenia drożdży z cukrem w ½ szklanki
wody. Jak rozczyn wyraźnie „ruszy” zalewamy nim wymieszane wcześniej sypkie składniki (mąka i
ziarenka), wlewamy resztę wody z solą i octem.
Proponuję początkowo wszystko wymieszać drewnianą, sporą łyżką w dużej misce, ciasto
jest dość lejące.
Kiedy uznamy, że ciasto jest już gotowe, wlewamy je do dwóch wytłuszczonych olejem (np.
Kujawskim) keksówek. Po „wyrośnięciu” ciasto malujemy ( najlepiej płaskim, szerokim pędzlem)
przegotowaną, zimną wodą.
Gotowe, ale jeszcze surowe chlebki wkładamy do nagrzanego do 200o piekarnika i pieczemy
około 50 minut. Po upieczeniu, żeby ciasto nie opadło, pozostawiamy chleby około godziny w lekko
(bardzo lekko) otwartym piekarniku, a potem natychmiast wyjąć z foremek.
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 12-14 g soli (używamy kamiennej)

Beata i Tadeusz Matwijewicz

 25-30 g oleju (kujawskiego)
CIASTO NA PIEROGI
Idą święta, a z nimi nadchodzi czas
Wielkiej Kuchni. Oboje uważamy, że czas
oczekiwania i przygotowań świątecznych jest
tym co rzeczywiście buduje ten prawdziwy,
niepowtarzalny klimat polskich Świąt Bożego
Narodzenia. Bez tych gorączkowych, często
ponad siły i na ostatnią godzinę przygotowań,
naszym zdaniem nie ma Prawdziwych Świąt, a
co najwyżej jest dzień Pewnej Coli. Wśród
szczególnych wigilijnych specjałów na naszym
stole od początku Naszej Ery królują pierogi.
Pracochłonne, męczące, energożerne, a jednak
niezastąpione. Już się cieszymy, na to jak
wieczorem, tuż przed Wigilią, obowiązkowo
przy „Trójce”, a Daj Boże z Kaczkowskim,
usiądziemy do pierogów. Zadanie raczej spore,
bo czeka nas wylepienie około trzystu
trójkącików (i pomimo tego, że zawsze
obiecujemy sobie, że następnym razem
zadowolimy się symboliką, niezmiennie jest to
samo, co jak się zdaje jest już naszą tradycją,
podobnie
jak wypuszczanie na wolność
świątecznego karpia).
Pierogi wiadomo, to nadzienie i ciasto. O
ile nadzienie zwykle nie sprawia nikomu
szczególnych problemów, to z ciastem niestety,
bywa zgoła inaczej. Zwykle, przy braku
osobistego wieloletniego doświadczenia czy
dziedzictwa pokoleniowej, tajemnej wiedzy
wychodzi bądź to zbyt twarde, coś jak
przysłowiowe podeszwy, lub rozlazłe, tak, że po
gotowaniu nadzienie zostaje w garnku. My
wypracowaliśmy
dwa
rodzaje
ciasta
pierogowego i osiągnęliśmy tu kompromis taki,
że każde z nas robi swoje, a jemy wszystkie.
Przepis nr 1
 1 kilogram mąki torowej;
 2-3 szklanki przegotowanej ostudzonej
wody, lecz tyle ile trzeba;

Około 900 g mąki wsypujemy do dużej
miski, dodajemy sól i olej i wlewamy ostrożnie
szklankę wody. Wodę dolewamy sukcesywnie,
tak aby ciasto było „w sam raz”, czyli bardziej
stałe niż płynne. Kiedy już osiągnęliśmy stan w
miarę jednorodnej konsystencji, nie lepiącej się
do rąk, przenosimy się na oprószoną mąką
stolnicę. Tu zaczyna się męczarnia ciasta i
kucharza. Zaginamy ciasto wielokroć do
„środka” następnie je rozwałkowujemy i znowu
zagniatamy, uzupełniając w razie potrzeby,
wilgotność lub mączność ciasta. Kiedy ciasto
pozytywnie zda próbę kinetyczną (należy w tym
celu, urwać kawałeczek ciasta i wylepić z niego
czteropromienną gwiazdę, a następnie rzucić
gwiazdą ze sporym przyspieszeniem o podłogę.
Jeśli się nie rozpłaszczy to jest prawie OK.)
należy je oprószyć mąką i zawinąć w foliowy
woreczek, a potem odstawić w ciemnym
miejscu (szafka kuchenna) na około dwie
godziny. Po tym czasie należy wyjąć ok. 1/3
ciasta, aby czekając na swoją kolej pozostała
część przesychała, rozwałkować z grubsza,
zagnieść i znowu rozwałkować lecz już na
grubość ok. 1,5-2 milimetrów.
Pozostawić do przeschnięcia (odwrócić
każdą stronę) i wykrawać szklanką, lub tym
czym kto woli, kółeczka na pierogi (moja śp.
Babcia Kasia nie wycinała kółek lecz odrywała
kawałeczki ciasta które niezwykle zręcznie
lepiła w kształtne kieszonki). Farsz wkładamy w
„wilgotną” stronę krążka. Wylepione pierogi,
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kładziemy na wrzącą, osoloną wodę, do której
też należy dolać odrobinę oleju. Po
odgotowaniu, pierogi, które nie wędrują na
talerze, przedziwnie wygłodniałych dzieci, kładę
na oczyszczonej stolnicy, która odpija wodę, a
nie przylepia pierogów, należy w porę je
odwracać. Po wyschnięciu pierogi nie lepią się i
nie trzeba ich kąpać w tłuszczu.

Przepis nr 2
 1 kilogram mąki torowej;
 2-3 szklanki przegotowanej ostudzonej
wody, lecz tyle ile trzeba;
 12-14 g soli (używamy kamiennej)
 2 czubate łyżki ugotowanych
zmielonych ziemniaków;

P.S.
Do pierwszej szklanki wody dolewanej
do wyrobienia ciasta można dodać odrobinkę
kurkumy lub szafranu (naprawdę odrobinę)
ciasto zyska ciekawy kolor i niepowtarzalny
smak lekko korzenny smak.

i

 1 wiejskie jajko.
Procedura wyrobienia ciasta jak wyżej,
lecz nie ma tu zwyczaju lub potrzeby
dojrzewania ciasta w ciemnicy. Od razu jest
godowe do użycia (podobno, gdyż trwają tu
teoretyczne spory).
Oba przepisy gwarantują ciasto cienkie,
wręcz transparentne, mocne lecz nie twarde,
czyli takie jak trzeba. Żeby radości oczekiwania i
czuwania było więcej, Beata, po zalepieniu
pieroga, jego brzegi zawija w tzw. ”warkoczyk”.
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PRZEPIS NA CHOINKĘ

Niestety radość Wigilijnego Drzewka często psuje ten fakt, że
niektóre gałązki wyrosły nie tak gdzie byśmy tego
oczekiwali i przez to w niektórych miejscach jest ich nadto,
a w innych świeci pustkami. Dużo lepszym sposobem od
co najmniej kilkunastu reklamacji jest użycie zgrabnej
wiertareczki, którą w brakujących miejscach należy
nawiercić stosowne otwory uzupełnione następnie
stosowną gałązką, przezornie zabraną z placu czy
ogrodniczego. Zarówno zwykła, świerkowa choinka jak i te
szlachetniejsze, bez uszczerbku dla swojej urody
przetrwają tyle ile trzeba.
(TM)
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