Kuratorska wizyta w Wielkiej Brytanii

We wrześniu tego roku wspólnie z kolegami kuratorami z Dorotą Wróblewska z Sądu
Rejonowego w Kościanieoraz z Michałem Szykutem z Sądu Rejonowego z Lęborka miałam okazję
zapoznania się z angielskim systemem probacyjnym w ramach polsko – angielskiej wymiany kadry
kuratorskiej. Czas spędzony w Shefild to czas bogatych doświadczeń zarówno zawodowych jak i
towarzyskich. Po dwóch tygodniach pobytu w domu rodzinnym Państwa Hurstów mogę śmiało
powiedzić, że stali się moimi przyjaciółmi. David Hurst przybrał rolę przewodonika po Anglii.
Celem mojej wizyty było zapoznanie się z angielskim systemem probacyjnym. I tak,
pierwszego dnia David Thomas przedstawił nam strukturę kurateli angielskiej, w tym biuro
kuratora okręgowego oraz zaprezentował nam zarys pracy kuratora. Nastęnie wszyscy razem
udaliśmy się zwiedzać Hostel w Norfolk Park i poznaliśmy reguły, zadania i spsób funkcjonowania
hostelu. Tego samego dnia udaliśmy się do West Bar do biura Davida celem poznania zespołu, w
którym pracuje David. W skład zespołu wchodzi policjant, pielęgniarka, psycholog, pracownik
socjalny, pracownicy odpowiedzialni za kontakt z sądem. David pokazał mi pokoje przeznaczone
do indywidualnych rozmów ze skazanymi. Zapoznałam się z pacą kuratora zajmującego się grupą
przestępców wysokiego ryzyka. Analizowaliśmy akta wykonawcze. Najciekawszym punktem było
zapoznanie się z programem komputerowym OASy`s, który zawiera pewny zakres informacji na
temat wszystkich skazanych. Program ten stanowi szeroką bazę infromacyjną na temat skazanych,
która jest na bieżąco modyfikowana o nowe informacje. W związku z czym każdy uprawniony ma
dostęp do aktualnej informacji na temat skazanego.

Miejsce pracy kuratora angielskiego
Zgodnie z moimi zainteresowaniami David Hurst zorganizował mi cały dzień z
angielskimi psychologami zajmującymi się pracą z grupą. Była to doskonała okazja na wymianę
zdań, poglądów, opinii, okazja na zapoznanie się z zakresem obowiązków psychologa w angielskim
systemie probacyjnym. W Shefild funkcjonują szeroko rozbudowane i profesjonalne programy
edukacyjno – korekcyjno – terapeutyczne, w tym znany nam program dla sprawców przemocy
domowej, program dla sprawców przestępstw seksualnych, program dla osób uzależnionych od

narkotyków, program dla sprawców przestępstw drogowych. Pomieszczenia, w których odbywają
się zajęcia gruowe są monitorowane a sesje nagrywane na kasety. Moim zdaniem wykorzystują oni
swoje psychologiczne umiejętności oddziaływania na drugiego człowieka w sposób imponujący a
praca z grupą, przynosi oczekiwane rezultaty prospołeczne.

Frank i Mary Pratley przed budynkiem, w których odbywają się zajęcia grupowe
Na wieczornym przyjęciu w mieszkaniu psycholog Mary Pratley miałam czas na
podzielenie się z innymi psychologami wrażeniami z dotychczasowego pobytu w Anglii. Wieczór
ten pełen wrażeń stał się okazją do zawarcia mniej oficjalnych znajomości i przebiegał w
przyjacielskiej atmosferze.
Kolejnego dnia zapoznaliśmy się ze sposobem wykonywania kary ograniczenia
wolności. Po dokonaniu wstępnej diagnozy w zakresie zdolności i umiejętności zawodowych,
skazani są kierowani do określonych pacówek i do prac zgodnych z ich kwalifikacjami. Dla
skazanych jest to doskonała okazja do podnoszenia umiejętności zawodowych pod okiem
wykwalifikowanych nauczycieli. Prace społeczne wykonuje się m.in. w takich instytucjach jak
domy opieki dla osób niepełnosprawnych, kościoły, domy dla osób starszych. A oto widoczne
efekty pracy:

Ogród wykonany w ramach kary ograniczenia wolności

Z żoną Davida - Jane Hurst, która jest również kuratorem a wykształcenia
psychologiem, spędziłam jeden dzień pracy w biurze. Pokazała mi jak wygląda typowy dzień pracy
kuratora angielskiego. Razem z Jane zabraliśmy się do pracy. Zapoznaliśmy się z aktami sprawy, w
których należało sporządzić wywiad. Następnie uczestniczyłam jako obserwator w rozmowie z
podopiecznym w pokoju rozmów oraz uczestniczyłam w wypełnianiu ankiety OASy`s w jednej ze
spraw karnych i razem szacowalismy ryzyko.

Pokój rozmów
W ramach zapoznawania sie z angielskim systemem prawnym razem z Dorotą i jej
partnerką Reachel udaliśmy się do Sądu Okręgowego. Uczestniczyliśmy w wokandzie
wykonawczej i karnej. Podczas lunchu w towarzystwie sędziego, prawnika, kuratorów sądowych i
innych pracowników sądu toczyliśmy dyskusję na temat polskiego i angielskiego systemu
prawnego, na temat roli kuratora w sądzie. Poczynione porównanie obu systemów pozwoliło nam
stwierdzić, że znacznie się one od siebie różnią.

Spotkanie w Sądzie Okręgowym.
Ostatniego dnia razem z Dorotą i Michałem udaliśmy się na zwiedzanie prywatnego
więzienia w Doncaster, w którym przebywały osoby tymczasowo aresztowane i skazane. W tym
olbrzymim więzieniu spotkaliśmy się z grupą kuratorów, pracujących na terenie zakładu. Rola jaką
pełnią to przede wszystkim przygotowanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego. Z
angielskimi kuratorami mieliśmy kolejna szansę na wymianę informacji, na podzielenie się

doświadczeniem zawodowym.
Po wstępnym rozpoznaniu pracy angielskiego kuratora przyszedł czas na reflekscję.
Idea pracy kuratora angielskiego i polskiego jest taka sama. Nasi angielscy koledzy dysponują
odmiennymi środkami i metodami pracy. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ kultury, edukacja,
religia, obyczajowość, postawy, poglądy czy opinie. Choć gdy zaczniemy przyglądać się bliżej
jednostce, wówczas różnice te zaczynają się zacierać. Chciałoby się zadać pytanie, który system
pracy jest skuteczniejczy i bardziej efektywny i na jakiej podstawie dokonać takiej oceny.
Pozostawiam pytanie bez odpowiedzi.
Czas spędzony w Anglii to nie tylko praca, to również przyjęcia towarzyskie, bankiety i
atrakcje kulturowe. Już pierwszego dnia razem z Jane Hurst i kuratorami udaliśmy się do Gali
Bingo, gdzie zapoznano mnie z zasadami gry bingo. Następnego dnia Jane, David i ja udaliśmy się
do Lyceum Theatre na sztukę teatralną pt. "The Hallow" Agatha Christie. Innego wieczoru razem z
całą grupą polskich kuratorów uczestniczyliśmy w bankiecie pożegnalnym Heather Harker
Kuratora Okręgowego z uwagi na jej wyjazd do Australii.

Pożeganlny Bankiet Heather Harker w Ogrodzie Botanicznym w Shefild
Wspólnie z rodziną Hurstów trzy dni spędziliśmy w przepięknej miejscowości –
Ambleside, która jest częścią Lake District. To drugie miejsce po Tatrzańskich Górach, gdzie można
podziwiać magię natury i zachwycać się niezwykłością malowniczych gór i jezior. W drodze
powrotnej z Ambleside do Shefild udaliśmy się do Rezerwatu LadyBower słynną drogą zwaną
Snake Street.
Któregoś popołudnia Jane, David, Elithabeth – córka pp.Hurstów i ja udaliśmy się
wspólnie na zwiedzanie zamku Chatsworth House, zwiedzanie komnat zamku pozwoliło choć w
części odtworzyć historię tego miejsca. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie ogrodów w
angielskim stylu.

Angielski ogród w Chatsworth.

Razem z Davidem udaliśmy się również na zwiedzanie Londynu, zaczęliśmy od Big
Bena, poprzez Hause of Parlament, nastęnie London Eye, spojrzeliśmy na najsłyniejszą ulicę –
Downing Street, dotarliśmy do Nelson`s Column i Horse Guards Parade. Następnie spacerując
wzdłuż Jame`s Park dotarliśmy do Victora Palace i Buckingham Palace. Zwiedziliśmy St.Paul`s
Cathedral, The British Museum i dotarliśmy do Tower Bridge. Był to wyczerpujący dzień a
zarazem bardzo niezwykły i ciekawy dzień pod względem turystycznym.

Big Ben w Londynie
Bardzo serdecznie dziękuję Kuratorowi Okręgowemu Irenie Szostak i Prezesowi
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Piotrowi Burczykowi za możliwość brania udziału w wymianie
polsko – angielskiej kadry kuratorskiej. Ponado bardzo serdecznie dziękuję Dorocie Wróblewskiej
oraz Michałowi Szykutowi za miło spędzony czas i godne reprezentowanie kurateli polskiej w
Anglii.

