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Jan Paweł II nauczał,
że wolontariat w każdym
przypadku winien być
szkołą życia, zwłaszcza
dla ludzi młodych.
Przyczynia się
do wychowania
w kulturze, solidarności,
otwartości oraz gotowości
uczynienia daru
ze swoich uczynków. 

DZIEWCZĘTA z Zakładu
Poprawczego w Falenicy
mają wiele na swoim

sumieniu. Ich system wartości
został ukształtowany przez pato−
logiczne środowisko, w którym
się wychowały. Ponad 70 proc.
z nich popełniło przestępstwa
agresywne (według danych
z ostatnich czterech latach),
m.in. rozboje, wymuszenia roz−
bójnicze, umyślne podpalenia,
pobicia, ciężkie uszkodzenia
ciała, zabójstwa.

Mówią: „litość to zbrodnia”,
„urodziłam się aniołem, a szata−
nem umrę”, „urodziłam się, aby
czynić piekło”. Czy rzeczywiście
urodziły się po to, aby czynić zło? 

Po kilkudziesięciu latach pra−
cy z młodymi przestępcami sta−

nowczo twierdzę, że nie ma ludzi
zupełnie złych i straconych.
W każdym człowieku, a szczegól−
nie w młodym (nawet bardzo
zdemoralizowanym) jest wiele
dobra. Resocjalizacja polega
na jego odkrywaniu i rozwijaniu.
Jednym ze sposobów może być
wolontariat.

Dzieci są cudowne
Zaczęło się sześć lat temu. Na−

wiązaliśmy kontakt z Domem
Pomocy Społecznej „Na
Przedwiośniu” w Międzylesiu dla
dzieci głęboko upośledzonych. Po−
czątkowo dziewczęta odwiedzały
dzieci kilka razy w roku, świad−
czyły im usługi fryzjerskie.
Po roku przyjeżdżały
raz w tygodniu.
Do dziś pracuje tam osiem
naszych wolontariuszek.
Opiekę nad nimi sprawuje mał−
żeństwo wychowawców – Renata
i Dariusz Kołnierzakowie.

Na początku dzieci traktowały
dziewczęta z dystansem. Teraz
już na powitanie maluchy uśmie−
chają się, wyciągają ręce i krzy−
czą z radości. Wolontariuszki są
od 9.00 do 15.00. Przewijają,
karmią i bawią się z dziećmi.
Wychodzą na spacery. Tulą je,
całują, kochają.

Pytane o pierwsze wrażenia,
nie kryją, że widok tylu nie−
sprawnych dzieci był dla nich
szokujący. „Coś mnie odrzuciło” –
mówi jedna z nich, inne czuły
strach, niechęć lub tak wielkie
wzruszenie, że łzy napływały
do oczu. Jedna z dziewcząt
wspomina, że „zebrało jej się
na wymioty na skutek specy−
ficznego zapachu”. Mimo to
chciały tam pozostać. Wkrótce
przekonały się jak bardzo są
potrzebne. 

Zaprzyjaźniły się z dziećmi
w sposób szczególny. – Dzieci są
cudowne – mówi wolontariuszka.
– Nie tyle, co je polubiłam, ale
pokochałam jak własne rodzeń−
stwo. Niektóre dziewczęta są bar−
dzo delikatne, starają się nie wy−
różniać swojego ulubieńca, aby
inne dzieci nie poczuły się odrzu−
cone.

Moja kara
się skończy, a ich nie

Dziewczęta zaczęły porówny−
wać swoje życie do losu dzieci. –
One mają jeden wielki problem
– są przykute do łóżka lub wózka
do końca życia – opowiada jedna
z nich. – A my? My jesteśmy
normalne, mamy wszystko,

co chcemy, nasze kłopoty
są niczym w porównaniu z ich.

Pogodziły się i zaakceptowały
własny los. Wiele z nich doświad−
czało cierpienia, odrzucenia, bra−
ku oparcia. Teraz doceniają, że
mają wokół siebie życzliwych lu−
dzi, są zdrowe, mogą biegać, my−
śleć, uczyć się.

To już nie te same
dziewczęta

Praca z dziećmi dała im radość
i satysfakcję. Mówią, że są napeł−
nione szczęściem i miłością. Stały
się mniej nerwowe, bardziej
wrażliwe na ludzkie cierpienie.
Nie oceniają ludzi niepełno−
sprawnych jako mniej wartościo−
wych. – Dzieci są w zupełności
normalne, tylko po prostu upośle−
dzone – stwierdziła jedna.

Widocznym efektem pracy
w DPS jest wzrost samooceny
dziewcząt. Wiedzą, że potrafią
pomóc i są zdolne obdarzać
innych dobrem, czułością.
Są godne zaufania, skoro powie−
rzono im tak odpowiedzialne
zadanie. 

Rozwinęły się w nich cechy
macierzyńskie: wrażliwość,
czułość, cierpliwość, odpowie−
dzialność. Jedna urodziła

Nie urodziły się, aby czynić zło
Renata Kołnierzak (pierwsza od lewej) i wolontariuszki. Fot. archiwum
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Kuratorska służba sądowa
została ukonstytuowana
na mocy ustawy z 27 lipca
2001 r. o kuratorach
sądowych. Jej uchwalenie
było ukoronowaniem
wieloletnich starań
środowiska kuratorskiego
o unormowanie pragmatyki
zawodu w akcie rangi
ustawowej.

KIEDY w październiku
2000 roku, opracowany
przez środowisko kura−

torskie projekt ustawy został
przyjęty przez posłów, kuratorzy
stanęli przed wyjątkową szansą
uregulowania swojego statusu
zawodowego. Stało się to nie−
zbędne w sytuacji, gdy od dwóch
lat obowiązywała kodyfikacja
karna, nakładająca na kuratora
nowe obowiązki, a równocześnie
podnosząca go do rangi organu
wykonawczego, realizującego
i kontrolującego kary i środki
karne w środowisku życiowym
skazanego. 

Wizja
kurateli sądowej

Zadania kuratorów określono
w art. 1 ustawy o kuratorach są−
dowych (uks). Są to „określone
przez prawo zadania o charakte−
rze wychowawczo−resocjalizacyj−
nym, diagnostycznym, profilaktycz−
nym i kontrolnym, związane z wy−
konywaniem orzeczeń sądu” (art.
1). W tym lapidarnym zapisie ujęto
te czynności, których wykonanie
odróżnia kuratorów od innych orga−
nów postępowania sądowego. 

Zgodnie z ustawą, wyróżniamy
kuratelę rodzinną i dla dorosłych.
Obecnie jest to zorganizowana służ−
ba, kierowana przez kuratora okrę−
gowego i podporządkowana preze−
sowi sądu okręgowego. Warto
pamiętać, że wspomniane specjal−
ności kurateli istniały jako dwie

odrębne, przez blisko czterdzieści
lat.

Dopracowaliśmy się systemu
aplikacji, dwustopniowego samo−
rządu, skodyfikowanego etosu
i wewnętrznego systemu kontroli
przestrzegania jego zasad i reguł
profesjonalnych. W ten sposób na−
wiązujemy do najlepszych tradycji
i zasad profesji lekarskiej czy
prawniczej. 

Kuratorzy dla dorosłych spra−
wują dozór nad skazanymi, wobec
których: karę warunkowo zawie−
szono, zastosowano warunkowe
zwolnienie, warunkowo umorzono
postępowanie karne, orzeczono ka−
rę ograniczenia wolności, a także
wobec skazanych za przestępstwa
popełnione w stanie ograniczonej
poczytalności i na wniosek skaza−
nego. 

Ponadto kurator dla dorosłych
zajmuje się: organizowaniem i kon−
trolą kary ograniczenia wolności,
kontrolą okresu próby w spra−
wach, w których zawieszono wy−
konanie kary bez orzeczonego do−
zoru, utrzymywaniem kontaktów
ze skazanymi, którym udzielono
przerwy w karze, przygotowaniem
skazanego do zwolnienia z zakła−
du karnego oraz przeprowadza−
niem wywiadów środowiskowych
w postępowaniu przygotowaw−
czym i wykonawczym. 

Kuratorzy rodzinni sprawują
nadzór: w sprawach, w których sąd
ograniczył rodzicom władzę rodzi−
cielską nad ich małoletnimi dzieć−
mi, nad nieletnimi wykazującymi
oznaki demoralizacji lub dokonują−
cymi czynów karalnych oraz nad
osobami dorosłymi zobowiązanymi
do leczenia odwykowego. 

Do ich zadań należą też: okreso−
we kontrole warunków życia osób
małoletnich i pełnoletnich, nad któ−
rymi sąd ustanowił opiekę, współ−
praca z jednostkami pomocy spo−
łecznej w sprawach opiekuńczych
małoletnich umieszczonych w śro−
dowisku zastępczym, udział w usta−
nowionych przez sąd kontaktach
rodziców z dziećmi, przymusowe

odebranie osoby podlegającej wła−
dzy rodzicielskiej oraz umieszcze−
nie w rodzinie zastępczej lub pla−
cówce opiekuńczo−wychowawczej.
Odrębną dziedzinę stanowią czyn−
ności diagnostyczne na potrzeby
sądu rodzinnego, wykonywane w
drodze wywiadów środowiskowych
w postępowaniu przed sądem i w
postępowaniu wykonawczym.

Za dużo spraw

Kuratorska Służba Sądowa li−
czy 4 541 kuratorów, w tym kura−
torów okręgowych i aplikantów.
Zawodowcy współpracują z kura−
torami społecznymi (29 792).
Wszyscy pracują z ponad 800 ty−
siącami osób, wobec których sądy
karne i rodzinne prowadzą postę−
powanie wykonawcze. W rzeczywi−
stości mają ponad milion podo−
piecznych, gdyż trzeba uwzględnić
wywiady środowiskowe (526 749). 

Oznacza to, że kuratorzy prowa−
dzą za dużo spraw. Jak stanowi
rozporządzenie ministra sprawie−
dliwości z 9 czerwca 2003 r. w spra−
wie standardów obciążenia pracą
kuratora zawodowego, kuratorzy
rodzinni powinni zajmować się naj−
wyżej 100 sprawami. Tymczasem
na każdego z nich przypada prze−
ciętnie 109 spraw i ponad 167 wy−
wiadów rocznie. Natomiast w przy−
padku kuratorów dla dorosłych
standardem powinno być do 120
spraw, a w rzeczywistości jest 248,5
i 105 wywiadów środowiskowych. 

Pomimo tego, że jest więcej ku−
ratorów zawodowych dla dorosłych
(w ciągu trzech lat przybyło ponad
900), sytuacja nie poprawiła się,
ponieważ każdego roku wzrasta
liczba spraw o ponad 10 proc. Żeby
to zmienić, należy zracjonalizować
rodzaj i liczbę zadań oraz zdecydo−
wanie zwiększyć liczbę kuratorów
zawodowych, i to po ok. 500 etatów
w kolejnych kilku latach.  

dr Tadeusz Jedynak
zastępca kuratora okręgowego

w Sądzie Okręgowym w Słupsku

Tak niewielu dla tak wielu
dziecko niepełnosprawne,
którym teraz bardzo troskliwie
się opiekuje.

Pracownicy DPS, podsumowu−
jąc pięcioletnią współpracę, wy−
soko oceniają pracowitość wo−
lontariuszek, ich zaangażowanie,
kulturę osobistą, empatię, ciep−
ły i serdeczny stosunek do pod−
opiecznych oraz personelu. Są
chętne do pomocy i otwarte na
wszelkie wskazówki. Pracują bez
bezpośredniego nadzoru. Jak do−
tąd, nie zdarzyło się żadne na−
ganne zachowanie. 

Trwale zmienione?
Czy można jednoznacznie

stwierdzić, że wolontariat to sku−
teczna metoda resocjalizacji?
O tym w pełni przekonamy się
dopiero za kilka bądź kilkanaście
lat, kiedy wychowanki zakładu
poprawczego jako dorosłe kobiety
okażą się odpowiedzialnymi oby−
watelkami, pracownicami i mat−
kami, gdy w swoim środowisku
nie będą obojętne na krzywdę
ludzką. 

Moje doświadczenia wskazują,
że wolontariat przyczynia się do
socjalizacji osób nieprzystosowa−
nych społecznie. Niektórzy psy−
chologowie twierdzą, że praca na
rzecz innych pozwala zadośćuczy−
nić za popełnione wcześniej zło,
co powoduje zredukowanie
poczucia winy. I coś w tym jest.
Puentą niech będą słowa jednej
z dziewcząt, która opuściła
poprawczak: Taka resocjalizacja
w zakładzie dała mi wiele moż−
liwości na przyszłość i dziękuję
z całego serca tym, którzy udo−
stępnili mi tę drogę. 

« « «

Bazując na pozytywnych
doświadczeniach pracy w DPS
w Międzylesiu, pod koniec
ubiegłego roku falenicki zakład
poprawczy rozpoczął współpracę
z Pogotowiem Rodzinnym „Betle−
jem” oraz z ośrodkiem Monaru
dla bezdomnych w Szczypiornie.

Romuald Sadowski 
dyrektor Zakładu

Poprawczego w Falenicy
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