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Sustaining and nurturing hope
in a mediation process
Conflict is a result of bad behavior and choices individuals or groups earlier made in relationships with others in families or society. It
is also a symptom that some thing wrong is
happening or is about to happen that need adequate attention. Unfixed disputes have always
left the debris of broken heartedness seemingly marooned in a desert of helplessness and
despair because of frustration, which is heralded, into our lives.
This state of despair is manifested in a situation of unhealthy kinds of human or interpersonal interactions where there are evidences of
competition, marginalization, mistreatment
and insensitivity to others needs and values.
However, the "silver linen" is that conflict in itself might not be too bad if channeled appropriately. In most cases what people in conflict
are weeping over, might equally turn out to be
what they will be rejoicing over tomorrow.
Conflicts could be transformed into fertilizers
for the seeds of peace and harmony in the society, lives and families if well harnessed..
In conflict resolution individual and groups
behaviors changes often like the proverbial
"weather cock". No mood is predominant, meaning that disputants will react to problem differently. Often parties' blind folded by their opposing views, interests and positions do not
recognize chances and possibilities that abo-
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und for resolution, except fighting it out with
their opponents to win at all cost. What parties
needed most in this dark journey through the
tunnel of conflict is a sort of inspired awareness to change direction to new self-realization, a condition of mind that will help them
to change their perceptions and behavior. In
addition, the awake-ness that inspires disputants to change course in dispute is Hope.
This article is an attempt to understand how
"hope" influences a mediation process; by
using, Snyder's (1991, 2002) hope theory. If
we understand this, we shall save disputants
from unnecessary misery that accompany
unresolved conflicts, and as well help mediators design an effective process that nurtures,
and sustain hope as a platform for peace
among individuals or groups in conflict. However, we believe that more research should be
done to find out how to sustain hope in individuals and groups during a mediation/conflict
resolution process.

Understanding hope therory
Historically, hope phenomenon has attracted the attention of early writers and philosophers. The importance of hope was evident
and equally promoted in the early evangelical
activities of St. Paul the Apostle in his letters
to Christian believers. In his letter to the Ro-
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mans, the Apostle described hope as some
thing that is not seen but we keep on "waiting
for it with endurance". Historical writers in the
early Judeo-Christian tradition in the past centuries placed hope as one of the important values of Christianity along side with faith and
charity (see Gravlee G. Scott, 2000: 461-2)
For example, Aristotle mentioned hope and
hopefulness in several context but perhaps in
his discussion of courage (Scott 2000). Later
Christian missionaries like Martin Luther followed the doctrines of their predecessor to up
hold hope dearly while emphasizing love and
spiritual cleanliness (see also Snyder, 2002).
However in a situation where all hailed hope as a virtue others where abhorring it. For
example, Sophocles portrayed hope as a human foible that only serves to stretch out suffering. Toeing this line was Plato who criticized those counting on hope for life describing
it as a "foolish counselor". Another ancient
philosopher Euripides referred to hope as
a "curse upon humanity". In his own thinking
Francis Bacon went a bit further by describing
hope as "a good break fast, but bad supper" (as
cited in Snyder, et al 2002).
Additionally, Scholars (Vroom, V. 1964; Fry,
2003) of the "expectancy theory" seem to have
borrowed leaf from Apostle Paul's "unseen"
idea of hope. According to Fry, (2003) "hope is
a desire with expectation of fulfillment... It is
a firm belief in some thing for which there is
no proof, believing that, "what is desired and
expected will come to pass" (712-3).
While these diverse opinions about hope
will remain, later years have witnessed the
growing belief in the power of hope to bring
about transformation in societies and individual lives. In a bold step towards conceptualizing hope, Snyder understands hope as "a cognitive set that is based on a reciprocally derived sense of successful (a) agency (goal-directed determination) (b) pathways (planning of
ways to meet goals)" (Snyder, et al., 1991;
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571). Deductively, human behavior is aimed at
achieving a particular set goal, and needed some thing more than pathways to bring goals to
fruition. Nevertheless, goals may be either approaches or avoidance in nature, and they may
range from easy to seemingly impossible"
(Gum and Snyder, 2002) goals.
The Scholar (Snyder, 2000) has created
a hope-scale claiming that, "higher as compared to lower hope people have greater number
of goals, have more difficult goals, have success at achieving their goals, perceive their goals as challenges, have greater happiness and
less distress, have superior coping skills, and
report less burn out at work (Snyder, 1995:
357-8)."
Furthermore, Snyder discovered that high
hope people maintain their agency and pathways when confronted with difficulties, such
as an obstacle to achieving a desired goal, while low-hope individuals will abandon their goals. Snyder's theory is also premised on the cognitive assumption regarding goal achievement and beliefs "that one has the abilities to
pursue goals and face obstacles, in contrast to
other measures of hope that are conceptually
different from hope" (Gum and Snyder, 2002:
884).
As far as mediation process is concerned understanding the hope phenomenon and how to
guide disputants through the pathway of realizing their goals, and depart from conflict behavior is paramount herein. It is our argument
that parties who are committed to resolve their differences peacefully are likely inspired by
the power of hope and as a result predisposed
to restoring strained lines of communication
and relationships. If mediators understands
the conditions that inspires and motivates disputants towards this "pathway thinking' (Hope), they will be able to devise strategies to sustain this energy component to use the pathways to bring about healing and transformation effect in a conflict situation.
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The take-away being that it might not be
enough for parties or individuals to possess
ideas ("pathways") on how to address a conflict
but what is also necessary for the ideas to be
effective is "agency thinking" in the form of
commitment or courage and affection. In this
vein Michael Basch (1988: 66-7), a psychotherapist offers a plausible insight stating that
"the affect attached to a particular goal moves
a person to engage in behavior that that will
fulfill or reach it". Our commitment and endurance forms the gateway to Hope. Individuals
and groups embedded in conflict, and other
problem often takes bold steps towards peaceful resolution of conflicts in order to reach anticipated goals. Moreover, the amount of "energy thinking" (faith, courage, and determination) determines how successful and hopeful
their endeavor towards healing the wounds of
conflict will be.

Synergy between hope and conflict
Conflicts of any kind have not made lives of
many enjoyable. Instead it has lead many towards the path of destructiveness and "meaninglessness. " A condition of life to which
one feels that life is not meaningful and devoid of any emotional sense, that at least some of
the issues and demands posed by living are not
worth investing energy in. This situation of
hopelessness only will exacerbate conflict because both the perceived ways and energy
thinking that will lead to change of heart is
blocked by negative emotions. In a situation of
conflict, lack of hope is likely to militate against any decision to resolve problem satisfactorily especially if the desired goal of a party is
win-lose out come. Hence, the argument that
lack of hope increases the probability of conflict while the presence of conflict signifies absence of hope in finding creative solutions.
Hope as a great dynamo motivates archenemies to take steps towards peaceful resolution
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of conflict even when they might not be eager
to do so. Even while individuals or groups continue to fight or quarrel among themselves within, some of them are eagerly anticipating for
extrication from the conflict especially when
the toll is becoming higher and unbearable.
This inner stimulation to make peace is akin to
the "hope that is not seen" and has the propensity to transform lives and conflict. Cognizant
of Hope synergy to conflict, we posit that individuals instinctively awaken by hope, are more
likely to be creative in finding alternatives
(Snyder, 2002) answers to their dispute if they
come to mediation. This is because these individuals will react differently, and is able to make choices that they feel might be appropriate
to satisfy their demands and still be able to understand the needs of the other party. Nevertheless, individuals lacking these pathways of
hope are more attracted to seek redress in
either fighting or resorting to adversarial
steps, such as taking opponents to the law court for redress. Oblivious of the fact that such
adversarial step will not address issues underlying conflicts satisfactorily. Adversarial steps
bring short-term comfort to a party but will leave the conflict flames still burning, with disrupted relationships and communication
links. Good relationships and communication
are prerequisites for peacemaking because of
their propensity to fuel conflict.
Those embedded in conflict experience great pain, material and human loses that blocks
the perception of hope and pathways for resolving conflict. The parties will not quickly give
up fighting until one of them become instinctively stimulated to change persistent negative
and cognitive perception of the other. Hope
during conflict is awoken when disputants
start sharing vulnerability and decreasing will
to continue the conflict. They are inspired by
hope towards alternative dispute resolution,
when their goal is to make peace. In addition,
when this happens the dramatic change of at-
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titude that has taken place, brings about hope
of a better future, capable of restoring strained
relationships.
In literature, goals are realizable only with
the help of "agency thinking" (Snyder, 2002)
such as faith (Fry, 2003: 693) determination,
endurance and vision. In a mediation process
parties who fueled their goals and desire with
strong agency thought like endurance are more likely to remain committed to resolving conflicts. In this vein, disputants must come to
the mediation table with a vision and courage
to dialogue and listen to each other rather than
seeking who may be right or wrong. In other
words, pathways combined with agency thought ignites the dynamo that heals and transforms conflict. Such transformation or change
is possible by the intervention of a third party
mediator who has the necessary skills needed
to help disputants defuse their emotions and
find creative ways to resolve underlying problem. Conflict is undoubtedly inevitable in
a condition of hopelessness and lack of creative ideas or pathways to address contentious issues. Like in the medical profession, a sick person will seek the advice and treatment from
a medical doctor, while in conflict resolution
disputants willing to resolve their conflicts will
meet a mediator. By training mediators are
equipped with the necessary skills and strategy that will help parties restore strained relationships and broken links of communication
that fuels animosity. However, for the kind of
hope that heals the wound of the past to be
ignited in the participants, mediators should
sharpen and use their professional skills efficiently and more ethically to nurture endurance on the route of a desired goal.

Sustaining hope in mediation process
The way of awakening hope in parties during a mediation process is yet unknown to
professionals in conflict resolution. More so,
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this is posing great concern to conflict mediators and social professional helpers today. If
we are able to discover this, we shall save people from untold pain and losses which conflict brings to many homes and societies.
Mediation as one of the strategies of conflict
management is a process of "facilitated negotiation among two or more parties, assisted by
a third party neutral, to resolve disputes, manage conflict, plan future transactions or reconcile interpersonal relations and improve
communications" (Menkel-Meadow, 2001: p.
X111).
Disputants come to the mediation table
with baggage of their needs, values and emotions, and even in some cases, suggestions of
how they feel the conflict will be resolved. In
essence, the practice of mediation is about the
choice of strategic behavior that mediators believe will facilitate the type of outcome they seek to achieve (Brett, J. M., R. Driegh., and Shapiro, D. L., 1986: 281). Moreover, in literature,
it is observed that most constructive solutions
to intense conflict situations are those resulting from intrinsically motivated efforts by disputants to creatively discover satisfactory solutions to their problem.
Ideal places to generate and sustain hope in
parties will e the pre-negotiating template.
This is referred to as "the time and tasks apart
from negotiation that have the purpose of beginning, sustaining, and nourishing a peace
process by changing relationships and paving
the way for negotiation or other peaceful steps
to resolve conflict. " (Saunders, Harold 1996:
419). At this level of mediation, stakeholders
separately talk to the mediator about their interests, demands and fear. If properly harnessed, the parties who have blocked pathways
because of conflict will see rays of hope as they
try to change their differing perception about
the conflict and the other.
A mediation process that is capable of sustaining and nurturing hope in individuals or
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groups is such that is well structured and organized in an unfettered environment acceptable
to all stakeholders, guaranteeing a climate for
dialogue where indications of power imbalance (Bercovitch Houston, 2000) among parties
is resolved so that participants can air their
views without any fear or domination. The
preference of pre-negotiation template is that
it will not only raise the desired hope of ending
conflict, but also might help parties see other
creative ways that can change relationships
and restore respect and trust required for peaceful coexistence.
Separately discussing issues with the participants in a caucus or pre-negotiation sessions
before the joint meeting, offers them a vent for
their baggage of negative emotions which is
necessary for confidence building and trust
among stakeholders.
Emotions are powerful, and negative emotions that disputants bring along with them to
mediation could be destructive if not properly
managed and stemmed earlier. Our emotions
are triggers of conflict and it obscures all efforts to see "pathways" or hope in resolving disputes. What this mean is that for hope to be
inspired we must resist all negative emotions
which handicaps us from seeing constructive
ways of dispute resolution. Neutral third party
mediators could come to rescue here armed
with relevant skills to create fertile ground
that will germinate ideas to reach a particular
desired goal.
To nurture and sustain hope that leads to
conflict resolution empathic listening and effective communication acumen should be used
by mediators and other practitioners to manage the process. Armed with these skills, mediators are capable of diffusing fear, suspicion,
and ill feeling that parties might be nursing
against each other. Hope grows in the mind of
individuals with the right thinking faculty. And
by changing the way parties think about each
other, relieves them from bad attitudes, beha-
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vior and mindsets that blocks the vision of seeing the light in the tunnel.
In literature, having pathways or ideas on
how to resolve a problem might not be enough
for sustenance of hope in peacemaking. Our
creative proposals and goal requires thought
energy to nurture (see Snyder, 1995) hope and
keep it alive in stakeholders. In this vein, a successful mediation is capable of sustaining hope
in parties or individuals if it is grounded in endurance, faith, self-will, courage and optimism. Hope is some thing not seen but pursued, and the drive on attaining our desired goals requires some endurance and faith, which
fuels our commitment to reach understanding
with the other in dispute resolution process.
When mediation is at the brink of impasse,
and stakeholders seem to lose hope, the spirit
of endurance and self-will motivates them to
stick a bit longer with expectation that their efforts will yield satisfactory result.
Contrastingly, in adversarial environment, it
is highly unlikely that parties are groomed to
have hope in a process tailored to favor one side and keep tears on the eyes of the other. In
arbitrary or court processes parties have no opportunity to participate fully, and at the end it
produces a win-lose situation, further deepening hatred and animosity among disputants.
A well facilitated mediation process is capable of generating, hope, creativity and design
to reach a mutually agreed solution to a problem. Individuals who have many creative ideas (pathways) to a problem have hope. The
glaring light of hope is evident from the road
map of conflict resolution drawn and jointly
produced by stakeholders without any much
interference from a third party.
Hope creates a transforming effect on individuals in conflict when the awakening that
calls for change in perception is experienced.
This moment of awakening could be differently experienced individually. However, individuals experiencing conflict of any kind could
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glimpse at the ripe moment of hope by constant self-observation, discarding misperception that there is no light in the dark tunnel,
remain creative and embracing positive thoughts of hope. Overall, sustaining hope in in-

dividuals after long drawn conflict will not be
successful without a hope-mediator, armed
with creative pathways, distinct goals and
commitment to help disputant exit their conflict environment for better life.
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– mediacja najlepszy sposób na konflikt
Jolanta Jurkiewicz, Tomasz Trajdas
„Mediacja – most porozumienia”
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Wykorzystanie mediacji
w procesie wychowania
Wprowadzenie
Wychowanie jest procesem spo³ecznym,
a proces ten jest zjawiskiem dynamicznym, polegaj¹cym na dokonywaniu zmian w zachowaniu. Wychowanie jest tak¿e w pewien sposób
motywowane, a motywy te mog¹ byæ zarówno
zewnêtrzne np. przez typ kultury, ró¿ne instytucje, jak równie¿ wewnêtrzne – samomotywacja.
W rzeczywistoœci polskiej proces wychowania uleg³ wielkiej dynamizacji. Dynamika ta zosta³a wywo³ana transformacj¹ jaka dokona³a
siê w Polsce na pocz¹tku lat 90 i trwa po dzieñ
dzisiejszy. Obecnie dynamika ta jest tak¿e inspirowana wejœciem Polski w struktury Unii
Europejskiej, co tak¿e prowadzi do szerokich
zmian w tym zakresie.
Transformacja i wejœcie Polski do UE postawi³o ludzi w nowych uk³adach spo³ecznych
w porównaniu do poprzedniego stanu. Pojawi³y siê nowe formy relacji, kontaktów miêdzyludzkich, kontaktów z ró¿nymi, nowymi instytucjami, z kultur¹.
Niew¹tpliwie te¿ w sposób znacz¹cy odbi³o
siê to na zachowaniu m³odzie¿y, bowiem inne
s¹ obecnie ich pogl¹dy i zachowania, zmieniaj¹
siê tak¿e kategorie spraw wp³ywaj¹cych do wydzia³ów rodzinnych i nieletnich s¹dów rejonowych. Zmiany te skutkuj¹ wzrostem przestêpczoœci wœród nieletnich. Znaczny odsetek pope³nianych przez nich czynów, nacechowany
jest przemoc¹ i agresj¹, które nie maj¹ ¿adnego uzasadnienia w przebiegu zajœcia.
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Du¿a liczba spraw, które s¹ przedmiotem
rozpoznania s¹dów rodzinnych i nieletnich,
wynika z reakcji szko³y na niew³aœciwe zachowania m³odzie¿y. Przedstawiciele szkó³ zawiadamiaj¹ s¹dy rodzinne nie tylko o braku realizacji obowi¹zku szkolnego przez uczniów, lecz
tak¿e o czynach karalnych pope³nianych przez
nich w szkole. Analiza tych spraw wskazuje na
to, ¿e polska szko³a nie jest wolna od przemocy. Powsta³a sytuacja zmusza wszystkie zainteresowane œrodowiska do szukania rozwi¹zañ,
które mog³yby ograniczyæ to niepokoj¹ce zjawisko.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zarówno s¹d, jak
i szko³a powinny skorzystaæ z istniej¹cych
mo¿liwoœci i uregulowañ prawnych, aby znaleŸæ sposób na zmianê postaw tych nieletnich,
którzy nie poddaj¹ siê ¿adnym regu³om, neguj¹ wszelkie wzorce zachowañ, s¹ zdemoralizowani. Nale¿y stwierdziæ, ¿e minê³y ju¿ czasy,
kiedy represja uznawana by³a za najlepszy sposób osi¹gania celów wychowawczych. Nasuwa
siê tu równie¿ wniosek, ¿e profilaktyka przestêpczoœci powinna siê zacz¹æ od najwczeœniejszych lat w celu wytworzenia ju¿ w dzieciach
odpornoœci na wp³ywy patogennego otoczenia.
Nad wymiar trafne wydaje siê wiêc zadnie
Znanieckiego, "przygotowanie jednostki do
udzia³u w ¿yciu spo³ecznym polegaæ winno
przede wszystkim na tym, aby jednostka ta
wprawia³a siê w uczestniczeniu w takich d¹¿eniach zbiorowych, których realizacja przynieœæ
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ma korzyœci nie tylko tym osobnikom, którzy
d¹¿enia te podzielaj¹, nie tylko grupie, z tych
osobników z³o¿onej, ale i innym poza obrêbem
danego zrzeszenia".1
Szanse takiego radzenia sobie z problemami
daje w³aœnie – mediacja, której celem jest rozwi¹zanie konfliktu, z poszanowaniem jednostki, jej praw do samostanowienia, wypowiadania siê, wyra¿ania uczuæ.
Nasuwa siê wiêc pytanie: Jak lub co mo¿emy
w tym zakresie zrobiæ?

Pomóc zrozumieæ
Dyrektyw¹ przewodni¹ ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich jest dobro nieletniego. Z art. 3 par. 1 ustawy wskazuje, ¿e "w sprawie nieletniego nale¿y siê kierowaæ przede
wszystkim jego dobrem, d¹¿yæ do osi¹gniêcia
pozytywnych zmian w osobowoœci i zachowaniu
nieletniego oraz zmierzaæ, w miarê potrzeby, do
prawid³owego spe³niania przez rodziców i opiekuna ich obowi¹zków wobec nieletniego,
uwzglêdniaj¹c przy tym interes spo³eczny".2
Pomimo nie represyjnego charakteru przywo³anej ustawy – wœród specjalistów zajmuj¹cych siê problematyk¹ nieletnich przewa¿a
przekonanie o koniecznoœci ostro¿nego korzystania z mo¿liwoœci przewidywanych t¹ ustaw¹
i unikania wszczynania postêpowania s¹dowego w sprawach nieletnich, je¿eli cele wychowawcze mo¿na osi¹gn¹æ w inny sposób. Z ka¿dym postêpowaniem s¹dowym ³¹czy siê bowiem niebezpieczeñstwo stygmatyzacji nieletniego w jego œrodowisku jako "przestêpcy",
"zdemoralizowanego", "o z³ych sk³onnoœciach"
itp., co wywiera skutek przeciwny od zamierzonego, niekiedy wrêcz wpychaj¹c nieletniego
w rolê zgodn¹ z tymi okreœleniami. Z tego te¿
powodu wa¿ne jest rozwa¿enie, czy mo¿na
wp³yn¹æ na zachowanie nieletniego bez koniecznoœci ingerencji s¹du, czy mo¿na rozwi¹zaæ konflikt bez odwo³ywania siê do œrodków
prawnych.
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Niejedna osoba zada tu pytanie: Dlaczego,
skoro S¹d powo³any jest do rozstrzygania
spraw spornych, oceniania zgromadzonego
materia³u dowodowego i na jego podstawie
wydawania wyroków.
W mojej kilkuletniej pracy w charakterze
mediatora ds. nieletnich niejednokrotnie konfrontowa³am siê z sytuacj¹, która na pierwszy
rzut oka wydawa³a siê jasna i klarowna, a w rezultacie by³o zgo³a inaczej. Przytoczê tu sytuacjê, gdzie dosz³o do bójki pomiêdzy nieletnimi, gdzie sprawca by³a osoba w rzeczywistoœci
wyœmiewana i przezywana przez rówieœników.
W tej m³odej osobie narasta³o poczucie odrzucenia nie tylko przez grupê rówieœnicz¹, ale
i nauczycieli – bowiem nikt nie chcia³ go wys³uchaæ, w rezultacie w akcie desperacji, sam
wymierzy³ sprawiedliwoœæ.
Uwa¿am te¿, ¿e S¹d nie jest najlepszym
miejscem do podejmowania dzia³añ wychowawczych. Wp³yw na taki stan rzeczy ma atmosfera, która tam panuje, pewna sztywnoœæ,
oficjalnoœæ, koniecznoœæ stosowania procedur.
Utrudnia to nawi¹zanie kontaktu z nieletnim,
a w konsekwencji mo¿e prowadziæ do wyboru
niew³aœciwego œrodka wychowawczego. Jakie
miejsce bêdzie wiêc w³aœciwe.
Wg mnie wybór szko³y jest najlepszym miejscem, poniewa¿ jest to miejsce, w którym m³odzi ludzie spêdzaj¹ wiêkszoœæ czasu. Zdobywaj¹
tam nie tylko wiedzê, ucz¹ siê tak¿e wielu zachowañ, kszta³tuj¹ w³asne relacje z drugim cz³owiekiem. Coraz czêœciej jednak szko³a staje siê równie¿ miejscem rywalizacji, która nie zawsze
przyjmuje w³aœciwy wymiar. Sukcesy i niepowodzenia szkolne wywo³uj¹ wiele negatywnych
uczuæ, takich jak: zazdroœæ, chêæ zemsty, odwetu,
niechêæ do drugiej osoby. To powoduje, ¿e m³odzie¿ zachowuje siê wobec siebie wrogo. Dochodzi do k³ótni, obmowy, wyœmiewania, z³oœliwoœci. Wystêpuje gwa³townoœæ, agresja, a konflikty
s¹ rozwi¹zywane za pomoc¹ przemocy.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nale¿y wyjœæ naprzeciw bezradnoœci m³odzie¿y wobec trudno-
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œci i konfliktów, w jakie popadaj¹ poprzez pokazanie, ¿e konfliktem mo¿na zarz¹dzaæ. Zrobimy to tylko wtedy kiedy pomo¿emy m³odzie¿y zrozumieæ przyczyny w³asnego zachowania,
a tak¿e przedstawimy jego negatywne skutki
dla drugiej osoby. Nieocenionym narzêdziem
mo¿e siê tu okazaæ metoda mediacji.

Có¿ to takiego – mediacja?
Idea mediacji jest od dawna znana i stosowana w œwiecie, zaœ pomys³ pracy z m³odzie¿¹
w zakresie rozwi¹zywania konfliktów bez przemocy wychodzi naprzeciw idei sprawiedliwoœci
naprawczej. Uwa¿am, ¿e mediacja jest doskona³ym, alternatywnym sposobem reagowania
na niepo¿¹dane zachowania nieletnich. Jest
dobrym narzêdziem wychowawczym, które
mo¿e wp³yn¹æ na zmianê zachowania i postaw
nieletnich, tworzy tak¿e dobry grunt do zmiany osobowoœci m³odego cz³owieka.
Z mojego doœwiadczenia wynika, ¿e mediacjê
mo¿na wykorzystaæ w rozwi¹zywaniu takich
konfliktów, jak: poni¿anie, wyœmiewanie, przezywanie, ale te¿ problemy zwi¹zane z bójkami
w szkole, drobnymi kradzie¿ami, niszczeniem
przedmiotów nale¿¹cych do kolegów, czy te¿ bêd¹cych w³asnoœci¹ szko³y, naruszaniem nietykalnoœci cielesnej (uderzenie w twarz, kopniaki,
poszturchiwanie, popychanie). Mediacja daje
w mojej ocenie mo¿liwoœæ zrozumienia w³asnych czynów, uczy za nie odpowiedzialnoœci,
uwra¿liwia na uczucia i prawa drugiego cz³owieka, uaktywnia tak¿e spo³ecznoœæ szkoln¹.
Wprowadzenie do problematyki mediacji
rozpocznê od ustaleñ definicyjnych, po to, by
u³atwiæ zrozumienie cech charakterystycznych
dla tego procesu, pozwalaj¹cych na odró¿nienie go od innych form interwencji w konflikt,
prowadzonych przez tzw. trzeci¹ stronê, takich
jak rozstrzygniêcie konfliktu uczniów przez nauczyciela czy dzia³ania s¹du
Pierwszym z postawionych celów bêdzie nakreœlenie ró¿nic pomiêdzy pe³nieniem roli
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przez mediatora, nauczyciela czy te¿ S¹d. Zarówno sêdziowie, jak i nauczyciele, czêsto pe³ni¹ rolê trzeciej strony w konflikcie uczniów
z racji wykonywanego zawodu. Zrozumienie
wspomnianych ró¿nic jest wa¿ne, gdy¿ sêdziowie s¹ niejednokrotnie przekonani o tym, ¿e
ich dzia³alnoœæ ma charakter mediacyjny. Traktuj¹ prowadzone przez siebie dzia³ania pojednawcze pomiêdzy stronami jako praktykê mediacyjn¹, choæ w istocie próby doprowadzania
do pojednania mog¹ odbywaæ siê ró¿nymi drogami i jedn¹ z nich jest mediacja. Z kolei nauczyciele podejmuj¹cy siê pe³nienia roli mediatora mog¹ w praktyce doœwiadczaæ trudnoœci
w ustalaniu granic, pomiêdzy tymi dwoma formami interwencji, które wydaj¹ siê byæ bliskie.
Na przyk³ad, po osi¹gniêciu przez strony porozumienia, w okreœlonej sprawie mog¹ mieæ
chêæ "pójœcia dalej" w kierunku doprowadzenia
do zmian na poziomie indywidualnego zachowania ucznia. B¹dŸ te¿ w trakcie mediacji mog¹ odczuwaæ pokusê zamiany procesu mediacji
w pouczanie w celu wyzwolenia zmiany zachowania w uczniu, czy uczniach. Wyjaœnianie,
czym jest mediacja rozpocznê od podania jej
definicji.
Wg Pruitta przez mediacjê najczêœciej rozumie siê "poœredniczenie w sporze, maj¹ce na
celu pomoc (dwóm lub wiêcej) stronom
w osi¹gniêciu wspólnego porozumienia".3 Dla
mnie najbardziej precyzyjn¹, zawieraj¹c¹ wiêcej szczegó³ów, jest definicja podana przez
Christophera W. Moore'a. Autor ten stwierdza,
¿e "mediacja jest interwencj¹ w tocz¹ce siê negocjacje lub konflikt, podjêt¹ przez akceptowan¹ trzeci¹ stronê, która nie ma autorytatywnej
w³adzy pozwalaj¹cej na podjêcie decyzji rozstrzygaj¹cej spór lecz pomaga stronom w dobrowolnym osi¹ganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych"4. Definicja ta jasno okreœla rolê mediatora jako osoby niezaanga¿owanej bezpoœrednio
w spór, bezstronnej, bieg³ej w warsztacie kierowania konfliktem, ale tez nie ingeruj¹cej
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w sam przedmiot umów. Wg powy¿szej definicji to strony maj¹ podj¹æ wzajemne zobowi¹zania i byæ odpowiedzialne za ich dotrzymanie.
Do zadañ mediatora nale¿y: "u³atwianie komunikacji, pomoc w uœwiadamianiu praw ka¿dej
ze stron konfliktu, dostarczanie technik pomocnych podczas rozwi¹zywania sporu, formalne przewodniczenie sesjom, edukacja, wydobycie problemu przez oddzielenie emocji od
sytuacji konfliktowej, sprawdzanie realnoœci
propozycji, poszerzanie Ÿróde³ informacji poprzez kontakt z ekspertami, inicjowanie i kierowanie negocjacjami".5
Na przyk³adzie powy¿szej definicji wyraŸnie
widaæ, czym ró¿ni siê rola mediatora od roli sêdziego, czy nauczyciela. Moore okreœla mediatora jest niezale¿n¹ trzeci¹ stron¹, która nie ma
autorytatywnej w³adzy, pozwalaj¹cej na podjêcie decyzji rozstrzygaj¹cej spór. Ta cecha mediatora pozwala sêdziemu uzmys³owiæ sobie,
¿e pojednanie prowadzone przez s¹d, choæ
w za³o¿eniu zmierza do pogodzenia zwaœnionych stron sporu, nie jest jednak mediacj¹,
gdy¿ sêdzia ma prawo wp³yn¹æ merytorycznie
na rozwi¹zanie. I choæ sêdzia mo¿e prowadziæ
dzia³ania pojednawcze pomiêdzy stronami, to
jednak nie osi¹ga tego skutku przy pomocy
mediacji. Nie mo¿e byæ wg przedstawionej powy¿ej definicji mediatorem, poniewa¿ nie jest
i nie mo¿e byæ neutralny, gdy¿ jego rol¹ jest
strze¿enie zasad sprawiedliwoœci, zgodnych
z regu³ami prawnymi i rozwi¹zaniami zapisanymi w kodeksie, wspieranie strony s³abszej,
pokrzywdzonej, itp.
Z kolei wymóg pomocy stronom w dobrowolnym osi¹ganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych
pozwala nauczycielom podejmuj¹cym siê roli
mediatora uœwiadomiæ sobie granice interwencji. Mediator ma towarzyszyæ stronom sporu
i u³atwiaæ proces porozumienia poprzez redukcjê konfliktu i usprawnianie komunikacji. Zadanie nauczyciela polega natomiast na doprowadzeniu do zmiany w zachowaniu ucznia,
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która spowoduje osi¹gniêcie przez niego zamierzonego celu. Zadanie mediatora wydaje
siê byæ du¿o "skromniejsze", co nie znaczy ³atwiejsze. Nie polega ono na przeprowadzeniu
zmian w œwiadomoœci czy zachowaniu
uczniów rozwi¹zuj¹cych ich osobiste, czy relacyjne problemy. Mediator d¹¿y do uzyskania
obopólnej zgody stron w sprawie stanowi¹cej
przedmiot sporu, pomimo wstêpnych niesprzyjaj¹cych warunków, tj. negatywnych relacji uczniów, gniewu, du¿ego poczucia krzywdy,
wstydu.
Droga do osi¹gniêcia tego celu prowadzi poprzez pomoc w "odsuniêciu" na bok tych trudnoœci tak, aby doraŸnie nie przeszkadza³y
w rozwi¹zywaniu sporu. Oczywiœcie "ubocznym" skutkiem udzia³u w procesie mediacji
mo¿e byæ wzrost œwiadomoœci osoby uczestnicz¹cej w sporze i dokonanie zmian w swoim
sposobie porozumiewania siê ze œwiatem, czy
stylu rozwi¹zywania konfliktów. Doprowadzenie do takich zmian o trwa³ym charakterze nie
jest jednak pierwszoplanowym dzia³aniem mediatora. Jego zadania ograniczaj¹ siê do odsuniêcia na bok czynników zak³ócaj¹cych mo¿liwoœæ wypracowania wspólnej decyzji w tym
konkretnym sporze, tj. oddzielenie problemu
od emocji, które towarzysza konfliktowi.
Wydaje siê, i¿ w przypadku mediacji w szkole ma to szczególne znaczenie. Pozwala ka¿dej
ze stron konfliktu "zmierzyæ siê z problemem",
a to jest niezwykle istotne z punktu widzenia
wychowawczego. Jest bowiem, w mojej ocenie,
pocz¹tkiem procesu, w którym sprawca uœwiadamia sobie prawdziwe znaczenie swojego
dzia³ania, a pokrzywdzony czuje, ¿e nie zosta³
pozostawiony sam sobie dowie siê, dlaczego
sta³ siê ofiar¹ i bêdzie mia³ wp³yw na dalszy
przebieg zdarzeñ.

"5" zasad
"W procesie mediacji wa¿nych jest piêæ zasad:

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

1/2013 (nr 64)

Wykorzystanie mediacji w procesie wychowania
- zasada dobrowolnoœci (wola udzia³u obu
stron w procesie);
- zasada bezstronnoœci (mediator daje ka¿dej ze stron równe prawa, nie preferuje ¿adnej);
– zasada poufnoœci (mediator zachowuje
przebieg procesu mediacji dla siebie. Na zewn¹trz przekazuje tylko to, co zostanie uzgodnione i na co uzyska zgodê stron.);
– zasada akceptowalnoœci (osoba mediatora
jest bez zastrze¿eñ akceptowana przez obie
strony konfliktu);
– zasada neutralnoœci (mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie ocenia, nie
sugeruje rozwi¹zañ)"6.
Przestrzeganie tych zasad jest istotne, poniewa¿ daje obu stronom poczucie satysfakcji. Obie
strony konfliktu maj¹ poczucie satysfakcji proceduralnej – regu³y by³y od pocz¹tku znane i zapewni³y sprawiedliwoœæ i porz¹dek w czasie ca³ego procesu mediacji. Odczuwaj¹ tak¿e satysfakcjê merytoryczn¹ – sporna kwestia zosta³a
rozwi¹zana przy aktywnym udziale obu stron
i w sposób przez nie wskazany. Pojawia siê tak¿e satysfakcja psychologiczna – obie strony s¹
zadowolone, ¿e rozwi¹za³y spór. Czuj¹ siê lepiej
ni¿ przed rozpoczêciem procesu mediacji, bo
maj¹ poczucie "autorstwa" w odniesieniu do
osi¹gniêtego kompromisu. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jeœli obie strony konfliktu bêd¹ odczuwa³y zadowolenie psychologiczne, to bêdzie im ³atwiej zapomnieæ o ca³ej sprawie i skoncentrowaæ siê na sprawach bie¿¹cych.
W³aœciwie przeprowadzona mediacja pozwala w wiêkszoœci przypadków wypracowaæ
porozumienie, dziêki czemu konflikt zostaje
wygaszony. W przypadku prowadzenia mediacji rówieœniczych ³atwiej jest osi¹gn¹æ to porozumienie, poniewa¿ dzieci nie chowaj¹ d³ugo
urazy, wybaczaj¹ chêtniej ni¿ doroœli; czuj¹ silny dyskomfort, gdy s¹ w sporze.
Warto tez zauwa¿yæ, ¿e je¿eli uczniom uda
siê za³agodziæ konflikt pomiêdzy nimi, a tak¿e
wzrosn¹ ich kompetencje spo³eczne w zakresie
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rozwi¹zywania konfliktów, wówczas nauczyciele bêd¹ mogli zaj¹æ siê powa¿niejszymi sprawami wychowawczymi.

Program profilaktyczno-wychowawczy
"Mediacje w szkole"
Program "Mediacje w szkole" by³ odpowiedzi¹ na potrzeby nauczycieli i uczniów na
zwiêkszaj¹ca siê falê agresji w œrodowisku
szkolnym. Zapotrzebowania na taki w³aœnie
program profilaktyczny wynika³o z ankiet jakie
zosta³y przeprowadzone w szko³ach podstawowych, gimnazjach oraz szko³ach œrednich na
terenie miasta Piekary Œl¹skich w 2004 r. Powy¿szy program polega na pomocy uczniom
w rozwi¹zywaniu konfliktów, czy te¿ problemów zaistnia³ych miedzy nimi.
Program zosta³ skierowany do:
- uczniów
- wychowawców-nauczycieli
- uczniów-mediatorów
- rodziców
Cele programu, to:
- propagowanie idei mediacji
- wskazywanie pokojowych metod rozwi¹zywania sporów i k³ótni
- kszta³towanie umiejêtnoœci radzenia sobie z negatywnymi emocjami
- budowanie wiêzi miêdzyludzkich
- kszta³towania umiejêtnoœci przyjmowania odpowiedzialnoœci za swoje czyny
- wspó³decydowanie w swojej sprawie
i o sobie
- zwiêkszenie bezpieczeñstwa na terenie
szko³y, domu rodzinnego, grupy rówieœniczej
Wprowadzenie programu wymaga³o:
- uzyskania zgody od dyrekcji szko³y
- przeszkolenia nauczycieli, uczniów, rodziców w zakresie mediacji
- promocji idei mediacji
- wyposa¿enia pomieszczenia mediacyjnego
- powo³ania "kó³ka mediacyjnego"

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

15

Ewa Krytowska
Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e konflikt na
terenie szko³y mo¿e rozgrywaæ siê na ró¿nych
p³aszczyznach: uczeñ-uczeñ, uczeñ-nauczyciel,
uczeñ-rodzic, nauczyciel-rodzic. Spotkania mediacyjne prowadzi w przypadku konfliktu miêdzy uczniami: uczeñ-mediator, natomiast kiedy do konfliktu dochodzi pomiêdzy uczniem,
a osoba doros³¹ spotkanie przeprowadza mediator doros³y.
Zastosowanie mediacji w praktyce:
1. Przedstawienie na piœmie przez nauczycieli, wychowawców lub uczniów problemu
stron konfliktu.
2. Uzyskanie pisemnej zgody stron na mediacje.
3. Przeprowadzenie spotkanie mediacyjnego:
a) wyjaœnienie stronom na czym polega mediacja,
b) przedstawienie stanowisk stron,
c) znalezienie osobistego znaczenia konfliktu,
d) od przesz³oœci do przysz³oœci,
e) zadoœæuczynienie za krzywdê lub szkodê.
4. Spisanie ugody.
5. Realizacja ugody.
Z mediacji uczeñ mo¿e skorzystaæ w ka¿dej
chwili, gdy zajdzie taka potrzeba, a spotkanie
mediacyjne jest poufne. Protoko³y z mediacji
pozostaj¹ do wgl¹du zainteresowanych stron
i mediatorów.
Poni¿ej przedstawiê korzyœci jakie niesie
mediacja dla ka¿dej ze stron:
ofiary konfliktu
> odreagowanie emocji, pozwala na bezpoœrednie w³¹czenie siê do rozwi¹zywania
w³asnych spraw, zapewnia szybkie zadoœæuczynienie,
> pozwala na wyzbycie siê lêku przed
sprawca,
> daje komfort przebaczenia,
sprawcy konfliktu
> zrozumienie wyrz¹dzonej krzywdy,
> przyjêcie odpowiedzialnoœci za w³asne
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czyny,
> mo¿liwoœæ przeproszenia i zadoœæuczynienia,
> unika stygmatyzacji,
œrodowiska szkolnego
> sprzyja edukacji spo³ecznej,
> zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa
w szkole i œrodowisku rówieœniczym,
> zwiêksza kompetencje spo³eczne uczniów
w zakresie rozwi¹zywania konfliktów.
Mediacja uczy, ¿e zaspokajanie w³asnych potrzeb nie mo¿e odbywaæ siê kosztem innych
osób i uczy szacunku do drugiej osoby.
Pogram od czasu jego wprowadzenia najpierw w szko³ach na terenie miasta Piekary Œl¹skie, póŸniej Gliwice ju¿ kilkakrotnie poddany
by³ ewaluacji i okaza³o siê, ¿e podstaw¹ rozwi¹zania konfliktu jest nawi¹zanie kontaktu i uruchomienie procesu wyjaœnienia, zrozumienia
oraz pojednania, a nie wymierzenie kary, która
okaza³a siê w wiêkszoœci ma³o skuteczna.
Wa¿ne dla realizatorów programu s¹ te¿ wypowiedzi uczniów, nauczycieli i rodziców bior¹cych udzia³ w ewaluacji, poni¿ej przedstawiam niektóre z nich:
"Mediacja jest skuteczniejsza od kary, bo pozwala zastanowiæ siê nad tym co zrobi³em,.
Us³yszeæ racje drugiej strony i jej potrzeby",
"Bardzo istotne w mediacji jest to, ¿e jest
poufna. Gdyby nie by³o tej zasady niewielu
chcia³oby korzystaæ z mediacji. Dobrze, ¿e tak
jest",
"Dla mnie bardzo wa¿ne w mediacji jest to,
¿e te ziej¹ce nienawiœci¹ strony ³agodniej¹
i rozmawiaj¹ ze sob¹",
"Ja po latach uczestniczenia w procesie rozwoju mediacji, jestem przekonana, co do wartoœci mediacji i widzê jak wielu ludzi wychodzi
zadowolonych, nie tylko tym, ¿e dokonano
ugody",
"[Jest to] bardzo dobr¹ metoda rozwi¹zywania konfliktów. Z reszt¹, jako jedna z metod, bo
nie jest jedyna, ale jako metoda jest bardzo
skuteczna",
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"Jest to metoda, która sprowadza do jednej
p³aszczyzny, pokazuje ¿e jesteœmy ludŸmi mimo, i¿ spowodowaliœmy wypadek, zrobiliœmy
komuœ krzywdê. Ale udaje siê jednak tutaj rozmawiaæ i ustalaæ pewien poziom porozumienia",
"Ja zawsze uwa¿a³em, ¿e metoda rozmów
jest zawsze pozytywna i potrzebna. Natomiast
du¿o osób koñczy rozmowê podnosz¹c g³os,
wychodz¹c i trzaskaj¹c drzwiami, a jest to zawsze nieskuteczne".
Wszystkie powy¿ej wypowiedzi wskazuj¹,
¿e mediacja uczy brania odpowiedzialnoœci za
swoje poczynania, rozwija umiejêtnoœci komunikowania siê skonfliktowanych stron, a od
strony spo³ecznej daje to, o czym z pe³nym
przekonaniem mówi³ jeden z rodziców:
"Nie doœæ, ¿e pomoc ludziom w wyniku rozwi¹zania pewnego konfliktu, bo to wp³ywa
póŸniej na ich ¿ycie, na ich rodziny, to w³asna
satysfakcja i jakby zmniejszenie siê napiêcia
spo³ecznego, jakby socjalizujemy siê wzajemnie w spo³eczeñstwie, czyli uczymy siê normalnoœci".

Zakoñczenie
Przemyœlenia m³odzie¿y, nauczycieli i rodziców nauczy³y mnie du¿o pokory. Ponadto zyska³am wiele cennego doœwiadczenia i wiedzy
na temat tego jak postrzegana jest mediacja
i co daje drugiemu cz³owiekowi.
Tak wiêc wykorzystanie mediacji wydaje siê
byæ istotnym narzêdziem w kszta³towaniu wzajemnej komunikacji nauczyciela z uczniem,
a tak¿e mog³oby wygasiæ szereg aspo³ecznych
zachowañ u m³odzie¿y. Pozwala tak¿e m³odzie¿y
w sposób dojrza³y rozstrzygaæ w³asne konflikty,
a nauczycielom pomagaæ zadbaæ o w³asny realny
autorytet w oczach uczniów i ich rodziców.
W mediacji brany jest pod uwagê bardzo
wa¿ny aspekt wychowawczy – branie odpowiedzialnoœci za podejmowane przez m³odzie¿,
doros³ych decyzje i zachowanie. To osoby bê-
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d¹ce w konflikcie s¹ wspierane w znalezieniu
satysfakcjonuj¹cego obie strony rozwi¹zania,
staj¹c przed koniecznoœci¹ decyzji i wyboru, co
w konsekwencji zobowi¹zuje do wype³nienia
wspólnie ustalonych warunków. Koniecznoœæ
przyjrzenia siê i odczucia konsekwencji swojego zachowania w ¿yciu staje siê impulsem do
zmian i poszukiwania alternatywnych rozwi¹zañ sytuacji konfliktowych. M³odzie¿ jest
w stanie siê tego nauczyæ i przenieœæ "dobre nawyki" w doros³e ¿ycie o ile My doroœli jej to
umo¿liwimy.
Szczególne zadanie jawi siê tu w³aœnie
w pierwszej kolejnoœci przed w³adzami szko³y
i nauczycielami, bowiem to od ich zgody bêdzie zale¿a³o czy mediacja bêdzie promowana
na terenie ich placówki. W drugiej kolejnoœci
zale¿eæ to bêdzie od rodziców, tj. od tego czy
w sposób aktywny bêd¹ wspieraæ w³adze szko³y i nauczycieli w uczeniu swoich dzieci alternatywnych form rozwi¹zywania sytuacji konfliktowych.
Uwa¿am, ze jest to mo¿liwe. Poni¿ej przedstawiê swoje propozycje, które s¹ jednoczeœnie
wnioskami:
- konstruowanie programów mediacji rówieœniczej na terenie szkó³, które jednoczeœnie organizowaæ bêd¹ dzia³ania wychowawcze, ukierunkowane na rozwijanie umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z porozumiewaniem siê
i konfliktami,
- w ramach dzia³añ poradni pedagogicznopsychologicznych podejmowanie psychoedukacji nauczycieli, rodziców i uczniów,
w celu w³¹czenia w/wm grup do tworzenia ró¿nych form rozwi¹zywania konfliktów w spo³ecznoœci szkolnej,
- przygotowuj¹c i doskonal¹c nauczycieli
do pacy wychowawczej w dotycz¹cej rozwi¹zywania konfliktów, warto uwzglêdniaæ edukacje prawn¹, poszerzon¹ o ADR
(alternatywne metody rozwi¹zywania
konfliktów),
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- opracowanie i upowszechnianie przyk³adów tzw. dobrej praktyki, polegaj¹cej na
racjonalnym i zgodnym z przepisami realizowaniu programów rozwi¹zywania
konfliktów w szkole – myœlê, ¿e szczegól-

nie interesuj¹ce bêd¹ tu programy realizowane na wczesnych etapach edukacji
szkolnej, bowiem jak zosta³o to ju¿ wczeœniej podniesione w niniejszej pracy – wychowanie to proces.
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Fina³ Ogólnopolskiego Konkursu
Mistrzowie Mediacji
W 2009 roku, Katarzyna Ruzik, ówczesny
wiceprezes ds. dzia³alnoœci naukowej ELSA Poland, wraz z Magdalen¹ Grudzieck¹ i Jerzym
Ksi¹¿kiem, reprezentantami Zarz¹du G³ównego Polskiego Centrum Mediacji, wspólnie
stworzy za³o¿enia programowe oraz regulamin
konkursu dla studentów prawa – "Mistrzowie
Mediacji". Konkurs, w ramach wspólnej zabawy, by³by poligonem do szlifowania umiejêtnoœci mediacyjnych studentów prawa, a zarazem
motywacj¹ ich rozwoju zawodowego.
Pierwszy Fina³ Ogólnopolskiego Konkurs
Mistrzowie Mediacji uda³o siê zrealizowaæ
w 2013 roku. By³o, to wspólne przedsiêwziêcie
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, kancelarii K&L Gates Jamka
sp. k. oraz kancelarii MDDP Soboñska Olkiewicz i Wspólnicy oraz Polskiego Centrum Mediacji.
Konkurs skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy mog¹ zg³osiæ
swój udzia³ jako 3-6 osobowy zespó³. W etapie
eliminacji ka¿da dru¿yna opracowuje w³asny
scenariusz z zakresu prawa gospodarczego lub
handlowego, zaœ podczas fina³u realizuje jednogodzinn¹ symulacjê mediacji na podstawie
sporz¹dzonego przez siebie wczeœniej scenariusza.
16 kwietnia 2013 roku w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwoœci odby³ siê uroczysty fina³
I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie
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Mediacji. W czasie fina³u trzy, wy³onione
wczeœniej, najlepsze dru¿yny przedstawi³y na
¿ywo symulacjê przygotowanego wczeœniej postêpowania mediacyjnego. Po wys³uchaniu
wszystkich finalistów, jury z³o¿one z wybitnych specjalistów prawa i mediacji, wy³oni³o
zwyciêzców – dru¿ynê reprezentuj¹c¹ Uniwersytet Warszawski, w której sk³ad weszli: Jacek
Czarnecki, Konrad Oleszczuk i Katarzyna Cukierska.
Zwyciêzcy otrzymali nagrodê pieniê¿n¹
ufundowan¹ przez partnerów projektu, nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez wydawnictwo
Wolters Kluwer i Ministra Sprawiedliwoœci
oraz vouchery na kursy organizowane przez C.
H. Beck. Pozostali finaliœci otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe.
Konkurs "Mistrzowie Mediacji", objêty patronatem Ministra Sprawiedliwoœci, ma na celu propagowanie mediacji, jako bardziej efektywnej metody rozwi¹zywania sporów. Organizatorzy mieli te¿ na uwadze praktyczny aspekt
wydarzenia, motywuj¹cy m³odych mediatorów
do wzajemnej rywalizacji w konkursie, celem
rozwoju swojego warsztatu – aby dbaæ o umiejêtnoœci mediatorów, poniewa¿ w du¿ej mierze
to od ich profesjonalizmu zale¿y pomyœlnoœæ
ka¿dej mediacji, a tym samym i efektywniejsze
dzia³anie polskiego wymiaru sprawiedliwoœci
i lepsze funkcjonowanie polskiego spo³eczeñstwa.

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

19

Wyró¿nienie II konkursu – mediacja najlepszy
sposób na konflikt
Anna £aboñ, Ma³gorzata Jakubowska
– „¯ycie z mediacj¹, to inna bajka”
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Terapeutyczny aspekt mediacji w œwietle terapii
nastawionej na osobê Carla Rogersa
Mediacja w Polsce ma stosunkowo krótk¹
historiê, która siêga zaledwie 15 lat wstecz.
Przez pierwsze lata ma³o kto korzysta³ z mo¿liwoœci skierowania sprawy z s¹du do mediacji,
poniewa¿ nikt o takiej mo¿liwoœci obywateli
nie informowa³. Jednak z czasem, w miarê
praktyk i kolejnych spraw koñcz¹cych siê ugod¹ z dala od sprawiedliwoœci retrybutywnej,
sprawa nabiera³a rozg³osu, a mediacja stawa³a
siê coraz bardziej popularna. Taka kolej rzeczy
by³a nieunikniona, jako i¿ praktycznie jedyny
minus postêpowania mediacyjnego jest taki, ¿e
nie daje ono stuprocentowej pewnoœci pozytywnego zakoñczenia i zawarcia ugody – w takich przypadkach sprawa wraca s¹du, lub kieruje siê j¹ do kolejnej mediacji. Nie zmienia to
jednak faktu, ¿e mo¿liwoœæ skierowania sprawy s¹dowej do mediacji znacznie odci¹¿y³a s¹dy, podnios³a ogólne zaufanie do wymiaru
sprawiedliwoœci, przyczyni³a siê do zmian
w polityce karnej, czy wreszcie pozwoli³a na
czêœciowe zrezygnowanie z ograniczania wolnoœci zmniejszaj¹c koszta oraz przyczyniaj¹c
siê do ograniczenia liczby przestêpstw (Lewicka, 2010).
Korzyœci p³yn¹cych z mediacji dla instytucji
pañstwowych jest du¿o, ale po¿ytek spo³eczny
jest jeszcze wiêkszy. Mediacja przyczynia siê
znacznie do poprawienia ogólnego zaufania
w stosunkach spo³ecznych. Szerzy ideê sprawiedliwoœci naprawczej, wedle której nastêpstwem pope³nienia przestêpstwa nie jest kara,
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lecz naprawienie lub zrekompensowanie poczynionej szkody, co wi¹¿e siê z aspektem resocjalizacyjnym i wychowawczym mediacji,
a w niektórych sytuacjach nawet profilaktycznym.
Aspekt resocjalizacyjny zwi¹zany jest mocno ze zmniejszeniem (b¹dŸ ca³kowitym zlikwidowaniem) kary sprawcy poprzez zadoœæuczynienie szkód ofierze. Naprawienie wyrz¹dzonej
szkody sprzyja reintegracji z innymi obywatelami, nawi¹zywaniu z nimi pozytywnych relacji
oraz ogólnej readaptacji pomagaj¹c sprawcy na
odnalezienie w³asnego, nie koliduj¹cego z dobrem innych ludzi, miejsca w spo³eczeñstwie.
Pozwala tak¿e unikn¹æ stygmatyzacji poprzez
czêœciowe uto¿samienie siê sprawcy nie tylko
ze swoim wczeœniejszym z³ym czynem, ale tak¿e z dzia³aniami póŸniejszymi, maj¹cymi na celu naprawienie wyrz¹dzonych przez siebie
szkód. Takie praktyki pozwalaj¹ spojrzeæ na
swój wystêpek z zupe³nie innej strony. Utwierdzaj¹ postawê, ¿e wspó³praca i czynienie dobra
s¹ w³aœciwe i daj¹ znacz¹ce, wartoœciowe efekty, zwiêkszaj¹c tym samym szansê na unikniêcie dopuszczenia siê przez sprawcê podobnych
zachowañ w przysz³oœci.
Aspekt wychowawczy z kolei wi¹¿e siê
z mo¿liwoœci¹ poznania przez sprawcê skutków i skali wyrz¹dzonych przez siebie krzywd,
co rozwija odpowiedzialnoœæ i empatiê, a tym
samym tak¿e umiejêtnoœci spo³eczne, takie jak
aktywne s³uchanie i rozumienie potrzeb in-
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nych ludzi oraz umiejêtnoœæ rozpoznawania
i wyra¿ania w³asnych potrzeb i emocji.
Nastêpny aspekt to aspekt profilaktyczny
i dotyczy on w wiêkszym stopniu osób m³odszych, choæ wystêpuje równie¿ u doros³ych.
Udzia³ w procesie mediacyjnym, jak te¿ uczestnictwo w lekcjach z mediacji rówieœniczych,
rozwija u ludzi umiejêtnoœci spo³eczne i interpersonalne, co w przysz³oœci skutkuje zawieraniem zdrowszych relacji i sprawniejszym radzeniem sobie z napotkanymi konfliktami. Takie praktyczne (b¹dŸ teoretyczne w przypadku
zajêæ) doœwiadczenia rozwijaj¹ umiejêtnoœci
podejmowania decyzji, umiejêtnoœci jêzykowe
oraz szereg wielu innych, czyni¹cych m³odego
cz³owieka bardziej otwartym, œwiadomym
i pewniejszym w póŸniejszym doros³ym ¿yciu.
Moim zdaniem istnieje jeszcze kolejny, bardzo wa¿ny aspekt mediacji, który nazwa³bym
aspektem terapeutycznym. Mediacja doprowadza do wewnêtrznej przemiany obu stron konfliktu, szczególnie, gdy dojd¹ do porozumienia.
W trakcie mediacji zachodz¹ rozmaite procesy
uwydatniaj¹ce samopoznanie, samodoskonalenie oraz wewnêtrzny rozwój moralny (Lewicka,
2010). Wed³ug A. Zienkiewicz udzia³ w procesie mediacyjnym przyczynia siê do rozwoju
u uczestników ich samoœwiadomoœci, pozytywnej samooceny, szacunku wobec siebie, pewnoœci siebie, wiary we w³asne si³y, kreatywnoœci,
samodzielnoœci oraz ogólnej autonomii. Oprócz
tego mediacja wspomaga rozwój rozmaitych
umiejêtnoœci takich jak np. umiejêtnoœæ komunikacji, autoprezentacji, empatii, asertywnoœci,
wspó³pracy, czy nawet stosowania perswazji. Innym bardzo wa¿nym elementem, który jest rozbudzany poprzez udzia³ w mediacjach to œwiadomoœæ potrzeby wybaczania, przepraszania
i respektowania norm spo³ecznych (Lewicka,
2010), które to z kolei przyczyniaj¹ siê do budowania i umacniania to¿samoœci spo³ecznej osób
bior¹cych w nich udzia³.
Terapeutyczny wp³yw mediacji na osoby
w niej uczestnicz¹ce miejscami przypomina
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wp³yw procesu psychoterapeutycznego na pacjentów terapii nastawionej na osobê Carla Rogersa. Podejœcie to jest w za³o¿eniach bardzo
proste, bo stawia przede wszystkim na wolnoœæ i samostanowienie osoby (co jest te¿ wa¿n¹ cech¹ mediacji) i samodzieln¹ samorealizacjê jednostki pod okiem terapeuty (w mediacjach samodzielny dialog i rozwój pod okiem
mediatora), który pozostaje odrêbny i nie wik³a siê w zachodz¹cy proces. Od osoby go prowadz¹cej wymaga siê wzglêdnie niewiele, bo
zaledwie kompetencjê na trzech p³aszczyznach
podtrzymuj¹cych kontakt. Tymi trzema koniecznymi i wystarczaj¹cymi warunkami dotycz¹cymi relacji pacjent-terapeuta w takiej terapii s¹: empatyczne zrozumienie klienta, bezwarunkowa akceptacja uczuæ klienta oraz spójnoœæ lub inaczej kongruencja osoby terapeuty
(Rogers, 1989).
Empatyczne rozumienie jest jedn¹ z umiejêtnoœci, których strony podczas mediacji siê
ucz¹ i poprzez praktykê w procesie szlifuj¹ j¹
do osi¹galnego dla nich stopnia. Jest ona niezbêdna do postêpu procesu mediacyjnego, poniewa¿ jest podstaw¹ zrozumienia drugiej
strony, jej uczuæ i potrzeb, celem wypracowania solidnej ugody na papierze, ale i w g³owach
stron. Empatia jest te¿ podstaw¹ samej komunikacji, nad której porz¹dkiem czuwa mediator
– u³atwia j¹ na ró¿ne sposoby, znosi wszelkiego rodzaju bariery komunikacyjne lub otwiera
nowe kana³y komunikacji, dba o kulturê wypowiedzi nadawcy i o to aby by³y one w pe³ni zrozumia³e dla odbiorcy. Prawda jednak jest taka,
¿e to nie od mediatora zale¿y postêp w rozwi¹zaniu konfliktu, lecz od stron uczestnicz¹cych
– to one, je¿eli zale¿y im na jak najlepszym rozwi¹zaniu, musz¹ same próbowaæ swoich si³
w empatyzowaniu i rozumieniu drugiej strony,
bo bez tego wysi³ku porozumienie mo¿e byæ
powierzchowne i na d³u¿sz¹ metê nieskuteczne. Poczucie osobistego zrozumienia sprawia,
¿e ludzie bardziej sobie ufaj¹, chêtniej siê
otwieraj¹, precyzyjniej wyra¿aj¹ swoje potrze-
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by, które dog³êbnie zrozumiane mog¹ byæ tylko
dziêki empatii. Nastêpnie takie jasno rozpoznane potrzeby mo¿na staraæ siê zaspakajaæ.
Osoba powinna najpierw odnaleŸæ siê w obecnym momencie, aby mog³a ruszyæ dalej (Rogers, 1989). To w³aœnie empatia drugiego cz³owieka czêsto pomaga nam siê odnaleŸæ, tak
abyœmy mogli swobodnie siê rozwijaæ, a przecie¿ o to w³aœnie chodzi w mediacji. Warto tu
wspomnieæ, ¿e gdy w procesie brakuje empatii,
mediator sam mo¿e wyra¿aæ wspó³czucie i empatiê wobec potrzebuj¹cej tego strony. Takie
uzupe³nianie procesu mo¿e bardzo wiele do
niego wnieœæ, o ile jest to robione odpowiedzialnie. Przede wszystkim mediator musi
umieæ dobrze oceniæ sytuacjê oraz zadbaæ
o swoj¹ odrêbnoœæ. Bez tych dwóch umiejêtnoœci empatia ze strony mediatora mo¿e uczyniæ
wiêcej szkód ni¿ dobrego, wiêc na takie praktyki mog¹ sobie pozwoliæ jedynie doœwiadczeni
mediatorzy. Empatyzowanie, przy jednoczesnym trzymaniu na wodzy swojej osoby i procesu jest rzecz¹ trudn¹, aczkolwiek wykonaln¹.
Wymaga d³ugotrwa³ego treningu, tak jak bycie
dobrym mediatorem.
Nastêpny element – akceptacja – jest bardzo
trudnym elementem w mediacjach. Czêsto na
pocz¹tku jest on silnie zachwiany, co motywuje mediatora do bardziej czynnego dbania o jego pojawienie siê i równowagê. Podobnie jak
z empati¹, pojawienie siê akceptacji (zale¿nie
od rodzaju mediacji) nie jest konieczne, ale gdy
wystêpuje bardzo uwydatnia proces. Aby tak
siê sta³o, mediator dba o dobr¹ relacjê miêdzy
stronami, a szczególnie o ich równoœæ wobec
siebie, która tak¹ akceptacjê wypracowaæ pomaga. Gdy zauwa¿a, ¿e jest ona zachwiana, interweniuje i j¹ przywraca. Taka w³aœnie równoœæ obu stron w konflikcie pozwala na póŸniejsze zachowanie zdrowego dystansu do ró¿nic, które je dziel¹, uwydatniaj¹c rzeczy wspólne, które je ³¹cz¹. Takie przemiany wymagaj¹
oczywiœcie od stron d³ugotrwa³ego wysi³ku
i ciê¿kiej pracy, ale s¹ osi¹galne, w czym poma-
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ga osoba mediatora. Dodatkowo neutralny mediator, gdy wystêpuje widoczny problem z akceptacj¹ na sesji, opieraj¹c siê na zbudowanym
wczeœniej autorytecie, mo¿e sam dawaæ akceptacje stronom – oczywiœcie do stopnia w którym dzia³a to w interesie obu stron. Akceptacja
w procesie sprawia ¿e ka¿da ze stron czuje siê
zrozumiana, bezpieczna i swobodna, co pozwala jej na œmia³e odkrywanie przed drug¹
stron¹ i mediatorem, a mo¿e i nawet przed samym sob¹, swoich potrzeb, uczuæ i myœli. Niejedna mediacja zakoñczy³a siê ugod¹ bez wiêkszej akceptacji u stron. Myœlê jednak ¿e mediator, poprzez zatroszczenie siê o moc akceptacji
na sesji, mo¿e bardzo wiele wnieœæ do procesu
i pozwoliæ stronom na znacznie wiêcej ni¿ pogodzenie siê.
Ostatni element – spójnoœæ i autentycznoœæ
prawie w ca³oœci, je¿eli musi, mo¿e byæ realizowany przez mediatora. Spójnoœæ zachowania,
uczuæ i myœli jest nie³atw¹ spraw¹, wymagaj¹c¹ wieloletniej praktyki, jednak taka silna, intuicyjna autentycznoœæ wyzwala u ludzi bêd¹cych w kontakcie z tak¹ postaw¹ ca³y wachlarz
pozytywnych uczuæ i procesów.
Czêsto osoby korzystaj¹ce z mediacji z najró¿niejszych powodów nie maj¹ si³y na spójnoœæ swoich zachowañ z uczuciami i myœlami.
Czêsto w mediacjach bywa to te¿ po prostu
niepotrzebne. Ludzie przychodz¹ na mediacjê
siê dogadaæ, a nie byæ szczerymi. Dlatego wymaganie takiej szczeroœci od klientów, by³oby
myœlê czymœ za daleko id¹cym. Jednak prawid³owoœæ jest taka, ¿e tego typu zachowania
prowokuj¹ podobne u ludzi obcuj¹cych z nimi. Tak¿e do niczego nie zmuszaj¹c, mediator,
daj¹c przyk³ad dojrza³ej, autentycznej, szczerej i spójnej wewnêtrznie postawy, jest w stanie wywrzeæ utajony wp³yw na strony w mediacji, prowokuj¹c je w ten sposób do w³asnych prób szczeroœci. Taka postawa przyczynia siê równie¿ do stworzenia atmosfery bezpieczeñstwa i zaufania, co pomaga klientom
na wiêcej szczeroœci i wiêksz¹ swobodê. Do-
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Piotr Pniewski
datkowo mediator mo¿e, poprzez wnikliw¹
obserwacjê i kompleksowe wnioskowanie,
rozpoznawaæ kiedy klient zachowuje siê niespójnie i je¿eli mia³oby to s³u¿yæ procesowi,
mo¿e zwróciæ jego uwagê na fakty. Nawi¹zanie do takiego prawdziwego stanu rzeczy
i emocji wyzwala w ludziach potrzebê odniesienia siê do niego, zale¿y wtedy od cz³owieka czy zrobi to czy nie, ale uœwiadamiaj¹c go,
nie pozostawia go obojêtnym. Œwiadomoœæ
rzeczy jest wstêpem do ich wyra¿ania, które
nastêpuje gdy osoba jest gotowa, dlatego nale¿y daæ jej te¿ wystarczaj¹co miejsca i przestrzeni, aby, gdy bêdzie gotowa, mog³a siê
spokojnie okreœliæ w tej przecie¿ wa¿nej dla
siebie sprawie. W takich sytuacjach nawi¹zuj¹ siê prawdziwe dyskusje o faktycznych odczuciach, wychodz¹ na jaw prawdziwe potrzeby, które s¹ kluczem do rozwi¹zania problemu i niesamowicie popychaj¹ proces mediacyjny do przodu.
Wygl¹da na to, ¿e wszystkie potrzebne elementy z terapii rogersowskiej s¹ w pewnym
stopniu zawarte tak¿e w procesie komunikacyjnym mediacji, a sam mediator jest w stanie
swoj¹ osob¹ uzupe³niaæ proces, aby elementów
tych by³o jak najwiêcej, a tym samym ¿eby
udzia³ w sesji mediacyjnej by³ na uczestników
prawdziwie rozwojowy i pozostawia³ wyraŸny
pozytywny œlad na psychice. W ten sposób na
pewnym etapie mediacji, mo¿e pojawiæ siê
równolegle dzia³aj¹cy proces terapeutyczny,
w którym to na zmianê pacjentem jest jedna
strona konfliktu, a terapeut¹ druga strona oraz
mediator bêd¹cy swojego rodzaju "dope³nieniem", pilnuj¹cym warunków (trzech wczeœniej opisanych ale i pozosta³ych zasad wystêpuj¹cych w mediacji) w procesie aby by³y one
mo¿liwie sprzyjaj¹ce rozwojowi osób weñ
uczestnicz¹cych. Takie warunki terapeutyczne
zapewniaj¹ jednostce tak¿e wolnoœæ psychiczn¹ oraz psychiczne bezpieczeñstwo. Oba te
elementy dzia³aj¹ stymuluj¹co na rozwój kreatywnoœci (Rogers, 1989), która to z kolei
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mocno przyczynia siê do wypracowywania rozwi¹zania w procesie mediacyjnym. W twórczoœci bardzo wa¿ny jest produkt, jako i¿ same
twórcze myœlenie do niczego nie prowadzi.
Produkt (w przypadku mediacji postêp w wypracowywanym porozumieniu) i zwi¹zany
z nim proces (odkrywanie porz¹dku w swoim
doœwiadczeniu) daje du¿¹ satysfakcjê uczestnikom, która motywuje ich do dalszej aktywnej
partycypacji w mediacji. Proces twórczy charakteryzuje siê dodatkowo tendencj¹ osoby
tworz¹cej do samourzeczywistnienia, które
w mediacji jest jak najbardziej po¿¹dane, jako
i¿ ludzie z regu³y przyjmuj¹ pozytywny kierunek rozwoju (Rogers, 1989).
Rogers w swoich pracach opisuje charakterystykê tzw relacji wspomagaj¹cej, której inicjatorem mo¿e byæ ka¿dy cz³owiek pod warunkiem, ¿e jest w stanie dzia³aæ w odpowiedni sposób, do którego wymagane s¹ pewne cechy i umiejêtnoœci. Rozwój wiêkszoœci z nich
mo¿na zaobserwowaæ u osób które bra³y
udzia³ w mediacjach. Cechy takie to na przyk³ad konsekwencja, wzbudzanie zaufania, wyraŸna ekspresja, szacunek do swoich uczuæ
i uczuæ innych, pe³niejsze ich zrozumienie,
wiêksza si³a wewnêtrzna i pewnoœæ siebie,
wiêksze poczucie bezpieczeñstwa, empatia,
wra¿liwoœæ w relacji, wiêksza kreatywnoœæ.
Taka relacja wspomagaj¹ca, wykorzystuj¹ca
powy¿sze elementy w odpowiednich momentach, jest w stanie jednostronnie podtrzymywaæ rozwój drugiej osoby, która nie musi posiadaæ wy¿ej wymienionych cech (Rogers,
1989). Proces mediacyjny mo¿e byæ wstêpem
do nawi¹zywania z innymi ludŸmi tego typu
kontaktu, co zwiêksza prawdopodobieñstwo,
¿e ludzie w nim uczestnicz¹cy zaczn¹ w ¿yciu
codziennym inicjowaæ tego typu relacje z innymi, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do rozprzestrzeniania siê wiêkszego zaufania w spo³eczeñstwie.
Generalnie rzecz ujmuj¹c mediacja jest szeroce funkcjonaln¹ metod¹ rozwi¹zywania kon-
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Terapeutyczny aspekt mediacji...
fliktów, przy okazji bêd¹c¹ œwietn¹ metod¹ samopoznania i uœwiadomienia dla jednostki.
Zawiera element terapeutyczny, którego
wp³yw, zale¿nie od warsztatu mediatora, mo¿e

byæ znikomy lub znaczny. To od nas mediatorów i naszego podejœcia do klientów zale¿y
wiêc, jak bardzo skorzystaj¹ oni z procesu.

Bibliografia
Lewicka, A., Grudziewska, E. "Mediacja S¹dowa: Alternatywna Metoda Resocjalizacyjna?" 2010.
Rogers, C. R. "O stawaniu siê osob¹" 1989.

(nr 64) 1/2013

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

25

Nagroda II konkursu – mediacja najlepszy
sposób na konflikt
Joanna Ha³oñ-Gnutek

Oczy podkute szafirowym siñcem
***
Pusty przedzia³. Padaj¹cy œnieg za oknem.
Równy stukot po szynach. Wracam z ciê¿kim
plecakiem wra¿eñ. D³u¿y mi siê ta droga do
domu jak nigdy, choæ przez te trzy lata zaprzyjaŸni³am siê z ni¹ przecie¿ na dobre. Ale dziœ,
wbrew wszelkim prawom fizyki, jest okrutnie
d³uga. Zamiast krzyczeæ na ca³e gard³o ze
szczêœcia i dzieliæ siê z ca³ym œwiatem radoœci¹
– dumam jeszcze, czy siê nie przes³ysza³am...
Analizujê minuta po minucie dzisiejsze seminarium, ka¿de s³owo najsurowszego cia³a profesorskiego, jakie znam, które mia³o siê pastwiæ nad moj¹ licencjack¹ prac¹... no w³aœnie,
mia³o. A tu doceniono moje starania, pochwalono obrany kierunek zmagañ z naukow¹ materi¹. Jakieœ cztery lata temu wola³abym siê
udusiæ ni¿ wci¹gaæ powietrze w murach jakiejœ
alma mater, a dziœ oddycha nim ka¿da komórka mojego cia³a. ironia losu? Opatrznoœæ?
***
Uœmiechniête oczy w oprawie szafiru wyrwa³y mnie z tej zadumy, j k z g³êbokiego zimowego snu. – Pozwoli Pani, ¿e siê dosi¹dê? –
pada grzecznoœæ owa formu³ka. Nerwowo
przecieram oczy, wpatruj¹c siê w ten fiolet...
Bo¿e, te oczy... sk¹d ja je znam? Kalejdoskop
obrazów w g³owie, by uchwyciæ te oczy. Na
pró¿no. – Basiu, to naprawdê ty?!? Jak ty wydoroœla³aœ... Na u³amek sekundy odwracam
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g³owê w stronê okna, by ukryæ w³aœnie spocone oczy. – Dobry wieczór! odpowiadam szeptanym wzruszeniem...
***
/cztery lata wczeœniej/
By³a wrednym babsztylem, który mia³
upodobanie w drêczeniu innych. Mnie szczególnie. Nadci¹ga³a apokalipsa, gdy otwiera³a
dziennik. Czepia³a siê o ka¿d¹ godzinê nieobecnoœci. O ka¿de zdanie dyktowanej notatki.
O ka¿de ³amane s³owo, bêd¹ce rêkojmi¹ definitywnej poprawy zachowania. Co ona mog³a
wiedzieæ o trzaskaj¹cych drzwiach na dobranoc
i nieprzespanych nocach na klat e? Nie lubi³am
jej. Nienawidzi³am, od pocz¹tku. Od pierwszej
wrzeœniowej lekcji, g y przyssa³a siê do mojego
kolczyka... na brwi. ¯e to niby nie dziewczêce,
niezgodne ze statutem. I tak co lekcjê p³ynê³y
kolejne rozdzia³y umoralniaj¹cej nauki. Po kilku tygodniach zrodzi³o siê we mnie postanowienie, ¿e bêdzie mia³a otoczone oczy i to nie
najdro¿szym na kosmetycznym rynku cieniem.
Niech no tylko poprosi, dostanie taki prezent,
choæby na Gwiazdkê.
***
Poniedzia³kowe zajêcia p³ynê³y wartkim
nurtem, zahaczaj¹c o zatoczki politycznego
uk³adu œwiata, aktualnej prezydentury, cen ropy na arabskich rynkach. Mikrolekcja o makro-
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Oczy podkute szafirowym siñcem
sprawach. W ostatniej ³awce pod oknem wtula³am siê w marzenia 0 wielkiej mi³oœci tak
usilnie, ¿e zapach nieznanego jeszcze mê¿czyzny mojego ¿ycia wprowadza³ siê ju¿ do naszego wspólnego domu. Nawet nie wiem kiedy
zorientowa³a siê, ¿e zlekcewa¿y³am definicjê,,
embarga". Stanê³a nade mn¹ i rozpoczê³a szufladkowanie moich ¿yciowych celów, przegl¹daj¹c je w lustrze osi¹gniêæ klasowych prymusów. Impuls by³ szybszy od œwiat³a. Uderzy³am j¹ w twarz. Zamar³am na setn¹ sekundê.
... i wybieg³am ze szko³y. A wiêc sta³o siê. Wyla³o siê wszystko, wybuch³o w dwójnasób. Kolejnych dwóch dni nie pamiêtam. Po rozmowie
w gabinecie dyrektora szko³y osobista rodzicielka wyt³umaczy³a mi "argumentem si³y" niestosownoœæ mojego zachowania...
***
Pi¹tkowym przedpo³udniem zadzwoni³ telefon. Marudz¹c pod nosem, podesz³am do telefonu – matka znowu zapomnia³a rano kazaæ mi
iœæ do szko³y, wiêc pewnie teraz dzwoni, by
nadrobiæ rodzicielsk¹ powinnoœæ. W s³uchawce odezwa³ siê ciep³y niski g³os, który œmia³
nazwaæ mnie Barbar¹. Przytaknê³am. Zacz¹³
mówiæ o poniedzia³kowej lekcji. Z pocz¹tku
nie chcia³am o niczym s³yszeæ, znów jakieœ gadania o szukaniu porozumienia w sytuacji konfliktowej. Znam to na pamiêæ. Tysi¹ce rozmów
z pedagogiem, który nerwowo patrzy³ na zegarek i wychowawc¹, którego najpotê¿niejsz¹
broni¹ by³ dziennik z danymi kontaktowymi do
matki. Tyle ¿e moja matka udaje j¹ tylko przed
obcymi, w domu by³am dla niej nikim. Ten
straszak wiêc na mnie nie dzia³a³.
***
Posz³am na tê rozmowê wy³¹cznie z ciekawoœci. B³êkitna kamienica na Starym Mieœcie,
drugie piêtro. To chyba tutaj. Wchodz¹c do sekretariatu, rzuci³am groŸne spojrzenie storczykowi stoj¹cemu na oknie parapetu. W œrodku
zimy z kwit³? Pewnie sztuczny... Pokazowo
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marszczê brwi na widok dziewczyny zza pulpitu. Przedstawiam siê. Zza uchylonych drzwi
s³yszê znajom¹ barwê g³osu. Wbrew sobie niegrzecznoœæ zostawiam na wieszaku, w kieszeni
powycieranej na ³okciach kurtki. dobrowolnoœæ, bezstronnoœæ, neutralnoœæ, poufnoœæ, akceptowalnoœæ, bezinteresownoœæ, profesjonalizm, szacunek... – kim ona jest..? gdzie ja jestem..? Tak zaczê³a siê d³uga podró¿, na koñcu
której: ja przeprosi³am belfrowskie oczy za
podkucie szafirowym siñcem, fioletowe oczy
przeprosi³y mnie za “belfrowskie drêczenie”.
***
Podczas tych kilku spotkañ kipia³o moimi
emocjami. Choæ wszystko zdawa³o mi siê jasne, w chwili,, bezpoœredniej" rozmowy wraca³y ¿ale z ka¿dej lekcji, z ka¿dej przerwy. Bo wyrzuci³a mój zeszyt do kosza na œmieci za poplamion¹ ok³adkê (... mój m³odszy brat z³apa³ go
upapranymi soczkiem r¹czkami). Bo oskar¿y³a
mnie o kradzie¿ markera do tablicy (... siedzia³am najbli¿ej biurka). Bo nagada³a mojej matce, gdy wp³aca³a W sekretariacie szko³y pieni¹dze na ubezpieczenie, ¿e uciek³am z klasówki
(... po prostu stchórzy³am przed kolejn¹,, pa³¹"). Zw³aszcza za to ostatnie bola³o dosyæ d³ugo. Ca³e szczêœcie to by³a zima i pod swetrem
zdo³a³am wiele ukryæ. Mia³am ochotê udusiæ
to babsko. I gdy by³am gotowa zrobiæ to bez
wahania, go³ymi rêkami, pani Weronika zabiera³a mnie do drugiego pokoju, który mia³ w³aœciwoœci wyciszania zgie³ku myœli i nazywania
rzeczy po imieniu, na nowo. Jej obecnoœæ by³a
nie do przecenienia. Stale przypominane jasne
regu³y gry od pocz¹tku dawa³y mi poczucie
bezpieczeñstwa. By³a szczerze zainteresowana
tym, czego pragnê, ale nie pomaga³a w nazywaniu marzeñ. Traktowa³a moje s³owa powa¿nie,
ale uczy³a ich ciê¿aru gatunkowego, pokazuj¹c,
jak rozumie je druga strona. Z przesz³oœci
przekierowa³a moje spojrzenie w przysz³oœæ
i doprowadzi³a do tego, ¿e w koñcu naprawdê
us³ysza³am, co mia³ mi do powiedzenia ten
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babsztyl. A mia³ wiele... ¯e chce mnie udusiæ
go³ymi rêkami, nawet przy œwiadku. ¯e bardziej ni¿ siniec b³awatkowy boli j¹ nieodrabianie przeze mnie zadañ domowych i brak przygotowania do zajêæ. ¯e bardziej ni¿ ucieczka ze
szko³y smuci j¹ to, ¿e uciekam od problemów
w œlep¹ uliczkê. ¯e nale¿y mi siê natychmiastowe relegowanie ze szko³y, ale wstawi³a siê
za mn¹ i poprosi³a o mediacjê. ¯e za ten,, sierpowy" ¿¹da przeprosin na forum klasy i chodzenia do koñca roku na prowadzone przez ni¹
fakultety. Odbi³am pi³eczkê i postawi³am swoje warunki: przeprosiny przy klasie za drwienie
z kolczyka, zniszczenie zeszytu, sprawê z markerem... i mo¿liwoœæ siedzenia pod oknem w
ostatniej ³awce do koñca roku. Nazajutrz by³yœmy rozliczone. A poniewa¿ wisia³o nade mn¹
skierowanie do oœrodka, musia³am obiecaæ
obecnoœæ na tych nieszczêsnych fakultetach, na
które nikt oprócz mnie nie chcia³ przychodziæ.
Z tygodnia na tydzieñ babsztyl zmienia³ siê
w cudownego przewodnika nie tylko po wspó³czesnej cywilizacji, ale ludzkich relacjach i spo³ecznych uwarunkowaniach. Œwiat nabiera³ ko-
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loru szafirowego fioletu. Stosy papierów lêg³y
siê w ro¿nych k¹tach mego pokoju. Budzi³am
siê w nocy, oblana zimnym potem, czy na pewno mój referat przepisa³am na czysto.... Czas
do matury przebieg³ przez kalendarz jak m³odzieniaszek. Ca³e lato na zmywaku pozwoli³o
mi zacz¹æ studia w Stolicy. A gdy chcia³am podziêkowaæ ,,szafirowym oczom" za to, co ze
mn¹ zrobi³y, w sekretariacie szko³y us³ysza³am,
¿e w sierpniu odesz³y na emeryturê, ale zostawi³y dla mnie list. Ma³a koperta a w niej karteczka:,, Basiu, moim zadaniem by³o staæ siê
”niepotrzebn¹" w Twoim ¿yciu. Chyba mi siê to
uda³o...".
***
Po u³amku sekundy odwracam g³owê od
okna, z oczami zaszklonymi coraz bardziej. Dobry wieczór! – odpowiadam szeptanym
wzruszeniem... Jak¿e szybko minê³a ta droga
do domu, choæ przez te trzy lata zaprzyjaŸni³am siê z ni¹ przecie¿ na dobre. Dziœ, wbrew
wszelkim prawom fizyki, z okropnie d³ugiej
nagle sta³a siê okrutnie krótsza...
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Wyró¿nienie II konkursu – mediacja najlepszy
sposób na konflikt
Magdalena Sitko

Z³ota rybka
Za górami, za lasami, za siódma krain¹,
¿yli sobie dwaj królowie ze swoj¹ rodzin¹.
Wzd³u¿ granicy obu królestw rzeka przep³ywa³a,
Przy kamieniu Z³ota Rybka norkê swoj¹ mia³a.
Rybka, jak ju¿ wszyscy wiedz¹, spe³nia³a ¿yczenia,
tego, który wczesnym rankiem by³ u jej kamienia.
Stali w wodzie wiêc królowie przez rok prawie ca³y,
Zziêbniêci i przemoczeni, nie raz chorowali.
¯aden nie chcia³ siê oddaliæ, no bo wtedy biada,
strach, ¿e rybka, spe³ni proœby drugiego s¹siada.
Z rzadka z sob¹ rozmawiali, czêœciej siê k³ócili,
czasem g³oœno powzdychali i s³owa rzucili
- Dni mijaj¹, s³oñce ci¹gle wschodzi i zachodzi,
Mój s¹siedzie, mo¿ny królu, czy ktoœ nas pogodzi?
A¿ któregoœ dnia o œwicie rzeka bulgota³a
i z powsta³ej bia³ej piany Syrenka wyjrza³a.
Popatrzy³a, pomyœla³a, g³ow¹ pokiwa³a
i syrenim, srebrnym g³osem, cicho zaœpiewa³a.
- Czy to nie wstyd wam królowie ci¹gle siedzieæ w wodzie?
Opowiedzcie mi o wszystkim, mo¿e pomóc mogê.
Rozmawiali przez dzieñ ca³y, ju¿ noc zapada³a,
Gdy Syrenka kontrakt zgody z królami spisa³a.
Zapisane jest w nim wszystko to, co ustalono
- poszczególne dni tygodnia królom przydzielono.
Zaœ w niedzielê Z³ota Rybka ma czas wype³niony
Zabawami, gonitwami w czystej rzecznej toni.
Z tej powiastki mora³ taki wyci¹gn¹æ siê uda:
"Pamiêtajcie, ¿e mediacja mo¿e czyniæ cuda"
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Informacja o mediatorach
Oddzia³ we Wroc³awiu
Ewelina Koœciukiewicz-Œwierczewska – cz³onek za³o¿yciel
i prezes wroc³awskiego oddzia³u PCM, mediator w sprawach cywilnych przy S¹dzie Okrêgowym we Wroc³awiu, przedsiêbiorca. Absolwentka Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu Wydzia³ Prawa
i Administracji, kierunek prawo. Ukoñczy³a podyplomowe studia
Akademia Mediatora w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej we
Wroc³awiu oraz specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych w Polskim Centrum Mediacji. Uczestniczy³a w cyklu szkoleñ Lider – NGO i w Szkole Trenerów
Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel we Wroc³awiu. Wolontariusz
w Biurze Pomocy Prawnej. Jako prawnik popiera formalne rozwi¹zania zwi¹zane z problematyk¹ rodzinn¹, a jako mediator g³êboko wierzy w idee mediacji rodzinnych jako sposób alternatywnego rozwi¹zania sporu z uwzglêdnieniem uczuæ, potrzeb i emocji drugiej osoby. Szczególnie wtedy, gdy najwy¿szym dobrem jest szczêœcie i spokój dzieci w sytuacji rozwodowej rodziców.
Zainteresowania: mediacje rodzinne, prawo rodzinne, psychologia.

Marek Wojciechowski – absolwent Wy¿szej Szko³y Handlowej
we Wroc³awiu, magister europeistyki.
Wiceprezes i za³o¿yciel oddzia³u dolnoœl¹skiego Polskiego Centrum Mediacji (posiada certyfikat PCM nr 412/MR/09/010), wpisany na listê S¹du Okrêgowego we Wroc³awiu.
Trener biznesu i wieloletni manager w miêdzynarodowej korporacji.
Wiceprezes i za³o¿yciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Neurologopedycznymi "G³os", zajmuj¹cego siê terapi¹
osób niepe³nosprawnych.
Swoje kompetencje pog³êbia studiuj¹c psychologiê kliniczn¹
w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej i w Instytucie Psychologii
Stosowanej na kierunku psychoterapii.
Prywatnie uprawia nurkowanie, narciarstwo, turystykê motocyklow¹ i ¿eglarstwo.
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Oddzia³ we Wroc³awiu
El¿bieta Francuz – ukoñczy³a Akademiê Mediatora w Szkole
Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej w 2009r. oraz szkolenia z mediacji
cywilno-gospodarczych i rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji.
Mediator w sprawach cywilnych przy S¹dzie Okrêgowym we Wroc³awiu. Przez wiele lat by³a kuratorem spo³ecznym w s¹dzie rodzinnym. Od 6 lat prowadzi grupê wsparcia dla rodziców w Towarzystwie Rodzin i Przyjació³ Dzieci Uzale¿nionych Powrót z U.

Anna Konopka – Ukoñczy³a Terapiê Pedagogiczn¹ z Pedagogik¹
Specjaln¹ na Uniwersytecie Opolskim, Podyplomowe Studia Nauk
o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc³awiu
oraz specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych w Polskim
Centrum Mediacji w Warszawie. Od kilku lat cz³onek Polskiego
Centrum Mediacji – oddzia³ we Wroc³awiu. Aktualnie zdobywa
kwalifikacje z systemowej terapii rodzin w Oœrodku Szkoleñ Systemowych w Krakowie. Odbywa sta¿ z terapii rodzin w Centrum
Zdrowia Psychicznego "Neuromed" oraz na oddziale dziennym psychiatrii dzieciêcej w Szpitalu Psychiatrycznym we Wroc³awiu. Posiada doœwiadczenie w pracy z dzieæmi, m³odzie¿¹ i osobami doros³ymi. Realizuje autorskie spotkania dla rodziców z zakresu wychowania, komunikacji, rozwi¹zywania konfliktów oraz wspó³tworzy spotkania z zakresu rozwoju osobistego. W wolnym czasie lubi wêdrowaæ po górach, interesuje siê ceramik¹.

Ewelina Gombrych-Stemplowska – absolwentka Uniwersytetu
Wroc³awskiego, na wydziale prawa, administracji i ekonomii, kierunek administracja. Mediacjami zajmuje sie od 2012 roku. Ukoñczy³a szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, rodzinnych i gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych. Prowadzi mediacje s¹dowe jak i przed s¹dowe – m. in. przygotowywanie planów rodzicielskich. Wieloletni pracownik administracji publicznej i dzia³acz
spo³eczny wœród lokalnej spo³ecznoœci.
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Józef Gregorczyk – absolwent presti¿owych studiów mened¿erskich MBA (Magisterskie Studia Mened¿erskie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu; Wydzia³ Zarz¹dzania, Informatyki i Finansów; Specjalnoœæ Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem).
Profil zawodowy techniczno-ekonomiczny i zarz¹dzania.
Bardzo du¿e doœwiadczenie w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
dzia³aj¹cym w formie spó³ki kapita³owej.
Posiada uprawnienia w zakresie przepisów prawa energetycznego, norm technicznych, jakoœciowych, kosztorysowych i budowlanych.
Przebyte szkolenia w zakresie zarz¹dzania finansami, ukoñczony
kurs dla kandydatów do rad nadzorczych i zarz¹dów spó³ek Skarbu
Pañstwa.
Mediacje zarówno gospodarcze, jak i cywilne s¹ jego pasj¹ – posiada w tym wzglêdzie du¿e pozytywne doœwiadczenie doprowadzaj¹c wiele skomplikowanych postêpowañ do ugody.
Przeszkolony w zakresie mediacji cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, medycznych, karnych i rodzinnych w oparciu o przepisy kodeksu prawa cywilnego, kodeksu spó³ek handlowych i kodeksu
karnego.
Uczestniczy³ w wielu misjach gospodarczych oraz przebywa³ na
kontraktach zagranicznych przy realizacji projektów przemys³owych
w krajach takich, jak Anglia, Kanada, USA, Indie, Chiny, Turcja, Japonia, Brazylia, Dania, Tanzania, Zambia, RPA (ONZ, UNESCO) –
w sumie oko³o 8 lat.
Motto ¿yciowe – ETOS PRACY oparty na pracowitoœci, w której
siê wychowa³ i wyznaje zasadê:
"Tylko praca mówi nam to i czyni nas tym KIM NAPRAWDÊ JESTEŒMY".

Dominika B³a¿ewicz – psycholog spo³eczny z dodatkow¹ specjalizacja z zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Pierwsz¹ szko³ê mediacji
ukoñczy³am w grudniu 2010 roku a nastêpnie, uzupe³niaj¹ce szkolenie z mediacji cywilnych, w po³owie 2012 roku. W swoim doœwiadczeniu mam mediacjê gospodarcz¹, zakoñczon¹ podpisaniem
ugody oraz liczne nieformalne mediacje pracownicze w korporacji finansowej, w której pracujê od ponad 6 lat dziale HR.
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Oddzia³ we Wroc³awiu
Jakub Wiœniewski – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroc³awiu na wydziale Zarz¹dzania Informatyki i Finansów. Zawodowo wykonuje pracê i pe³ni funkcjê G³ównego Ksiêgowego.
Ukoñczy³ Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych. "Uwa¿am, ¿e zawsze i w ka¿dym czasie nale¿y ze sob¹ rozmawiaæ. To podstawa zaufania i zrozumienia nie tylko w rodzinie,
ale w biznesie". Prywatnie m¹¿ i ojciec dwuletniego ch³opca uwielbiaj¹cy spêdzaæ wolny czas zarówno na pieszych wêdrówkach w górach jak i podró¿uj¹c na rowerze.

Ewa Kowalczyk – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
we Wroc³awiu – wydzia³ rehabilitacji.
Dodatkowo ukoñczone studia podyplomowe:
Wy¿szej Szkole Psychologii Spo³ecznej – wydzia³ zamiejscowy we
Wroc³awiu – Akademia Mediatora
Uniwersytet Ekonomiczny – marketing i zarz¹dzanie
Szkolenia: m. in. coaching i mentoring, mediator cywilny.
Na co dzieñ: na stanowisku Dyrektora marketingu w firmie rehabilitacyjno – medycznej.
Zainteresowania: sport, taniec, psychologia

Grzegorz S³ugocki – na co dzieñ funkcjonariusz policji w komendzie w Nysie. Ponadto jest kuratorem s¹dowym (spo³ecznym)
przy S¹dzie Rejonowym w Nysie. Ukoñczy³ studia teologiczne na
Uniwersytecie Opolskim. W PCM odby³ specjalistyczne szkolenie
z Mediacji Rodzinnych. Aktualnie jest kierownikiem filii w Nysie,
Oddzia³u PCM Wroc³aw. Ukoñczy³ kursy: zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi elementami prawa, komunikacja interpersonalna. W chwili obecnej przygotowuje siê do obrony pracy na studiach podyplomowych z resocjalizacji (Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania "Edukacja" we
Wroc³awiu). W chwili wolnej gra na instrumentach klawiszowych.
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Anna Widlicka – jest pedagogiem i socjoterapeut¹. Ukoñczy³a
pedagogikê, a nastêpnie studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, specjalnoœæ: rewalidacja; oraz z zakresu doradztwa psycho-pedagogicznego na Uniwersytecie Wroc³awskim. Ukoñczy³a tak¿e studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, specjalnoœæ: socjoterapia
w Dolnoœl¹skiej Szkole Wy¿szej i od 5 lat prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla m³odzie¿y w wieku gimnazjalnym. Ostatnio ukoñczy³a dwustopniowy kurs doskonal¹cy z systemowej terapii rodzin
w Towarzystwie Terapii i Psychoterapii "PLUS", który pozwoli³ jej
nabyæ uprawnienia i zdobyæ doœwiadczenie w systemowej terapii rodzin. Od 9 lat pracuje jako pedagog w gimnazjum. Doskonali³a siê
zawodowo koñcz¹c szkolenie dotycz¹ce mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji. Mediator w sprawach cywilnych w S¹dzie
Okrêgowym we Wroc³awiu.

Alicja Osio – cz³onek PCM, trener, pedagog.
Mediator z listy sta³ych mediatorów w sprawach cywilnych zg³oszonej prezesowi S¹du Okrêgowego we Wroc³awiu. Ukoñczy³a szkolenie dla mediatorów rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji
w Warszawie.
Prowadzi szkolenia dla kadry oœwiatowej z zakresu umiejêtnoœci
interpersonalnych i pedagogicznych. Doœwiadczenie pedagogiczne
zdobywa³a pracuj¹c z m³odzie¿¹ niemieck¹, hiszpañsk¹ i marokañsk¹.
Doktorantka Uniwersytetu Wroc³awskiego. Jest autork¹ naukowych publikacji dotycz¹cych mediów, edukacji miêdzykulturowej
i kszta³towania siê poczucia to¿samoœci kulturowej.
Prywatnie podró¿nik, mi³oœnik gór i ¿agli.
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Oddzia³ w Radomiu
Ma³gorzata M¹kosa
Wykszta³cenie
Katolicki Uniwersytet Lubelski- Wydzia³ Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji -2005, Wy¿sza Szko³a Biznesu w Radomiu studia podyplomowe –Zarz¹dzanie w Administracji Publicznej 2006, szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych, karnych z nieletnim sprawc¹ czynu karalnego,
szkolenia z zakresu wspó³pracy mediatora z s¹dem i konstruowania
porozumieñ mediacyjnych.
Doœwiadczenie zawodowe
1978 -1988 Wojewódzki Szpital Zespolony w Radomiu Wydzia³
Pomocy Spo³ecznej, 1990 do nadal – pe³nomocnik B. O. I. B.,, Zespó³” ds. kontaktów z instytucjami i organami administracji i finansów, prowadzi szkolenia z zakresu mediacji, wyk³adowca WSB
w Radomiu, prezes PCM Oddzia³ w Radomiu, prowadzi sta¿e mediacyjne.
Doœwiadczenie w mediacji
Mediator od 2005 r. Specjalizuje siê w mediacjach rodzinnych,
karnych, z nieletnim sprawc¹ czynu karalnego, cywilnych, gospodarczych. Wpisana na listê sta³ych mediatorów S¹du Okrêgowego
w Radomiu.

Maria Narojczyk
Wykszta³cenie
UMCS w Lublinie: Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii 1974–1978r.
Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawski z zakresu Problemów Rodziny. Kursy i szkolenia dot. diagnozy pedagogicznej,
konfliktów i kryzysów w rodzinie, krótkoterminowej terapii rodzin.
Szkolenia z mediacji: karnych, z nieletnim sprawc¹ czynu karalnego,
rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.
Doœwiadczenie zawodowe
Od 1978 przez trzy lata pracowa³a na stanowisku kuratora zawodowego dla nieletnich przy S¹dzie Rejonowym w Radomiu. Od 1981
jest zatrudniona w Rodzinnym Oœrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Radomiu. Trudni siê diagnoz¹ pedagogiczn¹ w sprawach
karnych, opiekuñczych i rozwodowych. Posiada wieloletnie do-
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œwiadczenie jako kurator spo³eczny w pracy z rodzin¹ problemow¹
i m³odzie¿¹ zdemoralizowan¹. Pe³ni funkcjê bieg³ego s¹dowego przy
S¹dzie Okrêgowym w Radomiu.
Doœwiadczenie w mediacji
Mediator od 2000. Specjalizuje siê w mediacjach rodzinnych, karnych z nieletnim sprawc¹ czynu karalnego, cywilnych, gospodarczych

Marianna Chamerska
Wykszta³cenie
Wy¿sza Szko³a Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie 1995-2000 r. – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej.
Szkolenia z mediacji: karnych, z nieletnim sprawc¹ czynu karalnego,
rodzinnych, cywilnych i gospodarczych
Doœwiadczenie zawodowe
W trakcie wieloletniej kariery zawodowej od 2004 roku pracuje
z dzieæmi niewidomymi i niedowidz¹cymi jako nauczyciel wychowawca
Doœwiadczenie w mediacji
Mediator Polskiego Centrum Mediacji od 2006 roku, wpisana na
listê sta³ych mediatorów S¹du Okrêgowego w Radomiu. Realizuje
mediacje karne, rodzinne, gospodarcze.

Agnieszka Pi¹tek
Wykszta³cenie
Uniwersytet Jagielloñski – mgr socjologii w zakresie pracy socjalnej – 1992 – 1997, Wy¿sza Szko³a Handlowa – studia podyplomowe
w zakresie organizacji i zarz¹dzania pomoc¹ spo³eczn¹ – 2001 2002, Szkolenia z mediacji: karnych, z nieletnim sprawc¹ czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych.
Doœwiadczenie zawodowe
Od pocz¹tku zawodowo zwi¹zana z Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Radomiu. Nauczyciel, wyk³adowca i trener w zakresie
pracy socjalnej i polityki spo³ecznej, Wspó³za³o¿ycielka trzech organizacji pozarz¹dowych. Od 1999r cz³onek Zespo³u ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, przekszta³conego w Polskie Centrum Mediacji
Doœwiadczenie w mediacji
Od 2006 r. prowadzi mediacje rodzinne, cywilne, karne i z nieletnim sprawc¹ czynu karalnego.
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Oddzia³ w Radomiu
Ma³gorzata Stan-Siewierska
Wykszta³cenie
Uniwersytet Marii Curie – Sk³odowskiej w Lublinie Wydzia³ Prawa i Administracji kierunki administracji i prawa. Aplikacja radcowska w Okrêgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Studia podyplomowe w zakresie Prawo Europejskie na wydziale nauk spo³ecznych Wy¿szej Szko³y Ekonomii i Administracji w Kielcach. Szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej i cywilnej.
Doœwiadczenie zawodowe
W latach 1981 do 1983 w administracji rz¹dowej, od 1992 do 2008
jako radca prawny w bankach PBK S. A., BG¯, PBI S. A., Kredyt Bank
S. A. Pekao S. A. Od 2005r jako radca prawny Wodoci¹gów Miejskich
w Radomiu. Od 2000r do 2003 jako wyk³adowca w Wy¿szej Szkole
Biznesu w Radomiu, od 2002r do 2005r jako wyk³adowca Wojewódzkiego Oœrodku Ruchu Drogowego oraz od 2001r do 2006r wyk³adowca Zak³adu Doskonalenia Zawodowego. Od 2009r w ramach wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowy wyk³ady z zakresu prawa pracy,
prawa zwi¹zanego z rozwi¹zywaniem problemów przemocy w rodzinie oraz pomoc prawna. Wspó³za³o¿ycielka organizacji pozarz¹dowej
Doœwiadczenie w mediacji
Od 2007 r. wpis na listê mediatorów prowadzon¹ przez S¹d Okrêgowych. Specjalizuje siê w mediacjach rodzinnych, gospodarczych,
cywilnych.

Maria Dobosz
Wykszta³cenie
Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydzia³ Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, w Lublinie tytu³ magistra. Wy¿sza Szko³a
Nauk Spo³ecznych Technicznych w Radomiu Podyplomowe Studia –
Przygotowanie Pedagogiczne Uniwersytet Marii Curie – Sk³odowskiej w Lublinie – studia podyplomowe – Ochrona W³asnoœci Intelektualnej. Stowarzyszenie Organizacji Pozarz¹dowych ‘STOP’ –
Trener Mediacji Rodzinnych. Ukoñczone kursy z zakresu mediacji
rodzinnej, gospodarczej i cywilnej – PCM i SMR
Doœwiadczenie zawodowe
2009 – Wy¿sza Szko³a Nauk Spo³ecznych i Technicznych w Radomiu, nauczyciel akademicki z zakresu mediacji i komunikacji.
Doœwiadczenie w mediacji
Mediacje rodzinne, karne, gospodarcze, cywilne, rodzinne od
2007r. mediator wpisany na listê mediatorów s¹dowych S¹du Okrêgowego w Radomiu.
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Siedziba Oddzia³u Polskiego Centrum Mediacji w Radomiu mieœci siê w centrum miasta przy
ul. 25-go Czerwca 45 na pierwszym piêtrze. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
603 887 165.
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Drodzy Mediatorzy,
Poni¿ej znajdziecie propozycje zmian do Kodeksu Postêpowania Karnego w zakresie mediacji.
Projekt po zatwierdzeniu przez Rz¹d jest obecnie procedowany w Sejmie.
Projekt z dnia 25 stycznia 2011 r. – wersja po poprawkach legislacyjnych.

USTAWA
z dnia.....................................
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego i niektórych innych ustaw1 – zakresie
dotycz¹cym mediacji

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz.
555 z póŸn. zm2.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 23a otrzymuje brzmienie:
"Art. 23a. § 1. S¹d, referendarz s¹dowy, a w postêpowaniu przygotowawczym prokurator, mo¿e z inicjatywy lub za zgod¹ oskar¿onego i pokrzywdzonego, skierowaæ sprawê do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego miêdzy pokrzywdzonym i oskar¿onym, o czym zawiadamia siê ich pisemnie, informuj¹c o celach i zasadach mediacji, w tym o treœci art. 178a; informacjê przekazuje siê pokrzywdzonemu po wyra¿eniu zgody na mediacjê przez oskar¿onego.
§ 2, Postêpowanie mediacyjne nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ miesi¹c, a jego okresu nie wlicza siê do czasu
trwania postêpowania przygotowawczego.
§ 3. Postêpowania mediacyjnego nie mo¿e prowadziæ osoba, co, do której w sprawie zachodz¹ okolicznoœci
okreœlone w art. 40-41, czynny zawodowo sêdzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a tak¿e aplikant do
tych¿e zawodów, ³awnik s¹dowy, referendarz s¹dowy, asystent sêdziego, asystent prokuratora, funkcjonariusz
policji oraz funkcjonariusz S³u¿by Wiêziennej; przepis art. 42 stosuje siê odpowiednio.
§ 4. Udzia³ oskar¿onego i pokrzywdzonego w postêpowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Zgodê na uczestniczenie w mediacji odbiera organ kieruj¹cy sprawê do mediacji lub mediator, po wyjaœnieniu oskar¿onemu
i pokrzywdzonemu istoty i zasad postêpowania mediacyjnego i pouczeniu ich o mo¿liwoœci wycofania tej zgody a¿ do zakoñczenia postêpowania mediacyjnego.
§ 5. Instytucja lub osoba do tego uprawniona sporz¹dza, po przeprowadzeniu postêpowania mediacyjnego,
sprawozdanie z jego wyników. Do sprawozdania za³¹cza siê ugodê podpisan¹ przez oskar¿onego, pokrzywdzonego i mediatora, je¿eli zosta³a zawarta
§ 6. Mediacjê prowadzi siê w sposób bezstronny i poufny.
§ 7. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, cel, zasady i sposób przeprowadzania mediacji, reguluj¹c zw³aszcza warunki, jakim powinny odpowiadaæ instytucje i osoby uprawnione do jej przeprowadzenia, sposób ich powo³ywania i odwo³ywania oraz szkolenia mediatorów, zakres i warunki udostêpniania im akt sprawy, formê i zakres sprawozdania z wyników postêpowania mediacyjnego, maj¹c na uwadze potrzebê skutecznego przeprowadzenia tego postêpowania. "
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do obowi¹zku wynikaj¹cego z ugody zawartej przed s¹dem
lub referendarzem s¹dowym a tak¿e ugody zawartej w postêpowaniu mediacyjnym."
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c) po 3 dodaje siê § 4 w brzmieniu:
"§ 4. S¹d lub referendarz s¹dowy odmawia nadania klauzuli wykonalnoœci ugodzie zawartej przed mediatorem, w ca³oœci lub czêœci, je¿eli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo
zmierza do obejœcia prawa. "
2) po art. 178 dodaje siê art. 178a w brzmieniu:
"Art. 178a. Nie wolno przes³uchaæ jako œwiadka mediatora co do faktów, o których dowiedzia³ siê od oskar¿onego lub pokrzywdzonego prowadz¹c postêpowanie mediacyjne, z wy³¹czeniem informacji o przestêpstwach,
o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego."
Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275,
z póŸn. zm.3) w art. 45 po § 2 dodaje siê § 2a w brzmieniu:
"§ 2a. W wypadku wszczêcia postêpowania mediacyjnego, czasu jego trwania nie wlicza siê do okresu
przedawnienia".
d) po § 7 dodaje siê § 8 w brzmieniu:
"§ 8. W ramach czynnoœci wyjaœniaj¹cych organ je prowadz¹cy mo¿e, z inicjatywy lub za zgod¹ osoby okreœlonej w § 6 i pokrzywdzonego, skierowaæ sprawê do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia mediacji. Art. 23a Kodeksu postêpowania karnego stosuje siê odpowiednio. "

1 Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê tak¿e: ustawê z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ, ustawê z dnia 23 czerwca 1973 r.
o op³atach w sprawach karnych, ustawê z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich, ustawê
z dnia 25 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawê z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach, ustawê z dnia 13 paŸdziernika 1995
r. Prawo ³owieckie, ustawê z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawê z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy, ustawê z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia, ustawê z dnia 28
paŸdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary, ustawê z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa, ustawê z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w: Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz.
717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003
r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr
240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141,
poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66,
poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648,
z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123,
poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz.
1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr
8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 27, poz. 162, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144,
poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190 poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98,
poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r.
Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217,
poz. 1280 i Nr 240, poz. 1430 i 1431.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w: Dz. U. z 1989 r. Nr 61, poz. 363, z 1991 r. Nr 62, poz.
261, z 1993 r. Nr 59, poz. 270, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1996 r. Nr 156, poz. 779, z 2003 r. Nr 229, poz. 2272 oraz
z 2011 r. Nr 240, poz. 1431.
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