
z traumatycznymi przeżyciami.  
Z kolei w tym roku kończy studia z psychologii 
sądowej na Royal Holloway, University of London.

Śmierć w zbiorniku
To nie jest zajęcie dla każdego. Trzeba mieć do 

niego odpowiednie predyspozycje i zwyczajnie 
je lubić.

– Dla mnie stało się pasją, bo zawsze chciałam 
pomagać ludziom, a dodatkowo codziennie cze-
kają nowe wyzwania i widać namacalne efekty 
naszej pracy. Bywają dni, które spędzam przed 
komputerem, odpowiadając na maile i pomagając 
naszym mediatorom, a innym razem sama zaj-
muję się przygotowaniem sprawy i jej prowadze-
niem. Mam też wykłady na uniwersytecie bądź 
szkolę nowych policjantów – wylicza Kasia, doda-
jąc, że jedna z ciekawszych historii, z jaką miała 
ostatnio do czynienia, dotyczyła słynnej wy-
twórni dżemów w Tiptree. Fabryka nie potra�iła 
sobie poradzić z młodzieżą, która włamywała się 
na jej teren niszcząc produkty i maszyny warte 
tysiące funtów, bezkarnie korzystając z zasobów 
wodnego rezerwatu wykorzystywanego w pro-
cesie produkcyjnym. Co więcej, zbiornik stanowił 
pułapkę dla nieuprawnionych użytkowników, co 
skończyło się śmiercią jednej osoby. Ponieważ 
interwencje policji nie dawały rezultatu, mene-
dżer �irmy zwrócił się do Polki prosząc o pomoc, a 
ta nawiązała kontakt z lokalnymi szkołami, gdyż 
istniało duże prawdopodobieństwo, że przestępcy 
uczęszczali do jednej z nich. Zgodnie z projektem, 
uczniowie w wieku 15-16 lat wzięli udział w 
warsztatach, podczas których przeszli szkolenie 
na temat sprawiedliwości naprawczej. Potem 
pojechali do fabryki, gdzie usłyszeli o jej historii i 
znaczeniu dla lokalnej społeczności, a także odpo-
wiedzialności jaka grozi za niszczenie mienia.

czytać na dwa sposoby. Pierwszy, po kolei, roz-
dział po rozdziale, a drugi według klucza, który 
jest umieszczony na początku powieści. W obu 
przypadkach wychodzą zupełnie inne historie.

Natomiast jeśli ma ochotę trochę pogłówko-
wać, to wybiera escape room. Zbiera znajomych, 
zamykają się w pokoju i rozwiązując zadania oraz 
łamigłówki próbują się z niego wydostać.

Wspólny język
Mama jest nauczycielką matematyki, a tata 

emerytowanym policjantem. W jego ślady 
poszedł starszy brat, z kolei młodszy studiuje 
bezpieczeństwo narodowe, jednak w przyszłości 
również chciałby się realizować w zawodach 
społecznych.

– W mojej rodzinie, także tej dalszej, nie ma 
większego wyboru. Zdecydowana większość to 
albo policjanci, albo nauczyciele – śmieje się Ka-
sia, która wychowała się we wsi Książki, leżącej 
pomiędzy Iławą a Toruniem. Od dziecka jej pasją 
była praca z ludźmi. Jak podkreśla, w swojej obec-
nej profesji odnosi sukcesy, bo potra�i wczuć się 
w położenie drugiego człowieka, wysłuchać go i 
znaleźć z nim wspólny język.

Mimo że sprawiedliwość naprawcza funkcjo-
nuje w Anglii od dawna, w Polsce nadal jest dzie-
dziną mało znaną. Chociaż powoli się to zmienia. 
Niedawno podczas konferencji Hate Crime w 
Londynie Kasia spotkała dwoje Polaków, którzy 
prowadzą tego typu jednostkę we Wrocławiu.

– Mają szerokie plany, chcąc wdrażać angiel-
skie rozwiązania. Rozmawiając z nimi pomyśla-
łam, że ja też mogłabym pracować nad Wisłą, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami. Kto wie, 
może w przyszłości tak się stanie, ale póki co 
mam jeszcze sporo do zrobienia tu, na miejscu – 
podsumowuje Kasia… <<

~ reportaż16

– Okazało się, że zdecydowana większość 
nastolatków nie zdawała sobie sprawy z tych 
wszystkich zależności, a cały projekt okazał się 
na tyle dużym sukcesem, że otrzymaliśmy kilka 
propozycji od innych szkół z prośbą o przepro-
wadzenie podobnych zajęć u nich – opowiada 
Grabka.

W lesie z Jacksonem
Pomyślne rozwiązanie problemu daje wiele 

satysfakcji, ale zdarzają się historie, które wywo-
łują szczególne emocje, wynikające z traumatycz-
nych, czasami dramatycznych doświadczeń o�iar. 
Trudno na przykład otrząsnąć się po przeczyta-
niu aktów sprawy, gdzie ojciec trójki dzieci przez 
12 lat znęcał się nad nimi psychicznie i �izycznie, 
a matka nie reagowała na jego zachowanie.  
W takich sytuacjach nie jest łatwo o wszystkim 
zapomnieć i po godzinie 16 spokojnie wrócić do 
domu.

– Czasami ilość ciężkich przypadków, z któ-
rymi musimy się zmierzyć, przerasta nasze 
możliwości. Bardzo ważne jest, żeby zauważyć u 
siebie ten krytyczny moment i umieć zdystanso-
wać się od pracy – mówi Kasia, przyznając, że jej 
sprawdzonym sposobem na odreagowanie stresu 
są spacery z Jacksonem, berneńskim psem pa-
sterskim. Najlepiej po okolicznych lasach. Cisza, 
przyroda, odgłosy natury działające wyciszająco 
i kojąco. Podobnie jak chodzenie po górach, do 
których miłością zaraził ją mąż. Co roku razem ze 
swoim czworonożnym pupilem jeżdżą w polskie 
Tatry, do Walii bądź Szkocji, chłonąc piękno tam-
tejszych widoków.

No i oczywiście książki. Polka pochłania 
wszystko, co znajdzie się w zasięgu jej ręki, jed-
nak ulubioną pozycją niezmiennie pozostaje „Gra 
w klasy” Julio Cortázara. Co ciekawe, można ją 
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO KOLEJNEGO 
DODATKU O PANDEMII KORONAWIRUSA. ZNAJ-
DZIECIE W NIM PAŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE INFOR-
MACJE I PORADY TEMATYCZNE. SĄ DZIŚ Z NAMI 
TAKŻE INSTYTUCJE, KTÓRE POMAGAJĄ POTRZE-
BUJĄCYM W TYCH NAJTRUDNIEJSZYCH OD LAT 
CZASACH. PRAGNIEMY PODKREŚLIĆ, IŻ PARTNE-
REM STRATEGICZNYM NASZEGO DODATKU JEST 
NAJWIĘKSZA POLSKA INSTYTUCJA FINANSOWA 
NA WYSPACH – SAMI SWOI PRZEKAZY PIENIĘŻ-
NE. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LEKTURY.
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