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mediacja

SŁoWo oD
ORGANIZATORA

W tym roku w Toruniu po 
raz trzeci podjęliśmy starania, 
aby zarazić ideą mediacji jak  
najszersze grono odbiorców. 
W poprzednich latach działania 
zawężone były do dorosłych  
odbiorców - osób potencjalnie za-
interesowanych mediacją. 

W 2009 roku podczas 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Mediacji zorganizowane 
zostało spotkanie mediatorów 
z sędziami oraz symulacja me-
diacji dla mieszkańców i turys-
tów odwiedzających miasto 
Toruń. W kolejnym, 2010 roku 
świętowaliśmy przez dwa dni. 
Wspólnie z kilkoma instytucjami 
zorganizowana została dwudnio-
wa konferencja „Mediacja od  
teorii ku praktyce”, odbyła 
się również symulacja sesji 

mediacyjnej, a zaproszona 
młodzież wzięła udział w konkur-
sie plastycznym na temat  
mediacji. Przygotowaliśmy akcję  
w postaci tematycznego flash-
moba - napisu ułożonego w hasło 
„MDM” (Międzynarodowy Dzień 
Mediacji). Ponadto mieszkańcy 
Torunia mieli możliwość spotkania 
się z dyżurującymi mediatorami.

Przygotowania do tegoroczne-
go MDM-u rozpoczęliśmy już pod 
szyldem Fundacji Pracownia Dia-
logu, którą powołaliśmy do życia 
w lutym tego roku. W organizację 
obchodów zaangażowali się 
wspólnie z nami studenci soc-
jologii i prawa, wolontariusze  
i stażyści Fundacji. Przygotowania 
trwały pół roku i uczestniczyło  
w nich 11 grup roboczych na czele 
których stali wyznaczeni koor-

dynatorzy. Wynikiem wspólnych 
spotkań i burzy mózgów było 
8 wydarzeń. Jak widać nasze 
obchody nie zamknęły się w jed-
nym dniu, a w tygodniu. Między 17 
a 21 października w Toruniu odbył 
się szereg wydarzeń, które szerzej 
opisujemy w niniejszym raporcie.

Nasze działania wspierały 
Radio PiK i Radio Plus oraz  
telewizja TV Toruń, co niewątpliwie 
przyczyniło się do promocji me-
diacji w szerszym gronie niż tylko 
wśród bezpośrednich uczest-
ników wydarzeń. 

Tegorocznych wydarzeń nie 
udałoby się zorganizować w tak 
szerokiej formie gdyby nie wspar-
cie współorganizatorów.

Należy również podkreślić 
ogromną rolę znakomitych 
osób i instytucji, które objęły 

swoim patronatem obchody 
Międzynarodowego Dnia Mediacji 
w Toruniu. 

Oczywiście rola sponsorów 
przy organizowaniu tak dużego 
projektu jest nieoceniona. Bez 
Państwa pomocy nasze działania 
byłyby niewątpliwie bardziej 
skromne. 

Jesteśmy niezmiernie za-
dowoleni z tych kilku miesięcy 
pracy. Cieszymy się, że udało 
nam się dotrzeć do tak wielu 
i zróżnicowanych odbiorców. 
Wierzymy, że ziarenko, które 
zasialiśmy wyda w przyszłości 
plon w postaci otwartej komu-
nikacji i większego zaufania do 
formy pomocy jaką jest mediacja.  

Raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy za wspólny trud 
 i wsparcie tegorocznych działań.

Fundacja  
Pracownia Dialogu
Agnieszka Regel-Brajsa 
Monika Kaźmierczak
Danuta Zdrojewska
Piotr Jarczyk
Janusz Kaźmierczak

mediatorzy
Beata Flisowska 
Anna Proch
Aneta Walczak-Urbańska

Monika Sicińska-Podobieńska

Irena  Ślusarz

studenci socjologii
Agata Gąsior
Katarzyna Pstrąg
Katarzyna Rozmus
Wojciech Kraśniewski

studenci prawa 
Koło Naukowe Mediacji i Retoryki “Konsensus” 
działające na Wydziale Prawa i Administracji 
UMK, opiekun mgr Bartłomiej Chludziński

inne osoby
Paweł Behrendt 

Józek Różycki (foto)

Obchody dnia mediacji zostały zainicjowane przez 
amerykańską organizację społeczną Association for Con-
flict Resolution (ACR) w 2005 roku. W Polsce święto mediacji 
obchodzimy od 2006 roku. 

szczególne podziękowania kierujemy

MONIKA KAŹMIERCZAK, m.kazmierczak@pracowniadialogu.org , www.pracowniadialogu.org
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poniedziałek
17 października 2011,
Sąd Okręgowy  w Toruniu

Spotkanie adresowane było do 
sędziów, prokuratorów, oraz innych osób  
z instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz 
do mediatorów okręgu toruńskiego. Było 
ono zarówno okazją do wzajemnego 
lepszego poznania się, jak i do podjęcia 
refleksji nt. funkcjonowania mediacji  
w regionie. Wymiana wzajemnych 
doświadczeń, dobrych praktyk, wska-
zanie na obszary do pracy przyczyni 
się do profesjonalizacji wsparcia, jakie 
świadczą mediatorzy instytucjom wymiaru 
sprawiedliwości.

W spotkaniu wzięło udział prawie 
50 osób. Byli wśród nich prezesi sądu 
okręgowego w Toruniu, sądów re-
jonowych okręgu toruńskiego, sędziowie, 
prokuratorzy prokuratury okręgowej i 
rejonowych, mediatorzy z listy stałych  
mediatorów sądu  okręgowego, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych i firm 
zajmujących się mediacją.

Podczas spotkania uczestnicy za-
poznali się ze statystykami wykorzys-
tania instytucji mediacji przez wymiar 
sprawiedliwości. 

Wskazane zostały przeszkody w 
kierowaniu spraw do mediacji (np: brak 
odpowiednich i zachęcających regu-
lacji prawnych zwłaszcza na etapie 
postępowania przygotowawczego oraz 

postępowania wykonawczego). 
Sędziowie wskazywali na dobre prak-

tyki stosowane w poszczególnych sądach 
(np: ścisła współpraca sędziów z media-
torami, do których kierują sprawy), na 
potrzebę edukacji społeczeństwa w zakre-
sie alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów i konfliktów. 

Mediatorzy dzielili się swoimi 
doświadczeniami ze współpracy  
z wymiarem sprawiedliwości oraz infor-
mowali o skuteczności prowadzonych 
przez nich postępowań mediacyjnych. 

Spotkanie było okazją do dys-
kusji nad sposobami promocji mediacji  
w środowiskach sędziowskich oraz innych 
instytucjach np: policji. 

Podczas spotkania głos zabra-
li m.in.:  Jarosław Sobierajski (Prezes 
Sądu Okręgowego), Hanna Łożyńska 
(Sędzia Sądu Rejonowego del. do Sądu 
Okręgowego, koordynator ds. mediacji 
w Sądzie Okręgowym), Elżbieta Makolus  
(V-ce Prezes Sądu Okręgowego).

Spotkanie mediatorów z sędziami  
i prokuratorami oraz innymi pracownikami  
instytucji wymiaru sprawiedliwości

LUDZIE 
BUDUJą 
ZA DUżO 
MURÓW, 
A ZA 
MAŁO 
MOSTÓW.

MEDIaCJa 
W SąDZIE
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AKADEMICKA

Seminarium  
“Mediacja na uczelni”

Koło Naukowe „Konsensus” zorganizowało w tym 
dniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK stoisko in-
formacyjne i wykład dla studentów o instytucji mediacji 
na uczelni. 

Celem było zapoznanie żaków z samą mediacją oraz 
poznanie ich opinii na temat wprowadzenia takiej insty-
tucji do rozwiązywania konfliktów na uniwersytecie. 

Zebrano 703 podpisy popierające tę inicjatywę,  
a wykładów gości z Uniwersytetu Warszawskiego  
i Uniwersytetu Śląskiego wysłuchało pełne audytorium.

Zainteresowanie studentów instytucją mediacji 
zachęca do kontynuowania zainicjowanych w ramach te-
gorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji działań.

Program wydarzenia:
1. Prezentacja Ośrodka Mediacji na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
- dyrektor Grzegorz Frączak.

2. Prezentacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Kon-
fliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego - Anna Cybulko

3. Dyskusja

ORGANIZATOR: Koło Naukowe Mediacji i Retoryki “Konsensus”  
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

poniedziałek
17 października 2011,

Wydział Prawa 
i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu
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“NIE WYSTARCZY 
MÓWIĆ DO RZECZY.  
TRZEBA MÓWIĆ DO LUDZI”
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MEDIaCJa 
RÓWIEśNICZA

Gra miejska o mediacji dla drużyn 
szkół ponadgimnazjalnych – 
z wykładem na temat mediacji

„Gra miejska” miała na celu zaprezentowanie  
i zainteresowanie tematami sprawiedliwości napraw-
czej i mediacji (ze szczególnym naciskiem na media-
cje rówieśnicze) młodzieży z  pierwszych klas liceów 
ogólnokształcących.  

W wydarzeniu wzięło udział 40 uczniów oraz nauczy-
ciele z czterech liceów. Sednem wydarzenia było poka-
zanie młodzieży jak ważne jest rozwiązywanie konflik-
tów za pomocą dialogu. Szereg zadań, które wykonywali  
uczestniczy podczas gry ukierunkowanych było na 
ćwiczenie umiejętności komunikacji, negocjacji oraz 
rozwiązywania konfliktów.

Wydarzenie pokazało, iż młodzież licealna jest za-
interesowana pokojowym rozwiązywaniem konfliktów 
własnymi siłami, co mogłoby stanowić alternatywę dla 
rozwiązywania sporów przez nauczyciela. 

Po wykładzie na temat mediacji wygłoszonym 
przez jedną ze studentek socjologii uczestnicy wzięli 
udział w grze, która rozegrała się na toruńskiej starówce. 
Zakończenie gry i wręcznie nagród miało miejsce  
w Dworze Artusa.

wtorek
18 października 2011,

Instytyt Socjologii
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu
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MEDIaCJa 
RÓWIEśNICZA

Celem tego działania było przekazanie 
uczestnikom w interesującej formie infor-
macji o tym czym jest mediacja i jak wygląda 
jej zastosowanie w praktyce. 

Łącząc obchody Międzynarodowego 
Dnia Mediacji z rocznicą podpisania I i II 
Pokoju toruńskiego chcieliśmy pokazać 
jak mogłyby wyglądać negocjacje polsko 
- krzyżackie, gdyby prowadził je bestronny 
mediator. Poprzez tę “żywą lekcję historii” 
pragnęliśmy pokazać, że pokój można 
osiągnąć nie w drodze bitew, ale poprzez 
rzetelny dialog.

Inscenizacja była skierowana do  
uczniów szkół gimnazjalnych z Torunia. 
Wynika to z dostrzeganej przez nas potrze-
by edukowania o wyższości dialogu nad 
agresją w rozwiązywaniu codziennych kon-
fliktów wśród młodzieży.

W wydarzeniu wzięło udział około 70 
osób. 

Inscenizacja “Rozprawa o pokoju - czyli jak 
Polacy z Krzyżakami mogliby mediować”

AUTORZY i AKTORZY

Piotr Jarczyk (mediator)
Angelika Sosnowska (Konsensus)
Dominika Sadurska (Konsensus)
Marcin Kopicki (Konsensus)
Tomek Krzywański (Konsensus)
Paweł Behrendt (wolny strzelec)

środa
19 października 2011,

Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu
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MEDIaCJa 
RODZINNA

Seminarium nt. mediacji rodzinnych  
„Dobre konflikty – rozwiązane konflikty”.
 Udział w seminarium był dla uczestników 
doskonałą okazją do poznania mediacji, jako formy 
pomocy rodzinie w sytuacji konfliktu. Rozmawiano   
m.in. o tym z jakimi trudnościami boryka się współczesna 
rodzina, jakie konflikty mogą być rozwiązywane na 
drodze mediacji, co dzieje się z dzieckiem w sytuacji 
gdy jego rodzice się rozstają oraz porównywano ko-
szty czasowe i finansowe mediacji oraz sądowych form  
rozstrzygania sporów rodzinnych.
 W seminarium udział wzięli specjaliści pracujący  
z rodzinami oraz nauczyciele akademiccy zajmujący się 
zawodowo tematem rodziny. 
 Można było wysłuchać referatów:  
“Przemiany rodziny jako źródło konfliktów” (dr hab. To-
masz Biernat, Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału 
Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu), “Dziecko 
w sytuacji okołorozwodowej - trudności i wyzwania 
stojące przed dzieckiem, którego rodzice się rozstają” 
(Elżbieta Kuleszko, kierownik Rodzinnego Ośrodka  
Diagnostyczno - Konsultacyjnego w Toruniu), “Rodzina w 
konflikcie - czy sąd to jedyne wyjście?” (Agnieszka Regel 

Brajsa, radca prawny, mediator), “Co może być przedmio-
tem mediacji? - mediacja rozwodowa i rodzinna” (Monika 
Kaźmierczak, mediator, psycholog).
 Podczas wydarzenia przedstawiony został pro-
jekt Fundacji Pracownia Dialogu dotyczący wspierania 
mediatorów w regionie pn. „Sieć animatorów mediacji”,  
a także wyniki projektu prowadzonego w miesiącach 
maj-lipiec 2011 „Weź sprawy w swoje ręce – masz prawo 
do mediacji”. 
 W seminarium udział wzięły 44 osoby. Wśród  
uczestników znaleźli się m.in. pracownicy instytucji po-
mocy społecznej i integracji społecznej z terenu wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego (Toruń, Grudziądz, 
Łysomice, Lubicz, Włocławek); pracownicy Organizacji 
Pozarządowych zajmujący się pomocą rodzinie, kura-
torzy sądowi, policjanci, mediatorzy oraz osoby prywatne.

Seminarium nt. mediacji rodzinnych
„Dobre konflikty – rozwiązane konflikty” było 
współfinansowane ze środków Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

czwartek
20 października 2011,

Sala konferencyjna, 
ul. Szczytna 17
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czwartek
20 października 2011,

Hotel Heban

MEDIaCJa
GOSPODARCZA

Celem spotkania z przedsiębiorcami 
współorganizowanego wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową 
w Toruniu było zapoznanie lokalnych przedsiębiorców  
z mediacją jako alternatywną metodą rozwiązywania  
konfliktów i sporów gospodarczych. 

Mediacje w sprawach gospodarczych są wciąż 
wykorzystywane w małym stopniu zarówno przez 
przedsiębiorców jak i sędziów mogących decydować  
o skierowaniu sporu do mediacji. 

Spotkanie wpisywało się w tegoroczną kampanię 
promocyjną Ministerstwa Sprawiedliwości, które podkreśla 
w obecnym roku wartość mediacji w sporach gospodarc-
zych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele IPH  

w Toruniu, zrzeszeni przedsiębiorcy oraz mediatorzy  
i osoby zainteresowane mediacją. Podczas spotkania mece-
nas Mariusz Trela przedstawił zgromadzonym gościom  
powody dla których nie warto sporu kierować do sądu.  Pani 
Irena Ślusarz zapoznała zgromadzonych przedsiębiorców 
z podstawami mediacji w sprawach gospodarczych.  
W drugiej części odbyła się dyskusja moderowana przez 
Janusza Kaźmierczaka na temat możliwości korzystania  
z mediacji przez przedsiębiorców.   

Po zakończonej dyskusji, podczas rozmów przy zor-
ganizowanym poczęstunku omawiano pomysły dotyczące 
zapoznania szerszego grona przedsiębiorców z mediacją 
jako alternatywną wobec sądowych metodą rozwiązywania 
sporów.

Spotkanie nt. mediacji dla przedsiębiorców
ORGANIZATOR: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
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Warsztaty z umiejętności 
mediacyjnych dla studentów
 Celem zajęć było praktyczne zapoznanie stu-
dentów z mediacją i możliwościami jej wykorzys-
tania w różnych obszarach życia społecznego oraz 
charakterystyką pracy zawodowego mediatora. Studenci 
zostali zapoznani z instytucją mediacji, jej praktycznymi 
aspektami, wzięli udział w tzw. symulacji mediacji, gdzie 
mogli wcielić się w role stron konfliktu i rolę mediatora.
 Zajęcia poprowadzili mediatorzy-praktycy z kil-
kuletnim stażem w prowadzeniu mediacji karnych, cy-
wilnych, gospodarczych i rodzinnych.
 W warsztatach wzięły udział 22 osoby - studenci 
i studentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Byli to studenci prawa, socjologii, polityki społecznej, 
pedagogiki, administracji, filologii i innych kierunków.
 Na zakończenie zajęć studenci mieli również 
okazję do zadawania pytań prowadzącym zajęcia. 
Dotyczyły one głównie możliwości dalszego rozwoju 
w zawodzie mediatora, kształcenia umiejętności me-
diacyjnych oraz możliwości wykorzystania mediacji  
w codziennym życiu oraz obszarze zawodowym.

piątek
21 października 2011,

Wydział  Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu
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DYŻurY
MEDIATORÓW

Świadomość społeczna i znajomość mediacji 
pozostają wciąż na niskim poziomie. W trakcie dyżurów 
mediatorów wszyscy zainteresowani mieli okazję roz-
mowy nt. spraw nadających się do postępowania media-
cyjnego, zasad i przebiegu mediacji, korzyści płynących 
z alternatywnego rozwiązywania sporów i konfliktów.  

Dyżury podjęli zarówno mediatorzy wpisani na 
listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Toruniu, 
jak i mediatorzy niezrzeszeni świadczący swoje usługi  
w ramach prywatnej działalności, czy też działający  
w ramach placówek pomocy i integracji społecznej. 

Łącznie dyżurowało 9 mediatorek i mediatorów z To-
runia i okolic.

Poniedziałek, 17.10.2011, 13.00-15.00, 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu, 
ul. Chełmińska 16

środa, 19.10.2011,11.00-13.40, 
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Wały Gen. 
Sikorskiego 13

Czwartek, 20.10.2011,10.00-15.00, 
Sala konferencyjna, ul. Szczytna 17

Piątek, 21.10.2011, 9.00 – 13.00, 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu, ul. 
Chełmińska 16
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FuNDaCJa
PRACOWNIA DIALOGU
 Fundacja została powołana do życia w sty-
czniu 2011 roku jako odpowiedź na zaobserwowane 
potrzeby. Jej celem jest promocja szeroko rozu-
mianego dialogu, komunikacji i alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów i konfliktów  
np.: mediacji.
 Podejmujemy szereg działań  dla promocji mediacji 
jako efektywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów  
w różnych obszarach życia społecznego.
 Pojawiamy sie w lokalnych radiostacjach (Radio PiK, 
Radio PLUS, Radio SFERA). Pisały o nas też lokalne gazety 
np: Dziennik NOWOŚCI. 
 Nasi mediatorzy brali udział w programach 
telewizyjnych Kawa czy Herbata (TVP 1), Rozmównica (Re-
ligia.tv), Rozmowa Dnia (TVP Bydgoszcz).
 Koordynujemy działalność regionalnej Sieci Ani-
matorów Mediacji. Jej celem jest promowanie mediacji 
w najmniejszych nawet miejscowościach województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz edukowanie społeczeństwa 
w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów 
i konfliktów.
 Piszemy artykuły do czasopism dla nauc-
zycieli (Kwartalnik o wychowaniu “Być dla innych”) 
i okolicznościowych gazet (Kurier Mediacyjny wydawany 
przez Ministrerstwo Sprawiedliwości)

 Wypracowaliśmy autorską metodologię 
wdrożenia Szkolnego Centrum Mediacji. Dzięki naszym 
programom szkoła staje się miejscem bardziej przy-
jaznym, wzrasta poczucie bezpieczeństwa, a ucznio-

wie stają się odpowiedzialni za swoje konflikty i ich 
rozwiązywanie.
 Ważną przestrzenią wymiany informacji jest por-
tal nt. zapobiegania agresji i przemocy w szkole przez 
wdrażanie programów mediacji rówieśniczej (ang. peer 
mediation) www.mediacjarowiesnicza.pl
 Współpracujemy z Instytutem Socjologii oraz 
Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, gdzie prowadzimy dla stu-
dentów zajęcia z umiejętności mediacyjnych.
 Prowadząc szkolenia i warsztaty edukujemy 
nowe pokolenia mediatorów, jak również osoby, którym 
umiejętności mediacyjne są potrzebne w ich miejscu pra-
cy z racji zajmowanych stanowisk.
 Realizujemy projekty dofinansowane z ta-
kich źródeł jak: Urząd Marszałkowski Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń.
 Prowadzimy ośrodek mediacyjny, gdzie media-
torzy prowadzą mediację oraz zdobywają doświadczenie  
i nowe umiejętności. 
 Prowadzimy program stażowy, w którym ab-
solwenci szkoleń oraz studiów z zakresu mediacji 
mogą zdobyć doświadczenie pod okiem bardziej 
doświadczonych mediatorów.
 Fundacja została wpisana do wykazu instytucji 
uprawnionych do przeprowadzania postępowania media-
cyjnego w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu 
karalnego w Sądzie Okręgowym w Toruniu (nr A.0132-
0133-2/2011).
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