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Laureatki Odznaki Honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pani Agnieszki Bartkowiak 

 

 

Szanowny  Panie Rzeczniku 

Szanowna Rodzino 

Szanowni  Goście 

 

Przypadł mi dziś w udziale wielki zaszczyt przedstawienia  Państwu  

sylwetki  naszej koleżanki  ,  laureatki Honorowej Odznaki                                         

Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. 

 

Kurator specjalista Agnieszka Bartkowiak –ur. 31.08.1968 r.  
 

Pracę  zawodową rozpoczęła w roku 1989 r. –w charakterze wychowawcy  

w  przedszkolu  a  od 01 stycznia  1993 r. podjęła zatrudnienie w Sądzie 

Rejonowym w Koninie  w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich  w charakterze 

kuratora  .  01.04.1997 r. uzyskała stopień starszego kuratora.  

W  roku 1998 ukończyła  studia magisterskie  na Uniwersytecie                                     

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  w Instytucie  Pedagogiczno-Artystycznym             

w Kaliszu .  

W roku 2002 podjęła studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi na kierunku  Pedagogika Resocjalizacyjna  ,ukończyła  

je w 2003 r. z wynikiem bardzo dobrym. 

W roku 2005 kurator Agnieszka Bartkowiak została awansowana  na stopień 

kuratora specjalisty. 

W roku 2008  odbyła szkolenie  kompetencyjne  dla pedagogów rodzinnych   

w Ośrodku Metodycznym Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego 

w Warszawie  i uzyskała certyfikat „Pedagoga Rodzinnego”. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie  wyróżniło  P. Agnieszkę Bartkowiak  

odznaczeniem „Przyjaciel Dziecka”. 

 

Bogate doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie  merytoryczne  , które  

doskonaliła aktywnie uczestnicząc w szkoleniach , konferencjach oraz poprzez 

samokształcenie, umiejętnie wykorzystywała w pracy z podopiecznymi  

oraz  we współpracy z  instytucjami i organizacjami pozarządowymi.  

Kurator Agnieszka Bartkowiak była członkiem /od 2003 r./ Komisji Rewizyjnej  

Konińskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem  , Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia „Prom” przy Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie , aktywnie 

pracowała  w Zespołach Profilaktyczno-Resocjalizacyjnych  w Gimnazjum nr 1 

i 2 w Koninie oraz w Gimnazjum w Liścu Wielkim/ gm. Stare Miasto/.  



W latach 2002-2003 wchodziła w skład Zespołu Poradnictwa Rodzinnego  

i Interwencji Kryzysowej –przy MOPR w Koninie , którego  zadaniem  było 

m.in. wczesna interwencja  i  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie , pomoc 

prawna , informacyjna i psychologiczna.  

W roku 2003  została  zaproszona przez  Prezydenta m. Konina do  pracy  

w Zespole powołanym do opracowania strategii  „Rozwiązywania  problemów 

społecznych  Miasta Konina do roku 2010” w programie „Lokalny system 

pomocy dziecku i rodzinie”. 

 

Od  czasu wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy  

w Rodzinie była  członkiem Zespołów Interdyscyplinarnych  w gminie Rychwał  

oraz Stare Miasto, brała udział w pracy grup roboczych w wymienionych 

gminach oraz  m. Koninie. 

Aktywnie współpracowała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 

była członkiem Zespołu Wsparcia Rodziny i Komisji Kwalifikacyjnej  

dla Rodzin Zastępczych  ,uczestniczyła również w zajęciach warsztatowych  

organizowanych przez  PCPR dla  dzieci  objętych rodzinną i instytucjonalną 

pieczą zastępczą w  celu zapewnienia im ochrony przed „złym dotykiem” , 

przemocą , w tym w szczególności przed przemocą seksualną. 

W roku 2013 została także zaproszona do współpracy z PWSZ w Koninie,  

gdzie w ramach zajęć  ze studentami  przekazywała  wiedzę na temat 

profilaktyki społecznej i resocjalizacji, warsztatu pracy kuratora sądowego,  

co wymagało także  doskonalenia własnych kwalifikacji oraz   metodyki pracy. 

 

Kurator specjalista  Agnieszka Bartkowiak była patronem  czterech aplikantów 

kuratorskich, którym oprócz  wiedzy  na temat  pracy kuratora ,przekazała także  

pasję do zawodu, wrażliwość i szacunek do innych . 

Bardzo dobrze godziła obowiązki zawodowe i pracę społeczną z obowiązkami 

rodzinnymi, była wzorową matką i żoną.  Była dumna ze swoich córek      , 

razem z nimi cieszyła się ich sukcesami i wspierała     w trudniejszych chwilach. 

Nauczyła je odpowiedzialności  , wytrwałości   w realizacji zamierzonych 

celów, dawała im miłość , otaczała opieką. 

Pani Agnieszka  była osobą uczynną i koleżeńską , zawsze  chętną do pomocy, 

cieszyła się  zaufaniem  współpracowników oraz podopiecznych.  Podejmowane 

działania  cechowała  wysoka skuteczność i  profesjonalizm .   

 

W jednym z podziękowań , które otrzymała za swoją pracę ,  widnieją słowa : 

 

„Jesteśmy przekonani ,że ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają 

wprawdzie żadnych skrzydeł , lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla 

wszystkich , którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń. 

Ta wyciągnięta dłoń podczas naszego spotkania w kierunku naszych uczniów 

została z pewnością zauważona przez nauczycieli i pedagogów z terenu 



oddziaływania Poradni , dając tym samym konieczność upowszechniania wiedzy 

na temat pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym  

w kontekście  dzisiejszej jego edukacji , jak i możliwości funkcjonowania  

w przyszłości”. 

 

Z innego pisma - podziękowania : 

 

„Pani bogate doświadczenie i praktyka dnia codziennego, a przede wszystkim 

ogromna troska o człowieka oczekującego na pomocną dłoń , stwarza szansę  

odzyskiwania własnej wartości i wiary w siebie. 

To dzięki  Pani ,wiele osób odnalazło właściwą drogę w życiu i swoje miejsce  

w społeczeństwie”. 

 

Kurator Agnieszka Bartkowiak obowiązki wykonywała z ogromnym 

zaangażowaniem  , praca i pomaganie podopiecznym była dla niej misją  ,  

którą pełniła do samego końca. 

W dniu  25.09.14 r. pełniła dyżur w Sądzie – wyszła z pracy o godz. 16 , 

godzinę później  była już w śpiączce.  Odeszła w dniu 29.09.14 r. 

Zawsze myślała o innych , nigdy o sobie.  Los  drugiego człowieka nigdy nie 

był jej obojętny a życie człowieka  było  wartością  nadrzędną.  

Rodzina, znając poglądy Agnieszki  oraz jej zaangażowanie  w pracę , troskę   

o innych ,wyraziła zgodę na pobranie narządów.  

W pogrzebie  licznie uczestniczyli   oprócz najbliższych , przyjaciół ,kuratorów 

sądowych, pracowników Sądu, także przedstawiciele  wszystkich instytucji ,  

z którymi współpracowała  niosąc pomoc i rozwiązując problemy 

podopiecznych: Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, MOPR-u ,   szkół , 

przedszkoli , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych , TPD ,RODK , Policji , 

PCPR-u i innych .   

Kiedy w mowie pożegnalnej  wspomniano  także o  przekazaniu organów  

do transplantacji , ktoś  powiedział : „ NAWET PO ŚMIERCI POMAGA”. 

 

Pragnę dziś  złożyć szczególne podziękowania Rodzinie - 

Przemku, Kingo, Martyno, Pani Zofio , Pani  Danuto – dzięki  Wam, 

najbliższym ,  Waszemu wsparciu , miłości – Agnieszka była osobą spełnioną              

w życiu rodzinnym i zawodowym.  Decyzja podjęta przez  Państwa  w tych 

najtrudniejszych chwilach , nadała  odejściu Agnieszki  nowy wymiar. 

ONA żyje nadal-nie tylko w naszych sercach i wspomnieniach ale także                         

w osobach,  które dzięki Niej otrzymały drugie życie. 

Jesteśmy dumni ,że wybrała ten zawód, że była jedną z nas,  ale oprócz 

ogromnej satysfakcji  z przyznania tego  zaszczytnego odznaczenia , czujemy 

także głęboki żal, że nie ma Jej z nami. Bardzo nam Jej brakuje. 

 

Konin, 21.03.2016 r. 


