
Uroczysta Debata z okazji 45 – lecia  

Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku 

 

W dniu 23 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Słupsku 

oraz w Siedzibie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku odbyła się 

Uroczysta Debata z okazji 45 – lecia działalności ośrodka. Debatę patronatem honorowym  

objęli Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku 

Pan Dariusza Ziniewicz i Prezydent Miasta Słupska Pan Roberta Biedronia. 

Ośrodek Kuratorski nr 1 został utworzony na podstawie prawnej Zarządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1971 roku i od 1 września 1971 roku realizuje swoją misję 

resocjalizacyjną. Pierwszym kierownikiem był p. Józef Nierod. Następnie ośrodek kuratorski 

prowadzili p. Trejana Perlmuter, p. Maria Posełkiewicz, a przez kolejne 33 lata kierownikiem 

ośrodka była p. Dorota Szpakowska – Kulka. Od grudnia 2013 r. prowadzenie ośrodka 

powierzono obecnemu kierownikowi - p. Pawłowi Kozłowskiemu. 

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest jednym ze środków wychowawczych 

orzekanych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, jak i wobec nieletnich 

przejawiających symptomy demoralizacji. Warto nadmienić, że całościowych koszt 

miesięczny realizacji tego środka wychowawczego na jednego wychowanka wynosi ok. 250 

zł miesięcznie. 

Działalność ośrodka polega na grupowych oraz zindywidualizowanych działaniach 

resocjalizacyjnych bezpośrednio obejmujących nieletnich podopiecznych, ale także w ramach 

cyklicznych spotkań warsztatowych ich rodziców. Plan pracy ośrodka kuratorskiego nr 1 

oparty jest na autorskim programie opracowanym na podstawie diagnozy zaburzeń natężenia 

eksternalizacyjych i internalizacyjnych zachowań problemowych u nieletnich podopiecznych 

ośrodka. Jest on rozwijany w poszczególnych obszarach projektami resocjalizacyjnymi takimi 

jak między innymi w ostatnim czasie:  

- zajęcia survivalowe, 

- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,  

- „Projekt kulturotechniczny Forum Hip – Hopowe” połączony z warsztatami muzycznymi, 

tanecznymi, koncertem hip – hopowym oraz spotkaniem z raperem Kalim w Lublina, 

- projekt kulturotechniczny pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka 

Michalaka „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem… (więcej na www.kuratorzy.gda.pl), 

- „Żywa lekcja historii” wraz z Bractwem Rycerskim im Księcia Bogusława V, 



- udział wychowanków ośrodka kuratorskiego w cyklicznym projekcie profilaktycznym 

„Niećpa” organizowanym przez Miasto Słupsk, 

- spotkanie z Profesor Nurią Simo Gil z University of Vic (Hiszpania), zajmującą się 

naukowo zagadnieniem demokracji w szkolnictwie katalońskim jako działaniem na rzecz 

aktywnej edukacji obywatelskiej, 

- trening mentalny i trening sportowy z Panem Marcinem Prusem, wielokrotnym reprezentantem 

Polski w siatkówce. 
- udział w „Jubileusz 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - lekcja patriotyzmu 

dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku” z wizytą  

u Ministra Sprawiedliwości RP – inicjatywa śp. dra Tadeusza Jedynaka (więcej na www/ 

kuratrzy.gda.pl), 

- udział w cyklicznej imprezie – Igrzyskach Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego, 

które co roku organizowane są przez inny ośrodek. 

Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami ze Słupska w zakresie realizacji planu 

pracy. Misja resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego jest bowiem silnie zakorzeniona  

w środowisku lokalnym i stanowi ważny element łącznika wymiaru sprawiedliwości (w 

zakresie postępowania wykonawczego) ze społecznością lokalną oraz instytucjami 

samorządowymi i pozarządowymi.  

Stąd też obchody rocznicowe przybrały formę debaty będącej merytorycznym 

spotkaniem ponad 70 osób. Brali w niej udział między innymi przedstawiciele wymiaru 

sprawiedliwości, w tym Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusz Ziniewicz, 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Mariola Watemborska, Wiceprezes Sądu 

Rejonowego w Słupsku SSR Krzysztof Obst, Dyrektor Sądu Rejonowego w Słupsku p. Marta 

Drzastwa, Wiceprezydent Miasta Słupska p. Krystyna Danilecka – Wojewódzka, 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki p . Jolanta Szachnowska, Sędziowie 

z przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku SSR 

Barbarą Łakomiec, kuratorzy sądowi z Kuratorem Okręgowym w Słupsku p. Krzysztofem 

Gierszyńskim i zastępcą Kuratora Okręgowego p. Iwoną Urbanowicz, kierownicy ośrodków 

kuratorskich okręgu słupskiego, prezes Fundacji Probare p. Andrzej Martuszewicz, Prezes 

Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych p. Krzysztof Stasiak, 

przedstawiciele oświaty (27 dyrektorów lub ich przedstawicieli szkół podstawowych  

i gimnazjów ze Słupska), przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. 



 Moderatorami debaty byli SSO Danuta Jastrzębska – rzecznik prasowy Sądu 

Okręgowego w Słupsku oraz dr Paweł Kozłowski – kierownik ośrodka kuratorskiego w 

Słupsku. Dyskusja przebiegała w węzłowych obszarach: 

I. Ośrodek kuratorski – optyka organizacyjna, legislacyjna, orzecznicza. 

II. Działalność resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego – wyzwania, możliwości 

rozwiązań metodycznych, ograniczenia. 

III. Ośrodek kuratorski – miejsce w lokalnym systemie profilaktyki. 

Celem debaty było przedstawienie tzw. dobrych praktyk płynących z wieloletniej 

działalności ośrodka kuratorskiego, a także wypracowanie wniosków de lege ferenda 

mających na celu doprecyzowanie założeń organizacyjnych, merytorycznych realizacji tego 

środka wychowawczego. Wnioski z debaty zostaną przekazane w najbliższym czasie 

Ministrowi Sprawiedliwości RP oraz Krajowej Radzie Kuratorów. 


