
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE z konferencji 

„Upowszechnienie modelu pomocy postpenitencjarnej 
Fundacji Sławek” 

zorganizowanej w Bydgoszczy w dniu 22 VI 2009r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W dniu 22 czerwca 2009 r. w gmachu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w 
Bydgoszczy odbyła się pierwsza konferencja poświęcona upowszechnianiu modelu pomocy 
postpenitencjarnej Fundacji Sławek. 

Organizatorem Konferencji była Fundacja Sławek z siedzibą w Warszawie.  

Program konferencji adresowany był do specjalistów zajmujących się działalnością 
skierowaną do osób odbywających karę pozbawienia wolności, a także byłych osadzonych i 
ich rodzin. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marek Łagodziński, Prezes Fundacji Sławek. 

W pierwszej części konferencji głos zabrał płk mgr Krzysztof Chojecki, Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej w Bydgoszczy, który scharakteryzował zasięg terytorialny i zakres 
działania bydgoskiego Inspektoratu.  

Kolejne wypowiedzi odzwierciedlały dotychczasową współpracę Służby Więziennej z 
organizacjami pozarządowymi. Doświadczeniami podzieliła się mjr Aleksandra Gapska z 
OISW w Bydgoszczy oraz mjr Magdalena Brodzińska-Patalas z OISW w Warszawie. 

Konkretne przykłady zaangażowania Fundacji Sławek i innych instytucji działających na polu 
pomocy postpenitencjarnej w Zakładzie Karnym we Włocławku omówiła ppłk mgr Bożena 
Nowicka, zastępca Dyrektora Zakładu.  

Istotnym punktem spotkania była prezentacja dwóch programów skutecznie realizowanych w 
jednostkach penitencjarnych przez Fundację, tj. „Anioł stróż” i „ Świadectwa”. Organizację 
reprezentował Marek Wdowiński, dyrektor Ośrodka Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej 
Fundacji Sławek w Mieni k/ Mińska Mazowieckiego.  

Drugą część konferencji rozpoczął Krzysztof Łagodziński, pomysłodawca i dyrektor Radia 
OFF. Jest to radio obywatelskie pełniące misję społeczną, kulturalną i integracyjną. 
Odbiorcami rozgłośni są pracownicy organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, 
studenci, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w tym skazani i byli skazani. To oni przede 
wszystkim prowadzą audycje informacyjne i poradnicze. 

Prezentacja Marka Łagodzińskiego na temat modelu pomocy postpenitencjarnej, tak 
skutecznie wdrażanego przez Fundację, otworzyła panel dyskusyjny.  

Wzięli w nim udział m.in. zaproszeni na konferencję kuratorzy sądowi z Chełmna, Chojnic, 
Inowrocławia, Potulic, Koronowa, Włocławka i Bydgoszczy, przedstawiciele Zakładu 
Karnego Bydgoszcz-Fordon, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Tomasz 
Kowalski, dyrektor Fundacji „Druga szansa” w Toruniu oraz Anna Stranz, Prezes Bractwa 
Więziennego w Bydgoszczy. 

Jednym z postulatów dyskusji była współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w 
działania na rzecz osób pozbawionych wolności w oparciu o sprawdzone i skuteczne formy 
pomocy wypracowane przez Fundację Sławek. 

Między innymi dlatego konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników i 
ciepłym przyjęciem. 

 

 

Konferencję sfinansowano ze środków Open Society Institute Budapest w ramach projektu „Watch 24”. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio OFF. 

 


