XII Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu
Słupskiego
Człuchów 10.05.2018 - Rzewnica

W dniu 19 maja 2018r. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Człuchowie przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie
zorganizował XII Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego pod Honorowym Patronatem
Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Burmistrza
Miasta Człuchów.
W igrzyskach uczestniczyło pięć ośrodków kuratorskich z: Damnicy, Miastka, Słupska, Strzelina
i Człuchowa. Łączna liczba wychowanków , opiekunów i gości ok. 85 osób.
W tym roku prócz kształtowania wśród wychowanków właściwych postaw społecznych , patriotycznych,
poznawania ciekawych zakątków naszego kraju postawiono na umiejętności współdziałania w grupie
i kształtowania właściwych wzorców rywalizacji sportowej.
Wychowankowie rywalizowali na polu paintballowym w Rzewnica gm. Rzeczenica. W wyniku
rywalizacji: I miejsce zajął OK. w Strzelinie , II miejsce O.K w Człuchowie, III miejsce O.K. w
Słupsku, IV miejsce O.K. w Miastku , V miejsce O.K. w Damnicy.
Pomimo zajmowanych miejsc zwycięzcami turnieju byli wszyscy uczestnicy. Rywalizacja
przebiegała we właściwej atmosferze, przy dobrej pogodzie . Nawiązały się nowe znajomości i sympatie.
Była w pełni bezpieczna dzięki profesjonalnej obsłudze.
Po raz kolejny pokazano , że resocjalizacja w miejscu zamieszkania ( nie odrywania wychowanka od
rodziny) daje oczekiwane rezultaty.
W czasie Igrzysk wychowankowie mieli możliwość poznania nowych form spędzania czasu wolnego
( paintball), .
Zmierzyć się ze swoimi słabościami w trudnych zawodach, poznać urocze zakątki naszego kraju ,
nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.
Jako organizator dziękują wszystkim , którzy przyczynili się do zorganizowania , i bezpiecznego
przeprowadzenia zmagań , a szczególnie wychowankom wszystkich ośrodków , których
postawa dała możliwość stwierdzenia ,że praca wychowawców nie idzie na marne i ośrodki
kuratorskie spełniają ważne ogniwo w procesie resocjalizacji nieletnich.
Na koniec chciałem przytoczyć rozmowę wychowanka z wychowawcom przed zawodami cyt.
wychowanek – a pan nie boi się dawać nam broni? wychowawca nie bo jest to element zaufania
i mojej pracy , a ty wiesz do czego służby broń ? . wychowanek – do obrony a nie do wyrządzenia
krzywdy .
Z wyrazami podziękowania i szacunku dla wszystkich przyjaciół :
Wychowankowie, Wychowawcy , Mariusz Bauza
Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Człuchowie

