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na Zjazd Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych
oraz Przyjaciół Dzieci Adoptowanych,

który odbędzie się 14 stycznia 2018 roku w Auli Seminaryjnej 
Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu

Spotkanie rozpocznie się o godz. 14:00 wspólną Mszą Świętą 
w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1, 

którą odprawi ksiądz biskup

Po Mszy Świętej zapraszamy wszystkich do Auli Seminaryjnej, gdzie będzie czekało wiele atrakcji, 
takich jak: animacje i zabawy dla dzieci, „Kraina Prezentów”, poczęstunek, kawa, herbata

Tradycyjnie prosimy o przywiezienie ciasta

Zapraszamy serdecznie  
do wspólnego spędzenia tego radosnego czasu!

Zarząd Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia oraz pracownicy  
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego 

Mijający rok w Katolickim Ośrodku 
Adopcyjnym i Opiekuńczym 

 z za pośrednictwem naszego Ośrodka w 
2016 roku 21 dzieci znalazło bezpieczny 
dom w naszych rodzinach adopcyjnych, 
wśród nich są dwa rodzeństwa złożone z 
trojga dzieci,

 z w minionym roku zgłosiło się 25 par 
małżeńskich pragnących adoptować dzie-
ci, w tym 7 par, które już adoptowały 
dziecko i chciałaby przysposobić kolejne 
oraz 1 para posiadająca dziecko na dro-
dze biologicznej pragnąca zostać rodzica-
mi adopcyjnymi,

 z pracownicy Ośrodka przeprowadzili dwie 
tury szkoleń dla kandydatów pragnących 
zostać rodzicami adopcyjnymi, na których 
przeszkolono łącznie 20 osób,

 z udzielono wsparcia psychologiczno-peda-
gogicznego kilkudziesięciu rodzinom adop-
cyjnym w formie spotkań indywidualnych,

 z odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia 
dla rodziców zastępczych,

 z tak jak w latach minionych spotkaliśmy 
się z Państwem na dwóch zjazdach Rodzin 
Adopcyjnych i Zastępczych oraz Przyjaciół 
Dzieci Adoptowanych, które miały miejsce 
w Opolu i Kamieniu Śląskim,

 z w ramach wspierania rodzin realizowaliśmy 
projekt „FAScynujące rodzicielstwo” – pro-
gram interdyscyplinarnej diagnozy i tera-
pii dzieci. W ramach projektu funkcjono-
wał Interdyscyplinarny Zespół Diagnostycz-
no-Konsultacyjny, dzięki któremu kilkadzie-
siąt dzieci skorzystało z pomocy neurologo-
pedów, pedagogów, psychologów, pediatry, 
fizjoterapeutów oraz terapeuty Terapii SI,

 z wsparcie w ramach wspomnianego projektu 
uzyskali także rodzice adopcyjni, zastępczy, 
rodzice wychowujący swoje dzieci biolo-
giczne, a także matki samotnie wychowują-
ce dzieci, z którymi psychologowie, pedago-
dzy, pediatra oraz prawnik przeprowadzali 
konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne, po-
moc w tym zakresie uzyskało kilkudziesię-
ciu opiekunów dzieci, g

Serdecznie Zapraszamy
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3czerwca 2017 roku, w piękną i słonecz-
ną sobotę, odbył się nasz Zjazd Rodzin 
Adopcyjnych i  Zastępczych i  Przyja-

ciół Dzieci Adoptowanych. Jak co roku spo-
tkaliśmy się w Kamieniu Śląskim, aby wspól-
nie modlić się w intencji naszych rodzin, ale 
również miło spędzić czas podczas pikniku ro-
dzinnego w ogrodach sanktuarium.

Rozpoczęliśmy o  godz. 11:00 Mszą 
świętą w kościele parafialnym w Kamie-
niu Śląskim, którą celebrował ks. Jerzy 
Dzierżanowski. Jak zwykle w trakcie homi-
lii ksiądz zaprosił dzieci pod ołtarz i  wraz 
z  nimi rozważał Słowo Boże. Na początek 
każde z dzieci otrzymało specjalne naklejki 
z różnymi sentencjami, do których ksiądz od-
powiednio nawiązał. W trakcie rozmowy za-
pytał również dzieci co robić, aby uradować 
Pana Boga. Padały różne odpowiedzi: dzieci 
skupiły się jednak na tym, że ważna jest po-
moc drugiej osobie. W końcowej części ka-
zania nad głowami dzieci pojawiły się bań-
ki, które miały za zadanie łapać i… przy-
nieść księdzu. Oczywiście nie było to moż-
liwe – ksiądz w ten sposób nawiązał do Ze-
słania Ducha Świętego, które obchodziliśmy 
dzień później. Po Eucharystii każde dziecko 
otrzymało specjalne błogosławieństwo.

Tradycyjnie po Mszy rozpoczął się nasz pik-
nik w  ogrodach sanktuarium. Jak co roku, 
przy pomocy wolontariuszy, zorganizowali-
śmy szereg zabaw i atrakcji dla małych i więk-
szych dzieci. Na początek zaprosiliśmy wszyst-
kich chętnych do tańca z chustą animacyjną. 
Przy odpowiednio dobranej muzyce toczyły 
się zabawy, które od uczestników wymagały 
skupienia i zręczności, ale przede wszystkim 
dały dużo frajdy (o czym świadczyła – speł-
niona! – prośba o powtórzenie zabaw!).

Po tańcach i  pląsach każdy chętny 
mógł na chwilę stać się naukowcem, dzię-
ki pokazowi „I Ty możesz zostać Einsteinem” 
zorganizowanym przez Panią Anię z DNA Za-
bawy. Dzieciaki tworzyły tęczę – w tym celu 
mieszały odpowiednio dobrane roztwory 
w próbówkach, aby zmienić ich kolor. W dal-
szej części dowiedziały się jak wybucha wul-
kan, a na zakończenie przygotowały „spryt-
ną plastelinę”, która mogła mieć dodatko-
wo wybrany kolor i drobinki brokatu (dziew-
czynki były zachwycone!). Maluchy miały 
również możliwość przymierzenia specjalnie 
przygotowanych dla nich kitli, co dało wra-
żenie przebywania w prawdziwym laborato-
rium! Dziękujemy serdecznie Pani Ani za ten 
niesamowity pokaz!

W Kąciku Małego Artysty dzieci wykony-
wały mini latawce, na których mogły zapi-
sywać swoje marzenia. Każdy okaz był inny 
i wyjątkowy, a dzieci z chęcią wypróbowy-
wały swój nowy „sprzęt” na pobliskiej polan-
ce! Tuż obok można było również pomalo-
wać swoją buźkę na dowolny, ale obowiąz-
kowo fantazyjny wzór. Na naszym Zjeździe 

nie mogło zabraknąć Biegu o  Kamień Ślą-
ski, który wystartował w trzech kategoriach: 
dzieci młodsze, starsze i rodziny. Jak zwykle 
nie obyło się bez wielkich emocji! Dziękuje-
my za zaangażowanie wszystkim biegaczom 
– to była szósta (!) odsłona naszej zabawy, 
który wciąż cieszy się wśród Państwa wielką 
popularnością! Bardzo nas to cieszy i będzie-
my z powodzeniem kontynuować tę „biego-
wą” tradycję w kolejnych latach!

Ogromne podziękowania za wsparcie 
w organizacji Zjazdu kierujemy do naszych 
wolontariuszek: Karoliny, Ani, Iwony, Bene-
dykty oraz Darii (która jest również autorką 
zdjęć) za pomoc i niezawodność! Dziękujemy 
również wolontariuszom z Publicznego Gim-
nazjum w Przyworach, którzy wraz z opie-
kunem, panią Dorotą Porowską, pomagają 
nam na każdym zjeździe. Jesteśmy wdzięcz-
ni również pracownikom Sebastianeum Si-
lesiacum za jak zwykle ogromną otwartość 
i życzliwość. Sandra Narewska

Letni Zjazd we wspomnieniach
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Wdniach 3-9 lipca 2017 
odbył się pierwszy tur-
nus integracyjno-te-

rapeutyczny dla rodzin zastęp-
czych, które wypoczywały w 
domkach letniskowych w Tre-
snej, tuż nad Jeziorem Żywiec-
kim.

Każdego dnia na dzieci i do-
rosłych czekały liczne atrak-
cje, które były oferowane przez 
ośrodek. Na miejscu rodziny 
mogły skorzystać z placu za-
baw, boiska do piłki plażowej 
oraz badmintona. Okolica obfi-
towała w szlaki turystyczne, któ-
re pozwalały na wędrówki gór-
skie. Bezpośredni dostęp do Je-
ziora Żywieckiego pozwalał na 
skorzystanie z kajaków oraz ro-
werków wodnych. Rodziny mia-
ły również możliwość wzięcia 
udziału w rejsie statkiem wy-
cieczkowym.

Poza tym każdego dnia od-
bywały się zajęcia oraz kon-
sultacje dla rodziców i dzie-
ci. Rodzice mogli w ten sposób 
podnieść swoje kompetencje 
wychowawcze, porozmawiać o 
indywidualnych przypadkach 
w swojej rodzinie oraz otrzy-
mać niezbędne wsparcie. Dzieci 
doskonaliły swoje talenty w za-
bawie, która sprawiała im wie-
le radości.

W dniach 2-9 sierpnia 2017 
kolejne rodziny zastępcze wypo-
czywały na turnusie integracyj-
no-terapeutycznym w Tresnej. I 
tym razem pogoda dopisała!

Każdego dnia przed połu-
dniem organizowano warszta-
ty dla rodziców oraz dzieci. Dla 
maluchów i młodzieży przygoto-
wano ciekawe zajęcia plastycz-
no-ruchowe, rodzice brali udział 
w spotkaniach podnoszących 
ich kompetencje oraz konsulta-

cjach ze specjalistami. Swój czas 
wolny rodziny przeznaczały na 
wspólną rekreację korzystając 
np. z możliwości pływania ka-
jakiem, wędrowania po okolicz-
nych górach bądź na zwiedzaniu 
malowniczej okolicy. 

Ostatniego dnia turnusu wszy-
scy spotkaliśmy się na ognisku, 
podczas którego przygotowali-
śmy szereg atrakcji: były rodzin-
ne rozgrywki i gra w „Kalambu-
ry”, jak również zabawa z bań-
kami. 

Turnus w całości został sfi-
nansowany w ramach projek-
tu „Silna i zwarta rodzina na 
szczyt się wspina”. Projekt ten 
realizowany jest w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskie-
go na lata 2014-2020, Oś Prio-
rytetowa 8 Integracja Społeczna, 
Działanie 8.1 Dostęp do wyso-
kiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych.

Celem projektu jest wsparcie 
rodzicielstwa zastępczego po-
przez realizację kompleksowych 
działań prowadzonych w kierun-
ku wzmocnienia i rozszerzania 
potencjału rodzin zastępczych 
w województwie opolskim. Pro-
jekt realizowany jest przez lide-
ra Fundację „Bądź Dobroczyń-
cą” w partnerstwie z “Opolskim 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych” oraz “Diece-
zjalną Fundacją Ochrony Życia” 
aby zmaksymalizować doświad-
czenie i kompetencje trzech or-
ganizacji pozarządowych działa-
jących od wielu lat w obszarze 
wspierania rodzin i pieczy za-
stępczej oraz budowania współ-
pracy w celu podnoszenia jako-
ści działań na rzecz dobra spo-
łecznego.

 Sandra Narewska

Turnusy integracyjno-terapeutyczne  
dla rodzin zastępczych w Tresnej

RELACJA
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Turnusy integracyjno-terapeutyczne  
dla rodzin zastępczych w Tresnej
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Projekt grupy nieformal-
nej „Razem przeciw wy-
kluczeniu” o  nazwie „Kul-

tura dla każdego” otrzymał do-
finansowanie w  ramach konkur-
su grantowego „Kierunek FIO”. 
Grupa starała się o dofinansowa-
nie pod patronatem zaprzyjaźnio-
nego z  Fundacją Stowarzyszenia 
„Czas dla Rodziny”. W  ramach 
projektu od sierpnia do listopada 
2017 roku w Domu Matki i Dziec-
ka w  Opolu były organizowa-
ne zajęcia parateatralne, których 
efektem było przygotowanie do-
mowych spektakli kukiełkowych. 
Warsztaty poprowadzili: anima-
tor kultury, psycholog oraz pe-
dagog-opiekun artystyczny. Poza 
cyklem spotkań w  Domu Mat-
ki i Dziecka zorganizowano rów-
nież wyjście na przedstawienia do 
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 
im. Alojzego Smolki w Opolu oraz 
do Muzeum Polskiej Piosenki. 

Warsztaty zostały podzielone 
na kilka części. Pierwsze poświę-

cono na wspólne przygotowanie 
scenariuszy domowych spektakli. 
Wspólne czytanie wierszy, takich 
jak „Lokomotywa”, „Kaczka-dzi-
waczka”, a  także fragmentów 
prozy, czyli kultowego „Plastu-
siowego Pamiętnika” oraz „Przy-
gód Wróbelka Elemelka” dały 
mamom i dzieciom wiele radości. 
W  toku dalszej dyskusji okaza-
ło się, że mieszkańcy Domu Mat-
ki i Dziecka są ogromnymi fanami 
„Akademii Pana Kleksa” i w du-
żej mierze to na twórczości Jana 
Brzechwy zamierzają opierać sce-
nariusze swoich domowych spek-
takli teatralnych.

Kolejne zajęcia dotyczyły sce-
nografii. Podczas zajęć tworzyli-
śmy jej poszczególne elementy, 
które uzupełniały finalny spek-
takl. Powstawały nie tylko piękne 
rysunki, jakie stanowiły swoiste 
tło do przedstawienia, ale rów-
nież inne elementy, pozwalające 
lepiej zilustrować teatralną opo-
wieść. Spośród wybranych utwo-

rów padały znane tytuły wierszy 
i opowiadań Jana Brzechwy i Ju-
liana Tuwima.

Na następnych zajęciach przy-
gotowywaliśmy domowe kukieł-
ki, które zostały aktorami w na-
szych domowych spektaklach. 
Powstało wiele postaci: w  na-
szym zespole aktorskim moż-
na było spotkać żabę, stonogę, 
a  także żyrafę, koziołka, dzika, 
znalazło się również miejsce dla 
kaczki (takiej jednej dziwaczki!) 
i to nie był koniec… 

Ostatnie zajęcia przed wiel-
kim finałem dotyczyły muzyki, 
która stanowiła doskonałe uzu-
pełnienie przedstawienia i  miała 
również ogromny wpływ na jego 
dynamikę. Ważną rolą podkładu 
muzycznego jest także kreowanie 
atmosfery, jaka pozwala widzom 
zanurzyć się w historii opowiada-
nej na scenie. 

Mieszkanki dowiedziały się jak 
m.in. naśladować dźwięki i odgło-

„Kultura dla każdego” 
w Domu Matki i Dziecka! Relacja  
z realizacji projektu FIO
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sy np. zwierząt w swoich przed-
stawieniach, a  także jak samo-
dzielnie przygotować domowej 
roboty grzechotkę i dlaczego jest 
to tak ważna zabawka w  życiu 
każdego malucha. Podczas zajęć 
mogliśmy się zresztą o tym prze-
konać od razu – nawet kilkumie-
sięczni uczestnicy warsztatów 
byli zafascynowani swoistą kra-
iną dźwięków, w jakiej się znaleź-
liśmy i z uwagą i entuzjazmem re-
agowali na kolejne instrumenty. 
Największą ich radość wzbudzał 
jednak śpiew mam – zachęcali-
śmy uczestniczki, aby kontynu-
ować nucenie dzieciom przy za-
bawie i  innych wspólnych czyn-
nościach. Nasze warsztaty zakoń-
czyliśmy śpiewając najpopular-
niejsze kołysanki dla dzieci. Pod-
kreślaliśmy przy tym kojącą rolę 
tych melodyjnych piosenek i  ich 
ogromną wartość w wytwarzaniu 
więzi z dzieckiem.

Ostatnie zajęcia były jedno-
cześnie dniem wielkiej premie-

ry domowych spektakli, nad któ-
rymi matki wraz z  dziećmi pra-
cowały dzielnie już od kilku ty-
godni. Podczas spektaklu zapre-
zentowaliśmy wszystkie opraco-
wane wcześniej utwory – na po-
czątek na naszej scenie wystąpi-
ła m.in. Żaba, która była bardzo 
słaba, a tuż po niej wystąpił Mu-
rzynek Bambo, dalej Koziołeczek, 
po którym usłyszeliśmy o  przy-
godach Robaczka, mieszkającego 
w utworze „Entliczek Pentliczek”. 
Publiczność zelektryzował Dzik, 
który jak wiadomo „jest dziki, 
jest zły” i „ma bardzo ostre kły”, 
a także rozbawiła jak zawsze sza-
lona „Kaczka Dziwaczka”. Na bis 
zagraliśmy utwór „Wrona i  ser”, 
gdzie bohaterka zastanawia się 
nad istotą dziur w serze oraz krót-
kie utwory o zwierzętach.

Oczywiście spektakl nie mógł-
by się odbyć bez odpowiedniej 
oprawy muzycznej, która dosko-
nale uzupełniała emocjonalne 
występy uczestników i ich kukieł-
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kowych aktorów. Zwieńczeniem 
były wspólne śpiewy przy akom-
paniamencie rytmicznej gitary 
i instrumentów. 

Po zakończeniu cyklu warsz-
tatów przyszedł czas na wyj-
ścia do Opolskiego Teatru Lalki 
i Aktora. Doboru spektakli doko-
naliśmy pod kątem wieku i zain-
teresowań dzieci i w konsekwen-
cji uczestnicy projektu zobaczy-
li „Szelmostwa Skapena”, „Szew-
czyka Dratewkę” oraz nowość 
w  naszym teatrze – „Akademię 
Pana Kleksa”. 

Matkom oraz dzieciom spek-
takle bardzo przypadły do gustu.  
W sumie udało się zorganizować 
wyjście na przedstawienia dla 
25 osób. Dla wielu z nich była to 
pierwsza wizyta w teatrze i kon-
takt z nową formą sztuki i ekspre-
sji. Warsztaty, jakie zostały wcze-
śniej przeprowadzone w  Domu 
Matki i Dziecka pomogły przygo-
tować się do tej wizyty i przeżyć 
ją bardziej świadomie i radośnie.

Ostatnim etapem realizacji pro-
jektu „Kultura dla każdego” była 
wizyta jego uczestników w  Mu-
zeum Polskiej Piosenki w Opolu. 
To najnowsza placówka kultural-
na w mieście, która otrzymała już 
wiele znaczących nagród  (m.in. 
„Najlepszy produkt turystyczny 
2016”)i  staje się coraz bardziej 
popularna wśród mieszkańców 
oraz turystów. 

Muzeum może się pochwa-
lić interaktywną wystawą stałą, 
która przenosi w  świat najpopu-
larniejszych polskich przebojów. 
Szlakiem tej wyprawy jest Kra-
jowy Festiwal Piosenki Polskiej, 
który odbywa się w naszym mie-
ście już od 1963 roku. Cieszymy 
się, że dzięki działaniom projek-
towym także i mieszkańcy Domu 
Matki i Dziecka mogli odwiedzić 
to niezwykłe miejsce.

Warsztaty parateatralne oraz 
wyjścia na spektakle do Opol-
skiego Teatru Lalki i Aktora im. 
Alojzego Smolki oraz do Mu-
zeum Polskiej Piosenki zostały 
zorganizowane w  ramach pro-
jektu „Kultura dla każdego”, któ-
ry był realizowany od 1.08.2017 
do 15.11.2017 i  prowadzony 
przez grupę nieformalną „Razem 
przeciw wykluczeniu”, działają-
cą pod patronatem Stowarzysze-
nia „Czas dla Rodziny”. Działa-
nie zostało sfinansowane ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich oraz środków Samorzą-
du Województwa Opolskiego.

 Sandra Narewska
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Wsparcie samotnych matek 
i ich rodzin z terenu miasta Opola

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Nasz Dom Matki i Dziec-
ka wspiera swoje miesz-
kanki w  trakcie poby-

tu, ale również bardzo im po-
maga w  procesie usamodziel-
niania się i  odnalezienia na 
nowo w  społeczeństwie. Czę-
sto otrzymujemy również proś-
by o pomoc od innych mieszka-
nek Opola samotnie wychowu-
jących dzieci, które ze wzglę-
du na nagłą kryzysową sytu-
ację rodzinną potrzebują do-
raźnej pomocy rzeczowo-żyw-
nościowej. Projekt obejmują-
cy wsparciem samotne matki 
w  obu tych przypadkach był 
realizowany od kwietnia do li-
stopada 2017 roku.

Działanie było realizowa-
ne na terenie Domu Matki 
i  Dziecka w  Opolu-Grudzi-
cach. W sumie udało się pomóc 
40 osobom – samotnym mat-
kom oraz ich dzieciom. Wspar-
cia udzielano poprzez przygoto-
wanie paczek rzeczowo-żywno-
ściowych, na które składała się 
żywność (w tym specjalistyczna 
dla niemowląt i małych dzieci), 
kosmetyki do pielęgnacji twa-
rzy i ciała dla dorosłych i dzie-
ci, odzież, artykuły higieny oso-
bistej (w tym pampersy dla nie-
mowląt i  małych dzieci) oraz 
odzież (dla dorosłych, dziecię-
ca, niemowlęca).

W  przygotowanie paczek 
były zaangażowane przede 
wszystkim samotne matki za-
mieszkujące Dom, które w  ten 
sposób mogły pomagać mat-
kom już usamodzielniającym 
się, bądź tym które nie mieszka-
ją w naszym Domu, ale potrze-
bują pomocy, a także wolonta-
riuszki, którymi są w dużej mie-
rze studentki kierunków peda-
gogicznych. 

Dla samotnych matek 
była  to kolejna forma akty-
wizacji – dzięki np. pakowa-
niu odzieży oraz zabawek mia-
ły nie tylko wypełniony lepiej 
czas, ale również mogły wy-
kazać się empatią wobec in-
nych pokrzywdzonych przez 

los i  potrzebujących pomocy. 
Wolontariuszki z  kolei zosta-
ły uwrażliwione na problemy 
społeczeństwa, szczególnie ro-
dzin znajdujących się w  trud-
nej sytuacji życiowej. To do-
świadczenie było dla nich nie-
zbędne, zarówno w  podejmo-
waniu przyszłych zobowiązań 
zawodowych, jak i  podniesie-
niu kompetencji osobistych. 

Projekt został sfinansowa-
ny ze środków budżetu miasta 
Opola.

 Sandra Narewska
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VI Diecezjalne Święto 
Rodziny w Jemielnicy

RELACJA

Podobnie jak w ubiegłych latach 1 maja 2017 roku spotkali-
śmy się w Jemielnicy na VI Diecezjalnym Święcie Rodziny 
oraz VII Jarmarku Cysterskim. Rozpoczęliśmy od uroczystej 

Mszy Świętej, którą celebrował ks. biskup Andrzej Czaja. Euchary-
stia rozpoczęła się o 11:00 i zgromadziła rzesze wiernych.

Punktualnie o 14:00 rozpoczęła się uroczysta parada rycerska, po 
której nastąpiła część estradowa. Dla zgromadzonych organizatorzy 
przygotowali moc atrakcji. Jak co roku istniała możliwość zwiedzania 
zabytkowych kościołów oraz obserwowania pokazów rzemiosła daw-
nego – kowalstwa i garncarstwa. Można było również obejrzeć wal-
ki m.in. rycerzy i szlachty, wziąć udział w turnieju rycerskim i łuczni-
czym, a nawet przymierzyć prawdziwą zbroję rycerza!

Jedną z atrakcji tego dnia był IV Bieg po „dyszkę” dla rodzi-
ny – sztafeta rodzinna, której pula wynosiła w tym roku aż 14860 
zł! Każdy uczestnik biegu przez przebiegnięcie jednego okrążenia 
przyczyniał się do przekazania „dyszki” (10 zł) z puli sponsorowa-
nej na rzecz naszej Fundacji. Bieg odbywał się wokół jemielnickie-
go stawu, a jedno okrążenie liczyło 600 m. Punktualnie o 17:00 
ksiądz Jarosław Ostrowski, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia w 
Jemielnicy i organizator tego przedsięwzięcia, zaprosił wszystkich 
biegaczy na linię startu. Przed rozpoczęciem biegu ksiądz Ostrow-
ski podziękował sponsorom, wolontariuszom, a także wszystkim, 
którzy zechcieli wziąć udział w tej szlachetnej inicjatywie! Wśród 
startujących byli również obecni pracownicy naszej Fundacji – w 
tym ksiądz Jerzy! Nie było łatwo, ale wspólnymi siłami udało nam 
się dołożyć kilka okrążeń do wspólnej puli!

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi do-
brej woli, dzieci, młodzieży a także ca-
łych rodzin, udało się wybiegać w sumie 
całą pulę – to aż 1486 okrążeń! Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego wspaniałego wyniku! Szczególnie sło-
wa podziękowań i serdeczności kierujemy rów-
nież w stronę organizatorów, którzy z takim zapa-
łem przygotowali ten niezwykły bieg! Bóg zapłać!

 Sandra Narewska
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Drodzy Przyjaciele!
Jest taki wieczór w roku, gdy wszyscy gromadzimy się  

przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy gasną wszelkie spory,  

gdy łamiemy opłatek, składając sobie najlepsze życzenia.  

To noc wyjątkowa i jedyna – noc Bożego Narodzenia.

Dzieląc się radością płynącą z Tajemnicy  
Narodzenia Chrystusa, składamy  

serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.  
Niech Miłość, która narodziła się  

w Betlejem, na zawsze zamieszka  
w nas  i pośród nas.

Niech cud Bożego Narodzenia stanie się  
naszym udziałem każdego dnia,  

a pełnia darów Świętej Nocy,  
niech towarzyszy na codziennych  

drogach życia  
w Nowym 2018 Roku.

Zarząd i pracownicy  
Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia




