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na Zjazd Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych
oraz Przyjaciół Dzieci Adoptowanych,

który odbędzie się 13 stycznia 2019 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 2018 roku 28 dzieci znalazło bezpiecz-
ny dom w naszych rodzinach adopcyj-
nych, wśród nich są trzy rodzeństwa zło-
żone z dwojga dzieci;

 z w minionym roku zgłosiło się 30 par mał-
żeńskich pragnących adoptować dzieci, 
w tym 5 par, które już adoptowały dziec-
ko i chciałaby przysposobić kolejne oraz 2 
pary wychowujące dzieci biologiczne pra-
gnące zostać rodzicami adopcyjnymi;

 z pracownicy Ośrodka przeprowadzili dwie 
tury szkoleń dla kandydatów pragnących 
zostać rodzicami adopcyjnymi, na których 
przeszkolono łącznie 29 osób;

 z udzielono wsparcia psychologiczno-peda-
gogicznego kilkudziesięciu rodzinom ad-

opcyjnym w formie spotkań indywidual-
nych, odbyło się również spotkanie grupy 
wsparcia dla rodziców zastępczych; 

 z w ramach wspierania rodzin realizowaliśmy 
projekt „Zrozumieć dziecko z FASD”, któ-
ry zakładał dyżury specjalistów w ramach 
punktu informacyjno-konsultacyjnego dla 
dzieci z FASD. Dzięki niemu kilkadziesiąt 
dzieci skorzystało z pomocy neurologope-
dów, psychoterapeutów, pedagogów, psy-
chologów, pediatry, fizjoterapeutów oraz 
terapeuty Terapii SI. Projekt został sfinanso-
wany ze środków budżetu miasta Opola.

 z w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina 
na szczyt się wspina” przeszkolono 37 osób, 
w tym 28 do pełnienia funkcji rodziny za-
stępczej niezawodowej oraz 9 do pełnienia 
roli rodziny zastępczej zawodowej.� g

Serdecznie Zapraszamy

DiecezjAlnej FunDAcji OchROny ŻyciA25-lecie

Gazetka została sfinansowana ze środków Województwa Opolskiego
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Jubileuszowy Zjazd Rodzin  
Adopcyjnych i Zastępczych
Jubileuszowy Zjazd Rodzin Adopcyj-

nych i Zastępczych odbył się 9 czerw-
ca 2018 roku. Tradycyjnie spotkali-

śmy się w Kamieniu Śląskim o godz. 11:00 
na wspólnej Mszy Świętej w kaplicy sana-
toryjnej św. Sebastiana na terenie Sebastia-
neum Silesiacum.

Eucharystię celebrował ks. Jerzy Dzier-
żanowski, Diecezjalny Duszpasterz Ro-
dzin. Podczas homilii obecne na Mszy ma-
musie zostały poproszone o podejście pod oł-
tarz i zabranie stamtąd jednej z przygotowa-
nych wcześniej róż. Następnie każda z mam 
miała podejść ponownie pod ołtarz, ale tym 
razem podać jedno z wezwań do Matki Bo-
żej i wpiąć swoją różę w oznaczone miejsce, 
które po chwili okazało się być pięknym ser-
cem z literką „M” w środku – symbolem miło-
ści Maryi. Ksiądz Jerzy wyjaśnił, że dzień na-
szego Zjazdu przypada we Wspomnienie Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Na zakończenie każda z rodzin otrzyma-
ła indywidualne błogosławieństwo, po któ-
rym wszyscy udaliśmy się na teren wokół 
zamku, gdzie czekała na nas moc atrakcji: 
Kącik Plastyczny, w którym robiliśmy eko-
logiczne zabawki, a także Kącik Naukowca, 
w którym każdy mógł się poczuć jak w ko-
lorowym laboratorium, obserwować reakcje 
chemiczne i  jednocześnie bezpiecznie się 
uczyć i bawić. W Kąciku Malucha jak zwy-
kle nie zabrakło zabawek, bujanek i innych 

akcesoriów dla mniejszych 
dzieci. Była również sekcja ru-
chowa, tańczyliśmy z  chustą 
Klanzy, a  wspólnie zatańczo-
na „Laurencja” zrobiła furorę 
wśród dzieci!

Przez większość dnia to-
warzyszyła nam piękna, let-
nia pogoda – niestety ok godz. 
14:00 zaczął padać deszcz. 
Okazało się jednak, że naszym 
wspaniałym Rodzinom to nie-
straszne i pomimo niesprzyja-
jących warunków zorganizo-
waliśmy Bieg o Kamień Śląski. 
Najszybsi otrzymali pamiątko-
we statuetki z rąk księdza Je-

rzego. Kolejne krople deszczu skutecznie od-
ganialiśmy i dzięki optymistycznemu nasta-
wieniu mogliśmy jeszcze bawić się wspólnie 
w puszczanie gigantycznych baniek!

Ogromne podziękowania kierujemy do 
naszych wolontariuszek: Karoliny, Ani, We-
roniki, Benedykty oraz Darii (która jest rów-
nież autorką zdjęć) za pomoc i  niezawod-
ność! Dziękujemy również wolontariuszom 
z  Publicznego Gimnazjum w  Przyworach, 
którzy wraz z opiekunem, panią Dorotą Po-
rowską, pomagają nam na każdym zjeź-
dzie. Jesteśmy wdzięczni również pracow-
nikom Sebastianeum Silesiacum za jak zwy-
kle ogromną otwartość i życzliwość.

Zjazd został dofinansowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego. Sandra Narewska
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Wspomnienia z letnich turnusów 
 dla rodzin zastępczychW dniach  2-8 lipca 2018 oraz 20-26 sierpnia 2018 roku 

kolejne rodziny zastępcze wypoczywały na turnusach in-
tegracyjno-terapeutycznych, które odbywały się w Bren-

nej. Każdego dnia na dzieci i dorosłych czekały liczne atrakcje, 
które były oferowane przez hotel. Na miejscu rodziny mogły sko-
rzystać z kompleksu basenów, ale również groty solnej oraz saun. 
Okolica obfitowała w szlaki turystyczne, ale przede wszystkim za-
chęcała do rodzinnych spacerów i wycieczek.

Poza tym każdego dnia odbywały się zajęcia oraz konsulta-
cje dla rodziców i dzieci. Rodzice mogli w ten sposób podnieść 
swoje kompetencje wychowawcze, porozmawiać o  indywidu-
alnych przypadkach w  swojej rodzinie oraz otrzymać niezbędne 
wsparcie. Dzieci doskonaliły swoje talenty w zabawie, która spra-
wiała im wiele radości.

Turnus w  całości został sfinansowany w  ramach projektu „Sil-
na i zwarta rodzina na szczyt się wspina”. Projekt ten realizowany 
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja 
Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowot-
nych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego 
poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych 
w  kierunku wzmocnienia i  rozszerzania potencjału rodzin za-
stępczych w województwie opolskim. Projekt realizowany jest 
przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z „Opolskim 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” oraz „Diecezjal-
ną Fundacją Ochrony Życia” aby zmaksymalizować doświad-
czenie i kompetencje trzech organizacji pozarządowych działa-
jących od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i  pieczy za-
stępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości 
działań na rzecz dobra społecznego.

 Sandra Narewska

DiecezjAlnej FunDAcji OchROny ŻyciA25-lecie
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Jubileusz 25-lecia życia zakonnego 

 siostry Marianny
W tym roku nie tylko na-

sza Fundacja obcho-
dziła swój srebrny ju-

bileusz. W  maju 25-lecie życia 
zakonnego świętowała nasza 
wspaniała siostra Marianna – 
dyrektor Domu Matki i Dziecka.

Uroczystość rozpoczęła 
wspólna Msza Święta, która 
była sprawowana w  kościele pa-
rafialnym Matki Bożej Fatimskiej 
w  Opolu – Grudzicach. Na po-
czątku Eucharystii nastąpił bardzo 
wzruszający moment – został po-
święcony wianek, który nałożyła 
na głowę siostry Jubilatki s. Pro-
wincjalna Marta. Mszę celebrowa-
ło kilku księży, przy Stole Bożym 
zgromadzili się m.in. proboszcz 
parafii oraz ks. Jerzy Dzierżanow-
ski i ks. Paweł Landwójtowicz.

W homilii ksiądz Jerzy zazna-
czył, iż jubileusz siostry pokry-
wa się ze świętem 25-lecia Fun-
dacji. Zwrócił przy tym uwagę, 
iż Pan Bóg ma swoje plany i trze-
ba mu po prostu powierzyć swo-
ją codzienna ludzką wędrówkę. 
Dodał, iż droga życia, jaką kroczy 
siostra Marianna jest niejedno-
krotnie wyboista i trudna, nazna-
czona zmęczeniem, ale jest rów-
nież służbą drugiemu człowieko-
wi, w której siostra wciąż odnaj-
duje radość, spokój i  spełnienie. 
Po pięknej homilii wygłoszonej 
przez ks. Jerzego nastąpił radosny 
moment odnowienia przyrzeczeń 
zakonnych – czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa.

Eucharystia zgromadziła ro-
dzinę Jubilatki, siostry elżbie-
tanki, krewnych, przyjaciół oraz 
pracowników Diecezjalnej Fun-
dacji Ochrony Życia. Życzenia do 
siostry Jubilatki skierował Ojciec 
Święty Franciszek, a  także Bi-
skup Opolski Andrzej Czaja.

Po Mszy świętej nastąpiło 
krótkie nabożeństwo majowe 
wraz z adoracją Najświętszego 
Sakramentu. Następnie wszy-
scy udali się do pobliskiej re-
stauracji na poczęstunek. Po 
złożeniu życzeń i odśpiewa-
niu gromkiego „sto lat” za-
siedliśmy do wspólnego sto-
łu, by cieszyć się i  święto-
wać z  siostrą Marianną!
 Sandra Narewska

Kochanej siostrze  
życzymy raz jeszcze 
obfitych łask Bożych  
i dużo dużo słońca  

na każdy dzień!
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Festyn rodzinny 
Domu Matki i Dziecka
Zgodnie z  planem w  bar-

dzo słoneczną sobotę 16 
czerwca 2018 roku zor-

ganizowaliśmy festyn rodzin-
ny w parku przy Wydziale Teo-
logicznym w  Opolu. Spotka-
nie było inicjatywą Domu Mat-
ki i Dziecka, który do uczestnic-
twa zaprosił wszystkie matki za-
mieszkujące nasz Dom w ciągu 
minionych 25 lat. 

Rozpoczęliśmy wspólną 
Mszą Świętą w  kaplicy przy 
D.A. Resurrexit, którą celebro-
wał ks. Jerzy. Po Eucharystii ofi-
cjalnie rozpoczęliśmy zabawę, 
podczas której aktywnie wspie-
rała nas grupa „Spartanie Dzie-
ciom” z  Panem Adamem Kró-
lem na czele. Nieco później od-
wiedziła nas grupa motocykli-
stów, której przyjazd zrobił fu-
rorę zarówno wśród młodszych 
jak i starszych.

W  trakcie festynu do wspól-
nej zabawy zapraszały nas pa-
nie przedszkolanki z  PP nr 33 
„Karolinka”, które wraz z Panią 
dyrektor  z  ogromnym zaanga-
żowaniem podeszły do swojego 
zadania. Dzięki temu przez cały 
festyn towarzyszyła nam miła, 
skoczna muzyka, która wszyst-
kich podrywała do tańca. Pani 
dyrektor osobiście wspierała na-
szą uroczystość i  razem z nami 
planowała kolejne atrakcje. 

Dla uczestników przygoto-
waliśmy kiełbaski, ciasta, na-
poje oraz – dla każdego – wspa-
niałą niespodziankę, którą wrę-
czyła wszystkim dzieciom sio-
stra Marianna – dyrektor Domu. 

Nie zabrakło również pokazu gi-
gantycznych baniek, konkuren-
cji sportowych, zajęć plastycz-
nych oraz malowania buziek.

Dziękujemy wszystkim Ma-
mom oraz Dzieciom za niezapo-
mniane chwile. Dla wielu z nich 
było to spotkanie po wielu la-
tach, co sprzyjało wzruszeniom. 
Cieszymy się, że udało nam się 
zorganizować tak szczególny fe-
styn, któremu towarzyszyła wy-
jątkowa atmosfera.

Dziękujemy też wszystkim, 
którzy wspierali nas w  organi-
zacji festynu: Pani Alfredzie Lu-
dwiczyńskiej-Popera oraz Ada-
mowi Królowi, a  także wszyst-
kim sponsorom naszego przed-
sięwzięcia:

- Pani Cecylii Gonet (NSZZ 
„Solidarność”);

- Panu Zenonowi Mazurkiewi-
czowi (Atabajt);

- Panu Witoldowi Siejce 
(Optyk Siejka);

- Pani Anecie Wojtczak-Kolisz 
(Imprezownia);

- Bernardowi Ptaszyńskiemu 
(Elektrownia Opole);

Nasz festyn nie odbyłby się bez 
udziału wolontariuszy: dziękuje-
my Darii za zdjęcia, a za nieoce-
nioną pomoc Marcie, Oksanie, 
Vicie i Wladimirowi. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kierujemy 
do władz Wydziału Teologiczne-
go, a w szczególności do Proku-
ratora Seminarium, ks. Krystia-
na Muszalika  za  otwartość na 
nasz pomysł oraz do ks. Marcina 
Cytryckiego i całego D.A. Resur-
rexit  za pomoc i udostępnienie 
pomieszczeń. 

 Sandra Narewska
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Obchody 25–lecia działalności Fundacji

cCentralne obchody jubile-
uszu 25-lecia działalności 
i istnienia Diecezjalnej Fun-

dacji Ochrony Życia miały miej-
sce 17 czerwca 2018 roku. Roz-
poczęliśmy o godz. 10:00 wspól-
ną Mszą Świętą w kościele semi-
naryjno-akademickim pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej, którą celebrował 
ks. biskup Andrzej Czaja. Konce-
lebrę sprawowali m.in. ks. Jerzy 
Dzierżanowski, ks. Paweł Lan-
dwójtowicz, ks. Józef Mikołajec, 
ks. Ryszard Kinder, ks. Piotr Mor-
ciniec oraz ks. Marcin Marsollek.

Po wspólnej Eucharystii wszy-
scy Goście zostali zaprosze-
ni do Auli Wyższego Semina-
rium Duchownego na uroczy-
stą galę, która podsumowywa-
ła dokonania Fundacji, a jedno-
cześnie była okazją do podzię-
kowania naszym Dobrodziejom 
i  wszystkim osobom, które od 
lat wspierają naszą działalność 
statutową. Spotkanie prowadził 
Pan Dawid Rajwa, dziennikarz 
Radia Doxa. Wszyscy zaprosze-
ni Goście mieli okazję obejrzeć 
specjalnie przygotowany na tę 

okazję film, w  którym pracow-
nicy Fundacji opowiadali o swo-
ich działaniach w  poszczegól-
nych jednostkach. Multimedial-
na forma przypadła wszystkim 
do gustu i  pozwoliła na przed-
stawienie naszej codziennej pra-
cy w szerokim zakresie.

Po filmie nastąpiły przemó-
wienia zaproszonych Gości. 
Cieszymy się, że nasz jubileusz 
uświetniły władze miasta, a tak-
że regionu. Jako pierwszy prze-
mówił Prezydent Miasta Opola, 
Pan Arkadiusz Wiśniewski. Na-
stępnie głos zabrała Wicewoje-
woda Opolski, Pani Violetta Po-
rowska, po której wystąpił Wice-
marszałek Województwa Opol-
skiego, Pan Roman Kolek. Dzię-
kujemy za usłyszane słowa uzna-
nia i cieszymy się już na dalszą 
owocną współpracę.

Najważniejszym punktem na-
szego spotkania jubileuszowego 
było wręczenie statuetek „Przy-
jaciela Fundacji”, którymi pra-
gnęliśmy wyrazić wdzięczność 
wszystkim osobom, które w cią-
gu minionych 25 lat w  sposób 
szczególny udzielili nam swo-
jego wsparcia i  działali – czę-
sto „wolontariacko” – na rzecz 
naszych podopiecznych. W tym 
gronie znalazło się 41 osób 
i  przedstawicieli instytucji – to 

nasza prawdziwa duma i radość, 
że mieliśmy możliwość współ-
pracować z ludźmi dobrej woli, 
którzy ofiarują swój czas i zaso-
by, aby pomóc tym najmniej-
szym i  najsłabszym, o  których 
na co dzień się troszczymy. Sta-
tuetki wręczał ks. biskup An-
drzej Czaja.

Poniżej prezentujemy listę na-
szych Szanownych Przyjaciół:
1. Piotr Kler
2. Rafał Desczyk
3. Wojciech Gątkiewicz
4. Dagmara Gieroń
5. NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z.o.o.
6. Zakład Poligraficzny SINDRUK
7. Agencja Managerska VIP for You
8. Roman Sadowski
9. Alfreda Ludwiczyńska-Popera
10. Beata i Paweł Kałużyńscy
11. ks. Ginter Żmuda
12. Ewa i Andrzej Białkowie
13. Tadeusz Zabłocki
14. Katarzyna Sinicka
15. ks. Waldemar Musioł
16. ks. Jan Polok
17. ks. Ryszard Kinder
18. Ks. Edmund Podzielny
19. Radio DOXA
20. Opolski Gość Niedzielny
21. Nowa Trybuna Opolska
22. TVP3 Oddział Opole
23. Radio Opole
24. Drukarnia i Wydawnictwo Św. Krzyża
25. Magdalena i Marcin Nowakowie
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26. Danuta Starzec
27. Andrzej Nowak
28. Monika i Witold Dembińscy
29. Maria Szwedkowicz
30. Mirosław Hanulewicz
31. Henryka Brykowska
32. Elżbieta Drucka Lubecka se Sejournetv 
33. Agata i Leszek Padołowie
34. Andrzej Mudrecki
35. ks. Henryk Tukay
36. Marian Jagielski
37. Urząd Miasta Opola
38. Urząd Marszałkowski
39. Opolski Urząd Wojewódzki
40. Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Opolskiego
41. Ks. Henryk Wieczorek

Po wręczeniu statuetek na-
stąpił czas na część artystyczną 
naszego spotkania. Swój pro-
gram zaprezentowała sopra-
nistka, Pani Aleksandra Sza-
fir, która zaczarowała wszyst-
kich swoim pięknym głosem. 
Po prawdziwej uczcie dla du-
cha przyszedł czas na ucztę dla 
ciała – ks. Jerzy zaprosił na-
szych Gości na poczęstunek, 
który zorganizowaliśmy w auli 
Wydziału Teologicznego.

W  tym miejscu pragnie-
my raz jeszcze podziękować 
wszystkim z Państwa za przy-
bycie i uświetnienie naszego ju-
bileuszu. Było nam bardzo miło 

gościć zarówno osoby wspiera-
jące naszą organizację, jak i  te 
które z naszej pomocy korzysta-
ją. 25-lecie Fundacji nie mogło-
by się odbyć bez wsparcia na-
szych patronów honorowych: 
Pana Prezydenta Miasta Opo-
la, Pana Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego, Pana Wojewo-
dy Opolskiego, a  także patro-
nów medialnych: TVP 3 Opole, 
Radia Doxa, Radia Opole, „Go-
ścia Niedzielnego”. Dziękujemy 
Państwu za życzliwość i wspól-
ne działania! Serdecznie dzięku-
jemy również klerykom za przy-
gotowanie liturgii i oprawy na-
szej jubileuszowej Mszy Świętej.

 Sandra Narewska
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Świat bez FASD – relacja z konferencji
W  dniu 11 październi-

ka 2018 roku w  auli 
Wyższej Szkoły Zarzą-

dzania i Administracji w Opolu, 
odbyła się konferencja naukowo-
metodyczna „Świat bez FASD”, 
której organizatorem była Die-
cezjalna Fundacja Ochrony Ży-
cia. Podczas spotkania zosta-
ły wygłoszone cztery prelekcje, 
a wydarzenie uzyskało patronat 
Rzecznika Praw Dziecka, Prezy-
denta Miasta Opola, Opolskie-
go Kuratora Oświaty, Wyższej 
Szkoły Zarządzania i  Admini-
stracji oraz lokalnych mediów.

Konferencja rozpoczęła się 
o godz. 9:30. Zebranych na sali 
Uczestników i  Gości powitała 
Barbara Słomian – dyrektor Ka-
tolickiego Ośrodka Adopcyjne-
go i Opiekuńczego wraz z  Pro-
rektorem uczelni dr Wojciechem 
Duczmalem.

O godz. 10:00 rozpoczęła się 
pierwsza prelekcja pt.: „Wpływ 
alkoholu spożywanego przez 
młodzież na zdrowie seksual-
ne i prokreacyjne oraz funkcjo-
nowanie ich potomstwa”, któ-
rą wygłosiła dr n. hum. Emilia 
Lichtenberg-Kokoszka, dyplo-
mowana położna i  pracownik 
naukowy z Instytutu Nauk Peda-
gogicznych Uniwersytetu Opol-
skiego. Prelegentka odniosła się 
do swoich doświadczeń w pracy 
z młodzieżą oraz omówiła skut-
ki nieodpo-

wiedzialnego picia, które mogą 
być odczuwalne również wie-
le lat później, w dorosłym życiu.

Kolejną prelekcję wygło-
sił ks. Marcin Marsollek, który 
pracuje w Wojewódzkim Ośrod-
ku Terapii Uzależnień i  Współ-
uzależnienia w  Opolu jako te-
rapeuta. Temat wystąpienia 
brzmiał: „Dziecko w  rodzinie 
z  problemem uzależnienia”, 
a  podczas wykładu mogliśmy 
nie tylko dowiedzieć się o funk-
cjonowaniu dzieci w  rodzinach 
alkoholowych, ale również o ich 
potrzebach rozwojowych, które 

niezaspokojone w  odpo-
wiednim momencie po-
wodują znaczne deficy-
ty w późniejszym życiu.

Po przerwie kawo-
wo-lunchowej głos za-
brała dr n. med. Mał-
gorzata Klecka, która 
omawiała temat: „Fas, 
jako trauma rozwojo-
wa”. Pani Doktor pro-
wadzi w  Lędzinach 
Fundację „FAStryga”, 
która wspiera osoby 
– dorosłych i  dzieci 
– z  wrodzonymi za-
burzeniami rozwo-
jowymi spowodo-
wanymi alkoholem 
i  innymi substan-
cjami toksycznymi 
(m. in. z  zespołem 
FASD).

Ostatnie wystąpienie należało 
do Pani Lucyny Geilke, fizjotera-
peutki oraz neurologopedy, któ-
ra podzieliła się z  uczestnikami 
swoimi doświadczeniami w  pra-
cy z dziećmi z mikrouszkodzenia-
mi, w tym z FASD. Temat brzmiał: 
„Jak pomagać, żeby nie szkodzić. 
Terapeutyczne sposoby stymula-
cji oparte na koncepcji NDT-Bo-
bath i Integracji Sensorycznej”.

Wśród uczestników byli na-
uczyciele szkół ponadstawo-
wych, ponadpodstawowych, spe-
cjalnych, a  także psycholodzy, 
pracujący w organizacjach poza-
rządowych, nauczyciele przed-
szkoli z oddziałami integracyjny-
mi, rodzice zastępczy, pracowni-

cy placówek wychowawczo-opie-
kuńczych oraz urzędnicy i  stu-
denci kierunków pedagogicz-
nych. Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i za inspirujące spotka-
nie. Jesteśmy wdzięczni za każdą 
rozmowę i cieszymy się, że nasza 
konferencja zgromadziła aż 91 
uczestników!

Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do Wyższej 
Szkoły Zarządzania i  Admini-
stracji za gościnność i otwartość. 
Mamy nadzieję, że to nie ostat-
nia nasza współpraca!

Dziękujemy również naszym 
patronom honorowym oraz me-
dialnym za wsparcie naszej ini-
cjatywy.

 Sandra Narewska

Konferencja została finansowana ze środków budżetu miasta Opola
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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 2019 Roku.
 
� Zarząd�i�Pracownicy�Diecezjalnej�Fundacji�Ochrony�Życia

Serdecznie zapraszamy Państwa na 
uroczysty koncert kolędowy, który 
nasza Fundacja organizuje w dniu 
20.01.2019 r. w parafii Przemie-

nienia Pańskiego w Opolu (ul. Gro-
ta-Roweckiego 3). Szczegóły doty-
czące tego spotkania będą się po-
jawiać na naszej stronie interneto-
wej: www.dfoz.pl – zachęcamy do 

śledzenia jej na bieżąco!




