
W dniu 22 maja 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja  debata 

pt,, Dlaczego rodzina zastępcza”  pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Adrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser- Duda. 

Debatę uświetniły wystąpienia:  

Pani Beaty  Mazurek- Wicemarszałek  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Pani Elżbiety Rafalskiej- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Pana Mikołaja Pawlaka- Rzecznika Praw Dziecka, 

Pana Przemysława Czarnek- Wojewody Lubelskiego 

 

podkreślające, że bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwe. Rodzicielstwo to przede wszystkim 

ogromna odpowiedzialność i aktywne dawanie swojego życia drugiemu człowiekowi. To także 

czuwanie, wyznaczanie zasad, kontrolowanie i ciągle bycie w pogotowiu. Rodzicielstwo zastępcze to 

również niewyczerpane źródło radości, wzruszeń i niezwykłych przeżyć. W sesji panelowej poruszone 

zostały również  tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym 

rodziny biologicznej a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie.               

               W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowe - Pani Dyrektor Krystyna Piłat oraz koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

              Podczas konferencji wręczając listy gratulacyjne uhonorowano rodziny zastępcze z woj. 

lubelskiego  wyróżniające się dużym zaangażowaniem  w niesieniu pomocy dzieciom , które straciły 

możliwość wychowywania się we własnych domach.  

Wśród laureatów znalazły się 3 rodziny zastępcze z powiatu opolskiego. 

Wyróżnione osoby  to: 

Państwo Urszula i Dariusz Bartoszewscy - prowadzący Rodzinny Dom Dziecka  

Pani Anna Kutyna - prowadząca Rodzinny Dom Dziecka  

Pani Anna i Marian Śliwa - niezawodowa rodzina zastępcza  

             Dołączając się do gratulacji składamy podziękowania za trud i gotowość  

do poświęceń, otwartość na potrzeby dzieci oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

Jednocześnie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które przypada na dzień 30 maja pragniemy 

złożyć wszystkim rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka życzenia satysfakcji 

z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech uśmiech dzieci dodaje Państwu sił do podejmowania 

codziennego wysiłku. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu jakże ważnej funkcji. 

Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego 

i szczęśliwego domu.  

 

Z wyrazami szacunku i uznania   

Zarząd Powiatu Opolskiego oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. 

 


