
DZIĘKUJEMY 

ZA KOLEJNE, DZIESIĄTE JUŻ 

„WAKACJE Z PANEM BOGIEM” 

SPLIT ROCK  

POCONO PA 

1– 6 LIPCA 2012 



DRODZY PRZYJACIELE 

Oddajemy w wasze ręce książeczkę – pamiatkę 

 10-tych „Wakacji z Panem Bogiem”. 

Tym razem wspólnie, przez sześć dni rozważaliśmy zagadnienia 

modlitwy. 

 Był to temat, który towarzyszył nam każdego dnia,  

w różnych formach. 

W malowniczym ośrodku Split Rock w Pocono w Pensylvanii  

mieliśmy okazję pracować nad tymi problemami   

a także cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody. 

Urok jeziora Harmony Lake pokrytego białymi liliami, 

 zapach zieleni i śpiew ptaków 

 były elementami, które wzbogacały nasz pobyt w tym miejscu. 

Pamiętać będziemy robione własnoręcznie różańce, 

 zakładki z modlitwą Ojcze nasz 

 i inne pamiątki, które stały się naszą własnością. 

Niestety czas szybko minął . 

 Mamy jednak nadzieję, że te spędzone chwile pozostawiły miłe 

wspomnienia, 

 że w dalszym ciągu modlimy się za swojego cichego przyjaciela,  

że powrócimy za rok..... 



Zawsze bedą tkwić w mojej pamięci. Szczególnie wzięłam 

do serca nasza rozmowę i muszę się przyznać że ulżyło mi i 

bardzo mi pomaga mówienie dziesiątek różańca co noc. Nie 

mogę się doczekać do wspólnego spotkania!” 

W Kubie znaleźliśmy wielbiciela zawodów sportowych, 

szczególnie piłki nożnej i... bekonu na śniadanie ! ( no cóż - 

"De gustibus...") 

Emilka i Julka do dziś pielęgnują przyjaźń rozpoczętą na 

jednym z turnusów i... zgodnie czekają już na kolejny 

wyjazd. 

Co kryją w sobie „Wakacje z Panem Bogiem”, skoro dzieci 

zapytane o wybór tych właśnie, lub wszelkich innych 

organizowanych przez różne instytucje bez chwili wachania 

wskazały na te organizowane przez OO.Redemptorystów? 

Chyba sami możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. W 

odpowiedzi usłyszałam takie słowa, jak: radość, przyjaźń, 

odpoczynek, modlitwa, Bóg, poczucie bezpieczeństwa. Mój 

Gabryś sprawe wyjazdów ujął w swoisty sposób "Mamo 

jeśli Pan Bóg pojedzie na wakacje w przyszłym roku, to ja 

jadę razem z Nim".Ot i cała esencja idei "Wakacji z Panem 

Bogiem". 

Czy w związku z powyższym możemy powątpiewać w 

zasadność tego typu wyjazdów? Patrząc na te radosne buźki 

nie miałam cienia wątpliwości, że ta idea powinna być 

kontynuowana, a będzie trwała , dopóki znajdą się ludzie 

dobrej woli skłonni poświęcić swój czas i energie dla 

tworzenia dobra wokół nas. Bo Kochani Rodzice uważajmy, 

by w tym pędzie, aby dać swoim pociechom wszystko, o 

czym zamarzą nie zaniedbać tego, czego najbardziej 

potrzebują... 

SPOTKANIE  W NIEDZIELE 1 LIPCA  

W parafii św. Szczepana w Perth Amboy NJ 

OPIEKUNOWIE : od lewej Maria Kasztelan, Agnieszka 

Łątkowska,Jadwiga Obara, o.Łukasz Drożak, Małgosia 

Skrodzki, Asia Dworakowski, Magda Domaradzka, Ewa 

Kołodziej, Dorota Jastrzębska, o.Waldemar Łątkowski, 

Gosia Gruszecka, Gosia Janiga, IwonaŻukowska, Jacek 

Śmieszek,klęczą: Asia Kwiatek, Kasia Pawka 



Grupa czerwona 

Ciszewska Dorota 

Magdalena Domaradzka 

Maria Kasztelan 

Małgorzata Janiga   

 Jacek Śmieszek 

 

1.Śmieszek Feliks  

2.Żukowski Michael 

3.Krepuła Dominik 

4.Kołodziej Aleksander 

5.Skrodzki Adam 

6.Janiga Łukasz 

7.Janiga Mateusz 

8.Żukowski Jakub 

9.Dworakowski Kasper 

10.Gruszecki Angelina 

11.Halecki Filip 

12.Janiga Nicolas 

13.Kasztelan Anna 

14.Ciszewska Julia 

WIEK   4 - 8 LAT 

Także dziękuję bardzo za opieke i trud organizacji wyjazdu 

dla naszych dzieciaków.Córka bardzo chce się znowu z 

wszystkimi spotkać. Chce nawet wrócić wczesniej z obozu 

harcerskiego”. Takie wypowiedzi można mnożyć 

A co na to same dzieci? Postanowiłam zapytać samych 

zainteresowanych, czyli tych, do których bezpośrednio 

skierowana jest idea "Wakacji z Panem Bogiem". 

I jednoznaczny odzew: na wakacjach nie ma miejsca na 

nude! Wszystkie dotychczasowe miejsca były bardzo 

ciekawe, choć bardzo różne w klimacie i standardzie. 

Dzieciaki już czekają na kolejny rok i kolejny wyjazd. 

Zgodnie podkreślały atrakcyjność miejsc, bogaty program i 

atmosfere, atmosfere, atmosfere... 

Dla Diany - jednej ze starszych uczestniczek wielką 

satysfakcją było stworzenie grupy muzycznej, powstałej w 

sposób spontaniczny. Dzieci, które przez cały rok cierpliwie 

uczyły się gry na gitarach, miały okazje być nagrodzone za 

swój trud a jednocześnie sprawdzić i skonfrontować swoje 

umiejętności. Każdy, kto chciał mógł przyłączyc się do 

wspólnego muzykowania, nawet jeśli nie na gitarze, to 

chociaż na specjalnie do tego celu przygotowanych prostych 

instrumentach muzycznych. Chętnych nie brakowało! 

I tak funkcjonowała grupa muzyczna; dodatkowa atrakcja na 

„wakacjach z Panem Bogiem”. 

Ciekawa byłam, czy doświadczenia, szczególnie te duchowe 

zdobyte na campie przydają się im ich rzeczywistości - 

"Oczywiście i to bardzo często"- bez namysłu odpowiedziała 

Diana. Wtórował jej Michał, który podkreślił modlitewny 

aspekt tych doświadczeń.A młodzież, ta już prawdziwa...” 

Dziękuje za wspaniale spędzony czas i piękne chwile. 



Grupa niebieska 

Małgorzata Gruszecki 

Żukowski Iwona 

 
1.Skrodzki Gabriela 

2.Michael Nycz-Wasilec 

3.Jastrzębski Gabrys 

4.Śmieszek Oscar 

5.Krępuła Michał 

6.Karolina Sadelski 

7.Domaradzki Kamil 

8.Gruszecki Sebastian 

9. Łapińska Aleksandra 

WIEK 9-10 LAT 



Grupa żółta 

 
Joanna Kwiatek 

Dworakowski Joanna 

 
1.Zajkowski Olivia 

2.Sadelski Michael 

3.Kwiatek Patricia 

4.Domaszewski Piotr 

5.Jastrzębski milia 

6. Żukowski Julia 

7.Bortkiewicz Paula 

8.Trojacki Natalia 

9.Kołodziej Karolina 

10.Kasztelan Jan 

11.Kozikowski Iga 

12.Klimashewsky Sylwia 

13.Iza Swatowski 

 

WIEK 11-12 LAT 

drodze,dalej nią kroczą ,a ci, którzy jej nie znają, szybko na 

nią trafią...” Do zobaczenia za rok!  

Malgorzata 

Miałam to szczęście, by naocznie przekonać się jaki klimat 

towarzyszy tym wyjazdom. Obserwowałam, jak w świecie 

pozbawionym telefonów komórkowych i wszelkiej 

elektroniki, dzieci otwierają się na siebie wzajemnie, 

uwrażliwiają na potrzeby innych i jak ożywa ich 

kreatywność. 

W programie znalazło się miejsce na wszystko: Msze św., 

modlitwę, zawody sportowe, pływanie, czy też wieczory 

wypełnione wspólną zabawą, śmiechem i muzyką, a nawet 

dobrym filmem. Po powrocie mama 14 letniego chłopca 

napisała:” ... chciałabym serdecznie podziękowac za wyjazd 

choć nasz syn mówił, że nie spodziewał sie tylu "zajęć 

teologicznych" - jak on to nazywa, to bardzo podobało mu 

się, także atmosfera, i całokształt. (do tej pory wyjeżdżał 

głównie na kolonie sportowe więc było dla niego nieco 

szokiem, że mogą być jakieś zajęcia w ciągu dnia, ale jak 

mówł nie przeszkadzało mu to). Mówi , że "księża byli na 

prawde super i spoko". Trochę się bał, że codzienne msze 

będą "katorgą" gdyż u nas w kościele nie ma mszy dla 

młodzieży i nie miał pojęcia, że może to być coś fajnego i 

ekscytującego. Tak więc byl bardzo mile zaskoczony. 

Mówil, ze "msze zlatywały mu w mgnieniu oka" i nawet nie 

wiedział kiedy był koniec. Bardzo mu sie podobała cała 

oprawa i śpiewy na gitarze. (właśnie w tej dokładnie chwili 

siedzi w pokoju, z gitarą taty i ćwiczy, bo chce się nauczyć 

grać). Całe dnie chodzi po domu i śpiewa "Jezus jest 

królem" i kilka innych pieśni.  



Grupa pomarańczowa 
 

Dorota Jastrzębski 

Obara Jadwiga 

 
1.Szczęsna Victoria 

2.Michael Dworakowski 

3.Lubarski Victor 

4.Kasztelan Tomasz 

5.Guziak Małgorzata 

6.Zablocki Daniel 

7.Marko Michelle 

8.Gil David 

9.Kwiatek Bernard 

10.Gruszecki Maksymilian 

11.Smykowski Justine 

12. Halecki Patryk 

13.Korytkowski Kosma 

 

WIEK 13 LAT 



Grupa zielona 

Małgorzata Skrodzki 

Kołodziej Ewa 

 
1.Kasztelan Katarzyna 

2.Siedlewski Diana 

3.Gruszka Barbara 

4.Jastrzębski Dominik 

5.Zablocki Adrian 

6.Gil Klaudia 

7.Lisiczka Olivia 

WIEK 14 LAT 

kwiatów czy samodzielnie zapleciony krzyżyk z patyczków, 

sprawiały więcej radości, niż wyszukany prezent zakupiony 

w sklepie. Myśle, że zarówno dzieciaki jak i młodzież, którą 

dane mi się było opiekować w czasie tego wyjazdu, 

odnalazły w czasie tych wakacji coś dla siebie. Mimo, że 

dzisiejsza młodzież wydawać się nam może trudna, 

przyjemnością bylo patrzeć na grupę nastolatków, która 

potrafi się bawić razem na plaży, rozmawiać na poważne 

tematy w czasie spotkań w grupach czy wreszcie modlić się 

wspólnie w kaplicy. Tak właśnie jest na "Wakacjach z 

Panem Bogiem"! Jest czas na wszystko. Modląc się, 

śpiewając i wypoczywając razem, tworzy się wspónotę. 

Nasza rodzina dopiero dolączyła do tej wspólnoty, ale 

decyzją-uwaga: nie moją czy męża, ale naszych dzieci-za 

rok jedziemy znów! Córka podśpiewuje pod nosem 

piosenki, których nauczyła się w czasie obozu, a syn co raz 

sprawdza swoją półkę, czy aby mama nie wyrzuciła jego 

skarbów z wakacji-prezentów od cichego przyjaciela. Kilka 

kamyków i zwykłe kartki papieru z kolorowymi rysunkami. 

Zwykłe dla mnie, dla Adasia wyjątkowe-bo ktoś narysował 

to specjalnie dla niego, w rogu umieszczając serduszko... 

Kiedy znajomi pytają mnie o wrażenia z wyjazdu, wiedząc 

że byliśmy w tym roku po raz pierwszy, odpowiadam: 

super! I chociaż z żalem ogladamy dziś fotografie ze Split 

Rock, bo tak szybko minął nam czas tych wspólnych 

wakacji, to wiemy, że za rok spotkamy się znowu. Cieszę 

się, że dzieci wróciły zadowolone i „zarażone” radością, 

którą wnosił ze sobą każdy uczestnik i opiekun "Wakacji z 

Panem Bogiem". Ja również poznałam wspaniałych, 

wartościowych ludzi, którzy pozostaną na długo w mojej 

pamięci i w moim sercu. Za ojcem Waldemarem mogę 

powtórzyć tylko: „Niech wszyscy, którzy pojawili się na tej 



Grupa fioletowa 
 

Katarzyna Pawka 

Agnieszka Łąkowska 
 

1.Kwiatek Piotr 

2.Kwiatek Anna 

3.Domaszewski Artur 

4.Łupińska Malwina 

5.Gutowska Ewa 

6.Guziak Piotr 

7.Kuzniar Paweł 

8.Tarkowski Chrystian 

 9.Misiewicz Bartosz 

 10.Claudia Jozwiak 

11.Dopierała Natalia 

12.Łapińska Dominika 

13.Ciszewska Klaudia 

14. Zalewski Nicolette 

15.Zalewski Michael 

WIEK 15 –18 LAT 



MSZA ŚW. W KOŚCIELE ŚW. SZCZEPANA 

Mimo, że o takich wyjazdach słyszeliśmy coś wcześniej, 

dopiero tego lata zapadła decyzja, że chyba warto 

spróbować czegoś nowego. Nowego dla moich dzieci, bo ja 

sama jako dziecko, a póżniej już jako nastolatka czy 

studentka, często w podobny sposób spędzałam wakacje. 

Wyjazdy na Oazy czy pielgrzymowanie wraz z przyjaciółmi 

na Jasną Górę to do dziś najpiękniejsze wspomnienia mojej 

młodości. W moim sercu zrodziło się pragnienie, aby moje 

dzieci również miały szansę przeżycia czegoś podobnego. 

Wiem, że wielu rodziców zastanawia się: czy to warto? czy 

dzieci nie bedą się nudzić? bo to przecież lato, czas wolny , 

a tu: Wakacje z Panem Bogiem-więc pewnie same smuty, 

nudy i modlitwa non stop. Nic bardziej mylnego! Sama 

miałam małe obawy, jak moje dzieci (nieco uparte i 

krnąbrne) przyjmą taką formę spędzenia wolnego czasu. 

Powiem szczerze-jestem pozytywnie zaskoczona! Pomimo 

regulaminu i dosyć napiętego porządku dnia uczestnicy 

wakacji pięknie się w tym wszystkim odnaleźli. Wdzięczne 

maluchy,nieco zaspane na porannych Mszach Świętych , 

odzyskiwały wigor już na śniadaniach i zawsze było 

wesoło.Jako mama małego uparciucha i buntownika, ze 

łzami w oczach patrzyłam, jak na talerz nakłada kanapki, 

ale nie dla siebie, tylko dla siedzącego obok kolegi . 

Chłopcy prześcigiwali się też w tym, który pierwszy 

przyniesie opiekunce swojej grupy herbatkę do śniadania. 

Takie przykłady można by mnożyć. Chcę tylko powiedzieć, 

że w ciągu tych kilku dni, dzieci miały czas na zabawę-czy 

to na basenie czy nad jeziorem-ale przede wszystkim uczyły 

się spędzać czas ze sobą nawzajem. Dzięki różnym 

konkursom czy zabawom, jak chociażby „Cichy przyjaciel” 

uczyły się, jak bezinteresownie i anonimowo sprawiać 

radość innym! Czasem zwykły rysunek, wianek z polnych 



Kolejny rok "Wakacji z Panem Bogiem". I kolejny rok 

niezapomnianych wrażeń. 

Po raz dziesiąty już OO.Redemptoryści z parafii pod 

wezwaniem Jana Pawla II w Perth Amboy (dawna parafia 

św. Szczepana) zorganizowali wyjazd wakacyjny dla dzieci  

i młodzieży pod takim właśnie hasłem. Pod troskliwą opieką 

O.Waldemara - proboszcza parafii, O.Łukasza i Pani Kasi - 

dzieci mogły bezpiecznie i radośnie spędzić kilka dni  

w pełnym wszelkich wygód i przepięknie położonym 

ośrodku wypoczynkowym Split Rock w Pocono, PA. 

Obserwując uczestników chciałam podzielić się z 

czytelnikami ich wspomnieniami. Oto one: 

„Nadszedł upragniony czas wakacji. Radości dzieci 

towarzyszą jednak często rozterki ich rodziców; Co zrobić 

ze swoimi pociechami? Jak zaplanować im ten czas wolny 

od szkoły? Gdzie je wysłać, by mogły przeżyć coś 

wyjątkowego i wartego wspomnień? Tego typu pytania nie 

ominęły również mnie. Jestem mamą dwójki dzieci-

siedmioletniego Adasia i dziesięcioletniej Gabrysi. Razem z 

mężem staramy się zorganizować wolny czas naszym 

dzieciom tak, by jak najwięcej mogły zobaczyć i zwiedzić. 

By miały możliwość spędzać jak najwięcej czasu na 

świeżym powietrzu. Bądźmy szczerzy - jak często się da, 

uciekamy z tłocznego i zadymionego miasta, w którym 

przyszło nam mieszkać. Ale pomysły się czasem kończą i co 

wtedy? W naszym przypadku pięknie ulożyło się wszystko 

dzięki pani Kasi, która zaproponowała nam wyjazd na 

„Wakacje z Panem Bogiem”. Jest współorganizatorką tych 

wyjazdów już od kilku lat i wraz z księżmi: o.Waldemarem

(proboszczem parafii św.Szczepana) i o.Łukaszem z Perth 

Amboy, pięknie współpracują, aby stworzyć coś 

wyjątkowego dla innych.  

WAKACJE Z PANEM BOGIEM  

 

MODLITWA 

 

NIEDZIELA   1 LIPCA 
 

2 .00  spotkanie organizacyjne w Perth Amboy  

3.15   Msza św w kościele św.Szczepana 

4 .00   pizza 

4.30  -  5.00    wyjazd do Split Rock w Pocono PA 

7.00 - 9.00  spotkanie organizacyjne w ośrodku 

9.00 -10.00  basen i modlitwa na zakończenie dnia 



PONIEDZIAŁEK 2 LIPCA           

MODLITWA  OJCZE NASZ 

7.30-7.45   gimnastyka  poranna 

8.00  Msza św.(sala A II piętro) 

9.00 -10.00  śniadanie 

10.30-12.00 zajęcia tematyczne w grupach 

12.00  ANIOŁ PAŃSKI 

12.30-1.30  lunch 

1.30-2.30 czas wolny dla dzieci i młodzieży( odpoczynek) 

Dzieci( grupy czerwona, niebieska i żółta-o.Waldemar) 

2.30-4.00  zajęcia plastyczne  ( sala C II piętro) 

4.00 - 4.30  śpiew (sala B II piętro) 

4.30-6.00 basen  

Młodziez ( grupy pomarańczowa, zielona i fioletowa o.Łukasz) 

2.30-4.00  basen na zewnątrz 

4.30-6.00  zajęcia  plastyczne(sala C II piętro) 

6.00 - 7.00 kolacja 

      Nasza przygoda z cichym   

      przyjacielem trwa od poczatku  

            istnienia campów. Losujemy  

      osobe, która jest tylko naszą 

słodką tajemnicą. Pamiętamy o niej przez cały czas:  

robimy niespodzianki, modlimy się za nią, 

 darzymy  dobrymi uczynkami.  

Czasami brakuje pomysłów  

a wtedy wystarczy podejśc, uśmiechnąć się 

 i tak po prostu życzliwie popatrzeć... 

Niewiele potrzeba a można sprawić wiele radości!  

Troszczymy sie o Cichego Przyjaciela do końca  

a w ostatni dzień nadchodzi ten piękny moment  

kiedy można podejść, uścisnąć dłoń , spojrzeć w oczy i z radością 

powiedzieć ...To ja byłem Twoim cichym przyjacielem, to ja każdego 

dnia modliłem sie za Ciebie, to ja każdego dnia starałem się być 

obok Ciebie.... 

                        Nadchodzi czas rozstania  

       a Cichy Przyjaciel   

       pozostaje w naszych   

       sercach jeszcze na bardzo,  

        bardzo długo.... 

"Przyjaciele są jak ciche anioły, 

które podnoszą nas, kiedy nasze 

skrzydła zapominają, jak latać. 

Antoine de Saint-Exupery " 



PIĄTEK  6 LIPCA        

MOJA ROZMOWA  Z PANEM BOGIEM (RÓŻNE FORMY) 

8.00 - 9.00  śniadanie 

9.00 -10.00 pakowanie i sprzątanie 

10.00 (sala A II piętro) Msza św. i  zakończenie 

11.00  wyjazd do Bushkill Falls 

12.30 – 1.00 lunch 

5.00 wyjazd do domu 

6.30 Pizza w Perth Amboy 

WTOREK 3 LIPCA                         

  MODLITWA DZIĘKCZYNNA 
 

7.30-7.45   gimnastyka  poranna 

8.00  Msza św.(sala A II piętro) 

9.00-10.00  śniadanie 

10.30-12 zajęcia tematyczne w grupach 

12.30-1.30  lunch 

1.30-4 .00  zajęcia sportowe wszystkich razem 

4.30 Koronka do Miłosierdzia 

4.45 SPOWIEDŻ 

5.00-5.45 śpiew wszyscy razem (sala C II piętro) 

6.00 - 7.00 kolacja 

7.30-9.00  film młodzież i o.Waldemar (sala B II piętro) 

7.30-8.30 basen dzieci i o.Łukasz    

9.00  modlitwa wieczorna 

9.30-11.00 basen( młodzież i opiekunowie) 



ŚRODA 4 LIPCA       

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA 
 

7.30-7.45 am  gimnastyka  poranna 

8.00  Msza św. (sala A II piętro) 

9.00 -10.00  śniadanie 

10.30-12.00 zajęcia tematyczne w grupach 

12.30-1.30  lunch 

1.30 – 5.00 jezioro i plaża(młodzież i o.Łukasz) 

1.30-2.30 basen (dzieci i o.Waldemar) 

3.00 - 4.00 film  (sala B II piętro) 

4.00-5.30 zajęcia plastyczne  tematycznie związane z filmem - 

muppets (sala C II piętro) 

5.45-6.15 wszyscy razem Litania śpiewana (sala B II piętro) 

6.30 - 8.00 kolacja i ognisko 

8.00 Dyskoteka i modlitwa wieczorna 

10.00 -11.00 basen 

CZWARTEK  5 LIPCA 

MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO  

ŚWIĘTYCH PATRONÓW 
 

7.30-7.45   gimnastyka  poranna 

8.00  Msza św. (sala A II piętro) 

9.00 - 10.00  śniadanie 

10.30-12.00 zajęcia tematyczne w grupach 

12.30-1.30  lunch 

2.00 - 5.00 wyprawa na górski szlak 

6.30- 7.30 BBQ i kolacja 

8.30-10.00 Jan Paweł II - nowy patron parafii w Perth 

Amboy 

10.00 - 11.00   basen(młodzież i opiekunowie) 


