20 maja 2017

PERTH AMBOY-LAKE GEORGE-POCONO-LONDONDERRY

…bo w życiu nie stopy pozostawiają ślady

10 LAT CAMPU….
W 2006 roku dynamicznie rozwinęła się
katecheza prowadzona przez redemptorystów a
konkretnie o.Waldemara Łątkowskiego, który od jej
początków jest nieprzerwalnie katechetą klasy VIII
przygotowując do bierzmowania.Owoc jego pracy
duszpasterskiej dla Polonii w parafii
św.Szczepana, bł. Jana Pawła II a obecnie św.
Jana Pawła II to przede wszystkim niezapomniane
“Wakacje z Panem Bogiem”, to 1025 dzieciaków,
15 zorganizowanych tygodniowych wyjazdów,
5 spływów pontonowych, 4 piesze pielgrzymki
wszystko dla polskojęzycznych dzieci
gromadzących się wokół parafii
w Perth Amboy New Jersey.

20 LAT
KAPŁAŃSTWA

O. Waldemar Łątkowski wstąpił do Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela czyli zakonu
redemptorystów we wrześniu 1990 roku. Śluby
zakonne złożył w 1993 roku, a święcenia kapłańskie
przyjął w 1997. Pracował nad reaktywacją
wydawnictwa Homo Dei w Krakowie. Od 2002 pełnił
funkcję sekretarza Prowincjała w Warszawie.
W październiku 2004 roku rozpoczął posługę
kapłańską na terenie USA. Najpierw pełnił funkcję
kapelana w szpitalu w Manville, NJ, a od 13
czerwca 2006 roku zajmuje się pracą duszpasterską
w Perth Amboy, NJ najpierw jako wikary, a następnie
proboszcz. Dotychczas pełnił funkcje proboszcza w
trzech parafiach: św. Szczepana (od 2008r.), St.
Mary (od 2010r.), Our Lady of Rosary of Fatima
(administrator od 2011r.) oraz św. Jana Pawła II
(parafia powstała z połączenia wcześniej
wymienionych) od 2012r. do chwili obecnej.

…past 20 years

WAKACJE Z PANEM BOGIEM 2007-2017
2007
LAKE GEORGE
15-21 lipca
Siedem sakramentów
16 opiekunów
40 uczestników
o.Waldemar Łątkowski
2008
POCONO
25 czerwca—2 lipca
Dziesięć Przykazań
Bożych
25 opiekunów
60 uczestników
o.Waldemar
LAKE GEORGE
7-13 lipca
Siedem sakramentów
11 opiekunów
45 uczestników
o.Waldemar
2009
LAKE GEORGE
21—27 czerwca
Siedem Darów Ducha
Świętego
9 opiekunów
40 uczestników
o.Wojciech Kusek,
o.Waldemar
LAKE GEORGE
28 czerwca– 3 lipca
Siedem Darów Ducha
św.
11 opiekunów
51 uczestników
o.Waldemar

2010
LAKE GEORGE
3-9 lipca
Osiem błogosławieństw
5 opiekunów
26 uczestników
o.Łukasz Drożak,
o.Waldemar
LONDONDERRY VT
11-17 lipca
Osiem błogosławieństw
8 opiekunów
36 uczestników
o.Waldemar
2011
LAKE GEORGE
26 czerwca—2 lipca
Eucharystia—
Sakramentem Jedności
8 opiekunów
36 uczestników
o.Waldemar
LONDONDERRY VT
3—9 lipca
Dar Eucharystii
16 opiekunów
43 uczestników
o.Łukasz, o.Waldemar
2012
SPLIT ROCK PA
1-6 lipca
Modlitwa “Ojcze nasz”
16 opiekunów
86 uczestników
o.Waldemar, o.Łukasz

2013
SILVER BAY NY
30 czerwca-6 lipca
Główne Prawdy Wiary
20 opiekunów
119 uczestników
o.Łukasz, o.Waldemar

2014
SILVER BAY NY
29 czerwca- 5 lipca
Pięć warunków dobrej
spowiedzi
21 opiekunów
114 uczestników
o.Waldemar, o.Łukasz
2015
SILVER BAY NY
28 czerwca-4 lipca
Powołanie
14 opiekunów
114 uczestników
o.Waldemar, o.Łukasz
2016
SILVER BAY NY
3-9 lipca
Miłosierni jak Ojciec
19 opiekunów
120 uczestników
o. Łukasz, o.Waldemar
2017
SILVER BAY NY
2-8 LIPCA
uczestników…..
opiekunów…..

Lake Harmony – SPLIT ROCK 2012
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Bobrowska Anna
Brzostowska Elżbieta
Brzostowska Jadwiga
Budniak Maciej
Chmiel Celina
Chmiel Józef
Ciszewska Dorota
Citkowski Mariusz
Czajka Jolanta
Dabrowska Barbara
Domaradzka Magdalena
Dworakowski Joanna
Fronc Alicja
Gil Beata
Gil Szymon
Gromadzka Aneta
Gromadzki Dariusz
Gruszecki Małgorzata
Gruszecki Mirosław
Guziak Jerzy
Guziak Teresa
Ignatowicz Krystyna
Janiga Małgorzata
Jastrzębska Dorota
Jastrzębski Cezary
Kandybowicz Iwona
Kapuściński Bernadeta
Kasztelan Maria
Kolbusz Danuta
Kołodziej Ewa
Konopko Aneta
Kopeć Maria
Kopeć Zbigniew
Kowalczyk Dorota
Kozikowska Małgorzata
Kozioł Joanna
Król Anna
Kuraś Anna
Kwiatek Joanna
Kwiatek Mirosław
Lewandowska Dorota
Linda Jerzy
Linda Jolanta
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Łątkowska Agnieszka
Machała Anna
Milewski Kamila
Mis Anna
Obara Jadwiga
s.Oleszkowicz Magdalena
Pawka Katarzyna
Podleśny Iwona
Przedworska Joanna
Pulwin Urszula
Rosa Marzena
Rosa Sławomir
Rybałtowski Krystyna
Rząca Andrzej
Sadelski Teresa
Siedlewski Beata
Skrodzki Małgorzata
Skrodzki Tomasz
Slaski Magdalena
Smieszek Jadwiga
Smieszek Jacek
Stanisławski Maria
Szabla Zofia
Szurlej Alina
Szymański Paulina
Taraska Barbara
Taraska Józef
Tęczar Łukasz
Tomczyk Małgorzata
s.Tyborowska Bożena
Warchoł Anna
Wisła Joanna
Wiśniowski Tomasz
Wiśniowski Ewa
Włodyka Janusz
Worsa Maria
Wyczawski Monika
Wyczawski Paweł
Zaręba Edyta
Zaręba Zbigniew
Zienkiewicz Karolina
Żukowska Iwona
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Augustyn Dominika
Barton Aleksandra
Barton Joanna
Bishop Conrad
Bishop Eric
Bishop Wayne
Blicharz Amelia
Bobrowska Isabell
Bogacewicz Natalia
Boksz Adrian
Boksz Andrew
Boksz Emily
Boksz Martin
Borowicz Klaudia
Bortkiewicz Paula
Bruszewska Magda
Brzostowski , Ewelina
Brzostowski , Paulina
Brzostowski Eliza
Brzostowski Kamil,
Budniak Paulina
Bunkowski Eryka
Burdzy Sylwia
Bykowski Nathan
Cag Eric
Calanna Alessandro
Calanna Martin
Carver Maria
Chec Maria
Chmiel Jakub
Chmiel Katarzyna
Chrobak Barbara
Chrobak Julia
Ciszewska Klaudia
Ciszewska Victoria
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Citkowski Julia
Citkowski Kamil
Cyparski Dominique
Cyskowski Michael
Czajka Dariusz
Czajka Maximilian
Czauz Victoria
Dabrowski Natalia,
Dabrowski Claudia
Dabrowski Paulina,
Dabrowski Rafał
Debek Artur
Dera Nicola
Dolinski Mateusz
Dolińska Natalia
Domaradzki Kamil
Domaszewski Artur
Domaszewski Piotr
Dopierała Karol
Dopierała Natalia
Dragon Michelle
Dworakowski Kasper
Dworakowski Michael
Dziedzic Jakub
Dzielski Sylwia
Erszkowicz Eric
Falandysz Angelika
Falandysz Gabriela
Falba Olivia
Falba Weronika
Filipek Adam
Filipek Julia
Flis Antoni
Fronc Amelia
Fronc Iza
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Fronc Julia
Garcia Charles,
Garcia Christopher
Gawełko Max
Gerlach David
Gerlach Martyna
Gil Dawid
Gil Klaudia
Głażewski Łukasz
Gnidziejko Amanda
Gnidziejko Anna
Goncerz Magdalena
Goncerz Olivia
Grabowski Andre
Grabowski Nell
Grabowski Patrycja
Grodzki Paulina
Gromadzka Veronica
Gromadzki Kevin
Gromadzki Patryk
Gruszecki Angelina
Gruszecki Maksymilian
Gruszecki Sebastian
Gruszka Barbara
Gutowska Ewa
Guziak Małgorzata
Guziak Piotr
Gwizdz Alexander
Habryło Emily
Halat Sara
Halecki Filip
Halecki Patrick
Halecki Sebastian
Has Agnes
Has Dorota
Has Hanna
Ignatowicz Gabriela
Ignatowicz Robert
Iskrzycki Roch
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Iwanicki Grzegorz
Jablonski Karol
Jabłoński Magdalena
Jabłoński Natalia
Jabłoński Olivia
Jabłoński Patryk
Janiga Lucas
Janiga Matias
Janiga Nikolas
Janusik Lucas
Jastrzebski Gabriel
Jastrzębski Dominik
Jastrzębski Emilia
Jezewski Adam
Jędruczek Anthony
Jędruczek Natalia
Jodełka Maciej
Jodełka Sandra
Jóźwiak Claudia
Jusinski Justyna
Juźwiak Aleksandra
Juźwiak Monika
Kadziołka Kinga
Kalinowski Allinson
Kandybowicz Pola
Kapuściński Daniel
Kapuściński Patryk
Karpowicz Nicole
Kasprzak Anna
Kasprzak Michał
Kasztelan Anna
Kasztelan Jan
Kasztelan Katarzyna
Kasztelan Tomasz
Khattat Monika
Kielijański Krystian
Kikta Max
Kikta Paul
Klimsza Natalia
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Klin Maja
Klugiewicz Adrianna
Kogut Magdalena
Kolbusz Karolina
Kolbusz Mateusz
Kolodziej Anna
Kołodziej Aleksander
Kołodziej Karolina
Konopka Joanna
Konopko Amelia
Konopko Anna
Konopko Damian
Kopeć Eric
Kopeć Angelika
Kopeć Mateusz
Kopko Joanna
Kopko Dominique
Kopko Konrad
Korytkowski Kosma
Korzeniowski Kevin
Kosiek Konrad
Kosiek Nikodem
Kowalczyk Ewa
Kowalski Erick
Kozikowski Iga
Kozikowski Marcin
Kozikowski Nicole
Koziol Kamil
Kraśnicka Maria
Krepuła Dominik
Krępuła Michał
Krol Arkadiusz
Krol Wiktor
Król Jacob
Król Victoria
Krupa Natalia
Kubiak Nicole
Kulec Damian
Kulec Konrad
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Kuzniar Paweł
Kwiatek Bernard
Kwiatek Anna
Kwiatek Patricia
Kwiatek Piotr
Lapiński Kacper
Laskowski Daniel
Lewandowska Isabella
Lewandowski Eric
Linda Anna
Linda Michal
Lubarski Wiktor
Łapińska Aleksandra
Łapińska Dominika
Łapiński Jakub
Łuczaj Łukasz
Łuczaj Marcin
Łuczaj Oscar
Łukowska Monika
Łupińska Malwina
Machała Karolina
Makus Mellanie
Makus Michelle
Malec Paulina
Malinowski Kasper
Malinowski Natalia
Malukiewicz Katarzyna
Masłowski Hubert
Masłowski Klaudia
Masłowski Patrycja
Matlak Julia
Matlak Oscar
Matuch Cindy
Maziarz Zuzanna
Mieczkowska Paulina
Milewski Alexandra
Milewski Michael
Milewski Tomasz
Misiewicz Bartosz
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Mościński Alan
Motyka Artur
Nadolny Peter
Nowotarska Magdalena
Nycz-Wasilec Michael
Olszewski Marcin
Onisko Adam
Opiela Martyna
Orbik Kamila
Oszczypala Nicole
Pawka Kamila
Pawka Marta
Pawka Urszula
Pawłowska Natalia
Pekala Julia
Perkowska Olivia
Pieta Dawid
Podlesny Gabriela
Podlesny Sebastian
Potok Krystian
Przedworska Faustyna
Przedworska Weronika
Przedworska Zofia
Przedworski Andrzej
Przedworski Andrzej
Przybyła Anna
Puchacz Aleksander
Pulwin Kamil
Pulwin Mateusz
Rogowska Paulina
Romanowski Adrianna
Rosa Jacob
Równy Eliza
Rusch Julia
Rutkowski Maya
Rybałtowska Dominika
Rybałtowski Adrian
Rybałtowski Damian
Rycerz Claudia
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Rzaca Veronica
Rzaca Victoria
Rzaca Violetta
Rzasa Sylwia
Rzepka Anna
Sadelski Caroline
Sadelski Michael
Sadlocha Steven
Sawicki Aleksandra
Sawicki Ian
Sech Michelle
Sepko Dominic
Sepko Mateusz
Sepko Monika
Siedlewski Diana
Skrodzki Adam
Skrodzki Alexander
Skrodzki Gabriela
Skrodzki Natalia
Slaski Mateusz
Smykowski Damian
Smykowski Justine
Sokolnicki Natalia
Stanislawski Claudia
Stapiński Rafał
Stasik Joanna
Stolarczyk Adrian
Stolarczyk Aleksandra
Stolarczyk Sebastian
Szabla Michał
Szczęsna Victoria
Szurlej Adrian
Szurlej David
Szurlej Jessica
Szymański Cornelia
Szymański Iza
Szymuła Karol
Śmieszek Feliks
Śmieszek Oscar
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Tanculski Amanda
Tanculski Brian
Tanewski Amanda
Taraska Dominik
Taraska Marcin
Targoński Dominik
Tarkowski Chrystian
Tasior Diana
Tomczyk Anna
Tomczyk Ola
Trembowska Karolina
Trojacki Natalia
Trzaska Zuzanna
Turowska Kinga
Turula Agata
Twardowski Kevin
Twardowski Patrick
Tyrasiński Kathryn
Tyrasiński Maria
Ukowski Michał
Uszyńska Angelika
Uszyński Sebastian
Warchol Veronica
Warchoł Mateusz
Wawiórko Rafał
Wądołowski Karolina
Wądołowski Klaudia
Wiacek Julia
Wichowski Zuzanna
Wieczorek Karol
Wielgat Anna
Wielgat Emilia
Wisła Bartosz
Wisła Julia,
Wiśniowski Alicja
Wiśniowski Marcin
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Włodyka Aleksandra
Wojdyła Agnes
Wojdyła Krzysztof
Wojnar Gabriela
Wojnar Natalia
Wolman Victoria
Wyczawski Alicja
Wyczawski Łukasz
Wyczawski Weronika
Wyrzykowski Patricia
Zabiega Magdalena
Zabielski Olivia
Zablocki Adrian
Zablocki Daniel
Zagula Dominika
Zaguła Claudia
Zajkowski Olivia
Zalewski Diana
Zalewski Mateusz
Zalewski Michael
Zalewski Nicolette
Zaniewski Maja
Zaręba David
Zaręba Konrad
Ziarnik Matthew
Zienkiewicz Maja
Zienkiewicz Olivia
Zybura Mathew
Zybura Patricia
Żółtek Caroline
Żółtek Daniel
Żukowski Jakub
Żukowski Julia
Żukowski Michael
Żuraw Nicolas
Żuraw Timothy

SPONSORZY, TO CI DZIĘKI ,
KTÓRYCH HOJNOŚCI UDAŁO
NAM SIĘ SPRAWIĆ
DODATKOWĄ RADOŚĆ
DZIECIOM…..

PANI JADWIGA OBARA

DZIĘKUJEMY

I WIELU, WIELU
INNYCH, KTÓRZY
POZOSTANĄ
W NASZYCH SERCACH
I MODLITWIE

Data : 15-21 lipca 2007
Miejsce: Lake George, NY
40 uczestników
16 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski
Temat: 7 sakramentów
Zapadło w pamięć:
•

Pierwszy, niezapomniany wyjazd na „Wakacje z Panem Bogiem”. Tu
zrodziły sie tradycje, które nie zaginęły przez 10 lat: troszczenie się
o swojego „Cichego Przyjaciela”, konkurs czystości, codzienne ogniska
i dyskoteki i wiele innych.

•

Uczestnicy pogłębiali wiedzę o szczególnych znakach Bożej łaski, jakimi
są sakramenty święte. Poprzez słuchanie, czytanie, a także własną
ekspresję starali się zrozumieć i wyrazić ich sesns oraz znaczenie
w życiu każdego człowieka.

•

Przemieszczanie się karawaną samochodów (bywało nerwowowiekszość nie miała GPS, a komórki nie miały zasięgu!)

•
•

górskie wędrówki poprowadzone przez pana Marcina,
orzeźwiające kąpiele w wodach Lake George,

•

relaksujący rejs statkiem wycieczkowym,

•

pobyt w parku Natural Stone Bridge and Caves,

•

smak pysznych dań w polskiej restauracji „Taste of Poland”

•

większość uczestników spotkała się ponownie na pieszej pielgrzymce
do amerykańskiej Częstochowy

Data: 25 czerwca-2lipca 2008
Miejsce: Pocono, Pensylwania
60 uczestników
25 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski
Temat: Dekalog
Zapadło w pamięć:
•

Gościnne progi ośrodka „Albatros” i orzeźwiające kąpiele w basenie

•

Gość specjalny- o. Randall, który opowiadał o powołaniu i swojej
drodze do kapłaństa. Odpowiedział na wiele pytań, nie odmówił także
udziału w meczu piłki nożnej. Ten sport cieszył sie dużą popularnością
ze względu na odbywający się w tym czasie finał mistrzostw Europy.
Z wielkim zaangażowaniem obejrzano finałowy mecz NiemcyHiszpania. Tylko na tą jedną okazję włączono telewizor.

•

Wieczorne spotkania przy ognisku były bardzo urozmaicone dzięki
gościowi z Polski – harcmistrzowi Kubie, który nauczył naszą młodzież
harcerskich zabaw i gier sprawnościowych.

•

wędrówki po parku Bushkill Falls zwanym Niagarą Pensylwanii oraz
parku Promised Land , zachwycajace nenufary porastające niewielkie
jeziorka.

•

Kuchnia prowadzona przez opiekunów pod dowództwem p. Mirka

•

Pierwsza „zielona noc”, czyli udekorowanie samochodu o. Waldermara
papierem toaletowym

•

Zawody sportowe w gościnnych progach miejscowej szkoły

Data: 7-13 lipca 2008
Miejsce: Lake George, NY
45 uczestników
11 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski
Temat: 7 sakramentów świętych
Niezapomniane wrażenia pozostawiły:
•

Gościnne progi „Koszówki” i smaczne posiłki w restauracji „Taste of
Poland”

•

Zabawy w wodzie i wylegiwanie się na plaży Lake George

•

Podróż statkiem po wodach jeziora i pokaz sztucznych ogni

•

Wyprawa do grot w „Natural Stone Bridge and Caves” wraz z
gorączkowym poszukiwaniem złota przez tych najbardziej
spragnionych wrażeń i bogactwa

•

Wędrówki górskie i odkrywanie niesamowitych leśnych zakątków i
krajobrazów

•

Zdominowanie campu przez „gang” z Lakewood (stanowili ¾
wszytkich uczestników)

•

Pożegnaie z campem we łzach i strugach deszczu

Data: 21-27 czerwca 2009
Miejsce: Lake George
40 uczestników
9 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski, o. Wojciech Kusek
Temat: Dary Ducha Świętego
W pamięci uczestników pozostały:
•

Pełna wrażeń górska wędrówka, niezapomniane widoki na góry
Adrionack i wody pobliskiego jeziora

•

Relaksujący rejs statkiem po wodach Lake George, spotkanie z
kapitanem, który zgodził się pozować do pamiątkowych zdjęć

•

Zwiedzanie Fortu William Henry połączone ze strzelaniem z łuku,
możliwością zakucia krnąbrnych obozowiczów w dyby oraz zabawą w
poszukiwaczy złota

•

Zabawy, rozgrywki sportowe, a przede wszystkim dyskoteki
prowadzone przez najbardziej „odlotowego” DJ-a o. Wojtka

•

Wycieczka do Natural Stone Bridge nad Caves

•

Wzmocniony przez megafon głos o. Wojtka budzący obozowiczów skoro
świt, poranna gimnastyka i lekcje śpiewu

•

Zorganizowany po raz pierwszy festiwal piosenki i wyłonione na nim
prawdziwe gwiazdy estrady

•

Przyznanie tytułu „szczura lądowego” uczestnikowi, który nie dał się
przekonać ani przekupić i kategorycznie odmówił wejścia na pokład
statku wycieczkowego J

21-29 CZERWCA 2009
LAKE GEORGE

Data: 28 czerwca – 3 lipca 2009
Miejsce: Lake George
51 uczestników
11 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski
Temat: 7 Darów Ducha Świętego
W pamięci uczestników pozostały:
•

Gościnne progi „Koszówki” oraz smakowite posiłki w „Taste of Poland”

•

Zwiedzanie Fortu William Henry połączone ze strzelaniem z łuku,
możliwością zakucia krnąbrnych obozowiczów w dyby (niektóre
przypadki zostały udokumentowane) oraz zabawa w poszukiwaczy
złota

•

Odkrycie przez młodych uczestników i przypomnienie przez starszych
kultowego filmu „Pan Samochodzik i templariusze”

•

Troska wszystkich uczestników o Bernarda, który w tym roku spędził
camp na wózku inwalidzkim

•

Wizyta o. Richarda Bennetha i zaprezentowanie przez niego sylwetki
świętego Alfonso Maria Liguori – założyciela zgromadzenia
redemptorystów

•

Deszczowa pogoda, obawy, że zaraz zacznie padać, nadzieja, że obawy
się nie sprawdzą

Data: 3-9 lipca 2010
Miejsce: Lake George
26 uczestników
5 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski, o. Łukasz Drożak
Temat: 8 Błogosławieństw
W pamięci uczestników szczególne miejsce znalazły:
•

Inauguracyjna Eucharystia w kościele świętej Cecylii (wszystko w
kościele miało okrągły kształt, nawet ołtarz)

•

Pełna wrażeń górska wędrówka na górę Hadley (potwierdzona
certyfikatem wydanym na szczycie góry przez strażnika)

•

Relaksujący rejs statkiem po wodach Lake George zakończony
wspaniałym pokazem sztucznych ognii

•

Cały dzień spędzony w parku Stone Creek i Msza święta odprawiona
po raz pierwszy w plenerze nad strumykiem

•

Wycieczka do Natural Stone Bridge nad Caves

•

Codzienna poranna gimnastyka i lekcje śpiewu

•

Pierwszy camp o. Łukasza jako opiekuna i współorganizatora
(Nie zniechęcił się! Byliśmy grzeczni!)

Data: 11-17 lipca 2010
Miejsce: Londonderry, Vermont
36 uczestników
8 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski
Temat: 8 błogosławieństw
W pamięci uczestników pozostaną:
•

Gościnny hotel Magic View (zimą ośrodek narciarski) i jego właścicielka
p. Barbara

•

Codzienne Msze św. odprawiane na podwórku

•

Samodzielnie prowadzona przez opiekunów kuchnia (narzekania na
jadłospis były bardzo niemile widziane J)

•

Codzienne podróżowanie karawaną samochodów
i piesze wędrówki w góry

•

Wizyta u braci benenedyktynów (rodzina jednego z braci pochodziła z
Polski!). Klasztor był niemal całkowicie samowystarczalny, mieli swoje
ogrody warzywne, hodowlę zwierząt, nawet pasieki. Żyli w niemal
całkowitej ciszy, rozmawiali tylko w wyznaczonych porach i tylko jeśli
to było konieczne

•

Narodowy Dzień Warkoczy ( wyplatane tym chętnym i mniej chętnym
podczas pobytu na plaży)

•

Wizyta w fabryce porcelany

Data: 26 czerwca – 1 lipca 2011
Miejsce: Lake George
36 uczestników
8 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski
Temat: Eucharystia sakramentem jedności
W pamięci uczestników szczególnie utkwiły:
•

Inauguracyjna Eucharystia w kościele w Warrensburg, NY

•

Codzienna poranna gimnastyka i lekcje śpiewu (największym sukcesem
okazała się piosenka „Hej, sokoły” odśpiewywana gromadnie pełną
piersią)

•

Relaksujący rejs statkiem po wodach Lake George zakończony
wspaniałym pokazem sztucznych ognii

•

Wycieczka do Natural Stone Bridge nad Cave

•

Msza święta odprawiona w parku (przy dzwiękach „okolicznej
kopary”)

•

Dyskoteki rozpoczynane niezmiennie od piosenki „Sweet Carolina”
prowadzone przez jedynego w swoim rodzaju DJ Dominika

•

„zielona noc” zakończona niecodzienną dekoracją podwórka
i ułożeniem niekonwencjonalnej piramidy z krzeseł

•

Wielkie zawody sportowe w Stone Creek

Data: 3-9 lipca 2011
Miejsce: Londonderry, Vermount
43 uczestników
16 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski, o. Łukasz Drożak
Temat: Dar Eucharystii
Niezapomniane wrażenia pozostały po:
•

Wycieczce do pobliskiego zakonu ojców benedyktynów i poznaniu ich
gospodarstwa i życia codziennego wypełnionego modlitwą i pracą

•

Pieszej wędrowce po Hapgood Trial, Msza święta w plenerze i ulubiona
przez najmłodszych zabawa w łowienie żabekJ

•

Pełnej poczucia humoru i osobistego zaangażowania incsenizacji
wiersza J. Brzechwy pt.:”Rzepka” w wykonaniu opiekunów

•

Wycieczce do fabryki ceramiki i spotkaniu z artystą – panem Laserem

•

Codziennych Mszach św. odprawianych poza stanem Vermont, czasami
w niecodziennych miejscach, m.in. na farmie, której właściciel od 20
lat nie chodził do kościoła, ale przyjął nas z otwartymi ramionami

•

Niezwykle gościnnych właścicielach ośrodka: Lori i Kenny

Data: 1-6 lipca 2012
Miejsce: Split Rock, Pocono, Pensylwania
86 uczestników
16 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski, o. Łukasz Drożak
Temat: Modlitwa „Ojcze nasz”
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły:
•

inauguracyjna Msza św. w Perth Amboy przed wyruszeniem w drogę

•

zabawy i kąpiele w basenie

•

wieczory filmowe dla młodzieży

•

codzienna gimnastyka ciała (zaraz po pobudce) i strun głosowych –
lekcje śpiewu

•

podróż żółtym szkolnym autobusem na wycieczkę do parku wodnego,

•

rajdy w terenie oraz wędrówka po parku Bushkill Falls

•

komfortowe warunki w ośrodku wypoczynkowym, codzienne posiłki w
restauracji z pełną obsługą kelnerską

•

ognisko pod troskliwym okiem lokanlych jednostek straży pożarnej

•

piłkarskie rozgrywki zakończone wręczeniem pucharów

•

prezenty dla uczestników: plecaki od United Poles i koszulki od PolskoSłowackiej Federalnej Unii Kredytowej

•

specjalny gość-uczestnik – mama o. Waldemara

ANNA MIS

Data: 30-6 lipca 2013
Miejsce: YMCA, Silver Bay, Lake George, NY
119 uczestników
20 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski, o. Łukasz Drożak
Temat: Główne prawdy wiary
Uczestnicy zgłebiali zajważniejsze prawdy naszej wiary, pod kierunkiem
opiekunów analizowali, a potem przedstawiali je w formie plansz, plakatów
czy prezentacji słowno-muzycznych
Zapadło w pamięć:
•

codzienna poranna modlitwa w kręgu pod gołym niebem

•

śpiewanie i muzykowanie: codzienne lekcje śpiewu i niepowtarzalna
sekcja muzyczna: kilku uzdolnionych gitarzystów, pianista,
akordeonista i utalentowane wokalistki nadawali ton wszystkim
wydarzeniom.

•

piesze rajdy, budowanie zamków z piasku na plaży, wspinaczka na
skałki

•

w domku nad jeziorem przy dzwiękach akordeonu, w rytm starych
wiejskich przyśpiewek odtworzono staropolskie wesele z jego
najważniejszymi tradycjami („Wesele w Siewierzu”)

•

Pokaz talentów był okazją do zaprezentowania umiejętności
wokalnych, dramatycznych, gimnastycznych, ale przede wszystkich
dobrego humoru i radości z bycia razem zarówno ze strony
występujących jak i publiczności.

Data: 29 czerwca – 5 lipca 2014
Miejsce: Lake George, NY
114 uczestników
21 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski, o. Łukasz Drożak
Temat: Sakrament Pojednania
i warunki dobrej spowiedzi
Zapisane w pamięci:
•

Rok 2014 to rok kanonizacji Jana Pawła II. Jego postać towarzyszyła

uczestnikom podczas górskich wędrówek, wspinaczki po prawdziwych i
sztucznych skałkach, na boiskach sportowych oraz wieczorem przy
wspólnym ognisku. Przypominano ważne wydarzenia z Jego życia,
przywoływano Jego słowa, wykonano plansze i plakaty. Karol Wojtyła
czułby się tutaj jak wśród swoich.
•

Wspominano harcerskie tradycje podczas ognisk na miejscu, gdzie

dawniej odbywały się pierwsze zloty amerykańskich skautów, z zapałem
bawiono się w podchody
•

Inscenizacja „Dobry Pasterz” , symboliczne palenie grzechów

i doświadczenie wyzwolenia to jeden z ważniejszych momentów
•

Grano i śpiewani jak nigdy dotąd: pianistka, saksofonista i gitarzyści

podnieśli poziom oprawy muzycznej na nieznane dotąd wyżyny. Ćwiczone
na lekcjach śpiewu głosy z radością i entuzjazmem Chwaliły Pana.
•

Tradycyjnie młodzież przygotowywała „zieloną noc”. Skrycie

planowane psikusy zakończyły się nieplanowaną nocą przespaną na
wzgórzu przez domem. I autorzy i potencjalna ofiara spedzili noc pod
gołym niebem.
•

”Oczkiem w głowie” wszyskich była najmłodsza uczestniczka - 7.

miesieczna Alicja.

Niedługo po zakończeniu obozu niemal wszyscy uczestnicy spotkali się
ponownie na spływie pontonowym po rzece Delaware.

Data: 28 czerwca – 4 lipca 2015
Miejsce: Silver Bay, Lake George, NY
100 uczestników
14 opiekunów
o. Waldemar Łątkowski, o. Łukasz Drożak
Temat: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu.” – Małżeństwo,
Kapłaństwo
W związku z obchodami ogłoszonego przez Ojca Świętego roku życia
konsekrowanego, uczestnicy rozważali rodzaje powołań życiowych i sposoby
ich rozpoznawania i wypełniania.
W pamięci uczestników pozostały:
•

siostry zakone (s. Magda i s. Elżbieta), które swoją obecnością
i świadectwem pomagały uczestnikom zrozumieć czym jest powołanie
do życia zakonnego i jak ono się realizuje

•

goście: o. Marcin Zubik i o. Dariusz Pabis ze zgromadzenia
redemptorystów i ich opowiadanie o drodze do kapłaństwa i pracy
misyjnej w Argentynie

•

spotkania przy ognisku, czas spędzony na plaży, wyprawy w góry
(młodzież zdobyła szczyt Cliff)

•

niesamowita grupa muzyczna – pięciu uczestników grało na gitarach,
a o. Łukasz na zmianę na gitarze i bębenku J

•

codzienne spotkania dla rodziców i opiekunów prowadzone przez o.
Waldemera

•

zorganizowane po raz pierwszy wieczorne czuwania modlitewne w
kaplicy (powołaniowa droga krzyżowa „Poszedłbym za Tobą, ale...”)

Data 3-9- lipca 2016 roku
Miejsce: YMCA Silver Bay, NY
120 uczestników
19 opiekunów
o. Łukasz Drożak, o. Waldemar Łątkowski
Temat: 7 grzechów głównych, uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała
Wspomnienia, których nie zatrze czas:
•

Św. Siostra Faustyna Kowalska była szczególną patronką tego
turnusu. Towarzyszyła uczestnikom nie tylko duchowo, ale także
fizycznie w postaci relikwii świętych obecnych podczas całgo pobytu.

•

150 lat obecności Maryi w ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zainspirowało młodzież do uczestniczenia w wieczornych spotkaniach
modlitewnych. Pomagały one otwierać młode serca na spotkanie
z Panem Bogiem, uczyły modlitwy indywidualnej, spontanicznej.

•

Czas przeznaczony na rozrywkę, zabawę i wypoczynek spędzano
grając w piłkę nożną, pływając w jeziorze, wędrując w góry.

•

Rok 2016 to rok igrzysk olimpijskich, urządzono więc olimpiadę,
która cieszyła się ogromną popularnością i wyłoniła wiele gwiazd
sportu.

•

Niezwykły przebieg miał w tym roku pokaz talentów, w którym
niezapomniany udział wzięły siostry Bożena i Magda.

•

Jednak najjaśniejszą gwiazdką była kilkunastomiesięczna Maja,
dziewczynka z zespołem Downa. Jej należy się złoty medal za tempo,
w jakim swoją rozradowaną buźką podbiła wszystkie serca. Nauczyła
nas pięknej, bezwarunkowej, ufnej miłości .

Ks. Wojciech Kusek.
W latach 2008 – 2010 pracowałem w
parafii w Perth Amboy jako pomoc
duszpasterska. Stąd w czasie wakacji
2009 mogłem uczestniczyć w
„wakacjach z Panem Bogiem” .
Przeżyliśmy kilka wspólnych dni w Lake
George. Codziennie Msza Święta,
pogadanki na tematy związane z
przeżywaniem wiary, ale też czas na
gry, zabawy, trochę sportu, jak
i również wycieczki. Czas minął szybko i
w dniu powrotu do domu widać było na
twarzach dzieci trochę smutku, bo te
kilka dni były w pogodnej i przyjaznej
atmosferze, Pan Bóg pobłogosławił też
sprzyjającą pogodą. Pozdrawiam w tym
miejscu tych, którzy jeszcze mnie
pamiętają :)
Szczęść Boże !

o.Łukasz Drożak
Ojciec Łukasz w 2010 roku rozpoczął
swoją pracę duszpasterską w obecnej parafii
św. Jana Pawła II i tego samego lata
wyjechał z nami na pierwsze “Wakacje
z Panem Bogiem”, w których uczestniczy
każdego roku. Jego osoba każdemu z nas
kojarzy się nie tylko z Eucharystią
i kazaniami, ale także piękną oprawą
muzyczną. Jest on także autorem loga na
koszulkach oraz pamiątkowych dyplomów.
Ojcze Łukaszu, jesteśmy wdzięczni za
wszystko, czym obdarowałeś nas poprzez
swoją posługę kapłańską.
Dziękujemy!

....wspomnienia , które dają wiele radości
Wszyscy pragniemy najlepiej, jak to tylko możliwe wychować nasze dzieci.
Zapewniamy im dobra materialne, dbamy o wykształcenie, ale czujemy wielki niedosyt w
dziedzinie ich rozwoju duchowego. Do tego potrzebny jest odpowiedni „klimat”, którego
w amerykańskiej rzeczywistości nie możemy odnaleźć.
Kiedy pierwszy raz zobaczyłam piękną grupę dzieci i młodzieży z różnych stron
stanu New Jersey, nie zdawałam sobie jeszcze sprawy, że właśnie wokół nas zaczyna
tworzyć się ten niepowtarzalny klimat. Stając u bram Koszówki nie byłam w pełni
świadoma tego, co się wydarzy. Warunki przecież nie były komfortowe, wszystko mogło
się skończyć wielkim fiaskiem, ale już pierwszego dnia wieczorem, kiedy adrenalina po
podróży opadła, wszyscy poczuliśmy, że dzieje się tutaj coś innego. Mieliśmy wrażenie, że
stajemy się wspólnotą w sensie duchowym, nie jesteśmy tylko grupą ludzi spędzających
wspólnie wakacje.
O tym jak niestandardowe były tam warunki niech świadczy fakt, że ksiądz
z Polski, który przywiózł na camp swojego bratanka nie zdecydował się odprawić dla nas
Mszy św, gdyż miejsce, jego zdaniem nie spełniało minimalnych wymogów do godnego
odprawienia Eucharystii, a i on nie był do tego odpowiednio przygotowany. Po chwili
dyskusji w wąskim gronie pomodliliśmy się rozpoczynając przygodę, której historia trwa
już 10 lat. Następnego dnia przybył o. Waldemar i sprawnie zorganizował warunki do
odprawiania codziennej Mszy św.
Codzienne wyprawy do miasta, wędrówki z plaży na stołówkę i wiele innych zadań
jednoczyło nas, uczyło życia w rodzinie. Rodzinie, która będzie istniała fizycznie tylko
kilka dni. Mówi się, że nowe technologie komunikacyjne zbliżają ludzi, ale to nieprawda.
Bez telefonów (nawet, jeśli ktoś miał telefon, to nie było zasięgu), żadnych komputerów,
mieliśmy tylko siebie i to nas wszystkich bardzo zbliżało. Najpiękniejsze były wieczory. Po
ciszy nocnej około godz. 10 oficjalnie, a w rzeczywistości 11, siadaliśmy wszyscy na
„polance” w centrum ośrodka, skąd mieliśmy doskonały widok na wszystkie pokoje
i rozmawialiśmy godzinami o wszystkim. Wyjątkowe wrażenie robiło niebo
i gwiazdy, które wydawało się, że nas wprost dotykają. Nie odczuwaliśmy zmęczenia, bo
górski klimat szybko pozwalał się regenerować. Rankiem, kiedy gwizdek
o. Waldemara wzywał do pobudki i porannej Eucharystii podziwialiśmy piękno
i spokój otoczenia. A potem samochodowa karawana ruszała na podbój okolicy.
Bardzo lubię sport. Koszykówka, siatkówka to zawsze był mój żywioł i chętnie
„pcham się” na boisko. Nie sądziłam, że upadnę tak fatalnie...W sekundzie cały świat
zawirował i wydawało mi się, że to koniec, że zupełnie roztrzaskałam sobie czaszkę!

Niewiele brakowało, a początek dzieła, które zaczynało się dopiero urzeczywistniać,
mógł być jednocześnie jego końcem. Mój Anioł Stróż kolejny raz udowodnił, że podobnie
jak ja, łatwo nie daje za wygraną i z Bożą pomocą postawił mnie na nogi. Oj, nie ma on
ze mną lekkiego życia J
Wielkim wyzwaniem był tydzień w Pocono, gdzie sami przygotowywaliśmy posiłki.
Entuzjazm i zaangażowanie opiekunów w kuchni był dla mnie nowym doświadczeniem.
Z wielkim zaskoczeniem obserwowałam bardzo zaangażowanych w prace kuchenne
tatusiów. Ich postawa to kolejny dowód na to, że każdy daje z siebie wszystko
i dzieli się z innymi najlepszą cząstką siebie. Wiecie ile radości sprawiało bycie częścią
takiej grupy?! Wieczorem kiedy wszyscy byliśmy wykończeni, najlepszym miejscem był
basen z lodowatą wodą. Sama panicznie boję się wody, mam ogromny lęk, ale z radochą
wchodziłam do tej lodowatej wody, aby „postawić się na nogi”. Nie mogę w tej całej
kwestii wyżywienia pominąć osoby Ojca Proboszcza, który z zapałem wszystkie pudła
i pojemniki wnosił i wynosił każdego dnia. Wielki szacunek dla niego za to, że nigdy
nawet nie prosił o pomoc, ciągle był niezmordowany. Każdy szczegół związany z campem
był zweryfikowany i wykonany prze niego osobiście. Patrząc na niego, zawsze pełnego
energii, zadowolonego i mającego czas dla każdego, zastanawiałam się, jak niespożyte
siły są w tym człowieku. Tydzień ogromnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i każdy
mały szczegół, kazania, rozmowy, wyprawy w góry, rozgrywki sportowe wszystko z jego
udziałem więc to musi być coś wyjątkowego. W 2009 roku dołączył o. Wojciech,
a w następnym zmienił go o. Łukasz. Dzięki ich duszpasterskiej posłudze we wszystkich
pięknych miejscach, jakie mieliśmy okazję odwiedzić mogliśmy uczestniczyć
w odprawianej przez nich Mszy św., słuchać słów, które głęboko zapadły w nasze umysły
i serca. Ojcowie są dla mnie przykładem, jaki powinien być duszpasterz!
Wielkie słowa uznania i podziękowania!
Mogłabym tak wspominać w nieskończoność, ale ilość miejsca ograniczona...
Niezapomniane były campy w Vermont. Pamiętacie „bezpośredni” kontakt
z naturą, czyli niezapomnianego koguta i przykład polskiego gospodarstwa? To
wspomnienia, które budzą u mnie uśmiech na twarzy.
Vermont to też przykład prawdziwości polskiego powiedzenia ”nie ma tego złego,
co by na dobre nie wyszło”. Chcąc sprawić wszystkim przyjemność osobiście
zadzwoniłam na tamtejszą parafię z prośbą, aby nasi księża mogli odprawić w kościele
Mszę po polsku. Już oczyma wyobraźni widziałam, jak wielkie wrażenie zrobimy na
lokalnej społeczności. Nie byłam oczywiście świadoma bardzo restrykcyjnych przepisów
stanu Vermont. Rezultat był taki, że w wyniku mojej zupełnie niewinnej prośby, nasi
księża zostali całkowicie pozbawieni prawa odprawiania Eucharustii w stanie Vermont!

Dam głowę, że ojcowie przyjęli to za dowód innego polskiego powiedzenia ”gdzie diabeł
nie może, tam babę pośle”. Musieliśmy wiec codziennie wyjeżdżać z Vermont i szukać
miejsc na odprawienie Eucharystii w New Hampshire czy upstate NY. To był dopiero
klimat! Któregoś dnia wjechaliśmy na podwórko dużego gospodarstwa. Właściciel
zgodził się bez wahania na odprawienie Mszy św na jego rozległej posiadłości. Stałam na
tyłach naszej grupy, na wszelki wypadek, gdyby ktoś z przejeżdżających miał jakieś
pytania. Wyglądało to wszystko jednak dość niecodziennie...... W pewnym momencie
wjeżdża kobieta i zdenerwowana pyta mnie, co się tutaj dzieje, więc delikatnie jej
tłumaczę, a ona już uspokojona choć niemal w szoku mówi : „Mój mąż się na to zgodził?
On od 20 lat nie był w kościele!”. On nie chodził do kościoła, to kościół przyszedł do
niego. Czy to nie piękne, że Pan Bóg się nami posłużył?
Inne wspomnienie, gdy nasza Msza odbywała się w parku, a wszyscy kątem oka
spoglądali na modlących się w obcym języku młodych ludzi...Tematem tego turnusu była
właśnie Eucharystia!
Bardzo osobiste wspomnienie z Vermont to akcja „Topienie pani Kasi”. Zawsze
starałam się trzymać jak najdalej od jeziora i basenu, a jednak beskutecznie, bo
najstarsza młodzież wyobrażała sobie, że jak mnie wrzucą do wody, to będzie fajnie, a ja
wodę pokocham. Czasem ci młodsi współczując mi, że męczę się na upale wylewali na
mnie wodę wiadrami. Wszyscy mieli ubaw i nadal nikt mi nie wierzy, że panicznie boję się
wody i nie zmienią tego ich kolejne próby. Pomimo wszystko przyjemnie mi widzieć
uśmiechnięte i szczęśliwe buźki innych!
Każda grupa przyjeżdżająca była inna, każdy w moim sercu pozostawił ślad. Te
łobuziaki , które maszerowały po dachu, anioły tańczące na dyskotece, przygody przy
ogniskach . Dużo radości wniosły wieczory, kiedy każdy mały aniołek zamiast zasypiać
potrzebował albo witaminkę albo po prostu przytulić się, bo daleko od mamuśki. Takich
wspomnień mam bez liku....
Kochani mali przyjaciele, czternaście tygodni to zarazem mało i dużo, ale wystarczająco,
żeby dostrzec wasze radości i smutki, aby zapamietać twarzyczkę każdego z was.
Kochani opiekunowie, bez waszego entuzjazmu i oddania nie moglibyśmy dokonać tego
wszystkiego. Zmęczenie każdego dnia dawało się we znaki, ale wasze uśmiechnięte
twarze nie okazywały tego…Z całego serca dziękuje każdemu z osobna, temu kto tylko
raz uczestniczył i temu, kto wiele razy wspierał nas swoją ciężką pracą. „Człowiek jest
wielki przez to, czym potrafi się dzielić z innymi ”- dziękuję.
Dziękuję wszystkim tym, którzy nigdy nie odpowiedzieli nie !!!
Nie ma słów na wyrażenie wdzięczności.
Wreszcie rodzicom za zaufanie, za oddanie w nasze ręce swoich pociech,

za waszą modlitwę i wsparcie. Dziękuję!
Ukłon w stronę sióstr, które wspierają nas duchowo modlitwą, a od dwóch lat fizyczną
swoją obecnością. We współczesnym świecie potrzebujemy widoku sutanny, habitu i
wszystkiego, co podkreśla poświęcenie się służbie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi.
Dziękuję Ojcom za wasze powołanie i oddanie. Zawsze potrzebujemy waszej obecności i
waszego przykładu, waszej cierpliwości i życzliwości.
Chciałam podziękować o. Waldemarowi za 10 lat wspólnej pracy, za to, że jesteś
człowiekiem pełnym serca i bezgraniczne oddanym sprawie innych. Za oczy, które zawsze
wszystko widzą i serce, które jest otwarte dla drugiego człowieka. Zarówno tego, który
sprawia trudności wychowawcze, jak również tego, który potrzebuje otuchy
i wsparcia. Dla Ojca każdy jest tak samo ważny i wyjątkowy. Nikt z nas nie wie jak
potoczą się jego losy w przyszłości, ale życzę Ojcu, aby zapał i energia nigdy go nie
opuszczały, a przykre słowa nie dotykały i zniechęcały.
Ze swej strony przepraszam Ojca i każdego komu sprawiłam jakąkolwiek przykrość.
„Wakacje z Panem Bogiem” to dziecko, które wzrasta w miłej rodzinnej atmosferze, bo
przecież na naszych „campach” były babcie, byli rodzice, rodzeństwo, a przede wszystkim
był obecny Duch Święty, bo to On tworzy więzi między ludźmi. To ON co roku tworzy w
nas i wokół nas ten niepowtarzalny „klimat”.
Chciałabym, aby „Wakacje z Panem Bogiem” przetrwały wiele lat, znalazły
kontynuatorów i zwolenników, którzy kiedyś po latach tak jak ja będą wspominać piękne
chwile, odnajdywać w myślach imiona wyjątkowych osób i nad każdym rozmyślać .
Kasia Pawka

"Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś,
niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap
w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj." - Mark Twain
Tylko pamiętaj Młody Przyjacielu zawsze z Bogiem!

zespoły muzyczne…

Celina Chmiel i Łukasz Tęczar 2008
Janusz Włodyka-nasz pierwszy muzyczny-2007, 2008

o.Wojciech Kusek 2009

od 2010 o.Łukasz Drożak

Dorota Jastrzębska

Mariusz Citkowski

kronikarze, którzy utrwali na
kartach historię 10 lat…
2007 ZOFIA SZABLA
2008 ZOFIA SZABLA
2008 ANNA WARCHOŁ
2009 TERESA SADELSKI
2009 BEATA SIEDLEWSKI
2010 MŁODZIEŻ
2010 JOANA DWORAKOWSKI, MAŁGORZATA KOZIKOWSKI
2011 DOMINIKA ŁAPIŃSKA, KAMILA I ULA PAWKA
2011 JOANNA DWORAKOWSKI, MAŁGORZATA KOZIKOWSKI,
MAGDALENA DOMARADZKA
2012 MAŁGORZATA DOMARADZKA
2013 JOLANTA CZAJKA, ANNA BOBROWSKA
2014 MAŁGORZATA SKRODZKI
2015 MAŁGORZATA SKRODZKI
2016 ANNA BOBROWSKA, MAŁGORZATA JANIGA

“Kapłan który potrafi zachwycać się Bogiem , budzi w innych ten sam zachwyt”

Drogi Księże Waldemarze
Dzisiaj ,pragniemy podziękować Panu Bogu, za dar Twojego
kapłaństwa,
że wybrał Cię, powołał, i postawił między nami.
Za to, ze wraz z mocą przemiany chleba i wina,
daje Ci moc przemiany ludzkich serc.
Dziękujemy Tobie za posługę na ” Wakacjach z Panem Bogiem ,“
za sprawowane sakramenty, oraz życzliwe pasterzowanie.
Jesteśmy wdzięczni ,
za trud odkrywania przed naszymi dziećmi daru Eucharystii ,
jako źródła siły, mocy i światła w ich codziennym życiu.
Dziękujemy za wszelkie dobro , niestrudzone budowanie jedności
i więzi braterskiej podczas wakacji,
które stały się dla nich duchowym pokarmem na cały rok.
Pamiętając o Tobie w modlitwie, życzymy Ci ,
aby Twoje , szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej,
przyniosło Ci zadowolenie i radość .
Niech Najświętsza Maryja Panna, wstawia się za Tobą u Boga,
na dalsze lata sprawowania służby Bogu , ludziom i dalszej owocnej
pracy z naszymi dziećmi ,
Z serc płynące gratulacje i podziękowania składają Rodziny;
Kuzniarów , Równych , Zagułów , Jedruczek , Łapińskich ,Trzasków

z wdzięcznością

Podziękowanie
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Ojcze&Waldemarze,&Ojcze&Łukaszu&oraz&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Droga&Pani&Kasiu&…&
&
&&&&&Jubileusz&10>lecia&,,Wakacji&z&Panem&Bogiem”&jest&doskonałą&
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okazją& ku& temu,byśmy& mogli& złożyć& na& Wasze& ręce& serdeczne&
podziękowania&i&gratulacje.&
&
&&&&Wyrażamy& podziw& dla& Waszej& wieloletniej& pracy& oraz&
gratulujemy& wytrwałości& i& konsekwencji& w& tworzeniu& tej&
wspaniałej&przygody,jaką&są&co&roku&dla&nas&i&dla&naszych&dzieci&
,,Wakacje&z&Panem&Bogiem”.&
&
&&&&&Przez& kilka& ostatnich& lat& mogliśmy& być& częścią& tej& wspaniałej&
wakacyjnej&rodziny,której&istnienie&zawdzięczamy&właśnie&Wam!&
&
&&Życzymy&wielu&sił,błogosławieństwa&Bożego&oraz&wytrwałości&w&
realizowaniu&zamierzeń&i&planów&na&kolejne&lata&!&
&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Małgosia,&Tomek,&Gabrysia&i&Adaś&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Skrodzcy&

“Każde powołanie, każda z dróg, na które wzywa nas Chrystus,
prowadzi ostatecznie do spełnienia i do radości, ponieważ
prowadzi do Boga do uczestniczenia w Jego życiu.”
Z homilii św. Jana Pawła II, Manila, Filipiny, 1995 r.

____________________________________________________

Drogiemu Ojcu Waldemarowi Łątkowskimu z okazji
20-lecia święceń kapłańskich, życzymy spełnienia
i radości na dalsze lata posługi kapłańskiej!
Wdzięczni za Twoją Ojcze obecność wśród nas
Joanna i Mirosław Kwiatek z dziećmi Anną, Patrycją,
Bernardem i Piotrem

“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobro drugiemu człowiekowi,
tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany
tym, co drugi przyjmuje z miłością”
św.Jan Paweł II

MIELIŚMY OKAZJĘ UCZESTNICZYĆ
I CIESZYĆ SIĘ SOBĄ WZAJEMNIE.
PRZEŻYLIŚMY NIEZAPOMNIANE CHWILE
młodzi ludzie z Lakewood i okolicy…
Kacper i Michael Dworakowski z rodzicami

Angelina, Sebastian, Maks Gruszeccy z rodzicami
Kamila, Ula i Marta Pawka z rodzicami

Iza, Amelia, Julia Fronc z rodzicami

Kevin Gromadzki z rodzinką

Veronica i Mateusz Warchoł z rodzicami
Veronica i Patrick Gromadzki z rodzicami

Nicole, Iga, Marcin Kozikowscy z rodzicami i babcią

Gratulujemy organizatorom pięknej 10. rocznicy.
10 lat campu to także 10 lat naszej przyjaźni!
Dziękujemy wszystkim, którzy co roku sprawiają, że zawiązują się takie przyjaźnie jak nasza!
Jaga Brzostowska, Tereska Guziak, Ewka Wiśniowska i Zosia Szabla

“Na wakacje wyruszyłem ,największa przygodę przeżyłem.
Pan Bóg miejsce nam zszykował i widoki wymalował.
Promieniami słońca delikatnie nas smugał,a w noc księżycową gwiazdkami nam mrugał.
Dnia każdego na wspólnych rozważaniach udzielał nam odpowiedzi na trudne pytania.
Ojcowie: Waldemar i Łukasz posługą służyli, tak abyśmy rekolekcje owocnie przeżyli.
Pani Kasia- każdy wie swoje serce dla nas rwie,
organizacją wakacji się zajmuje,
a w dodatku każdym naszym wybrykiem się przejmuje.
Opiekunowie są bardzo wyrozumiali i przez samego Boga wspierani.
My dziś wszystkim dziękujemy, bo na “Wakacjach z Panem Bogiem “
bezpiecznie się czujemy.
Do domów z Bogiem powracamy i juz na kolejne wakacje czekamy.”
Z okazji dziesięciolecia “Wakacji z Panem Bogiem”
prosimy przyjąć z serca płynące gratulacje, oraz podziękowania
za cudowne dzieło w którym mogą uczestniczyć nasze dzieci.
Katarzyna, Dominika ,Claudia i Andrzej Zagula

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie
potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Św. Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi. Z serca dziękujemy Ojcom: Łukaszowi, Waldemarowi, P. Kasi oraz wszystkim
uczestnikom Wakacji z Panem Bogiem za prawdziwe świadectwo wiary, nadziei, miłosci i modlitwy.
Kamil i Magda :)

RODZINKA PRZEDWORSKICH

Zosia lat 13 i pół
"W

tych trzech latach,
kiedy jechałam na
Wakacje z Panem
Bogiem,
mogę powiedzieć, że co
roku nie mogłam
się doczekać, aż przyjdą
wakacje, żebym mogła
znowu pojechać.
Codziennie mieliśmy dużo
zajęć, na przykład: praca
w grupach, wspólna
modlitwa, chodzenie na
plażę, na szlak, i wiele
innych. Poznałam wielu
nowych ludzi, i miałam
tam wspaniały
czas. Niedługo będą
wakacje, i czekam, kiedy
ponownie pojadę na
“Wakacje z Panem
Bogiem.”

Andrzej lat 5
"Lubię “Wakacje z Panem
Bogiem”, bo kościół jest
obok i nie trzeba daleko
chodzić. Jest cały czas
jedzenie i mama nie musi
gotować".

Weronika lat 15
"Gdy po raz pierwszy przyszłam na Wakacje z Panem Bogiem, nie wiedziałam, czego

się spodziewać. Nie byłam nawet pewna, czy będę lubiła tam być! Przecież “Wakacje
z Panem Bogiem” brzmiało jak lekcja religii podczas wakacji. Jednak gdy tylko
zobaczyłam miejsce, gdzie miałam zostać, wiedziałam że byłam w błędzie. Wszystko,
od miejsca zamieszkania do pysznego bufetu na obiad, było wspaniałe. Jednak
najbardziej mi się podobało to, że Wakacje z Panem Bogiem spełniły wszystkie
oczekiwania połączone z nazwą. Codziennie była Msza, wspólna modlitwa, i zajęcia
grupowe (np. o Roku Miłosierdzia).
Choć wiele osób pewnie to już powiedziało, napiszę, że wspomnienia z Wakacji z
Panem Bogiem będę nosiła z sobą do końca życia. Przecież człowiek nie może prostu
zapomnieć zdarzenia, które zmieniło mu podgląd na świat."

Andrzej lat 9
" Wakacje z Panem
Bogiem” są fajne. Każdego
dnia idziemy do kościoła,
żeby się modlić. Wędrujemy
po szlaku, idziemy na plaże
i chodzimy w ciekawe
miejsca. Cały czas jesteśmy
razem jak RODZINA ."

Faustyna lat 10
"Wakacje z Panem
Bogiem” to
przygoda, której nie
zapomnę. Mam teraz
dużo przyjaciół,
których poznałam .
Zawsze kiedy
zbliżają się wakacje
to cały czas
wyczekuje na nie."

Asia mama
"Błogosławiony czas. Z dala od internetu i telefonów. Wielokrotnie można doświadczyć radości i wielorakich pomysłów
dzieci i młodzieży oraz…dorosłych. Każda fryzura jest dobra, każde ubranie pasuje, nie ma grymaszenia przy posiłkach
( niejadki staja się jadkami na potęgę). Dzieci są bardzo samodzielne i wykazują niesamowitą pomysłowość, co naprawdę
zaskakuje. Oczywiście pozytywnie. Bóg działa przez ludzi, tam naprawdę można go odczuć. Chwała Najwyższemu za
Wakacje z Panem Bogiem i za ludzi, którzy je organizują!"

Na Wakacjach z Panem Bogiem jest bardzo fajnie i interesująco.
Nie możemy doczekać się tego wyjazdu.
Chciałybyśmy podziękować Ojcu Waldemarowi, Ojcu Łukaszowi,
Pani Kasi i wszystkim opiekunom za wspaniały czas,
wspólnie spędzone chwile i za to, ze poznałyśmy dużo nowych przyjaciół.
Drogi Ojcze Waldemarze!
Z okazji Jubileuszu 20-lecia Kapłaństwa
życzymy Ci, Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego.
Niech dobry Bóg darzy Cie zdrowiem i pokojem a Matka Boża ma w swojej opiece.

Gabrysia i Natalka
Wojnar
z Rodzicami.
Na Wakacje z Panem Bogiem
będziemy jeździć
do końca świata
i o jeden dzień dłużej:):):)

Drogi Ojcze Waldemarze.
My rodzice Basi Gruszki pragniemy z całego serca podziękować Ojcu za
organizowanie Wakacji z Panem Bogiem.
Cieszymy się, że nasza córka mogła w nich uczestniczyć.
Dziś już jako studentka bardzo miło wspomina tamte cudowne chwile, fajne
koleżanki, nauczycieli, kapłanów i cichego przyjaciela.
Niech ziarno, które zostało przez Was zasiane wyda dobre owoce.
Dziękujemy i życzymy Ojcu Waldemarowi i Ojcu Łukaszowi
dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego,
radości i dalszych tak wspaniałych Jubileuszy.
Wdzięczni
Grażyna i Tadeusz Gruszka

Dzieci kuzynki i przyjaciot wrocity z "Wakacji z Panem Bogiem" opowiedziaty jaki miaty
wspaniaty czas, widziatam btysk w oku Elizy. W roku 2014 nasza pociecha pojechata
pierwszy raz spqdzita tydzien ze wspaniatymi ludzmi. Poznata nowe kolezanki i kolegow.
Wrocita zadowolona i bardziej samodzielna. Najbardziej nas zaskoczyta podczas
przygotowan do Pierwszej Komunii SW. Do nauczenia byto Piqc Warunkow Dobrej
Spowiedzi. Nie dosc , ze znata juz na pamiqc, to kazde z nich rozumiata.
Mozna sobie tylko wyobrazic moje zaskoczenie. Uswiadomitam sobie, ze ten wyjazd to
nie tylko czas wolny od szkoty, ale nauka o Bogu poprzez zabawq.

Z okazji 10 tej rocznicy Wakacji z Panem Bogiem
chcielibysmy serdecznie podziekowac
Ojcu Waldemarowi i Ojcu Lukaszowi
za lekcje sluiby Bogu i bliiniemu.
Drogiej pani Kasi, za ogromne serce,
wyrozumialosc i ciepto jakim obdarza nas
i dzieci. Wszystkim opiekunom dziekujemy za
cierpliwosc, usmiech, kaidy gest, slowa otuchy
oraz poswiecenie.
Wszystkim iyczymy wielu Lask Boiych
Eliza, Agnieszka, Grzegorz Rowni
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Bardzo fajne
wspomnienia pozostały
mi w pamięci
i wspaniali ludzie,
których spotkałem….
Dziękuję za te wakacje
O. Waldemarowi
i wszystkim
organizatorom
DOMINIK TARGOŃSKI

,, Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary
i nadziei chrześcijańskiej,
żyjąc miłością na co dzień."
św. Jan Pawel II
Ojcom: Waldemarowi Łątkowskiemu i Łukaszowi Drożakowi
oraz pani Katarzynie Pawce
z okazji Jubileuszu 10 lecia ,, Wakacji z Panem Bogiem”
serdeczne podziękowania wraz z modlitwą za wspaniały pomysł
i kontynuację spotkań dla dzieci i młodzieży.
Uczestnikom,
którzy na przestrzeni tych 10 lat brali w nich udział
wielu miłych wspomnień i aby w swym życiu
zawsze kierowali się prawdą i miłością.
Opiekunom dużo błogosławieństw Bożych
za poświęcony czas i zaangażowanie.
Naszej córce Justynce, żeby poznane wartości
potrafiła pielęgnować
i wprowadzać w swoje życie.
Wdzięczni rodzice, Wioletta i Dariusz Jusińscy

Drogi Ojcze Waldemarze,
Ojcze Łukaszu oraz Kochana Pani Kasiu
Wakacje z Panem Bogiem” wzbudziły w naszej rodzinie ogromne zainteresowanie i zachwyt. Każde
z naszych dzieci: córki Dominika i Aleksandra oraz syn Jakub, co roku odliczały dni, kiedy będą mogły
wyjechać na kolejne spotkanie z Panem Bogiem.
„Nic dwa razy się nie zdarza, ale są takie chwile, które chciałoby się przeżyć jeszcze raz. Oddajemy pokłon
organizatorom i twórcom Wakacji z Panem Bogiem za to, że dali nam przestrzeń, aby stworzyć bliższe
relacje z rówieśnikami, którzy z czasem stali się naszymi przyjaciółmi, a przede wszystkim umożliwili nam
głębsze poznanie Pana Boga” – wspomina Dominika.
„To On jest celem naszego wyjazdu i po każdych wakacjach czujemy, że nauczyliśmy się rozumieć i miłować
Go coraz bardziej” – wspomina Aleksandra.

Wyrażamy podziw i wdzięczność za każde
kolejne Wakacje z Panem Bogiem. Dziękujemy Wam za
serce i ciężką pracę kształtowania sumień naszych
dzieci. Wdzięczni jesteśmy za wskazywanie im, co jest
w życiu naprawdę ważne, oraz za empatię z jaką
pochylacie się nad naszymi pociechami. Jesteśmy
przekonani, że wspomnienia i wyniesione nauki zostaną
w naszych dzieciach na całe życie.
Drodzy przyjaciele życzymy Wam, aby nigdy nie
zabrakło Wam zapału i siły do kontynuowania tego
wspaniałego dzieła! Niech wasz trud kochani przyniesie
dobre owoce.
Z pamięcią w modlitwie o błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Najświętszej
Jolanta i Jacek Łapińscy
z Dominiką, Aleksandrą i Kubą

“bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje…”
Jan Paweł II

“Wakacje z Panem Bogiem”
to piękny czas!
Cieszę się, że jestem częścią
tej przygody z Panem Bogiem
i drugim człowiekiem
Jadwiga Obara

Z okazji Jubileuszu 10-lecia “Wakacji z Panem Bogiem”
Ojcu Waldemarowi, Ojcu Łukaszowi,
Kochanej pani Kasi Pawce oraz Opiekunom
Serdeczne życzenia, gratulacje oraz podziękowania za trud
i serce włożone w kształtowanie naszych młodych serc i umysłów,
duchową opiekę, niesamowite wakacyjne przeżycia,
które wpłynęły na naszą codzienność
oraz kolejnych wspaniałych rocznic

życzy
z pamięcią w modlitwie
Paweł Kuźniar
oraz
wdzięczni rodzice

Nasze dzieci Natalia i Antek pojechały po raz
pierwszy z innymi rodzicami. Po tygodniu, gdy
wrócili, wiedzieliśmy że niepotrzebnie się
martwiliśmy. Dzieci były szczęśliwe, uśmiechnięte
i zarazem wyciszone. Opowieściom nie było końca.
Wiemy, że każdego dnia pobytu uczyły się czegoś
nowego o życiu, Bogu, przyjaźni, czynieniu dobra.
Z okazji 10-tej rocznicy ''Wakacji z Panem Bogiem”,
chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowanie Ojcu
Waldemarowi i Ojcu Łukaszowi za opiekę
duszpasterską. Kochanej Pani Kasi za super
organizacje, uśmiech i dobre słowo. Wszystkim
wychowawcom za opiekę, cierpliwość
i miłość okazywaną naszym dzieciom.
Ania Tomek Natalia Antek Jedruczek

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej
warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który
nieskończenie przerasta człowieka „
Jan Pawel II
Drogi Ojcze Waldemarze
Z okazji 20 - lecia święceń kapłańskich, my uczestnicy "Wakacji z Panem Bogiem ", życzymy
niech wraz z mocą przemiany chleba i wina Pan Bóg daje Ci moc przemiany ludzkich serc. Dziś
razem Tobą dziękujemy Bogu za Twoją posługę. Dziękujemy, że już od 10 lat przyczyniasz się do
organizowania tak wspaniałych wakacji dla dzieci i młodzieży.
Niech Bóg Cię obdarza wszelkimi darami,
A Matka Najświętsza swoimi łaskami.
Życzą:
Rodzice wraz z dziećmi
Angelika Falandysz
Gabriela Falandysz
Max Gawelko
Emily Habrylo
Olivia Jabłoński
Patryk Jabłoński
Weronika Wyczawski

Karol Jabłoński
Magdalena Jabłoński
Natalia Jabłoński
Damian Konopka
Amelia Konopka
Anna Konopka
Alicja Wyczawski

Eryk Kowalski
Kamil Koziol
Natalia Malinowski
Kacper Malinowski
Victoria Wolman
Łukasz Wyczawski
Olivia Zienkiewicz

Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali.
(...)Każdy z was znajduje też
w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiś wymiar zadań, które trzeba
podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną
sprawę, o którą nie można nie
walczyć. Jakiś obowiązek,
powinność, od której nie można się
uchylić. Nie można zdezerterować.
Wreszcie - jakiś porządek prawd
i wartości, które trzeba <> i <>,
tak jak to Westerplatte,
w sobie i wokół siebie.
Tak, obronić - dla siebie i dla innych.
św.Jan Paweł II

Ludzie są nierozsądni,
nielogiczni i zajęci sobą,
KOCHAJ ICH MIMO TO.
Jeśli uczynisz coś dobrego,
zarzucą ci egoizm i ukryte intencje,
CZYŃ DOBRO MIMO TO.
Jeśli ci się coś uda,
zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
STARAJ SIĘ MIMO TO.
Dobro, które czynisz,
jutro zostanie zapomniane.
CZYŃ DOBRO MIMO TO.
Uczciwość i otwartość
wystawią cię na ciosy.
BĄDŹ MIMO TO UCZCIWY I OTWARTY.
To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,
może przez jedną noc lec w gruzach.
BUDUJ MIMO TO.
Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna,
ale kiedy będziesz pomagał ludziom,
oni mogą cię zaatakować.
POMAGAJ IM MIMO TO.
Daj światu z siebie wszystko,
a wybiją ci zęby.
MIMO TO DAJ ŚWIATU Z SIEBIE WSZYSTKO.

NIECH SŁOWA MATKI TERESY Z KALKUTY
BĘDĄ PODZIĘKOWANIEM I RÓWNOCZEŚNIE
INSPIRACJĄ DLA KAŻDEGO Z NAS….

