KPW: wspomnienia z wakacji 2007
Dziewczyny z naszych Placówek o tegorocznych wakacjach...

Wakacje nad Bałtykiem
Nad morzem spędziliśmy dwa tygodnie, mieszkaliśmy w Łukęcinie u Ojców Paulinów.
Mieliśmy okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc, a przede wszystkim zobaczyć widok i urok pięknego morza. Nie
można opisać jak tam jest, jak wygląda morze, jedynie pozostaje pojechać i zobaczyć, a na pewno nie ma co
żałować. Zwiedziliśmy Trzebiatów, w tym mieście zobaczyliśmy duży ładny kościół. Katecheta oprowadził nas
po kościele i ogrodzie i opowiedział wiele ciekawych historii. Zainteresowała nas historia tego kościoła i
słuchaliśmy uważnie. Byliśmy także nad jeziorem Turkusowym, wyjątkowe widoki byłyśmy zadziwione, że
zobaczymy tak wyjątkowe miejsca, które znajdują się w
okolicach morza. Przepływaliśmy także promem, długo się czekało, ale było ciekawie, dzieciaki mogły zobaczyć i
poznać to, czego jeszcze nie widziały, a dzięki siostrom, mogliśmy poznać świat i nadal poznajemy.
Byliśmy także w Toruniu, tam nocowaliśmy u sióstr Michalitek, zostałyśmy mile przyjęte za co serdecznie
dziękujemy. Wakacje nad morzem bardzo szybko, nam minęły, a zarazem przyjemnie. Dziękujemy siostrom,
że poświęciły nam ten czas wakacji na wspólny wyjazd i opiekowaniem się nami. Dziękujemy za wytrwałość i
zrozumienie. Dziękujemy za życzliwość, za cały pobyt nad morzem. Bóg Zapłać.
Mariola i Natalia Katolicka Placówka Jasło

Na tegorocznych wakacjach z siostrami zakonnymi byłam nad morzem. Zatrzymaliśmy się w miejscowości o
nazwie Łukęciny. Jest to wioska oddalona o 50 km od Kołobrzegu. Po przyjeździe i zjedzeniu pysznej kolacji
poszliśmy przywitać morze. Widok był przepiękny, a najbardziej tym widokiem cieszyło się nasze najmłodsze
dziecko z domu, czyli Karolinka. Kolejne dni przebiegały różnie z powodu złej pogody, która uniemożliwiała
nam kąpanie się w morzu i opalanie, więc zaczęliśmy zwiedzać. Zwiedziliśmy Kamień Pomorski,
Międzyzdroje i Park Woliński, w którym widzieliśmy duże zwierzęta. Byliśmy w Świnoujściu, co wyszło przez
przypadek, ponieważ szukaliśmy kina by obejrzeć Shreka3, ale w końcu wyszło tak, że dziewczyny pomyliły
miejscowości, w którym to kino się znajdowało, ale warto było, ponieważ mogliśmy zwiedzić to miasto.
Byliśmy również na wyspie Wolin, gdzie mi najbardziej podobał się kościół, był przepiękny po prostu czułam
się w nim tak dobrze, że nie chciałam z niego wyjść. Z całego pobytu nad morzem podobał mi się park
Woliński oraz -jak każdemu- morze. Nie zapomnę tych wakacji tym bardziej, że były to moje ostatnie w
placówce.
Anna Gołębiowska
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