
Подяки батьків за організовану Ротарі Клубом « Львів» та Ротарі 
Клубом « Краків» поїздку дітей на реабілітацію та відпочинок в 
Польщу 

  
  
Доброго ранку! Лєру вчора зустріла, доїхала.  Сьогодні вже пішла в гімназію. Дякую за цікаву подорож, 
Лєра у захваті! Хай щастить ВАМ ! 
Лариса Лихогруд – Дніпро 
  
Цього року в черговий раз, завдяки благодійникам з Ротарі Клубу « Львів» та їх польських колег 
відбулася оздоровча поїздка для дітей загиблих та поранених бійців АТО. Діти спочатку декілька днів 
насолоджувалися краєвидами Кракова, проживаючи у сім,ях членів польського « Ротарі клубу» 
отримавши порцію незабуваємих позитивних вражень. Після Кракова діти відпочивали на березі 
Балтійського моря у місті Лукецін. Тут дітлахи, крім купання у морі, неодноразово приймали участь у 
різноманітних захоплюючих екскурсіях, в тому числі і на кораблі! Батьки щиро вдячні організаторам 
подорожі за надану можливість добре відпочити своїм дітям, за позитивні емоції та чудові 
подарунки!!!! Дякуємо Вам! 
Микола Туранський – Львів 
  
Дуже вдячна всім організаторам і хто допоміг в створенні усіх умов для чудового відпочинку наших 
дітей. І щоб там не було, а мої діти згадують про цей чудовий час. І прошу вибачення якщо мої діти 
доставили Вам турботу. 
Галина Головіна – Володимир Волинський 
  
Дуже дякуємо. Поїздка була надзвичайна. Із задоволенням поїхали ще кудись. 
Сіліна 
  
Дякуємо Вам. Поїздка дуже сподобалася. Розповідей ще вистарчить на багато днів. Спасибі ВАМ !!!!! 
Гринюх – Кам,янка Буська 
  
З 25 серпня по 04 вересня 2017 року ми приймали участь у відпочинковому таборі, який організували 
Центр підтримки сиріт і Ротарі клуб з м. Львова. Ми дуже вдячні всім , хто організував цю 
захоплюючу поїздку, тим хто нас усі ці дні супроводжуваві бавив, тим хто подарував нам рюкзаки до 
школи, іграшки, одіяла, косметику, гроші, солодощі. Дуже цікаво було в Кракові. Ми жили там 3 дні в 
польській сім,ї, де нас гостинно приймали, Ця сіМ.я нас годувала, грала з нами в ігри, водила ви 
торговий центр. В Кракові ми побували в музеї, в соляних копальнях, 3-д парку. Потім наша подорож 
пролягала до м. Лукецін на узбережжі Балтійського моря, Погода була сонячною і теплою, ми мали 
можливість по засмагати і покупатися в морі. Незабутні враження залишились від плавання по морю 
на кораблі. На зворотньому шляху ми приймали участь у Святій літургії, усі бажаючі могли 
приступити до св.. тайни сповіді і причастя, Ми дуже хочемо подякувати нашим волонтерам Ірині, 
Юрію, о. Тарасу і іншим, які супроводжували нас в поїздці, бавились з нами, піклувалися про нас і нашу 
безпеку, Величезне їм дякую. Ще раз Дякуємо. 
З повагою Марічка і Дашуня Грішини. 
  
Спасибо большое Ротари Клубу за возможность от дохнуть и посетить другую страну, Из 
путешевствия ребенок вернулся под. впечатлением,очень довольна екскурсиями,все очень 
понравилось.Отдельное спасибо за теплый прием семье в Кракове. Спасибо всем большое, здоровья 
вам и удачи 
Лановецчик - Харьков 

 


