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Naszą dzisiejszą opowieść chcemy rozpocząć od przeprosin. Przepraszamy za monotematyczność. Nic 

jednak na to nie poradzimy, że ciągle musimy się powtarzać i mówić, że jest super. Gdybyśmy 

powiedzieli inaczej to byłoby to nieprawdą. Jest naprawdę świetnie. Dzisiaj na przykład dla rozrywki 

postanowiliśmy wyjść w góry. Naszym celem było obserwatorium astronomiczne na Lubomirze. 

Lubomir ma trochę ponad 900 m. n.p.m. mimo wszystko dość stroma górka i kamienista, więc trzeba 

się natrudzić. Nie wiadomo w końcu co lepsze, wchodzenie, czy schodzenie. Tak czy owak góra 

została zdobyta. 

 

Wyruszamy z kopytka. Gdybyśmy były Pallotyńskimi Nutami to by było, że z kopyta, ale my małe 

jesteśmy jeszcze nutki, więc z kopytka ruszyłyśmy.  

 

Czapka to podstawa. Jesteśmy przez pogodę rozpieszczani.  



 

Gę, gę, gę…siego 

 

Skończył się asfalcik. Ale i tak dajemy radę;) 



 

Woda. Może być nawet bez soku. W takie gorąco wszystko będzie dobre, byle by tylko było mokre;) 

 

Tutaj było już dość wysoko. Całuski z gór od Nutek przesyłamy;) 



 

No! Wreszcie mamy zasięg. Trzeba się nagadać za wszystkie czasy, bo w Węglówce jak w klasztorze 

klauzurowym – Cichosza (przynajmniej z telefonami). JAK TE GÓROLE I GOROLKI BEZ ZASIĘGU 

WYTZYMUJO TO MY INO NI WIMY;) 

 

O jak dobrze, że ktoś o nas pomyślał i takie prowizoryczne ławeczki ustawił… 



 

- Dziewczyny!!! Szybciej!!! Hop, hop i do góry! 

- dobrze, dobrze księżulku, ale my mamy troszkę krótsze nóżki niż wielebny;) 

 

 

Jak się chce, to można. Miłośnik mieczy zrobi miecz nawet z patyków;) 

To jest nasz Dawid, czyli pallotyński nutek, albo klucz wiolinowy. A od niedawna kandydat na 

ministranta. Prywatnie to brat Bianki. 



 

Nawet gdyby trzeba było wejść na Najwyższą górę świata, to bez torebki nie da rady. Kobiecy 

bałaganik musi iść razem z nimi. A chłopaki tylko się dziwią;) 

 

Chyba jesteśmy już troszkę zmęczone. Widać po twarzach. Nie pomaga nawet poranny makijaż;) 



 

Panie Marku, proszę nie fotografować. Jestem nieumalowana;) 

 

Wreszcie na szczycie! To nasze obserwatorium. Najważniejsze jest oczywiście to, co wisi na balkonie;) 



 

Każdy głodomorek pierwsze swe kroki kieruje dokąd? Do stołu oczywiście! Co tu dają??? 

 

Gul, gul, gul… 



 

Tradycyjne foto. Do zdjęcia towarzyszy nam hiperpoprawnie wypowiadane słowo: MARMOLADA. 

Wtedy wychodzą najładniejsze foto, z uśmieszkiem oczywiście.  

 

Bianka, co z Tobą? Coś ją gibnęło na bok;) 



 

Za czym ta kolejka? Oczywiście, że do…  

Nie, nie kochani. Nie tym razem. Toaleta jeszcze poczeka. To kolejeczka do słoneczka. A dokładnie do 

teleskopu.  

 

I co? Widać coś? Widać czerwone kółko. To podobno słońce. Ale że jakieś jeszcze wybuchy niby? Ja 

tam nic nie widziałem.  



 

I co? I co? Słoneczko! 

 

Ale którym okiem na to spojrzeć? Gabi już dokonała wyboru;) 



 

A tą lunetą dokonano w tutejszym obserwatorium odkrycia jednej z dwóch polskich komet;) 

Ona jako jedyna ocalała z wojennej zawieruchy. Niemcy wszystko zniszczyli, ale oprócz niej. 

Dlaczego? Bo jest ich produkcji. Zrobiona w Dreźnie. To nazywa się szacunek dla swojej roboty 

 

Jeszcze pamiątkowy wpis do księgo gości. Zajęliśmy całą stronę, ale jest nas trochę więc co sobie 

będziemy żałować  



 

Uwaga, uwaga. Jedyna, ale miejmy nadzieję powtarzalna okazja. Na zdjęciu jest pan Marek! Takie 

cuda w górach się zdarzają. Na dole też go jeszcze cykniemy! 

Pa, pa. Jutro wstajemy rano, bo nas czeka moc atrakcji i dużo zwiedzania. Do zobaczenia!!! 

 


