
26.08.2012r. Niedziela 

Niestety, to, co dobre, szybko się kończy. To już ostatni dzień naszej wspólnej wakacyjnej przygody. 

Jako Nutki nie chcemy zmarnować jednak żadnej chwili. „Ta ostatnia niedziela” – chciałoby się 

zaśpiewać. Dobre humory nie opuszczały nas jednak do ostatniej chwili i podejrzewamy, że tak się 

utrzyma aż do wyjścia na parkingu przed sanktuarium w Ożarowie. Ale zanim to, spójrzcie jeszcze jak 

przeżyłyśmy parafialne Dożynki w Węglówce 

 

Kobiety w strojach regionalnych z niesamowicie pięknym wieńcem dożynkowym.  

 

Miejsca dla VIPów. Wiadomo kto w nich zasiądzie 



 

A oto odpowiednik Pallotynskich Nutek tyle że z Weglówki A tak na serio to prawie 50-osobowa 

orkiestra, która powstała tutaj rok temu. Kto ich tak zmobilizował? Da się? DA!!! 

 

Nawet ks. Grzegorz załapał się do koncelebry 



 

Wszyscy byli przepięknie ubrani. Teraz widać składany w darze regionalny przysmak – kołacze. 

 

Te dziwnie upięte kwiaty to nic innego jak bukiety zawieszone na kosie i sierpie. 



 

Na końcu uroczystości braliśmy udział w ceremonii poświęcenia nowego dachu na parafialnej 

świątyni. 

 

Po kościółku na imprezkę. Całość przygotowała niesamowita młodzież z Węglówki. 



 

Kolejki to nasza specjalność. To już zapewne wiecie 

 

Gosi chyba coś się żal zrobiło 



 

Justyna sprawdzała czy ma oko do strzelania z wiatrówki 

 

Na imprezie pojawiało się coraz to więcej gości.  



 

Groch z kapustą to kolejny regionalny specjał. Bianka i Dominika mówią że świetne!!! 

 

A tutaj coś dziewczyny jak zwykle knują Nie podglądać!!! 



 

Jeść, jeść!!! Żarłoczek jest GŁODNY!!! 

 

Natalia: Całe szczęście mam prywatnych ochroniarzy. Teraz obmyślają plan ochrony 



 

Wata większa od głowy, ale i tak się zmieści 

 

Gorący goferek 



 

Wow! Gofry! Nigdy nie widziałam! Ja też! A jak to się je? 

 

A tu nasza prywatna linia produkcyjna 



 

Dajcie jeść, bo ja już widelce wcinam 

 

„Góra słodyczy” mniam, mniam. Mogłabym tylko to jeść 



 

 

Taka jestem szczęśliwa! 



 

Jeden ananas a tyle możliwości! 

 

A wieczorem widzieliśmy piękny pokaz „światełko do nieba”. 

 

Wieczorem zrobiliśmy podsumowanie naszego wyjazdu. Obejrzeliśmy wszystkie dotychczas 

zamieszczone w internecie zdjęcia. Śmiechu nie było końca. Wspaniałe są chwile spędzone wspólnie z 

osobami, które się bardzo lubi. Szkoda, że to już koniec. No cóż, tak to jest. Całe szczęście jednak, że 

spotykamy się przynajmniej raz w tygodniu w ciągu roku. Trudno by było bez tego żyć Wszystkich 

mocno ściskamy i do zobaczenia w Ożarowie 

 



 

 

 

  


