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Piątek rozpoczął się od nowej inicjatywy. Postanowiłyśmy zawiązać Koło Gospodyń Wiejskich w 

Węglówce. Z pierwszymi kulinarnymi przebojami wystartowałyśmy z samego rana. Hitem okazały się 

grzanki francuskie. Wszyscy zajadali się do ostatniej kromeczki. Po śniadanku wystartowaliśmy 

naszym niebieskim busikiem do indiańskiej wioski, która znajduje się pośród malowniczych plenerów 

i ekologicznie czystych terenów Beskidu Wyspowego. Miejscowość nazywa się  Szczyrzyc. W wiosce 

widzieliśmy naturalnej wielkości, ręcznie malowane tipi, czyli domy Indian z pełnym wyposażeniem, 

wierne repliki strojów indiańskich sprzed 200 lat, wykonane z tysięcy koralików, koszule wojenne, 

tomahawki, i wiele innych ciekawych przedmiotów. Po zwiedzaniu mogliśmy wziąć udział w 

zabawach sprawnościowych, w których niegdyś brali udział Indianie. Ale nie wyprzedzajmy faktów. 

Po kolei.  

 

Tu zabełtać, tam coś wrzucić i jakoś się ugniecie. Kiedyś będą z nich dobre żony… gotować już 

potrafią. Gabrysia chyba jeszcze nie załapała – tak sądzę po minie 



 

Ten uśmiech mówi sam za siebie. Nożem potrafię wywijać jak szabelką, więc uwaga na mnie dzielną 

wojowniczkę Marlenkę!!! A może nie jak szabelką, ale jak tomahawkiem. Mamy w końcu jechać 

niedługo do indiańskiej wioski… 

 

Mniam, mniam. Grzanusie nasze. Na zdjęciu już trochę siwo, ale straż pożarna nie przyjeżdżała 



 

Świeża dostawa podkładów pod grzanki 

 

Tu zadymienie pozwala na robienie zdjęć jedynie z fleszem A ta kolejczka to do garów. Wspaniale! 

Tak trzymać dziewczyny!                                                                                                                                            

p.s. Od razu widać, że to pisze facet 



 

Mały wampirek Dawid. Świeży ketchup na brodzie – tyle pozostało po grzance francuskiej 

 

Na tym śniadaniu panowała wyjątkowa cisza. Każdy chciał jak najwięcej zjeść i nie być uprzedzonym. 

Takie dobre były grzaneczki. Nie obyło się bez dorabiania tego kulinarnego cudu 



 

To śniadanie przeszło do historii. Nowe talerze i następne danie. Tym razem urodzinowe ciacho 

Natalii i Gosi. Wczoraj byliśmy już tak najedzeni, że musiało poczekać dzisiejszego ranka.  

 

Niebo w gębie 

 

 



 

Jak zjem swoje, to chętnie ci pomogę w jedzeniu twojego 

 

Dzień obżartucha trwa! Teraz już u Indian. Teraz będziemy konsumować lizaki 



 

Panie Marku! Proszę nie robić zdjęć poważnym księżom z lizakiem. Co powiedzą parafianie???  

Nu, nu, nu!  

 

Tym razem dostałam zielonego „Zozola”. Agata taka smutna. Chyba mi zazdrości 



 

Można się zapomnieć… 

 

Lizaki tuczą. Widać kto początkujący, a kto już ma wprawę 



 

Wszystko pod kolor. Pasują do bluzki. A obok jednooki Joe.  

 

Ks. Grzegorz też dał się skusić. Co ja będę udawać. Najadłem się tych lizaków za wszystkie czasy. A 

teraz trwa szkolenie z „prywatnym ministrantem”. Tak nazywa siebie Dawid. Tutaj lekko zasłonięty 



 

Drogie koleżanki i drodzy koledzy. Trzeba nam patrzeć intensywnie w dal.  

 



 

Chyba zaczęła się część lizaka z kwaśną oranżadą  

 

Ale mam policzek 



 

 

 

- Marzy mi się maseczka na gładką cerę. Albo jakiś lifting. 

- Też tak sądzę. Chociaż trzymasz się jeszcze całkiem nieźle. No może po tych lizakach troszkę ci się 

podbródek powiększył 



 

Co jest grane??? Bój się mnie panie fotografie! 

 



 

Dawać lizaka, bo się zdenerwuję!!! 

 

Już dobrze. Lizak dobry na wszystkie bolączki 



 

Trzeba przyśpieszyć konsumpcję używając zębów. Dentyści się cieszą, bo się robota kroi… 

 

 



 

 

Wbrew pozorom jestem szczęśliwa 



 

Po lizakach czas na powieść o Indianach 

 

Zapowiada się dłuższa posiadówka. 



 

Komu pióropusz? Niestety, to z działu męskiego. Nie dla nutek;) Ale np. panu Markowi by pasował.  

 

Czaszka lisa. Pozostało z niego tylko futro i to jakieś chyba farbowane. Nic już z tego nie rozumiem 

Hmm… 



 

A to pióropusz na pu… Cóż. Taka kultura 

 

Ty masz lizaka, a ja i tak mam fajniejszy okular 



 

A to tzw. Łapacz snów. U nutek miałby niedużo do łapania. Tematyka snów raczej jednorodna: 

słodycze, słodycze, słodycze 

 

Suknia ślubna. Ładniusia! Ale taka czarna! Jakoś chyba u nas jest inaczej 



 

Nie mogłam się powstrzymać.   

 



 

Prawdziwy wojownik. Czerwony Orzeł nadchodzi!!! 

 

Hau, hau. Teraz szczep Czerwonych Psów atakuje!!! 



 

Uśmiech zdradza, że nie są takie groźne. Grzeczne psinki 

 

Zielone Jaszczurki.  



 

Zachodzące Słońca 

 

No to teraz rozpoczyna się walka pomiędzy szczepami. Która nawinie szybciej… 



 

Jak niewiele potrzeba, aby świetnie się bawić… 

 

A co lub kto jest celem? Tajemnica 



 

Trzeba sobie czasem pomóc 

 

A to oczywiście sklep. Co do tego nie mamy złudzeń. Nic się więcej nie liczy i świata nie widać. Jakaś 

wyprzedaż, czy co? 

A po zakupach do domu, obiadek i dalsze atrakcje 

Do zobaczenia jutro! 

 

 



 

 

 

 

 

 


