
Fotorelacja ze spotkania u Agnieszki i Dawida w Pasiece pod 

Brzozami w Głuszycy 

 

 

W ostatni weekend sierpnia na zakończenie wakacji spotkaliśmy się w gronie coraz bardziej 

zintegrowanych członków. Było tak przesympatycznie, że pojawiły się pomysły i plany na kolejne 

spotkanie w śniegowej aurze z kuligiem i ogniskiem. Gospodarze stanęli na wysokości zadania i oprócz 



tradycyjnie pysznych dań i trunków, na przekór niekorzystnej prognozie pogody wyczarowali także 

sprzyjającą aurę. 

Cel integracyjny spotkań zdecydowanie został osiągnięty. Daje się odczuć przyjazną atmosferę wśród 

stałych bywalców kolejnych imprez i otwartość z jaką przyjmowane są nowe osoby. Warto się spotkać 

w takich okolicznościach. Klub to my, ludzie. Takie spotkania przypominają nam o tym za każdym 

razem. 

Oto co napisali uczestnicy spotkania (pisownia oryginalna) poproszeni o dokończenie zdania: 

„Dziś zapamiętam najbardziej…” 

• Dym z pieczonych kiełbasek na tle pola kwitnącej gryki. 

• Wspaniałych ludzi z pszczołami w oczach :) 

• Wspaniałe górskie widoki, ojeju jejku ;) !!! 

• Szczęśliwie prognoza pogody nie sprawdziła się. 

• Ludzi z pasją, miłością do pszczół, miłą atmosfera. 

• Fajnie było się z Wami znowu spotkać, bo każde jest inne i inspirujące. Zapamiętam! 

• Fajnie jest, atmosfera, rozmowy, długo będę pamiętać. 

• Przepyszne maliny. 

• Biegające dzieci, radość w ich oczach, ciekawe rozmowy i wspaniały klimat. 

• Bardzo miło spędziliśmy ten dzień ze wspaniałymi ludźmi, którzy są tak mili i otwarci dla 

wszystkich. Mi najbardziej smakował kieliszeczek od Halinki, który jest przepyszny i od niego 

przestała mnie głowa boleć. Nigdy nie zapomnę tego przemiłego wieczora. Jest super. 

• Wspaniałych gości, mojego kolegę Gienia, który stał wiernie przy grillu i wszystkich 

obdarowywał mięskiem. 

• Grupa Polankowiczów jest w tej okolicy całkiem spora i bardzo przyjazna. Dodatkowo, że 

nawet na małym areale można ciekawie zróżnicować nasadzenie roślin miododajnych. 



• Impreza udana. Ciekawe rozmowy na temat pszczół. Niech żałują ci, co nie wzięli udziału 

w spotkaniu. 

• Zapamiętam zachwyt Hani nad szarlotką. Podpisano: Mistrz Tarcia Jabłek. 

• Najbardziej zapamiętam jak została mi podprowadzona upatrzona i pilnowana, pięknie 

zarumieniona kiełbaska. 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 


