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Ten dzień przechodzi do historii jako ten, w którym nudzić się nie dało. Moc atrakcji – tak w skrócie 

możemy powiedzieć. Aby nic nam nie umknęło i aby czasu na wszystko starczyło, postanowiliśmy 

nawet  trochę wcześniej wstać;).  Musieliśmy także trochę bardziej niż zazwyczaj nakarmić nasze 

brzuszki. Siły tego dnia potrzeba było wiele. Najpierw pojechaliśmy do Czorsztyna, gdzie zwiedziliśmy 

ruiny zamku. Co ciekawe, tylko on ocalał z dawnego miasta. Reszta miasta znajduje się dziś pod 

ogromnym jeziorem, utworzonym dzięki zaporze na rzece Dunajec.  Historia zamku owiana jest 

tajemnicą. Wiadomo jednak, że jego początki sięgają XIII wieku. Resztę najlepiej zobaczyć na 

załączonych zdjęciach;) Popatrzcie sami! 

 

 

Na początku wszystkich serdecznie pozdrawiamy, uśmiechamy się i machamy rączkami;) 

 



 

A słoneczko nam świeciło, świeciło… Kto policzy wszystkie kamienie na tym zdjęciu? Powodzenia! 

 

Niektórym tak spodobały się dyby w Dobczycach, że teraz, gdy tylko zobaczą gdzieś podobne, muszą 

sprawdzić, czy są wygodne. Chyba mi się zrymowało;) Basia nie mogła się powstrzymać. 



 

Nie ma ambony? Trudno. Jakoś sobie trzeba radzić;) Niezła trzódka! Niezła, bo nutkowa! 

 

Żyć się chce, gdy widzi się takie uśmiechnięte buzie! 



 

A to czorsztyńska mennica. Wybijamy monety. Trzeba tutaj nieźle grzmotnąć młotkiem, aby się 

udało. Całe szczęście mamy wprawę. Co i rusz przecież w jakiś bębenek albo w strunę się uderzy;) 

 

Najpierw uśmiech do pana Marka, który robi zdjęcie, a następnie trzeba wyjrzeć przez okienko i 

zawołać o ratunek. Może jakiś książę się znajdzie i zagra serenadę a potem uratuje… 



 

Idziemy dalej. Jak się wlazło tak wysoko, to teraz trzeba jakoś zejść. Tym razem idziemy na statek. 

Trzeba zobaczyć jak się ma nasz drugi zamek. Czekają tam na nas? 

 

Ale zaraz, zaraz. Jeszcze przecież jakiś sklepik trzeba nawiedzić. Bo co kobiety lubią robić najbardziej? 

Widać na załączonym obrazku;) i świata poza tym nie widzą.  



 

Opuszczamy letnią rezydencję naszym statkiem. Jezioro czeka. Podobno w niektórych miejscach ma 

56 metrów głębokości.  

 

Lepiej zabrać na statek miecz. Może się przydać, gdyby przypadkiem chcieli zaatakować nas piraci;) 



 

Moja butelusia. Przydała się nie raz, bo słonko nieźle grzało! 

 

To jest nasz cel. Zamek w Niedzicy. Kiedyś należał do Węgrów. A obok widać tamę, dzięki której 

powstało to przepiękne jezioro. 



 

Mała przekąska. Oscypki są pyszne. 

 

Gabrysia to jest klasa dziewczyna. Zawsze potrafi przybrać odpowiednią pozę, gdy robi się foto;) 



 

Bryczką, karetą, wozem? Co dziś wybrać? Trudny wybór. Dobrze, że taki pojemny ten garaż. 

 

Przed wejściem do zamku w Niedzicy. Trzeba chwilkę poplotkować z koleżankami. A co? 



 

Wreszcie chłodek. Lochy okazały się wspaniałe na ten upał. Myśmy się tam pchali, a podobno kiedyś 

sam Janosik z nich uciekał.  

 

Pani przewodnik niezwykle ciekawie opowiadała. Myśmy nie dały plamy. Dużo wiedziałyśmy. Dobrze 

nas jednak kształcą te ożarowskie szkoły. Wstydu nie było. Przynajmniej z historii.;) 



 

A ta studzienka ma jedynie 60 metrów głębokości i jest wykuta w litej skale. Mięli na to swoje 

sposoby, ale i tak zrobienie jej zajęło 20 lat. Dzisiaj można przy niej stracić czuprynę na głowie. To się 

wiąże z pewna legendą. Nie wiadomo, czy będziemy pamiętać o niej, jak wrócimy do Ożarowa, żeby 

Wam powiedzieć o co chodzi;)  

 

Ładne mebelki. Dość gustowne, chociaż raczej mało skromne;) 



 

A tutaj nasi milusińscy. Najmłodsi uczestnicy wyprawy. Marta i kandydat na ministranta Dawid! W 

jednym ręku miecz, a w drugim? O rety! Marcie jakieś rogi się pojawiły;) 

 

Czasem trzeba przyjąć odpowiednią pozę. Ale czego się nie zrobi dla pana Marka? ;) Równiutko 

proszę! 



 

Prosimy nie fotografować, bo się wyda jak dbamy o linię.  

 

Wbrew pozorom to nie Nowy świat w Warszawie, choć ładny deptak. Uwaga!!! Jesteśmy na zaporze 

w Niedzicy. Stabilność tamy zagrożona!!! 



 

Po takim dniu, nie można inaczej… 

Oczywiście po drzemce nastąpiła dalsza cześć atrakcji na miejscu w Węglówce. Kolacyjka, myju, myju 

i… Eucharystia!!! Ks. Grzegorz się postarał, aby nie było zbyt długo;)  

Ściskamy Was serdecznie!!! 

 

 

 

 


