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Drugi dzień naszej wakacyjnej przygody  i okazuje się, że wcale nie musimy się rozkręcać. Pallotyńskie 

Nutki zawsze są rozkręcone, pełne uśmiechu i entuzjazmu w odkrywaniu nowych miejsc, poznawaniu 

piękna przyrody i naszej polskiej kultury. Z samego rana, po śniadanku wyruszyliśmy do pobliskich 

Dobczyc, miasta położonego w dolinie rzeki Raby na Pogórzu Karpackim.  Nad niezwykle 

malowniczym miasteczkiem górują mury zamku, które dziś goszczą muzeum z pięknie 

przygotowanymi ekspozycjami. Ale zanim tam znaleźliśmy się, najpierw na zboczu góry przywitała 

nas prastara Lipa „Marysieńka”, którą zasadzili nasi praojcowie na pamiątkę zwycięstwa króla Jana III 

Sobieskiego pod Wiedniem.  

Po przejściu przez most nad fosą, znaleźliśmy się na dolnym dziedzińcu zamkowym, skąd mogliśmy 

podziwiać zapierający dech w piersi widok na Jezioro Dobczyckie, okoliczne wzgórza i zaporę na rzece 

Rabie. Zresztą zobaczcie sami… 

 

 

Ładny most i brama, ale najpiękniejsze było to, co zobaczyliśmy za moment… 



 

Piękny widok na zaporę w Dobczycach na rzece Rabie 

 

 

Po pięknych widokach nastąpiła chwila cierpienia w zamkowych dybach.                                        

Wszyscy przeżyli ją z niesamowitą radością, co widać na załączonym obrazku… 



 

Sprawdzaliśmy, czy woda w studni nie wyschła. Okazało się, że teraz zamiast wody wypełniona jest 

pieniążkami tych, którzy chcieliby tutaj jeszcze wrócić… 

 

 

Kto wie co to są maszkarony? My już wiemy. Kto nie wie, niech sprawdzi w encyklopedii ;) 

 



 

Najcieplej w piecu… O! jakie piękne kafelki;) 

 

 

Ale tu było dużo starych przedmiotów… Niektóre nawet z czasów neolitu. Oj! To naprawdę stare 

rzeczy. Lepiej nie dotykać. Chociaż, z drugiej strony,  jeśli przetrwały tyle wieków, to może i najazd 

Pallotyńskich Nutek też przetrwają… 



 

Dziewczyny czasem coś wypalą jak z armaty… Tym razem jakąś kamienną kulę.                         

Chować się kto może!!! 

 

A to co??? Stary dom pogrzebowy w podzamkowym skansenie. 



 

Nie ma jak zdjęcia na ciekawym tle ;) 

 

Najciekawsze są jednak poważne maszyny rolnicze i takie tam trochę starsze modele AGD… 



 

A tutaj mamy pod ścianą takie troszkę większe blendery, miksery i rozdrabniacze ;) 

 

Życie jest po prostu piękne, gdy ma się tak wyposażoną kuchnię. Uwaga! Teraz to ja jestem już 

tylko głodna ;) 



 

Rynek Dobczycki. Chwilka odpoczynku w oczekiwaniu na małe co nieco. Oj! Nogi trochę bolą, gdy 

się tyle pochodzi…;) 

 

 

Kto ma jeszcze siłę, ten walczy na śmierć i życie. W ruch poszły miecze. Robi się niebezpiecznie… 

 



 

Kiedy już brzuszek jest najedzony, wtedy można troszkę pogłówkować w grze w szachy, albo 

pokibicować zawodnikom. Będzie remis? 

 

Jest tu z kim pograć. Dziś ćwiczymy piosenkę o „Tłustych łapach”, co klaskały Panu Bogu ;) 

 

 

 

 


