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Kochani! Zbliża się powolutku koniec naszego wyjazdu. Mimo wszystko nie kończą się atrakcje. 

Sobota upłynęła nam pod znakiem zabawy w Rabkolandzie i wspaniałej imprezy zwanej 

„Parowozjada” organizowanej w Chabówce. Popatrzcie sami. Najpierw Rabka… 

 

Pierwsze kroki skierowaliśmy do Muzeum Orderu Uśmiechu 

 

Pontonowe samochodziki- świetna zabawa!!! Wody w basenie troszkę ubyło 



 

Nie bój się Martusia! Ze mną jesteś bezpieczna! Ale na wszelki wypadek trzymaj się mocno 

 

Ale żeśmy wodę zmąciły!!! Wow!!! Ja kręcę w lewo a ty w prawo. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ok.? 

 



 

A teraz na czołowe zderzenie!  

 

Suknia „Baleriny” szybciutko się kręciła. Miny mówią same za siebie 



 

Siema chłopaki! I czego się te dziewczyny tak boją?  

 

Czy tu komuś się słabo zrobiło, czy mi się wydaje?  



 

Dobrze, że czasem się jakaś krowa trafi, bo to i mleka da i ma ciepłe futro i grzbietu do siedzenia 

czasem użyczy. 

 

Dom strachu dał się we znaki nawet największym twardzielom. 



 

Bianka: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dawid: spoko, spoko, po co te krzyki??? 

 

Ratunku!!! 



 

Natalia: naprawdę, to nie na moje serce 

 

Mamo!!! 



 

Coś mnie dotknęło!!! Fuj!!! 

 

To jest straszne!!! 



 

Z takimi minami dziewczyny zaczynały jazdę kolejką… 

 

Tak sobie pięknie jechały. P.s. dobrze, że na zdjęciach nie widać prędkości 



 

A z takimi minami kończyły przejażdżkę 

 

Uff. Dobrze, że to już koniec 



 

A teraz coś bardziej bezpiecznego. Chociaż, gdy za kierownicą siedzą dwie piratki drogowe, to nie 

wiadomo co to będzie… 

 

Dwie najlepsze koleżanki turnusu. Marta i Gabrysia. Na torze wspierały się jak zawsze. 

Marto! Nic się nie martw, że stracimy zaraz cały prawy bok. Wszystko będzie dobrze 

 



 

O rety! A tego na żywo nie widziałem! Wiktoria została porażona przez prąd, czy co?  

 

Mamo! Oddaj kierownicę! Samochody to męska zabawka!!! 



 

Wszystko fajnie, gdy się jedzie 10 na godzinę… 

 

Trochę gorzej, gdy się jedzie troszkę szybciej… 



 

W wolnej chwili posiedzimy sobie na gałęzi! 

 

Prosimy nie przekręcać zdjęć. Tutaj tak się jeździ 



 

Doganiają nas!!! Przyśpieszmy! 

 

Po tej jeździe trudno zrobić jaskółeczkę 



 

Tutaj to dopiero nas ukołysało!!! 

 

„Kwiaty we włosach, potargał wiatr…” – kto to śpiewał? 



  

Tutaj wszystko stoi na głowie. 

 

Coś tu nie gra… 



 

Jak zawsze… 

 

Jaka miła pani. Dała nam losy na loterię. Szkoda, że wszystkie puste 

Ale kieckę to ma jednak fajową! 



 

Tutaj jednak bardziej zadymiło niż przy grzankach francuskich 

 

Parowozjada w Chabówce.  



 

Tradycyjnie wspólne foto  

 

Teraz w indywidualnych kombinacjach… 



 

Miało być na tle ciuchci, ale chyba jeszcze jesteśmy skołowane po tej karuzeli w Rabkolandzie i coś 

nam się pomyliło. Toi toi w sumie też niebrzydka rzecz 

 

Wlazłam. Tam gdzie diabeł nie może tam pośle… 



 

Otwieraj!!! Otwieraj!!! Bo ja tu ledwo stoję!!! 

 

Chabówka zdobyta!!! 



 

Czekamy na pociąg, aby przestawić zwrotnicę. Jutro musimy bowiem wjechać na proste tory w 

Węglówce i wspaniale świętować tamtejsze Dożynki 2012. 

Pa pa pa.  

 

 


