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27.07. 

     Przed godz. 13 spotykam się z Karolem i p. Ulą, na początku jest długie przytulenie z Karolem, 

aż p. Ula mówi, że już wystarczy, potem wsiadamy w tramwaj i jedziemy do Telepizzy, gdzie Karol 

stwierdził, że długo tu nie byliśmy. 

     Potem pobiegliśmy do kantoru po 300 £ i do Stokrotki po dziesięć 7-daysów, następcy 

drożdżówki. Autobus na lotnisko już stał. W autobusie Karol stwierdził, że mu się nudzi i że 

brakuje mu jednej rzeczy, która jest w domu, tzn. laptopa. Na lotnisku poszliśmy na taras 

widokowy, mając jeszcze 3 godziny czasu. A tam był duży ruch samolotów, ciągle coś ląduje lub 

startuje. Powiedziałem Karolowi, że będę do niego mówił tylko po angielsku. Goniliśmy się po 

holu i leżeliśmy na matach. Po godzinie był sygnał do rozpoczęcia odprawy i zeszliśmy na dół. 

Odprawa i kontrola odbyła się bez przeszkód i zdejmowania sandałów. Potem długo 

omawialiśmy eksponaty zebrane przez celników. Szczególną uwagę przykuł niedźwiedź. 

Powiedziałem, że takie same są w polskich Tatrach, a Karol odparł, że się boi. 

 
 

     Dostaliśmy siedzenia nr 7 B,C, ale byliśmy sami na trzech fotelach, więc się przysunęliśmy do 

okna. Po starcie było widać stadion w Chorzowie, trochę dalej sześć bloków - gwiazd. W 

samolocie jedliśmy kabanosy, 7-daysy, odliczaliśmy czas do końca podróży. Na lotnisku Londyn 

Luton czekała nas 1-godzinna kolejka do odprawy paszportowej, ale potem już wszystko poszło 

sprawnie. Prawie natychmiast podjechał autobus Green Line i zawiózł nas do Baker Street. W 

autobusie Karol zauważył, że kierowca siedzi po innej stronie. Zobaczył też pierwszy piętrowy 

czerwony autobus.  

     Tam przeszliśmy pieszo do Merylebone na dworzec, aby kupić Travelcard, ale w okienku 

okazało się, że jest potrzebne zdjęcie i za 4,80 £ pojechaliśmy 3 przesiadkami, m. in. w Queens 

Parku do Kensington Olimpia, gdzie mieliśmy już tylko kilka minut pieszo do mieszczącego się w 

kamienicy hotelu London Visitors (30 pokoi).  



 
 

Pokój był zaskakująco malutki, ale był. Gruba recepcjonistka z Polski – Anna – poszła ze mną pod 

stację i pokazała gdzie kupić Travelcard, ale kart zabrakło w automacie. 

 

 

28.07. 

     Karol musiał wstać, ale nie było to łatwe. Musiał doleżeć przy oglądaniu angielskiej bajki w TV. 

Na dworze było ciepło, a na śniadanie była szynka, salami, jajka na miękko oraz część na słodko – 

dwa rodzaje muffinek, gofry i naleśniczki – dość smaczne. 
 

 
 



     Po śniadaniu musimy przejść 10 minut pieszo do Shepherd’s Bush aby kupić Travelcard. Ale 

potrzebne jest jednak zdjęcie, co się okazuje po kolejnych pytaniach pracowników. Angielka z 

informacji kolejowej tłumaczy, że mamy inne warianty taniego podróżowania po mieście, ale 

najlepiej mieć Travelcard, zatem idziemy do centrum handlowego by zrobić zdjęcie. Potem już ze 

zdjęciem jedziemy do Clayton znów za 4,80 £ i tam dostajemy kartę w kasie – sprzedaje ją 

Algierka, którą rozbawiłem, twierdząc, że byłem w Algierii, kiedy byłem w jej wieku (in your age). 

     Teraz już nie było przeszkód, aby poruszać się dowolnie po Londynie w strefie I-II, więc z 

dwiema przesiadkami dostaliśmy się do Kensington South, gdzie w bliskiej odległości, praktycznie 

w sąsiedztwie, przy Exhibition Road, stały trzy wielkie muzea. 
 

 
 

     Ponieważ chcieliśmy pooglądać dinozaury, poszliśmy pierwszego dnia do Muzeum Historii 

Naturalnej (Natural History Museum), gdzie stała niewielka kolejka (ok. 20 min.) do wejścia, a na 

samym początku zwiedzania była ogromna hala z naturalnej wielkości szkieletem diplodoka.  
 

 
     Budynek jest podzielony na cztery strefy oznaczone kolorami: pomarańczowa - Centrum 

Darwina i ogród; czerwona - skarby i początki Ziemi, wulkany i trzęsienia; zielona – ptaki, 

ekologia, skamieniałości, gigantyczna sekwoja, minerały i meteoryty oraz ssaki naczelne; 

niebieska – dinozaury, ryby, gady i płazy, ssaki, człowiek. 

    Od razu pojechaliśmy na górę schodami ruchomymi do strefy czerwonej – ziemia, wulkany, 

minerały, ale tam symulacja trzęsienia ziemi nie wywarła na nas wielkiego wrażenia. Ta część 

była nawet częściowo zamknięta.  

 



 
 

     Chyba najdłużej byliśmy w części dotyczącej morza, w tym godzinę na kolejnej ogromnej sali z 

wielorybem pośrodku, a jeszcze nad nim wisiał szkielet wieloryba, na dole zaś dla porównania 

stały malutkie, choć naturalnej wielkości słonie, żyrafa, nosorożec. 

 
 

     Potem poszliśmy na dwór i w ogrodzie muzeum zjedliśmy kanapki czekoladę oreo, po czym 

wróciliśmy do części z dinozaurami. Tam, gdzie wcześniej była kolejka, teraz można było wejść na 

bieżąco, a i tak było przy eksponatach było bardzo dużo ludzi. Z wysokiej kładki można było 

wszystko obserwować - szkielety poszczególnych dinozaurów, a na dole były jeszcze inne okazy 

mniejsze i interaktywna gra w zgadywanie, czy zwierzę ukazujące się na ekranie jest czy nie jest 

dinozaurem. Po południu, kiedy zobaczyliśmy naprawdę dużo, setki i tysiące okazów fauny i flory, 

poszliśmy jeszcze do Muzeum Nauki (Science Museum).  

    Było już po piątej, więc szybko wjechaliśmy na 3 piętro (Karol miał świeżo przyklejone plastry 

na kolana – efekt biegu po betonowym dziedzińcu ogrodu) i tam wybraliśmy jedną z trzech 

atrakcji, na którą miałem wydrukowane jeszcze w Polsce kupony zniżkowe – kino 3D – symulację 

lotu samolotem wojskowym. 



 
 

Potem, po 18-tej muzea pozamykali, a my przeszliśmy nie kończącym się podziemnym 

korytarzem do metra i z przesiadką w Victoria do stacji Unbankment i tam już blisko stał już 

London Eye. Po podejściu do kasy, okazało się, że mam wydrukowany niewłaściwy voucher i w 

związku z tym cena wzrasta dla nas z 22 na 42 £.  
 

 
Pytam Karola, czy mu bardzo zależy, żeby się przejechać na London Eye, ale odpowiada, że nie, 

więc rezygnujemy.  
 

Po 
 

    Poszliśmy wzdłuż Tamizy, po drugiej stronie stał Big Ben, wsiedliśmy w przypadkowy autobus 

piętrowy, którym jechaliśmy prawie pół godziny na pierwszych siedzeniach na piętrze 

podziwiając budynki i na najbardziej rozreklamowany plac Piccadilly Circus, znany na całym 

świecie z olbrzymich reklam świetlnych.  
 



 
Potem wyszliśmy coś zjeść i napatoczyła się Pizza Hut, gdzie zjedliśmy niecodzienne menu – pizzę 

margeritę, frytki, napój orange i duże „samoobsługowe” lody. Po wyjściu było już po 21-szej, a w 

Polsce po 22-iej, zatem należało dojechać szybko do hotelu, było to łatwe, bo tylko sześć plus 

jedna stacja metrem i byliśmy na miejscu. Przedyskutowałem z Karolem, które vouchery chcemy 

wydrukować ponownie i poprosiłem recepcjonistkę o wydruk mostu Tower, London ZOO i 

Legolandu. 

 

29.07. 

     Dziś głównym punktem jest Muzeum Nauki. Według Lonely Planet, na pierwszym miejscu listy 

miejsc na całym świecie, które można zobaczyć za darmo, są muzea Kensington w Londynie, na 

które składają się Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki i Muzeum Wiktorii i Alberta. 
 

 
 

     Po śniadaniu wyszliśmy na ulicę, ale było zimno po niedawnym deszczu i Karol zawrócił po 

długie spodnie. Wsiedliśmy w autobus, który zawiózł nas pod metro. Stamtąd pojechaliśmy na 

Green Park, bo było już przed 11-tą, a warto było to wykorzystać, aby zobaczyć zmianę warty pod 

Buckingham Palace, bo nie zobaczyć tego, to byłby turystyczny grzech.  

     Stanęliśmy na murku, a tłum gęstniał, aż nadeszła orkiestra, a potem przyozdobieni w 

pióropusze żołnierze, kilku z nich na koniach, a kiedy parada się skończyła, Karol uznał to za 

nieszczególnie ciekawe i czym prędzej wróciliśmy do metra, zanim całe tłumy zrobią to samo.  

     Pojechaliśmy do British Museum, bo Karol chciał zobaczyć tam mumie. Poszliśmy na III piętro 

do części poświęconej Egiptowi, ale tam mumie nie wywarły dużego wrażenia i co rusz Karol 



chciał wracać. Przez następny kwadrans szukając wyjścia zerkaliśmy tu i ówdzie na gigantyczne 

skalne lwy czy sfinksy.  
 

 
 

     Po wyjściu z budynku poszliśmy do innej stacji metra, dokąd parokrotnie kierował nas wysoki 

Anglik, bo teraz szukaliśmy Leincaster Square, miał tam znajdować się 4-piętrowy pawilon M&M-

sów. To tylko dwa przystanki metrem i przy kasynie dalszą drogę wskazał nam malutki 

odźwierny, a budynek z drażetkami był już niedaleko. Na czterech kondygnacjach były słodycze i 

zabawki z logo M&M. Kupiliśmy na wagę trochę cukierków za 1,59 £ i po wyjściu zjedliśmy je na 

murku.  
 

 
 

     Naprzeciw był sklep Nicklodeon i tam sprzedawano podobne rzeczy – maskotki, bluzki i 

gadżety z bajki. Tuż obok był budynek kina i grali właśnie to, na czym byliśmy niedawno, czyli 

Jurassic World i Terminator. Karol wyraził wolę pójścia nawet na angielską wersję językową filmu 

o dinozaurach. Było już po 14-tej i postanowiliśmy pojechać do Muzeum Nauki. Dotarliśmy tam 

szybko, po drodze widzieliśmy zamknięty sklep z Lamboghini.   



W  

 

     W Science Museum jest 300 000 eksponatów - od układów elektronicznych do naturalnej 

wielkości samolotów. Na parterze jest wszystko związane z kosmosem, m.in. oryginalny Apollo 

10. Na I piętrze znajdują się eksponaty związane z telekomunikacją, rolnictwem, budownictwem, 

pogodą oraz mierzeniem czasu. Drugie piętro poświęcone jest matematyce, informatyce, są też 

komputery, które zajmowały całe pomieszczenia oraz modele statków i łodzi podwodnych. 

Trzecie piętro to interaktywna wystawa "W przyszłości", dzięki niej możemy zobaczyć jak będzie 

wyglądać życie. Czwarte piętro, w całości poświęcone jest medycynie. Wszystkich pięter jest 

siedem, a byliśmy tam tym razem kilka godzin, aż do zamknięcia, biegając po różnych piętrach i 

szukając tych eksperymentów, które oglądaliśmy wczoraj. Znaleźliśmy mnóstwo nowych, nie do 

opisania, ponadto Karol spędził ok. 20 min. na zabawie z joystickiem i przyciskiem, przy pomocy 

których sterował ruchem pociągów i miał zawieźć jak największą liczbę pasażerów na stację. 

 

     Na samym końcu, w chwili, kiedy zaczęto nas już wyganiać na zewnątrz w związku z 

zakończeniem godzin otwarcia, znajdowała się ciekawa rzecz, tzn. słuchanie muzyki zębami – w 

hałaśliwym pomieszczeniu należało nałożyć plastikową rurkę na metalowy pręt i zacisnąć na niej 

zęby i zacisnąć uszy i wtedy rozlegała się muzyka. 

    Po wyjściu zaproponowałem, aby robić to, co wczoraj – wsiąść w dowolny piętrowy autobus i 

szukać Pizzy Hut, ale Karol nie chciał robić tego co wczoraj, tylko właśnie coś innego, więc 

zaproponowałem, że możemy pojechać w inne miejsce, innym transportem i na inną kolację i 

Karol się zgodził. Zaproponowałem, że zejdziemy do metra, a Karol wybierze linię i wskaże ilość 

przystanków (byle nie za daleko, aby nie naruszyć II strefy), więc wybrał linię zieloną oraz 

kierunek i ilość przystanków. Wypadło na Kensington West i było to zaskakująco blisko, ok. 1,5 



km do naszego hotelu i po chwili spaceru dostrzegłem budynek Olimpii, a więc znajdujący się 

niedaleko miejsca naszego pobytu. Zatem wróciliśmy do hotelu dziś wcześnie. Karol wziął 

dinozaura zatopionego w kredzie w kształcie jaja, który kupiłem wcześniej w sklepiku w muzeum 

i poszliśmy do salonu hotelowego, gdzie przy kawie wspólnie go rozłupaliśmy. Potem 

oglądaliśmy gry, książkę kolorową o Egipcie, raz zagraliśmy przy stoliku przy oknie przez godzinkę 

w angielskie scrabble junior.  
 

 
 

     Dzień się powoli kończył i układaliśmy plan na dzień następny. Pod prysznicem Karol z trudem 

oderwał plaster przyklejony wczoraj. Do snu przeczytałem fragment „Księgi Dżungli”. Przed 

zaśnięciem Karol powiedział, że jak wrócimy do mnie, to żebym włączył mu film o wężach. 

  

30.07. 

     Legoland Windsor. Zanim tam dojechaliśmy, była pobudka o 7.30, a z początku źle odczytałem 

godzinę, sądząc, że już 9.30 i w biegu zjedliśmy śniadanie. Wyszliśmy na poszukiwanie przystanku 

autobusu Green Line na godz. 8.34, ale autobus odjechał nam dosłownie sprzed nosa, nawet 

goniliśmy go i stukałem na światłach kierowcy w szybę.  
 

 
 

     Zrobiło się bardzo przykro i natychmiast postanowiliśmy jechać pociągiem, bo następny 

autobus był za ponad godzinę. Najpierw podjechaliśmy do stacji metra Hammersmith, a potem 

dwa razy po sześć stacji metrem do Paddington i stamtąd za 15 £ w obie strony zajechaliśmy 

pociągiem z przesiadką w Slouth do Windsor, pod sam zamek królowej - najdłuższy 

zamieszkiwany zamek na świecie o długości 800 m, gdzie Elżbieta II przyjmuje oficjalnych i 



prywatnych gości. Stamtąd jeszcze autobusem dojechaliśmy pod sam park rozrywki. Pod kasą 

zeszło jeszcze 10 minut i już od godz. 11 byliśmy w Legolandzie. 

 
 

      Na początku weszliśmy do Star Wars – na pokaz klocków i postaci z tego filmu, a potem na 

spływ okrągłymi wielkimi pontonami na 9 osób. Staliśmy w kolejce godzinę, niektórzy kupowali 

płaszcze od wody, a potem był szybki przejazd wartką wodą.  
 

 
 

     Wszyscy się zdziwili, bo jako jedyny miałem parasol. Potem weszliśmy do części związanej z 

Egiptem i straciliśmy chyba dwie godziny na staniu w ciasnym i dusznym pomieszczeniu, by 

później przez parę minut postrzelać sobie z wagonika do zielonych punktów laserowym 

pistoletem. W ten sposób zrobiło się popołudnie, na szczęście zamykali dziś o 19.  

 



 

 
 

     Potem unikaliśmy już wszelkich atrakcji z długim oczekiwaniem, oglądaliśmy miasto z klocków, 

następnie były dwa rodzaje spadochronów, gąsienica – nieduży rollercoaster, a na samym końcu 

Dragon - nieco większy i szybszy. Karol był na nim bardzo zadowolony. Było też Dino Safari i 

przejazd łodzią podwodną Atlantis – pod wodą były ryby i rekin. 

 
 

     Całe tłumy ludzi wyszły z parku w chwili zamknięcia i zrobiła się kolejka oczekających na 

autobus pod dworzec Windsor. Nasz autobus szybko przyjechał i się zapełnił, ale nie mógł ruszyć 

z miejsca i kierowca poprosił, aby część osób wysiadła w celu uruchomienia pojazdu. W dużym 

korku jechaliśmy do miasta widząc po drodze krykieciarzy, a w miasteczku poszliśmy do Mc 

Donald’s, a potem na train, który właśnie nam odjechał i czekaliśmy 20 min. oglądając wystawy 

sklepów. Wysiedliśmy na przesiadkowym przystanku Slouth i tam znów sprzed nosa uciekł nam 

pociąg do Londynu i dopiero wsiedliśmy w następny express jadący do stolicy, do Paddington. Na 

stacji metra o tej samej nazwie Karol kopnął w reklamę i dolna część odpadła. Potem już tylko po 

dwie stacje metrem i jedną kolejką nadziemną i już byliśmy w hotelu. Karol zasnął bez czytania 

na dobranoc. 

 

  

31.07. 

     Dziś pojechaliśmy do ZOO London. Najpierw metrem w okolice Baker Street i Regent’s Parku, 

ale wybraliśmy zły kierunek drogi, zamiast skręcić ze stacji w lewo, gdzie stały dwie długie kolejki 

turystów do kas muzeum figur woskowych Madame Toussoud’s, to skręciliśmy w prawo i trzeba 



było wracać, parę mini przystanków autobusem. Do zoo pozostało kwadrans drogi przez park, ale 

było fajnie, bo mogliśmy pooglądać te ogromne zielone puste przestrzenie i mało brakowało, że 

pokarmilibyśmy wiewiórki goniące się po drzewach. 
 

 
 

      Doszliśmy do wejścia, 27 £ i już na miejscu, od razu było widać, że to ogród zoologiczny z dużą 

klasą, gdzie mieszka niemal 8000 zwierząt. Weszliśmy do aquarium nawet od niechcenia, a tam 

właśnie nurek karmił amazony giant, wielkie ryby, których nigdy dotąd nie widzieliśmy. 

Niedaleko była chińska salamandra giant, ogromna, dochodząca do 1,8 m długości, 

upodabniająca się do kamieni i głazów pod wodą, leniwie poruszająca się i dlatego niewidoczna - 

kilku osobom pokazywaliśmy, gdzie ona się znajduje, wtedy turyści byli zaskoczeni że jest taka 

huge. Obok były trzy wielkie żółwie z Galapagos. Potem była plaża pingwinów, koło niej 

przechodziliśmy ze trzy razy i Karol parę razy zapytał, czy chciałbym się z nimi kąpać. Weszliśmy 

do pomieszczenia z pająkami, które wisiały nad głową. Karol powiedział:  

- Wychodzimy, boję się!   

     I rzeczywiście nie chciał tam przebywać.  
 

 
 

     Poszliśmy dalej do strefy z małpami, Karol wszedł na drewnianą belkę i chwilę bawił się, a ja 

chciałem w tym czasie zjeść kanapkę zrobioną rano w hotelu i wyjąłem ją i wprawdzie widziałem 

wcześniej napis: „nie karmić małp”, ale nie przypuszczałem, że to małpy same się obsłużą moim 

śniadaniem, bo nagle z lewej skoczyła mała żółta małpa i precyzyjnie wytrąciła mi z ręki kanapkę 

w chwili, kiedy wkładałem ją do buzi i już znalazła się na ziemi. Nadbiegła pracownica zoo i 



powiedziała, żeby tych kanapek nie podnosić, no i rzuciłem na ziemię drugą część bułki i nawet 

nie wiem, co się z nimi stało, bo stało się nerwowo (i głodno).  
 

 
 

    Nie obyło się bez mojego pytania, czy to jest lepsze zoo, niż zoo we Wiedniu i oczywiście padła 

odpowiedź, że to w Londynie jest the best. Karol chciał widzieć okapi, bo jeszcze tego zwierzęcia 

nigdy nie widział, ja też, stwierdziłem, że nigdy nie widziałem jeszcze połączenia zebry z żyrafą. 

Podchodzimy pod ich pawilon, a tu wisi tabliczka, że właśnie przybyło nowe okapi i budynek 

będzie zamknięty, dopóki nowe zwierzę się nie zadomowi. Szkoda, nie do pomyślenia, że ma nas 

ta atrakcja ominąć, ale już chwilę później na wybiegu widzimy dwa okapi.  

 
 

     Idziemy do motylarni - i znów zaskoczenie, bo latał tam jakby miniaturowy przeźroczysty 

nietoperz - a był to motyl o ledwo zaznaczonych na niebieskich konturach i przezroczystych 

skrzydłach. Są też naprawdę duże motyle, jakich nigdy nie widziałem, bo po rozłożeniu 

skrzydełek były wielkości dłoni.  
 



 
- Nie znam takiego zoo, w którym by słonia nie było – powiedział Karol, kiedy zauważyłem, że na 

mapce nie ma zaznaczonego miejsca pobytu słoni. Okazało się, że słoni nie ma. Karol musiał 

jednak dodać po chwili, że zna jedno zoo, gdzie słoni nie ma – właśnie londyńskie zoo, z tym, że 

chyba kiedyś tu słonie były, bo pisało w przewodniku z 2007 roku, że za 6000 £ można słonia na 

rok wypożyczyć, a cena obejmuje jego wyżywienie i zakwaterowanie. Nawisem mówiąc nie było 

też lwów, ale dla nich był w budowie nowy pawilon planowany na 2016 rok. 
 

 
 

     Poszliśmy na występ z udziałem pracowników zoo, w rękach mieli duże kukiełki małpy, 

krokodyla, pająka i papugi. Potem był jeszcze drugi ten sam występ i pani z małpą podeszła do 

mnie i mnie zawstydziła. Śmiechu co niemiara, a Karol zauważył: 

- Jesteś czerwony jak burak.  

 
 



 

   Wychodzimy z zoo, idziemy za innymi i dochodzimy do KFC i zamawiamy co nieco do jedzenia. 

Potem się nie spieszy i idziemy przed siebie, a jest to dzielnica handlowa i bardzo głośna. 

Dochodzimy do targu Stables i tam się rozpoczęła plątanina uliczek ze straganami, a my 

wchodzimy do sklepu o nazwie Cyberdog, gdzie jest ciągle włączona ogłuszająca wręcz muzyka. 

Karol podryguje, śmiejemy się, bo to niezwykły sklep, przymierzamy śmieszne maski, na ścianie 

wiszą świecące się dziecięce bluzki po 35 £. O mało nie kupujemy pistolecików laserowych, ale 

okazuje się, że nie wysyłają promieni świetlnych.   

 
 

     Wsiadamy do autobusu nr 31 do White City, jednak jedzie tak powoli, że zanim by nas zawiózł 

na miejsce, minęłyby wieki i wysiadamy z niego i wracamy pieszo do metra. Przed nami siedem 

plus sześć przystanków i jesteśmy w Shepherd’d Bush. Karol już poznaje to miejsce i idziemy do 

sklepu, strasznie chce się pić. Po drodze jakiś murzyn tak głośno wydmuchuje nos, że takiego 

odgłosu jeszcze w życiu nie słyszeliśmy i jeszcze nawet inne murzynki oglądały się za tym typem. 

Zresztą podobnie głośno niechcący ziewnąłem wczoraj w autobusie powrotnym z Legolandu i 

parę osób wtedy śmiało się, a najbardziej Karol. W sklepie kupujemy zieloną puszkę coca-coli. Po 

powrocie do hotelu wchodzimy do salonu i gramy w liczbową układankę.  

 
 

     Karol się kąpie po raz pierwszy w Londynie, a do snu oglądamy X-Mena. Schodzę jeszcze do 

recepcji po kolejny wydruk vouchera, a Karol robi mi pułapkę z gadającego Minionka na klamce 

drzwi wejściowych i pyta, która pułapka mnie bardziej przestraszyła.   

 

 



1.08. 

     Chessington Adventure World. Dziś mamy odwiedzić ten park rozrywki, więc rano trzeba się 

sprężyć. Śniadanie jem na dwie raty, najpierw sam, potem po przebudzeniu Karola razem. 

Idziemy na pociąg do Olimpii, metrem z Shepherd’s Bush do Bond Street i na dworzec Waterloo. 

Kupujemy bilety za 18 £ i jedziemy.  

 
 

     Po drodze jest stacja Clayton Jungton, co nasuwa spostrzeżenie, że dało się dojechać szybciej 

do Chessington, wsiadając właśnie na Clayton. Inne dzieci też jadą tym pociągiem. W pociągu 

żartujemy, pytam Karola czy jest taki dinozaur deichmann, (sklep z butami - nazwa podobna do 

deinonych), a Karol odpowiada, że nie ma i jest to prawda. Chyba stał się ostrożny, po tym, kiedy 

go parę dni wcześniej zapytałem, czy jest taki dinozaur o nazwie paracetamol, a wtedy 

odpowiedział, że tak. Śmiechu było sporo.  

     Tym razem z dworca pociągów na stacji końcowej do parku rozrywki da się dojść pieszo w 

kwadrans. Mamy doskonały nastrój i śpiewamy wesoło wiele razy: 

Taka gratka nie zdarza się co dzień 

A za nami to skrada się złodziej 

 

 
 

     Kupujemy na voucher bilety wstępu za 46 £ (za cenę 1 osoby) i idziemy na kolejkę nadziemną, 

aby uprzednio zapoznać się, co można zobaczyć. Jak zauważył Karol, trasa jest długa, pod nami są 

nawet goryle, bo Adventure Park to także połączenie zoo i sea park.  
 



 
     Idziemy do pawilonu z rybami, jako jedyni, bo mało kto chce tam zaglądać. Jest tam mnóstwo 

rybek za szybami. Dalej jest zagroda z kozami, świniami, kurami. Karol głaszcze kozę, ja owcę. 

Jest też kogut, dziwny, ma kępki pierza na łapach, przez co chodzi niezgrabnie. 

- Tata, odejdź od niego, on się boi – mówi Karol. 

     Bardzo fajną atrakcją jest jungle bus – autobus unoszący się w górę po okręgu. Karol 

powiedział, że myślał, że to będzie mniej straszny, a faktycznie przejażdżka robiła wrażenie, kiedy 

szybko tyłem opadała w dół. Mogliśmy się tam dowolnie nawrzeszczeć, aż do późniejszego 

mojego bólu gardła. 
 

 
 

     Nie wpuścili nas na dwie atrakcje, mimo, że do jednej przeszliśmy pozytywnie pierwszy etap 

mierzenia wzrostu Karola (były to łodzie), a do drugiej – na wampiry – byłaby to dla nas pierwsza 

w życiu kolejka, na której wisi się, ale kosztowała dodatkowe 6 £ na osobę. Była też atrakcja 

Zufari, przejazd ciężarówką po okolicy z oglądaniem zwierząt, ale tam nie idziemy, bo należało 

czekać kolejne 40 min., a nam odechciało się długo stać. Idziemy za to do strzelanki i była to 

chyba najlepsza w życiu, bo Karol uzyskuje po raz pierwszy naprawdę dużo punktów i tylko 

nieznacznie ze mną przegrywa. W środku, w ciemności jest ogromny wilkołak potężnie walący w 

kraty, aby się wydostać i jeszcze inny stwór. Za drugim przejazdem Karol ze mną zwycięża, a 

zdobywamy i tak dwa razy więcej punktów, niż za pierwszym razem.  
 



 
 

     Najciekawszą atrakcją wydaje się gigantyczny Snake – kobra na torach z ruchomym kołem 

przesuwającym się od głowy do ogona i kręcący się wokół, początkowo nieczynny, jednak nie dla 

nas – wymagany jest wyższy wzrost oraz poziom odwagi. Zaskakująco fajne było Bubble – 

przejazd okrągłym  pontonem po ciemnej krainie gum do żucia, a na koniec utworzył się korytarz 

z ukośnych strumyków wody, na szczęście znów przydał się parasol.  

     Byliśmy też 3 razy na dość spokojnym rollercoasterze – Skorpionie, w nieczynnej kopalni. W 

kolejce oczekiwania za szybą można było zobaczyć prawdziwego skorpiona. W czasie jazdy 

wrzeszczeliśmy dla jaj, wywołując wesołość.  
 

 
 

    O 18-ej poszliśmy na pociąg i kiedy w drodze jakaś Polka powiedziała, że za jedną minutę 

właśnie odjeżdża, o mało nogi nie skręciłem zbiegając po schodach, ale zdążyliśmy. Po 25 

minutach wysiedliśmy i po kilku przystankach overground byliśmy na Olimpii. Po drodze 

kupiliśmy chipsy, bagietkę i poszliśmy do salonu hotelowego znów grać w układanie i wykładanie 

liczb. Potem wróciliśmy do pokoju i przez pół godziny śmialiśmy się i przekomarzali z tekstami o 

dinozaurze paracetamolu i innych. 

  

2.08. 

     Ostatni dzień pobytu. Schodzę na śniadanie sam, aby Karola nie rozdrażniać zapachem jajek, 

które mu śmierdzą. Karolowi trudno wstać i nie ma co się dziwić, bo było sześć dni bardzo 

intensywnych. Musimy się spakować. Idziemy na śniadanie, ale brak wolnych miejsc, jest okazja, 

aby ostatni raz pójść do saloniku hotelowego i zagrać w warcaby na specjalnym stole. Gra 

utknęła w martwym punkcie z zablokowanymi pionkami. Przerywamy grę i idziemy jeść. Karol nie 



chce jechać do Muzeum Zabawek i Dzieciństwa. Wiem, że byłoby tam fajnie, ale Karol chce, żeby 

mu przeczytać opis i decyduje, że nie jedziemy tam i chce jechać po raz trzeci do Muzeum Nauki 

oraz drugi raz do Muzeum Historii Naturalnej. Zostawiamy spakowany plecak Karola w holu 

hotelu i jedziemy do centrum.  
 

 
 

     Metro jest nieczynne od Bond Street, zamknięte są linie zielona i żółta. Pracownik radzi wsiąść 

w dowolny autobus na przystanku. Ale kierowca mówi, że nie jedzie tam, gdzie chcemy. 

Jesteśmy w pułapce, piękny ciepły dzień, a tu przez zamknięte metro nie wiadomo, co ze sobą 

zrobić. Determinowani, żeby się stamtąd dokądkolwiek wydostać, wsiadamy w dowolny autobus. 

Przejeżdżamy obok Albert Hall i dostojnego Hyde Park. Po drodze jest też Kensington Palace, 

którego Karol też nie chciał zwiedzać.  

     Wysiadamy i kierujący ruchem mówi, że do muzeów jest blisko i faktycznie, po paru minutach 

ukazała się promenada. Wchodzimy do Muzeum Historii Naturalnej i stwierdzamy, że ludzi nie 

ma tak dużo, jak poprzednio, widać ludzie wybrali tak pogodny dzień na inne formy spędzania 

czasu – na dworze. Oglądamy jeszcze raz dinozaury i ich szkielety, odkrywamy też nowe 

eksponaty w innych salach. 

    Potem namawiam Karola, aby chociaż na 10 minut wejść do usytuowanego naprzeciw Victoria 

and Albert Museum (V&A) największego muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego na świecie, nie 

mającego sobie równych pod względem zakresu i różnorodności zbiorów. Idziemy i są tam 

wspaniałe rzeźby i także wielu malujących je ludzi w różnym wieku. Idziemy do sal ze sztuką Azji i 

widzimy rzeźbę tygrysa zagryzającego indyjskiego żołnierza. Gubimy się, chcąc wyjść, trafiamy na 

obszerny dziedziniec, a potem już do pierwotnego wejścia.  
 

 



     Idziemy naprzeciw do Muzeum Nauki i od razu w windę na III piętro. Przechodząc przez 

restaurację Karol pyta, czy pamiętam, że tu jedliśmy kilka dni wcześniej - jakżebym nie pamiętał. 

Karol robi wszelkie możliwe eksperymenty i kiedy mówię, że już musimy jechać do hotelu, 

idziemy jeszcze na zamknięty pokaz w ciemności związany z ogniem i wybuchami. 

     Idziemy do metra i tam robię błąd. Zamiast wsiąść w High Street Kensington, jedziemy dalej na 

przesiadkę, a tam nie jeżdżą autobusy i idziemy pieszo, robiąc jeszcze zakupy do Polski w dużym 

Tesco.  
 

 
 

     W hotelu nie ma wystawionej kawy ani herbaty, ale jest już godzina 16 i musimy się spieszyć. 

Jedziemy 16.11 z Olimpii kolejką naziemną do Shepherd’s Bush i potem metrem do Bond Street, 

a stamtąd szarą liną do Baker Street. A tam… żadnego śladu po autobusie na lotnisko. Nie można 

stać i czekać, bo do odlotu zostały 3 godziny i mocno pachnie to spóźnieniem. Nerwowo pytam 

przewodnika metra o dojazd do Luton. Mówi, że można tam się dostać pociągiem z King’s Cross. 

Boję się tego niesprawdzonego połączenia, ale biegniemy z powrotem do metra King’s Cross, 

gdzie z peronu 93/4 odjeżdżał Ekspres Hogwart, wiozący uczniów do Szkoły Magii i 

Czarodziejstwa w Hogwarcie. Nasz tor jest dziś wyłączony z ruchu i biegniemy na drugą stronę. 

Tam metro podjeżdża, ale nie rusza. Okazuje się, że King’s Cross to także dworzec, z którego 

kursują pociągi, nie wiedziałem, że do Luton można dostać się także koleją. Jest godzina 17.07, a 

pociąg odjechał przed minutą. Następny jedzie za pół godziny, może być, pod warunkiem, że 

pojedzie szybciej, niż autobus. Kupujemy bilet za 12,40 £, czyli mniej, niż kosztował autobus. 

Kupujemy 4 croissanty z czekoladą. W pociągu zjadamy je i przebieramy się w długie spodnie. Aż 

do Luton nasz przedział jest pusty. Jedziemy 40 minut i już jest przystanek Luton Airport. W cenie 

biletu kolejowego mamy jeszcze  przejazd 1 km na lotnisko autobusem.  
 



 
     Kupujemy widokówki i słodycze za ostatnie parę funtów. Samolot jest opóźniony o godzinę. 

Zajmujemy miejsca w samolocie, zamawiam kawę i wodę. Karol je paluszki w czekoladzie, a ja 

okrągłe ciastka. Karol zasypia i budzi się, kiedy samolot już się zatrzymał w Pyrzowicach. Jest 

ciepło i idziemy do busa, który rusza o 1.15 do Katowic. Spod Spodka idę ze śpiącym Karolem na 

ramionach i bagażami na dworzec i tam czekamy pół godziny na nocny autobus o 2.40. Karol śpi 

na dworcu, a ja oglądam zdjęcia czekając na autobus, a zdjęć jest 280. Przyjeżdżamy do domu, 

Karol się ucieszył, że jest w końcu na miękkim łóżeczku z poduszką i kołderką. Dochodzi jeszcze 

do otwartego balkonu, żeby zobaczyć jak wygląda pełnia księżyca. Śpimy do 10 rano. 

 

     Następnego dnia Karol ogląda grę Lego Jurassic World, nie chce iść na rower, plac zabaw, ani 

na spacer. Włączam Travel Channel w TV, a tam mnóstwo odniesień do naszych podróży, do 

London Eye, a także do ptaka dodo, którego malowałem w Natural History Museum, a rysunek 

wrzuciłem do urny. Okazało się, że to wymarły gatunek, a są tylko dwa zachowane szkielety na 

świecie – drugi znajduje się w Oxford i ten ptak właśnie zainspirował autora Alicji w Krainie 

Czarów. 

 

 


