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1.05. 

Pobudka o 6.30, dla Karola 7.10 i wychodzimy na autobus do centrum, jest bardzo ciepło, miasto 

wyludnione, a niemal każdy przechodzący niesie albo ciągnie jakąś walizkę. Na 8.00 podjeżdża 

autobus i zanim rusza odbywa się natychmiastowa kontrola biletów, aby wyprosić pasażera na gapę 

bez umożliwienia mu kupna biletu. Młody człowiek nie protestując wychodzi. 

Na lotnisku zamawiamy hot doga, psikamy się w Duty Free Shop wodami toaletowymi (Karol Boss-

em). Po odprawie wsiadamy do autobusu, który wiezie nas 50 m do samolotu tunezyjskich linii 

Nouvelair. Powstaje pytanie o komfort lotu. Wsiadamy do samolotu jako ostatni i kiedy tylko 

zajmujemy miejsca, samolot zaczyna grzać silniki jakby tylko na nas czekał i startuje 10 min przed 

planowaną godziną odlotu. Nie ma bodajże żadnego pokazu ratunku, kamizelek, instrukcji, zapala się 

tylko zakaz palenia i nakaz przypięcia pasów. Start samolotu to nic nowego. Karol chce coś zjeść i 

opuszcza ruchomy stolik, ale w związku z ostrym wchodzeniem maszyny w górę, opakowanie słonych 

ciasteczek natychmiast się zsuwa.  

Podróż trwa niewiele ponad dwie godziny. Nikt niczym nie częstuje, nawet wodą, trzeba samemu 

kupić coś do picia, zważywszy, że przed odprawą bagażową musieliśmy wypić bądź wyrzucić własne 

napoje. Podchodzę do obsługi i kupuję kawę i wodę. Arab wydaje 2 euro reszty, którymi parę dni 

później zapłacę taksówkarzowi. Samolot zaczyna się zniżać i wszyscy wypatrują, co tam na dole 

widać, a tam pojawia się malutka skalista wysepka, a nad nią chmura całkiem ją zakrywająca, tak więc 

przy bezchmurnej pogodzie tylko tam jest cień.  

Przed lądowaniem samolotem dość mocno trzęsie i wreszcie brawami pasażerowie nagradzają pilota. 

Któreś brawa będą ostatnie, mógł pomyśleć. Na dworze ciepło, kierują nas do autobusu nr 20, 

unikam płacenia napiwku Arabowi, bowiem przez nieuwagą daję mu prowadzić 12-kilogramową 

walizkę na kółkach przez kilkanaście metrów. Po godzinie dojeżdżamy do hotelu; wcześniej chcemy 

liczyć zwierzęta, tak jak kiedyś w Agadirze, ale poza ptakami nie ma żadnych, aż dojeżdżamy do 

wysychającej rzeki – tam jest kilkadziesiąt zwierząt - kozy, owce i coś większego jak koń, osioł. 

 

 



Na recepcji hotelu Ramada Liberty**** otrzymujemy pokój nr 333 z niedużym widokiem na morze, 

jest to I-sze piętro i morze zasłaniają palmy. Karolowi widok się podoba, nie chce zamiany. Schodzimy 

na dół w poszukiwaniu restauracji i jemy co nieco. Karol spaghetti i kawałek kurczaka, od kelnera 

dostajemy bez zamawiania fantę i colę w dużych kieliszkach. 
 

 

Idziemy na siłownię, nie da się uruchomić bieżni, z której dopiero co korzystała pracownica hotelu w 

szarym dresie, spaliła w godzinę ponad 700 kcal. Wchodzimy na wytrzęsarkę, nazwa się przyjmuje, to 

od razu nasz ulubiony sprzęt z Karolem, gdzie kalorie spalają się dramatycznie szybko. Ale jest pewien 

minus – trzeba uprzednio skorzystać z ubikacji, bo inaczej szybciej niż przed upływem minuty 

potrzeba oddania moczu staje się nie do wytrzymania. Tracę w ciągu chwili 200 kcal. Karol próbuje 

rowerku, podnoszenia czegoś tam. 

 

 



Wypożyczamy kije do gry w golfa i gramy pół godziny na 4 betonowych dołkach, w tym jednym dość 

skomplikowanym. Karolowi podoba się gra mówi, że „mógłby tak cały dzień”. Tuż obok ma miejsce 

instruktaż łucznictwa – z porządnego łuku strzelają dorośli Anglicy. 
 

 

Na basenach zewnętrznych mało kto się kąpie, wielu się opala. Wymieniam 20 euro i idziemy na ulicę 

szukając dojścia do plaży, o mało nie wsiadamy na bryczkę z koniem, ale idziemy dalej pieszo 

przesmykiem z wysokim betonowym ogrodzeniem, a na plaży mało ludzi, za to jeźdźcy na koniach, 

wielbłąd, ale jego właściciel jest nieelastyczny cenowo, za sześć dni Karol i ja pojedziemy wielbłądem 

pięć razy taniej, niż propozycja tego leżącego nieroba. Idziemy plażą na południe dochodząc do 

drewnianego statku – kawiarni, po czym wchodzimy na teren hotelu Sahara, gdzie jest plac zabaw, i 

Karol bawi się tam godzinę, pijemy „cofolę”, Karolowi przypomina się smak czeskiego napoju. To 

bardzo fajny hotel, lepszy niż nasz, tuż przy plaży ze sklepami w środku, w tym także takim 

samoobsługowym, gdzie Karol typuje kupno pierwszej pamiątki – tamburynku, choć nigdzie później 

go już nie było. Przygląda się czerwonej „fifie” do wdychania czegoś tam. Podczas powrotu ulicą do 

naszego hotelu żartujemy, kto komu wsadzi pod bluzkę kawałek zerwanego kaktusa. Karol twierdzi, 

że zerwie go i położy mi w nocy pod głowę zamiast poduszki, a ja że jemu pod pidżamę. Karol mówi, 

że miał niefajny sen ze mną, bo ledwo się zaczął, to zaraz się przebudził. 

Po powrocie do hotelu odkrywamy nasz hotelowy plac zabaw z Królewną Śnieżką i 7 krasnoludkami, 

zjeżdżamy na wielbłądzie, po czym idziemy na kolację, a późnej na balkon w pokoju. Jest ciepło, 

wymyślam zabawę w chowanie się, chowam się tylko raz za kotarę, ale zbyt skutecznie, głośne 

odzywanie się nie pomaga. Potem na łóżku jest półgodzinna walka i wreszcie czytanie przygód 

„Karolka”; Karol zasypia o 22-giej i ja też. 

 

2.05. 

Budzę się 7.10 i opisuję wczorajszy dzień w pamiętniku. Karol budzi się o 8. Dotąd nie przestawiłem 

zegarka o jedną godzinę do „tyłu”, więc godziny będą się nieco mylić. Idziemy na pierwsze śniadanie. 

Karol zadowala się croissantem z czekoladą i naleśnikiem. Uznajemy, że za wcześnie na basen, a poza 

tym nie ma kółeczka, więc proponuję wyjście pieszo do miasta. Mam na myśli Monastir, miało być 

tam 3 km. Dochodzimy do zbiorników wodnych z nadzieją na przejście na skróty pasami ziemi, jednak 



wejście na przesmyk wymagał pokonania kilku metrów wody i za żadne skarby nie podjąłbym się tej 

próby, bo choć woda miała pół metra głębokości, miałki grunt na brzegu sugerował, że tym bardziej 

miękkie i wciągające w czeluść będzie dno stojącej wody, że nas tam wciągnie na amen.  

 
 

Musimy iść dookoła, wzdłuż nasypu, co zresztą też jest ciekawe, bo po drodze jest tak dużo muszelek, 

że można by je zbierać łopatą, aby za dużo się nie schylać. Ilość muszel nasuwa przypuszczenie, że 

woda jest absorbowana z pobliskiego morza na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. W 

oddali widnieje biała, wyrównywana sprzętem góra, sterta czegoś, może soli, stąd interpretacja o 

odsalaniu wody morskiej. Po lewej ciągną się czerwone, późnej srebrne kałuże. Oczywiście pierwszy 

pomysł na wytłumaczenie tej czerwieni to ludzka krew, a rzadkie niskie krzaki z purpurowym 

zwieńczeniem niechybnie wyrosły na ciałach umarlaków zaatakowanych przez zombie.  
 

 



Dochodzimy do miasteczka, a na grobli widnieje tablica z napisem Sahline, co oznacza nazwę 

miasteczka. Szukamy w sklepach sandałek, zważywszy, że Karol ma tylko buty sportowe. Pytamy o 

centrum handlowe, i ktoś pokazuje palcem jakiś kilkupiętrowy budynek, wchodzimy do środka, ale 

jest to przedszkole. Jak się potem okazało, sklepów było więcej, tylko w przeciwnym kierunku, zaś po 

rozmowie z kimś na przystanku powstał pomysł, żeby pojechać do odległego o 11 km Sousse. 
 

  
 

Autobus miał zaraz przyjechać, kupujemy zieloną gumę do żucia. Wsiadamy, a właściwie zamierzamy 

wsiąść do autobusu przednimi drzwiami, ale kierowca widząc nas nie otwiera ich, otwarte są 

wyłącznie tylne. Po wejściu okazuje się, że zamontowana jest tam lada-kasa, a za nią stoi kasjer i 

sprzedaje bilety, zresztą bardzo tanie, dwa bilety kosztują około 3 zł. Autobus mimo, że przegubowy, 

zachowuje się jak minibus – szarpie i rozpędza się, kiedy tylko pojawia się rzadsza zabudowa. Z 

otwartą puszką coca-coli w ręce wzbudzamy duże zainteresowanie, choć prawdziwa przyczyna 

zaciekawienia tkwi gdzie indziej, o czym poweźmiemy wiedzę za parę godzin, w drodze powrotnej. 

Sousse – dojeżdżając do miasteczka widzimy po prawej statki wycieczkowe, drewniane, pirackie, 

jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i wreszcie szósty, brzeg morza, cały ten portowy bajzel. Jeden ze 

statków mógł być tym statkiem pirackim, którym rejs chcieliśmy zaliczyć.  

Wchodzimy na teren bazaru, nazywany chyba tak jak wszędzie w krajach arabskich medina, souk, 

pierwszy sklep z obuwiem i Karol wychodzi z niego już w ultralekkich sandałkach za 22 din., nieco za 

dużo, poza tym kilka dni później sandałki zaczną się rozpadać. Dalej kupujemy jeszcze przyprawy, 

spodenki, czapkę z daszkiem na upał z logo FC Barcelona. Na obrzeżach bazaru, przy zabytkowych 

murach, spostrzegam zbiegowisko młodzieży i kiedy koncertuję wzrok po wejściu w strefę mocno 

nasłonecznioną widzę co się dzieje – kilkunastoletni chłopiec trzyma w ręku zgiętą w dwóch 

miejscach pod kątem prostym metalową białą rurę i uderza nią z całej siły innego, wysokiego chłopca 

w głowę, który kuli się, potem stoi i płacze, a ten agresywny ucieka za mur, a za nim biegną inni, ktoś 

dorosły bierze sprawcę za rękę i zdecydowanie gdzieś prowadzi. Inni miejscowi obserwatorzy 

odrywają się od pracy i zaciekawieni patrzą. Karol zwraca uwagę na całe zdarzenie nieco później, bo 

słońce jest oślepiające po wyjściu z zacienionych uliczek. 



 

Wychodząc potem z drugiej strony bazaru, bliżej morza, widzimy zwierzątka na sprzedaż, nie tylko 

ptaszki, ale żółwiki kłębiące się na liściach sałaty, i nawet jest odruch - kupić jednego do Polski, ale 

zaraz przypomina się ta ulotka na lotnisku, ile to zwierząt celnicy przechwycili w 2005 roku – prawie 

14 tysięcy i czym taki przemyt grozi. Obok widzimy w klatce jeże przeznaczone na sprzedaż.  

 

 
 

Przy statkach zaczepia nas sprzedawca proponując wycieczkę. Po stopniowym zejściu z ceny z 75 na 

ostateczne 30 din. kupujemy rejs na dzień następny. Szukamy autobusu z powrotem. Na dworcu ruch 

olbrzymi, żadnych informacji, a my tylko z jednym słowem na ustach: Sahline. Znajdujemy nasz 

autobus z tym samym kasjerem, choć wygląda to bardziej tak, jakby to autobus znalazł nas. Dużo 

młodzieży wraca ze szkoły w wieku gimnazjalnym, nie ma miejsc wolnych, ale z boku jest takie 

podwyższenie, stopień jakby specjalnie dla Karola i tam siada, a potem na moich kolanach i mówię: 



- Karol zobacz, oni wszyscy patrzą się na nasze nogi, bo tu wszyscy mają długie spodnie. 

Jak okiem sięgnąć, w autobusie wszyscy mają nogi zakryte, a my nie. Dwóch chłopców zaczyna się z 

nas śmiać, i to z bliska, patrząc prosto na nas, ale my też się śmiejemy, tylko że bardziej, więc ta 

dwójka sobie odchodzi. A licealistki z olśniewającymi zębami uśmiechają się dalej.  Po przyjeździe do 

Sahline widzimy wiszącą głowę krowy na ulicy przed sklepem, Karol mało o nią nie zahaczył, 

natomiast nie widzimy powtórnie białej krowy stojącej wcześniej przy ulicy w miasteczku.  
 

 

Kupujemy za to kółeczko nadmuchiwane na basen, kiedy cena spada z 10 do 4 din., a potem za 

znalezioną w kieszeni monetę 2 euro taksówką do hotelu. Na basenie jest zbyt zimno na kąpiel, 

idziemy na basen wewnętrzny i tam pływamy co najmniej godzinę. Po wysuszeniu idziemy na bieżnię 

znajdując w końcu wyłącznik, Karol go znalazł. Nie udało się jednak bieżni trwale ustawić.  
 

 



Idziemy na dwór, pożyczamy tarczę i rzutki, ale nie chciały się wbijać, pożyczamy kręgle oraz piłkę. 

Gramy w piłkę nożną dość długo, za bramki służą plastikowe fotele na ogrodzie, wynik po obu 

stronach jest dwucyfrowy. Potem Karol bawi się na placu zabaw aż robi się zimno, wymyślając ciągle i 

niestrudzenie coraz to nowe historie i scenariusze zabawy, niewidzialne mury, czy też ucząc mnie 

swojej piosenki o religijnym wydźwięku.  

Wychodzimy przed kolacją na krótki spacer po przedniej części nieruchomości hotelu i na plażę, 

mając nadzieję na wejście do sąsiedniego hotelu, aby pobawić się na innym placu. Tamten teren jest 

ogrodzony wysokim murem, a na nim sterczą groźnie fragmenty rozbitych butelek, w jednym miejscu 

szkło jest mocno nadtłuczone co wskazuje na to, że w tym miejscu ktoś nieuprawniony mógł 

potencjalnie próbować wspiąć się. Sforsować taki 3-metrowy mur jest łatwo zarzucając przykładowo 

dywan, który unieszkodliwiłby ostre fragmenty. Wejście do tamtego hotelu od strony plaży jest już 

zamknięte, przez ogrodzenie widać trampolinę. 

Z kolei przed ogrodzeniem naszego hotelu rosną kaktusy z fioletowymi główkami, które chciałoby się 

zerwać na pamiątkę i kiedy dotknąłem rano główki pączka kaktusa, igiełki wbiły się tak małe i wręcz 

niewidoczne, lecz boleśnie kłujące, że jeszcze do wieczora nie wszystkie daję rady wyjąć.  

Po kolacji Karol chce od razu iść do pokoju. Przez godzinę czytam historyjki „Karolka” i schodzę na dół 

opisać ten dzień. W klubie bawią się dzieci, tańczą, może Karol pójdzie tam któregoś następnego 

dnia. Obawiam się skutków, że było mu zimno wieczorem na dworze, choć nie chciał schodzić z placu 

zabaw.  

 

 

3.05. 

Wstajemy razem o 8. Karol chce jeść. Jest zmęczony. Zaciągam zasłony, oto przyczyna zmęczenia: 

ostre słońce wpadające do wnętrza pokoju ze wschodu. Po nocnej ulewie nie ma śladu. Karol 

streszcza opowiadania przeczytane wczoraj przed zaśnięciem. Może poszukam jakiejś bajki w TV.  

Leci jakaś na kanale arabskim. Karol ogląda postacie i mówi: ja jestem tym triceratopsem. 

Po śniadaniu wychodzimy z hotelu aby zdążyć na statek piracki na 11. Okazało się, że na dworze jest 

chłodno, wracamy po bluzy. Dochodzimy pieszo do Sahline, po drodze skręcając na stację kolejową, 

gdzie chwilę wcześniej zatrzymały się jednocześnie dwa pociągi jadące w przeciwnych kierunkach. Na 



próżno jednak szukać rozkładu jazdy, przystanek jest idealnie pusty. Na ławce siedzą dwie kobiety z 

dziećmi, ale mówią tylko po francusku. Idziemy w stronę przystanku autobusowego na skróty 

uliczkami miasteczka. Pytam przechodnia o „Sousse autobus” Za chwilę podjeżdża szalony autobus. 

Karol śmieje się długo z rymu „sus autobus”. W Sousse zaglądamy najpierw na dworzec kolejowy w 

celu poszukania wskazówek, jak dojechać za parę dni do Friguia Park. Informacje napisane po arabsku 

Karol wyśmiewa jako „bebloły”. Śmieje się też później z nazwy „Amen Bank”, z zielonym logo. 

Wchodzimy na pokład statku pirackiego parę minut przed 11. Facet chce nas ponownie skasować za 

bilety. Krzyczę niemal na niego. Z punktualnością jest krucho, kwadrans opóźnienia. Nasza piracka 

łajba oddala się na szczęście niedaleko brzegu, bo zaufania do niej i do jej obsługi nie ma za grosz, a 

nawet za tę tańszą od grosza ich jednostkę monetarną. W razie czego zapewne bardziej zadbaliby o 

uratowanie małpki przyciągającej wzrok turystów, przywiązywanej do różnych elementów konstrukcji 

statku. Tylko ona wywołuje naturalną u wszystkich wesołość, wszystko inne jest sztuczne, nawet 

pokazy fakira, na rozbitym szkle, na mieczach, widać było gołym okiem naruszenia naskórka, ale nie 

okaleczenia – granice wytrzymałości młodego cyrkowca - kaskadera. Sprawdzają się obawy o 

chciwość, napiwki, sprzedawane zdjęcia. Nie dostają ode mnie ani grosza poza ceną biletu. Zjadam 

skromny lunch mimo świadomości, że nieco wcześniej kawałek surowego mięsa drobiowego ktoś na 

statku trzymał w rękach. Po wyjściu poczucie ulgi, Karolowi też podobało się średnio, skrócił sobie 

dwugodzinny rejs kwadransem drzemki na moich kolanach.  
 

 
 

Idziemy znów na bazar. Kupujemy zestaw do nurkowania, niestety jak się później okaże - dla 

dorosłego, nie będą pasować okulary; także czarną skórzaną torbę na ramię za równowartość 70 zł, o 

mało nie kupuję lampy sufitowej, sprzedawca nie zgadza się na niższą cenę. Kupujemy za to pistolet z 

laserem, orzeszki sprasowane w karmelu. 

Karol chce wracać, wypróbować sprzęt do nurkowania, znajdujemy właściwy autobus, a przed 

odjazdem jest jeszcze czas na czekoladowego loda na patyku. W Sahline idziemy kawałek pieszo, 

niepotrzebnie zresztą wcześniej wysiadając, bo późniejsza analiza kursowania autobusów nasuwa 

wniosek, że autobus zatrzymuje się przy naszym hotelu. Przy ulicy stoi facet, który pracuje w 

warsztacie i coś naprawia. Wszystko byłoby normalne, gdyby nie to, że naprawia silnik, a jest 

niewidomy. Jego palce zgrabnie się poruszają po mechanizmie, a oczy są białe, utkwione gdzieś w 



przestrzeń. Chcę zrobić zdjęcie, dwóch innych zauważa mój ruch, przerywają pracę, patrzą na nas, nie 

odważam się pstryknąć zdjęcia. Wsiadamy w taksówkę, oszukuję kierowcę na pół dinara. 

Od razu do basenu. Mimo, że okulary okazują się za duże, spędzamy w wodzie półtora godziny. Karol 

bawi się z chłopczykiem z Algierii, odkrywam jego narodowość dopiero przed wieczornym show, 

kiedy prezenter woła o odzew turystów z poszczególnych krajów: Anglików, Francuzów, Polaków, 

Tunezyjczyków i Algierczyków. Pominął rodzinę z Irlandii. 
 

 
 

O 18.30 basen jest zamykany, nie możemy się nawet przebrać spokojnie. Po kolacji chowamy się 

przed sobą w holu, szwendamy się po zakamarkach w oczekiwaniu na wieczorną zabawę. Mini - disco 

rusza o 20.30 i trwa pół godziny. Karol aktywnie uczestniczy we wszystkich tańcach. Tańce prowadzi 

dwudziestoletnia Arabka, mama Tunezyjka, tata Algierczyk. Po tańcu Karol próbuje włączyć się w 

zabawę z arabskimi dziećmi, ale jest to zbyt trudne (z Polski jest tylko bodajże 2-letni chłopczyk). W 

chwili kiedy zaczyna się wieczorny show, Karol przychodzi na kolana i zasypia, zanim zaczyna się 

pierwszy numer – Crazy Doctor. Podczas skeczu trzeciemu pacjentowi ów szalony lekarz w trakcie 

badania chyba rzeczywiście za mocno uderza w kolano, i tylko to jest naprawdę śmieszne, bo tamten 

autentycznie się aż śmieje z bólu. Zanoszę Karola do pokoju i wracam na show, który się rozkręca i 

naprawdę jest śmieszny, a kluczem do zrozumienia dobrej zabawy wszystkich, w tym przede 

wszystkim aktorów, czyli naszych animatorów, są dwie butelki wina wnoszone nieco wcześniej przez 

jedną z prezenterek na zaplecze. Przy innym numerze sprzątaczka wali inne osoby mokrą szmatą, 

chyba nie w zaplanowanej kolejności, dostaje się wszystkim, a potem kolejnemu animatorowi 

odbiera głos, więc trudna do opisania sztuczka kończy się ogólną wesołością.  

 

4.05 

Niedziela. Śpimy długo, do 8.20. Po śniadaniu przypominam sobie o nienaładowanej komórce (do 

robienia zdjęć), wracamy na pół godziny do pokoju. Robi się późno na wyjazd do zoo odległe o jakieś 

100 km, może mniej. Przypadkiem na przystanku pod hotelem zauważa nas szef kelnerów, załatwia 

nam taksówkę do Sousse za 8 din. Jednak w kasie dworcowej werdykt jest jednoznaczny – jedyny 

pociąg zatrzymujący się przy Friguia Park odjeżdża o 7.30. Jutro zoo nieczynne, więc pozostaje 



wtorek. Spodziewałem się, że każdy pociąg jadący do Tunisu zatrzymuje się na tamtej stacji. Karol jest 

nieco zawiedzony, ale nie aż tak bardzo.  
 

 
 

Postanawiamy wrócić do hotelu na basen, ale najpierw kupić okulary wodne, które Karol pożyczył 

dzień wcześniej w zamian za piłkę od algierskiego rówieśnika. Musimy znaleźć odpowiednie stoisko 

na bazarze, na którym znajdujemy się trzeci dzień z rzędu. Wchodzimy w kolejne uliczki, kupujemy 

czarny pasek dla mnie, bluzkę dla Karola (niestety później po przymierzeniu w pokoju wyszyty napis 

uwiera), okulary wodne, drewniane warcaby, miskę do kaszki, sześciokolorowy długopis. Taksówką 

wracamy do hotelu. 

 

Po basenie animatorka woła Karola do zabawy w rzutki i bawią się w grupie pół godziny, aż wreszcie 

„loser” czyli przegrany miał być wrzucony do basenu (tego zewnętrznego). Zdjęcie utrwala ten 



moment tracenia równowagi przez wrzucanego, choć tamten pociągnął inną osobę – wpadają 

obydwie. Odkrywamy letnią kawiarnię Brasserie, gdzie codziennie mamy naleśniki w ramach all 

inclusive. Potem gramy w rzutki. A że się ochładza, wracamy z powrotem na basen kryty. Siedzę na 

leżaku, a Karol bierze kółeczko, okulary i na chwilę znajduje towarzystwo, chłopcy umawiają się na 

skok do wody i przepłynięcie całego basenu, nigdy nie widziałem, żeby tak w wodzie zasuwał, ze 

znacznie większą motywacją niż wcześniej, kiedy razem ze mną ścigał się o naszą zieloną piłkę. 

Karolowi podoba się mini – disco, z niecierpliwością czeka na wieczorne tańce. Woła mnie i połowę  

piosenek wykonuję z nim i innymi dziećmi, na przykład: A Ram Zam Zam, Chicken. 

 

 

5.05. 

Po śniadaniu wypada gdzieś wybrać się, a zatem na wycieczkę do Monastiru.  

 



Dotąd myślałem, że to miasto jest w zasięgu spaceru, a faktycznie odległe o kilkanaście kilometrów. 

Idziemy na plażę, nadbrzeżne skały wyrastają dramatycznie ponad wodę. Wchodzimy na skały, na 

szczycie jesteśmy o krok od przepaści.  

 
 

Potem drugie urwisko, ale skoro niebezpieczna wysokość nie jest zabawna, idziemy na miasto. W 

małej kawiarence zamawiamy croissanta i kawę latte, ale w braku jakichkolwiek miejsc siedzących 

siadamy na zewnątrz, na ulicy, obserwując i obgadując miejscowych – pielęgniarki z pobliskiego 

szpitala i lekarza mającego na swych butach ślady krwi swoich chorych, może zmarłych pacjentów. 

Potem wstajemy i podążamy za bryczką z białym koniem i dochodzimy do mediny, gdzie kupujemy  

flet, przyprawy oraz nieoczekiwanie - dużą jasnobrązową skórzaną torbę za równowartość 80 zł, mam 

więc już dwie skórzane torby, których zakupu nie planowałem.  
 

 



Szukamy jednak kamizelki dla Karola na basen. Nie ma. Idziemy na dworzec. Pozostaje przecież sklep 

w Sahline, gdzie są wszystkie basenowe gadżety. Pociąg dopiero co odjechał, następny za niecałą 

godzinę. Idziemy na kawę i 3 ciasteczka.  
 

 
 

Bilet kolejowy kosztuje tyle co kot napłakał: z monety 1 din kasjer wydaje resztę, więc podróż 

kosztuje około złotówki. Za to jesteśmy skontrolowani dwa razy – pierwszy od razu przy wejściu na 

peron.  
 

 

W Sahline kupujemy kamizelkę za 6 din, a nie za 20-25, jaka była pierwsza propozycja. Do tego 

kręcąca się głowa Spiderman oraz piłkę świecącą po uderzeniu. Docieramy pieszo do hotelu 

wybierając krótszą drogę. Lunch właśnie się skończył, bierzemy naleśniki w Brasserie. Idziemy na 



basen kryty przetestować nową kamizelkę. Efekt jest pozytywny. Karol skacze bezpiecznie w głęboką 

wodę, bawimy się piłką, goniąc ją na przemian. Po basenie trzeba coś ze sobą zrobić. Spacerujemy 

dookoła hotelu, proponuję zabawę, żeby znaleźć jakąś monetę wokół pustych już o tej porze leżaków. 

Szansa jest dość duża, ale monet nie ma. Mówię, że może to być jakaś błyskotka, coś cennego. 

Obchodzimy teren wokół ogrodzenia i znajdujemy w różnych miejscach dwa jajka, a po powrocie do 

leżaków… srebrny łańcuszek i bransoletę skórzaną z wygrawerowanym arabskim imieniem na 

srebrnej blaszce. Zatrzymujemy skarby dla siebie. Oddanie ich na recepcję oznaczałoby w sumie 

przejście w inne równie niepowołane ręce. Potem idziemy na chwilę do pokoju i na kolację – Karol 

zjada tylko trochę grzanek – oraz na mini – disco, już trzeci raz. Po zakończeniu Karol wabi do siebie 

inne dzieci swoimi zabawkami. Potem, przed zaśnięciem czytamy nowe opowiadania.  

 

6.05. 

Friguia Park. Budzimy się o 6.40, zbiegamy na śniadanie, bierzemy na wynos trochę croissantów, 

ciasteczek, daktyli. Taksówka zabiera nas do Sousse na pociąg odjeżdżający do Tunisu o 7.30. 

Dyskusja w kasie polega na tym, czy i o której jest powrotny i czy kupować bilet powrotny na ten 

pociąg, podobno się opłaca, jest zniżka do parku, za to trzeba czekać tam na pociąg popołudniowy. 

Kupuję powrotny na 17.00. Pociąg jest zatłoczony. Pan ustępuje nam miejsca, jestem bardzo 

zadowolony, bo możemy jeszcze chwilę podrzemać. Po 45 min. wysiadamy w szczerym polu. Z nami 

wysiada czworo młodych Polaków, z którymi układamy plan ewentualnego wcześniejszego powrotu 

taksówką do Sousse w godzinach południowych. 
 

 

Do parku jest zaledwie kilka minut pieszo, właściwie sąsiaduje z linią kolejową. Na otwarcie czekamy 

40 min. podziwiając roślinność i zaglądając za mur. Na parking przyjeżdżają autokary, wchodzimy o 

równej godzinie. Karol od razu chce iść do delfinów, nie wiemy o tym, że do delfinarium jest osobne 

wejście i trzeba kupić odrębne bilety. Zwiedzamy uliczki i oglądamy zwierzęta, łącznie we Friguia Park 

jest 50 gatunków, czyli nie za wiele, całe zoo można obejrzeć w dwie godziny. Na godzinę 11 

biegniemy z opóźnieniem na pierwszy sea lions show. Początkowo tłumacząc używam zwrotu „lwy 

morskie”, a są to po prostu foki. Licznie zgromadzeni widzowie raz po raz biją brawa. Foka podaje 



rękę na powitanie, macha widzom, siada za swoją barierką, skacze mocno w górę do balonika, chodzi 

na rękach. Po występie tworzy się liczna kolejka do zdjęć z foką.  
 

 
 

My oddalamy się i szukamy według planu zoo miejsca delfinów, docieramy jednak do wielbłądów. 

Pracownik zoo mówi nam, że występ delfinów zaczyna się o 12, czyli za 15 min. i żebyśmy się 

pospieszyli. Biegniemy w końcu, wychodzimy na zewnątrz, kupujemy bilety za 60 zł i pędzimy do 

sąsiedniego delfinarium. Jeszcze w Polsce byłem zainteresowany możliwością pływania z delfinami. 

Pływanie z delfinami odbywa się zaraz po występach, chęć pływania należy zgłosić 24 h wcześniej na 

infolinii (+216 26 555 255), jednak nie chciałem ryzykować – woda na zewnątrz jest jeszcze zimna. 
 

 



Delfiny są bardzo atrakcyjne wizualnie, pływając pod taflą wody zostawiają niepokojący podwodny 

czarny cień. Do występu jest przygotowany tylko jeden delfin.  
 

 

Treser tuż przed występem nieoczekiwanie zrywa się do biegu, a podwodny cień za nim. Rozumiem, 

że jest to ostateczna próba, czy delfin jest gotów. W palącym słońcu zaczyna się występ. Ssak 

wykonuje wszystkie sztuczki, prawie wszystkie. Nie udaje się pchanie łódki z dwojgiem dzieci 

turystów (pewnie Rosjanie sporo za to zapłacili, ale się rozczarowali), bo z trzech prób, delfin pcha 

łódkę tylko raz. Poza tym delfin skacze w górę do piłki. Piłek jest zawieszonych w sumie cztery, 

domyślam się, że w atrakcyjniejszych spektaklach występują symetrycznie cztery sztuki. Delfin skacze 

przez obręcz, współpracuje pod wodą z trenerem, który nagle wyskakuje z wody w górę. Brawa. 

Wracamy do zoo, zapada decyzja, że zostajemy na miejscu do popołudniowego pociągu. 
 

 



Przed nami idzie pracownik zoo, który wyjmuje z krzaków drewnianą tablicę kierującą turystów do 

kangurów i kieruje kilkuosobową grupę do wewnątrz ogrodzenia, za dinara. Wszyscy wchodzą, 

zwierzęta są małe. Każdy otrzymuje kawałek bagietki, pracownik bardzo oszczędnie ją wydziela, 

zapewne bagietka to jego business. Turyści robią zdjęcia, my też. Karol karmi kangurka oderwanym 

fragmentem pieczywa i cofa się, kiedy ten domaga się reszty, wtedy kangur wyciąga łapkę po 

jedzenie, zadrapuje Karola. Zwierzątko nie ma złych zamiarów, tylko chce jedzenia. Idziemy na 

następny pokaz foki, tym razem ludzi jest mało, zajmujemy wysoko miejsca widzimy wszystko 

dokładnie. Wydaje się, że pokaz różni się nieco od poprzedniego. Ostatni pokaz o 15 też zaliczamy.  
 

 

 

 

 



Idziemy na plac zabaw o tyle nietypowy, że wszystkie atrakcje są zrobione z niepomalowanego 

drewna, zbieramy różne przedmioty potrzebne do zrobienia pułapek – drut, sznurek, gwóźdź, 

listewki, ale pułapki nie zostały jednak zrobione, nie udało się też strzelanie z procy wziętej z Polski.  
 

 

Idziemy na kawę do restauracji, gdzie malujemy ludzika 6-kolorowym długopisem, po pół godzinie 

grzecznie nas wypraszają, lokal zamykano. Idziemy do wielbłądów. Mam świadomość, że przejażdżka 

na nich jest dla nas w Tunezji obowiązkowa, a zaliczenie jej dziś pozwoli na odhaczenie 

zrealizowanego obowiązku. Część wielbłądów jest osiodłana. Zostało niewiele wymienionych 

pieniędzy, więc nie liczę na przejażdżkę, dopóki nie zapytam o cenę, ale jest zaskakująco niska, 6 zł. 

Bierzemy jedynego białego wielbłąda i jedziemy razem z Karolem około 10 minut.  

 

Po drodze mijamy pawie, emu, indyki. Niedaleko przebiega autostrada. Przewodnik może i chciał 

napiwek, ale nie miał okazji i pretekstu, aby się go domagać. Napiwków chcieli za to inni pracownicy 



zoo, którzy zaczynają wpuszczać turystów za ogrodzenia, albo wypuszczają zwierzęta z klatek na 

uliczki spacerowe. Początkowo wydaje się że uciekła im koza, ale potem okazuje się, że także emu 

jest tak łagodne, że turyści go otaczają. Wchodzimy do żyraf i Karol podaje żyrafie gałązkę do buzi.  
 

 
 

Pół godziny przed piątą jesteśmy już na opuszczonym peronie, aby nie przegapić jedynego pociągu 

powrotnego. Na ławce siedzi para podróżnych. On śpiewa coś na głos. Na drugiej ławce czytamy w 

całości książeczkę „Koszmarny Karolek pisze list”, a pociąg i tak nie przyjeżdża.  
 

 
 

Spacerujemy, z tyłu peronu leży przewrócony płot z pustych wewnątrz pustaków. W cieniu jest 

zimno, w słońcu jeszcze gorąco. Przypiekło nam dziś kolana, ręce, nos. Inna para pasażerów z Europy 

mówi nam, że pociąg jadąc w przeciwnym kierunku miał dziesięć minut opóźnienia, więc może i nasz 



się nieco opóźni. To nas trochę uspokaja, czekamy dalej. W końcu wjeżdża, ale nie na oczekiwany tor, 

tylko sąsiedni, nerwowo dobiegamy i już jedziemy, jakimś cudem znajdują się wolne dwa miejsca 

obok siebie. Tego dnia Karolowi rozwaliły się nowe sandałki, po powrocie do Sousse w pierwszym 

sklepie obuwniczym kupujemy nowe, czarne. Kiedy młoda sprzedawczyni w chuście dowiedziała się, 

że jest piękna, usztywniła się. Targuję cenę małej torebki miejscowych chipsów ziemniaczanych. 

Wracamy taxi do hotelu. Po kolacji kąpiel, mini-disco, a przed wieczorem tunezyjskim (taniec 

brzucha, taniec z 5 wazonami na głowie, itd.), Karol zasypia, nie doczekując losowania nagród w 

Tomboli.  

 

 

7.05. 

Ostatni dzień pobytu zaplanowany jest tak, aby odpocząć na miejscu. Po wczorajszym dniu sen trwał 

dłuuuugo. Po śniadaniu idziemy na basen kryty. W sumie na tym zewnętrznym nie kąpaliśmy się 

wcale. Nie ma jeszcze nikogo. Karol wymyśla wiele korzystnych dla niego zasad dotyczących zabaw 

zieloną piłką: 1) Nie wolno piłki Karolowi zabierać 2) Nie wolno po piłkę wychodzić poza basen; i 

jeszcze kilka innych, ciągle zmienianych, w zależności od potrzeby chwili, np. 3) Przegrywa ten, kto 

dopłynie do piłki pierwszy. Chwilę później na basenie jest już więcej dzieci, w tym Francuzka z Metz. 

Proponuję wspólną zabawę - odbijanie piłki w basenie, wszyscy się ochoczo godzą i bawią, do czasu 

kiedy najstarszy chłopiec zmienia zabawę w ten sposób, że kopie piłkę z wyskoku do basenu. 

Potem jest lunch i gra piłeczką golfową zespołowo, ale Karol nie chce grać. Słońce silnie operuje, 

biegnę do pokoju po czapkę z daszkiem. Wybieramy się na przejeżdżę rowerami do hotelu Sahara. W 

trakcie dobiegania do powozu konnego z Rosjanami gubię guzik od spodenek. Jest to dowód na to, że 

jeśli ktoś coś znajduje, inny musi zgubić (vide: łańcuszek). Nie chciało się wracać do hotelu, szukamy 

skutecznie czegoś pozwalającego związać spodnie, odpowiedni kawałek drutu znajduje Karol.  

Wypożyczamy odpowiedni rower na pół godziny, objeżdżamy wszystkie alejki. Potem idziemy pieszo 

na nieczynny tor gokartowy, w sklepie na stacji benzynowej kupujemy słodycze za resztę pieniędzy, 

wszystkie wybiera Karol. Wracamy do pokoju, odpoczywamy godzinę. Piękna pogoda, zbliża się 

wieczór. Proponuję spacer do pobliskiego hotelu Tropicana. Jest tam mały placyk zabaw, pod 

huśtawkami ziemia niewydeptana, pod zjeżdżalnią nierozsypana na boki kupka piasku. Oto dowód, że 



żadne dzieci tu nie przychodzą. Hotel ładniejszy niż nasz, ale mało atrakcji dla dzieci. Wracając 

skręcamy do nieczynnej posiadłości, hotelu, strach było wejść poza ogrodzenie. W oddali widnieje 

budynek z zapaloną żarówką – jedyny ślad życia, a na uliczce – porozrzucane puste plastikowe 

butelki, liście. Mogą tam być psy do pilnowania albo psy dzikie.   
 

 
 

Tak dobiega wieczór i czas na kolację – ostatni posiłek. Idziemy zaraz na salę występów, gdzie gonimy 

się przez pół godziny między stolikami, krzesłami i za sceną, gdzie panuje bałagan. Karol ustawia 

krzesła tak, żebym mu nie mógł skutecznie uciec.  
 

 

Przychodzą inne dzieci, biegnę do pokoju po pistolet z laserem, każde dziecko chce go wziąć do ręki, 

Karol jest w centrum zainteresowania. Wtedy właśnie bardzo go zaczyna lubić starszy chłopczyk z 



Francji, kilka razy podchodzi do mnie i pyta o wiek, imię Karola i że on sam może zostać na sali do 23. 

Przynoszę Spidermana i piłkę świecącą. Rozpoczyna się ostatnie mini-disco, a potem dzieci bawią się 

dalej, lecz zostają poproszone o ustąpienie miejsca dla tańców dorosłych, jest też humor wieczoru – 

wybory miss spośród Angielki, Francuzki, Polki i Białorusinki.  
 

 

 

 

8.05. 

Dzwoni budzik w środku nocy, Karol budzi się i schodzi pieszo, bo mam teraz już dwie torby. O 

trzeciej rano autokar zabiera nas spod hotelu na lotnisko. Noc jest ciepła. Kładziemy się na tylnych 

siedzeniach autobusu i zasypiamy, ktoś na lotnisku zauważa, że w luku autobusu pozostały 2 torby 

więc nas znajdują i budzą. Po odprawie wchodzimy do sklepu, zostało nam 3 dinary. Karol dokonuje 

wyboru między kupnem słodyczy a ozdobnym pokrowcem na poduszkę, z wyhaftowanym 

wielbłądem. Zajmujemy siedzenia 10A i 10B i zasypiamy dopóki samolot nie podchodzi do lądowania. 

W Katowicach jest 12 stopni. Jemy hot-doga i wsiadamy w autobus. Pytam Karola czy chce dziś 

wracać do mamy, odpowiada, że trochę tęskni (minęło łącznie 11 dni), ale nie chce. Jedziemy do 

mnie i odpoczywamy, gramy. 

 

 

  

 

 



 



 

 

BAJKA O DINOZAURZE 

 

 

Opowieść dzieje się w czasach, kiedy Ziemię zamieszkiwały dinozaury i z racji tego, że było to dawno, 

dawno temu, język jakim można opisać ich świat doznaje wielu ograniczeń, choćby z tego względu, że 

nie sposób porównać nieomal niczego z tamtego świata do współcześnie istniejącego świata, o jakim 

mamy wyobrażenie funkcjonując w nim na co dzień i jego istnienie przyjmując za pewnik. Dość 

powiedzieć, że nie można napisać, że dinozaury były tak ogromne, że ludzie wyglądali przy nich jak 

pudełka zapałek, bo wtedy żadnych zapałek nie było, ludzi nawet nie było, ani nie było też 

sweterków, którymi mogły się przyodziać małe dinozaury, kiedy było im zimno, a brak takiego 

ubranka stał się kluczowym zagadnieniem tej zwykłej historii, która się zdarzyła i nic tego już nie 

zmieni.  

Tata dinozaur zaproponował, że korzystając z wolnego czasu pokaże swojemu synowi największą w 

okolicy górę. Góra była ogromna, tak wielka, że jej szczyt u podnóża nie był widoczny, więc decydując 

się na wejście musieli być wypoczęci i najedzeni, gdyż nie mieli pewności, czy w okolicy znajdą 

cokolwiek do upolowania. Mały dinozaur, a można by go nazwać Karol, ochoczo wspinał się w górę, 

bo nie stronił od wszelkiej przygody. Wkrótce okazało się jak trudna jest wspinaczka, za to nagrodą 

był coraz piękniejszy widok okolicznych gór i poczucie, że jest się coraz wyżej i niektóre inne góry w 

okolicy wydawały się niewielkimi wzniesieniami. Spotkali po drodze nieznane im dotąd gatunki 

pełzających stonóg, lecz uczucie nasycenia po porannym skutecznym polowaniu nie podsunęło 

pomysłu ich zjedzenia. Skosztowali za to nieco resztek śniegu zalegającego zbocza.  

W miarę wspinania było coraz zimniej. Tata zapytał dino-Karola, czy nie sporządzić dla niego 

przyodziewku z kory drzew, ale dinuś odmówił, twierdząc, że nie jest mu zimno, zresztą jego 

nieustanny ruch spowodowany ciekawością wszystkiego dookoła sugerował, że będąc w ruchu jest 

mu cieplej. Będąc blisko szczytu przechodzili nad przepaścią, Karol strącił wtedy łapą płaski głaz i 

uważnie obserwował, jak ten spada setki metrów w dół, odbijając się od krawędzi z hukiem, aż w 

końcu odbity od skały gwałtownie zmienia kierunek i wówczas traci go już z pola widzenia, ale jeszcze 

słuchać dwa suche uderzenia, aż wreszcie kamień umilkł. Było to nowe doświadczenie, którego Karol 

jeszcze nigdy nie zaznał, dlatego chciał strącać kolejne kamienie.  

W ten sposób doszli na sam szczyt góry, który sam w sobie nie był aż tak atrakcyjny, jak sama 

wspinaczka i to, czego można było po drodze doświadczyć. Na rozległym płaskim terenie wszystko 

wydawało się odległe, inne góry zasnute były z tej odległości mgłą i mało widoczne, tak więc oba 

dinozaury myślały o trudnym powrocie w dół.  

Wybrały inną drogę powrotną, co okazało się bardzo interesujące, bo trafili do niedostępnej gęstwiny 

połamanego lasu, gdzie piętrzyły się płaskie skały, jakby równo pocięte i nieco poprzekrzywiane, 

jakby jakaś ogromna siła trzęsienia ziemi na nowo te bloki skalne poukładała, w zagłębieniach zionęły 

czeluścią czarne tunele, Karol zapytał, czy mieszkają tam wilki, jego ulubiony smaczny kąsek, niestety 



rzadko można było go upolować i zjeść, bo szczwane to były zwierzęta i wychodziły głównie nocą, 

kiedy tata z Karolem i inne dinozaury już spały. Tata dinozaur odpowiedział, że mieszka tam sto 

wilków. Nie znaczy to, że było ich tam naprawdę sto, tylko że tata miał taką nadzieję, bo bardzo lubił 

taką przekąskę i odpowiedź była wyrazem nadziei, że taka zdobycz się jeszcze długo nie skończy.  

Dwa dni po powrocie Karol zaczął w nocy gorączkować. Dinozaurowa mama stwierdziła z wyrzutem, 

że Karol jest za mały na takie wyprawy, w górach jest zbyt surowy klimat, że jadł śnieg, że zima 

jeszcze się nie skończyła na dobre i robiła z tego powodu ciągłe wymówki, twierdząc, że Karol musi 

teraz siedzieć siedem dni w jaskini na posłaniu z trzciny i nie wychodzić, dopóki gorączka nie minie. 

Tata dinozaur obserwował syna i widząc, że wcale tak chory nie jest, wcale nie żałował, że zabrał go w 

góry. Przecież proponował mu założenie na grzbiet czegoś, co osłoniłoby go od smagającego wiatru. 

Zresztą aż tak zimno wtedy nie było. A infekcje łapie się znikąd. Tak rozmyślając postanowił, że będzie 

za to w ciągu tych siedmiu dni tak długo towarzyszył synowi, jak to będzie możliwe, bo przecież miał 

także swoje obowiązki, jak polowanie co drugi dzień i obchody terytorium i zaznaczanie obecności, 

aby uchronić przed agresją innych gatunków. Siedząc tak przy Karolu, który zasypiał, czytał mu bajki o 

innych dinozaurach, na przykład o nieśmiałym dinozaurze Franku, który bał się ośmieszyć, kiedy 

przyszedł dzień Festiwalu Ryku Dinozaurów.   

I kiedy jego syn zasnął, tata dinozaur postanowił, że wykorzysta ten czas na napisanie własnej bajki, 

którą jego Karol może polubi. Przeczytał kilka innych bajek, aby poznać ich istotę. Zazwyczaj mówiły 

one, że nie trzeba się poddawać, albo że uczciwość wynagradza, więc nie istniały jakieś konkretne 

reguły, bajka ma być nieskomplikowana, tylko żeby było jakieś pouczenie na końcu takiej historyjki. 

Pozornie proste, ale trzeba wymyśleć temat tej historyjki i ów morał. Może więc, jak z niepowodzenia 

osiągnąć sukces? Niepowodzenie - to przeziębienie Karola, a sukces? Hmmm, im tata dłużej myślał, 

tym bardziej miał jakieś wyobrażenie o przyszłym sukcesie, choć trudno mu było wyrazić je słowami. 

Takim sukcesem mogło być na przykład napisanie własnej bajki, pierwszej a może nie ostatniej, która 

nigdy by nie powstała, gdyby jego syn na krótko nie zachorował i która może ucieszy Karola, kiedy się 

obudzi jutro, w niedzielę rano, a tata mu ją wtedy przeczyta. 
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