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25.06.2014 

Nagromadziło się ważnych wydarzeń, oj, wiele. Karol wie, że tego dnia idzie do przedszkola po raz 

ostatni. Że zostanie odebrany przez tatę tuż po obiedzie. I tak się dzieje. Przychodzę na godzinę 

12.10, a Karol jest już po obiedzie. Przynoszę dwie róże dla pań. Karol je bierze trzymając pączkami ku 

górze i idzie do ostatniego pokoju i choć przemykam boso, z daleka widać tylko, że stoi przy swoich 

paniach.  

- Będziesz nas odwiedzał, Karol ? – pyta jedna z nich. 

Odpowiedzi nie ma, bo jest oczywista, jest tylko pośpiech, bo musimy zdążyć na Polski Bus, który 

Karol oglądał nieraz, a dziś będzie jechał nim po raz pierwszy. 

 

 
 

W ręce mam tylko jedną niedużą torbę i ona musi wystarczyć na całą podróż. Druga, większa, z 

Tunezji, będzie w skrytce w Hostelu Babel we Wrocławiu. Wsiadamy do czerwonego piętrowego 

autobusu, z czerwonymi siedzeniami, wyciągam książki o Koszmarnym Karolku, czytam jedną z 

opowieści, coś podjadamy. Karol zapina pas i kilkakrotnie do tego mnie zachęca. We Wrocławiu 

podchodzi pan i nas wita, po chwili wsiadamy do samochodu p. Surmy i jedziemy w kierunku lotniska. 

Mówię, że chciałbym zjeść jakiś ostatni domowy obiad. Przystajemy przy restauracji, gdzie zamawiam 

dla Karola kotlet schabowy, a sobie placek po węgiersku. Karol zjada kotlet w całości, pyszne 

jedzenie, a goście omawiają ze mną sprawy służbowe. Robi się późno, czas na dalszą drogę, są korki, 

dojeżdżamy mniej niż 2 godz. przed odlotem, ale samolot jest opóźniony 40 minut. Zajmujemy 

miejsca, siedzimy sami na trzech miejscach. W chwili startu samolotu puszczamy ponad siedzeniami 

papierowy samolocik i udajemy, że to nie my. Jest wesoło. Mówię Karolowi, żeby powtarzał za mną: 

- Ja, Karol  – będą mi się trzęsły spodnie - ze strachu - kiedy będę wjeżdżał - na wieżę Eiffla. 



Ale Karol powtarza owszem, ale odwrotnie, że nie będą mu się spodnie trzęsły, więc wielokrotnie 

powtarzamy te słowa w różnych wariantach. Mamy atak śmiechu. Próbuję pocałować Karola w buzię, 

komentując to słowami z niedawno oglądanej bajki Rio 2: „to się nie zmywa”. 

 Karol z kolei komentuje: 

- Teraz jest fajnie, podróż samolotem, przedtem była taka nuda. 

Wysiadamy w porcie lotniczym Beauvais-Tillé, jest tuż przed dziesiątą wieczór, jasno, ciepło i 

słonecznie. Szukamy taksówki albo autobusu do hotelu (8 km). Co dziesięć minut odjeżdżają autobusy 

do Paryża, do którego jest 90 km. Przez chwilę żałuję, że nie będziemy w stolicy jeszcze tego 

wieczoru. Na przystanku stoi dwójka Polaków. Proponuję wspólną taksówkę, skoro jadą w naszym 

kierunku, zgadzają się. Ale podjeżdża autobus. Zajmujemy miejsca, przed nami siedzi rodzina z 

Hiszpanii, jadą do innego hotelu tranzytowego, Karol natychmiast zagaduje ich 4-letnią córeczkę, 

która trzyma w ręce księżniczkę kupioną w Disneylandzie. Oni wracają z lotniska Orly jutro już do 

domu, a my dopiero na podbój. Polacy obok wołają, że mijamy nasz hotel.  

 

 
 

Wysiadamy tuż pod Premiere Classe. Lecz nie da się wejść do środka, dookoła ogrodzenie, brama 

zamknięta. Idziemy na  tyły, jest wejście od strony pól. Wchodzimy do środka, dziwny jakiś ten hotel, 

hol jest malutki jak przedsionek, w którym stoją tylko automaty na napoje. Ani śladu recepcji, a dalej 

nie da się wejść. Wychodzimy na dwór skonsternowani, podchodzi mężczyzna o mało europejskim 

wyglądzie i mówi, że do urządzenia zamontowanego w ścianie budynku podobnego do bankomatu 

należy wsunąć kartę płatniczą i podać numer rezerwacji. Na szczęście numer zapisałem, nie mógłbym 

go teraz odpisać z komórki, brak sieci. Automat wskazuje moje nazwisko i kwotę do zapłaty. 

Wyskakuje papierowa karta z czarnym paskiem i jest to zarazem klucz do pokoju 29, ostatniego na II 

piętrze, od ulicy. Pokój kubaturowy z podwójnym łóżkiem i jeszcze trzecim w poprzek na górze. Poza 

tym niewiele miejsca, łazienka jakby odlana z jednej wielkiej części białego plastiku. Karol nie chce, 

nie ma siły iść do KFC, które jest po drugiej stronie ulicy. Czytam „Koszmarny Karolek i Bestia Boiska” 

do snu. 

 



26.06.2014 

Rano na zewnątrz jest oślepiające słońce. Karol chce iść do KFC, twierdząc, że tam jeszcze ze mną nie 

był, ale okazuje się nie jest to takie proste, trzeba znaleźć odpowiedni chodnik i obejście, ale 

restauracja i tak nieczynna, jest dopiero 9.30. Idziemy do Carrefour. Kupujemy 10-ciopak croissantów 

i jemy na ławce. Wsiadamy zaraz do autobusu nr 3 do centrum miasteczka Beauvais. Głos z głośnika 

zapowiada kolejne przystanki. Powtarzam to na głos. Starsze panie z przodu śmieją się, słysząc 

francuski bełkot. Nie wysiedliśmy na właściwym przystanku. Nie ma kogo zapytać o dworzec 

kolejowy. Robotnik w ogrodniczkach tnący krzewy na skraju parku wskazuje kierunek i pokazuje 20 

minut na zegarku. Damy radę. Ale dworzec jest już za siedem minut marszu. Jak można się pomylić aż 

tak bardzo? Dziwne. Do pociągu pół godziny. Świetnie, obok są dwie kawiarnie, idziemy na mikro-

kawkę, jej wielkość rozśmiesza. Boże, żeby zawsze tak się czuć ! Mieć pół godziny na poranną kawę i 

jeszcze mieć powód do śmiechu !  

 

 
 

Wsiadamy w pociąg do Paryża, jest znakomicie, jemy i żartujemy. Podchodzi konduktor, Karol daje 

swój bilet, ja swój. Mundurowy okazuje spore zadowolenie. Rysujemy długopisem na kolanie twarz, 

trupią czaszkę, motocykl. 

Dojeżdżamy do Paris Nord. Teraz przesiadka do kolejki RER, B, wysiadamy tuż przy Notre Dame. Przy 

wyjściu z tunelu do windy bramka zatrzaskuje się i odcina Karola. Podchodzi dziewczyna i kartą 

wypuszcza go. Pod katedrą Francuzka robi nam dwa zdjęcia i idziemy dalej. Pytam przechodnia, ile 

jest do Wieży Eiffla, coś mamrocze o dwóch godzinach. W porządku, idziemy pieszo wzdłuż Sekwany, 

jest wspaniała pogoda, nie dłuży się, bo ciągle wyłania się coś atrakcyjnego – mosty z kłódkami. 

Rozważam zakup kłódki aby ją przymocować, ale po pierwsze – są one wszędzie na straganach 

jednakowe, po drugie – nie ma czym trwale zapisać naszych imion. Po rzece pływają ciągle 

zmieniające się łodzie. Dochodzimy po dwóch godzinach w pobliże Wieży, wyłania się ponad dachami 

wysokich kamienic. 

Dochodzimy do pierwszej kolejki ludzi, jest długa, zbyt długa jak na panujący upał i nasze zmęczenie. 

Idziemy do innej, decydując się na wejście pieszo na środkowy poziom. Także z tej rezygnujemy.  



 
 

Trzecia kolejka jest właściwa, nie więcej niż kwadrans i mamy bilety wstępu, idziemy pieszo, wchodzi 

się świetnie, Karol z entuzjazmem pędzi naprzód. Na poziomie środkowym przypomina sobie miejsce, 

gdzie murzynka przed 3 laty przytrzasnęła mu palce, nawet ja nie pamiętałem, które to były drzwi. 

Idziemy do następnej kolejki do wejścia do windy, trzeba czekać 40 minut i jesteśmy na samej górze. 

Jesteśmy na dachu miasta, przed nami wokół panorama Paryża. W momencie powstania była to 

najwyższa wieża na świecie.  

 

 
 

Zjeżdżamy w dół. Robimy zdjęcia. Pod wieżą pozuje niezwykła modelka w stroju panny młodej. Robię 

jedno z najlepszych zdjęć. Obok jest karuzela. Możemy się przejechać. Wkoło nas kręcą się świetne 

widoki. Dalej stoi kolorowe pianino, gramy na nim. Chcemy iść na statek.  



 
 

Zamawiamy wielkiego hot-doga, ale przypala się bagietka, facet w budzie wymienia tylko pieczywo 

na nowe. Z kawą i czekoladą z automatu w ostatniej chwili wbiegamy na statek. Ma przepłynąć w 

ciągu pół godziny poza Katedrę Notre Dame i drugą odnogą rzeki zawrócić.  

 

 
 

Płyniemy więc poniekąd z powrotem w stronę Katedry. Oczywiście ze statku widoki są zupełnie inne, 

wspaniałe. Każdy na statku ma słuchawkę z 8 numerami. 1 – język francuski, 2 – angielski, i tak dalej, 

pod nr 8 jest język polski. Karol słucha uważnie prezentera. Jakaś anegdota mówi, że ktoś rzucił się z 

Wieży Eiffla, ale zmarł po drodze ze strachu, co wykazała późniejsza sekcja zwłok. Na Wieży też ponoć 

skutecznie leczyło się depresję i koklusz. Ktoś sprzedał ponoć 5 tys. ton żelaza z Wieży i zniknął. Nic 



nowego, w Polsce po wojnie jakiś rolnik kupił Kolumnę Zygmunta. Karol z nudów robi terefere na 

nosie odpoczywającym na brzegu Sekwany, ale jest zbyt daleko, aby to dostrzegli.  

 

 
 

Tak dobiegł wieczór. Musimy dojść do metra. Zrywa się silny wiatr i pierwsze krople. Dobiegamy do 

stacji kolei RER, mamy już bilet, ale jeszcze musimy wsiąść w metro, a potem w RER i 40 minut na 

miejsce. Wyświetlacz w pociągu pokazuje kolejne stacje. Wysiadamy. Do hotelu ma być bardzo blisko 

i w sumie jest, choć idziemy nieco nadkładając drogi, przez miasteczko. Pokój jest tym razem duży i 

komfortowy. Zasypiamy jednocześnie. 

 

 
 

 



 
 

 

27.06.2014  

 „Chyba się posikam ze strachu!” – to jedno z pierwszych spostrzeżeń Karola na górskiej kolejce, ale 

zanim do niego dojdzie, musimy się obkupić w sklepiku w pobliżu hotelu w croissanty, gofry i napoje 

na cały dzień. Dojeżdżamy dwie stacje i przed 10.00 wraz z ciągnącymi zewsząd ludźmi jesteśmy pod 

wejściem do bajkowego Disneylandu z różowym pałacem na końcu głównej drogi. Coś pięknego. 

Kupujemy bilety od razu na 2 dni za 265 euro.  

 

 
 

Za 5 dziesiąta jesteśmy pod Frontierland, dopytujemy młodych Anglików o szczegóły. Otwierają 

gigantyczną drewnianą bramę i setki, może tysiące ludzi biegnie do poszczególnych atrakcji. Za 



tłumem zdążamy do Big Thunder Mountain. Oczekiwanie trwa pewnie ponad pół godziny, kolejka 

ciągnie się niekończącymi się nawrotami i wreszcie schodzi schodami w dół do ponumerowanych 

stanowisk do wsiadania.  
 

 
 

Zajmujemy miejsce w wagoniku, po mniej niż 10 sekundach sekundach zjeżdżamy w ciemny tunel, 

który prowadzi najpierw pod wodą, a potem wjeżdża na wyspę z jasnobrązowymi Górami Skalistymi, 

w górę powoli, w dół z zawrotną szybkością, aby znów wjechać na okolice szczytów, widać kowbojski 

domek z suszącymi się kalesonami, i znowu przyspieszenie i przeciążenia. 

- Największy koszmar człowieka ! – krzyczę po zatrzymaniu. 

- Bijemy brawo !  

Czad. Ciekawe czemu tylko jedna noga mi się trzęsła. 
 

 



Idziemy pod dom z Psychozy Hitchococka Phantom Manor. Spora grupa wchodzi do pomieszczenia 

bez okien, drzwi się zamykają, świece i stare lustra robią nastrój i nagle cały pokój zjeżdża w dół, 

obrazy się wydłużają pokazując poniżej nowe fragmenty niepokojących postaci i scen. Na dole ktoś 

krzyknął i nagle wszyscy przeraźliwie wrzeszczą z całych sił, bo robi się całkowita ciemność. Karol też 

wrzeszczy, ale nie słyszę go, mimo, że trzymam go na rękach, tak było głośno. Potem już wagonik 

wozi nas spokojnie po mrocznej, lecz pełnej czarnego humoru krainie truposzów, dance macabre, i 

gry na czaszkach.  

- Nie widziałem nic lepszego od tego parku ! – woła Karol z entuzjazmem i nie dziwię się. 

 
 

Potem idziemy na statek Riverboat. Płynie dookoła skalistej wyspy, po której właśnie odbyliśmy 

szaloną przejażdżkę kolejką. To stosunkowo najnudniejsze, choć parowiec jest wspaniały, 

rekonstrukcja amerykańskich statków rzecznych. Na brzegu stoi autentyczny drewniany domek 

nadwodny z krzywym kominem i urządzeniami rzecznymi, wokół leżą narzędzia, pochodnia, beczki w 

różnych rozmiarach, strzelba, półotwarta skrzynia.  

Płynąc dalej, w oddali leży na skałach szkielet dinozaura. Statek jest wyposażony luksusowo, w 

saloniku czerwone wyściełane siedzenia, złote lampy, drewniana szafa pełna eksponatów, pośrodku 

piec. Na zewnątrz kolejny domek na brzegu na drewnianym podeście, tym razem z siedzącym 

niedbale wypoczywającym mężczyzną z fajką, obok stoi pies, zacumowana jest łódka i rozwieszona 

sieć. 

Przechodzimy do następnego parku – Adventureland. Na początek wchodzimy na drzewo Robinsona 

Crusoe, szukamy wejścia do widniejącego z dołu sznurowego mostu. Na dole leży fragment rozbitego 

statku. Stoimy długo do głównej atrakcji – Piraci z Karaibów, godzinę. Warto było, łódź na szynach 

popłynęła przez krainę piratów, rybackich wiosek, były bitwy morskie, pożar wsi, więźniowie, 

pieczara ze skarbem, rozbite statki, nawet kawiarnia podziemna, którą uznaję początkowo za jakiś 

hologram, a jest po prostu wypełniona ludźmi.  

Idziemy do Fantasyland. Najpierw do labiryntu Alicji. Gubimy się na dziesięć minut, wszystko jest 

zorganizowane tak, aby się zgubić. Na szczycie wśród zieleni gigantyczna twarz wesołej postaci 

zrobiona z kwiatów i z obracającymi się oczyma.  



 
 

Czekamy pół godziny na Meet Mickey Mouse, na szczęście wszystkie dzieci mogą oglądać w tym 

czasie bajki. A tu zaskoczenie, wpuszczają nas do poszczególnych pokoi do pomieszczenia z Myszką 

Miki i można w minutę zrobić kilka zdjęć na atłasowym czerwonym tle. 
 

 
 

Bierzemy z automatu bilet FastPass, co umożliwia nam popołudniu obejrzeć lot Piotrusia Pana bez 

stania godzinę w kolejce. Zwiedzamy jaskinię smoka, jest bardzo realistyczny, co chwilę się budzi i 

robi się nieco agresywny, po czym wpada w płytki sen.  

Wjeżdżamy spokojnym wagonikiem w krainę baśni i dziecięcych postaci, wagonik bodajże płynie po 

wodzie, są bajkowe dzieci zanurzone w tulipanach, ludziki grające na klarnecie i akordeonie, powozy 

grające, Indianki z bębenkami, złowróżbnie uśmiechnięte maski, krokodyl – dyrygent, biały nosorożec  



 
 

siedzący jak dziecko, koniki z drewna w zaprzęgu, drewniany wóz z patelniami, oświetlone kolorowe 

kręcące się młyny, podróżnicy na osiołkach, tańczące dziewczynki przed ozdobnymi domami, mini 

orkiestry, tancerze kręcący się wokół własnej osi, orientalne domki, meksykańscy gitarzyści, świat 

kaktusów, kłaniający się grajkowie, dostojni książęta, mały smok, wielbłądy, Sfinks przechylający 

głowę na tle piramidy, karuzela egzotycznych postaci w bieli, wesoły dobosz, kołyszący się statek 

pełen dzieci, wreszcie bajecznie oświetlona karuzela kręcąca się w górę, a w wagonikach małe 

księżniczki…  

 

 
 

Przechodzimy do czwartej części - Discoveryland, najpierw jedziemy autami w stylu wyścigów z lat 

50-tych, auta jadą wzdłuż szyny, ale kierownica pozwala na małe skręty, a pedał gazu przyspieszyć, 



wtedy z rury wydechowej wydobywa się zapewne niegroźny dym. Potem idziemy na Star Tours, w 

poczekalni są roboty z Gwiezdnych Wojen, także ten amerykańskiej komedii science fiction Krótkie 

Spięcie. Wchodzimy do statku kosmicznego, około 30 osób, zapinamy pasy, i ruszamy w galaktyczny 

pościg, w górę i dół, a na zakończenie, a na zakończenie przy lądowaniu cudem unikamy zderzenia z 

przejeżdżającą żółtą cysterną. Po wyjściu Karol robi sobie na piedestale zdjęcie z Wall-e i Evą, w ślad 

za nim wspinają się poza barierkę inni. 

 
 

Ileż razy zmęczenie dawało się we znaki trudno policzyć, przechodzimy kolejny raz przez parki 

szukając niezwiedzonych jeszcze miejsc, łącznie tego dnia było kilka godzin oczekiwania w kolejkach, 

teraz szybko przekąska i znów w nowe miejsca, bo zaraz się rozpocznie popołudniowa parada postaci 

z bajek na skomplikowanych pojazdach o ukrytych mechanizmach.  
 

 



Trudno znaleźć wolne miejsce do obserwacji, nie wolno wchodzić na tereny trawiaste, rozlega się 

głośna muzyka i na rondzie pod samym Pałacem Śpiącej Królewny rozpoczyna swój bieg kawalkada 

wozów z bohaterami z filmu Kraina Lodu, Toy Story, Zaplątani, Madagaskar, Król Lew, Kaczor Donald i 

innych. Pod Pałacem wystrzeliwują równo w górę fontanny. 
 

 
 

Wieczorem chodzimy na niektóre atrakcje po raz drugi i nawet trzeci, jak na przykład na tą pierwszą 

kolejkę wśród skał na wyspie. Czekamy na pokaz sztucznych ogni. Pracownik wyjaśnia, że będzie 

dopiero o 23. Wielu oczekuje już przed dziesiątą rozkładając się na ziemi. O równej godzinie 23-ciej 

nie jest jeszcze całkiem ciemno, ale pokaz się zaczyna i trwa poł godziny. Stoimy oszołomieni feerią 

symetrycznych barw, kolorowych wystrzałów, kul ognia, który czuć było nawet z dwustu metrów, 

magia zawarta w towarzyszącej muzyce, która wyciska łzy wzruszenia… 
 

 



 
 

Tysiące ludzi idzie w stronę wyjścia, Karol siedząc mi na ramionach zasypia po drodze, utrzymuje 

równowagę balansując przez sen. Podjeżdża pociąg, do hotelu wracamy na godzinę 0.10, turystka 

przy recepcji mocno się uśmiecha widząc śpiącego Karola z głową położoną na mojej. Następnego 

dnia będziemy wracać w identycznym stanie, choć pół godziny wcześniej no i z parasolem w ręce. 

 

 
 

 

28.06.2014 

Potrzebujmy snu. Śpię do 9-tej i idę na małe zakupy. Karol śpi do 10.30. Podgrzewam parówki w 

mikrofalówce, jedna z nich eksploduje. W drodze na dworzec odwiedzamy ciastkarnię, Karol wybiera 

ogromne okrągłe ciastko oblane czekoladą. Na dworcu znów coś nie tak po włożeniu biletu, młoda 



Francuzka wpuszcza nas przy użyciu swojej karty – ale przecież musimy jakoś stamtąd wyjść, 

zważywszy, że bramki są także przy wyjściu ! Bierzemy kawę i czekoladę z automatu na dworcu, 

monetę trzeba pocierać, aby zadziałało. 

 

 
 

Tego dnia pada deszcz, prawie ciągle, choć nie aż tak mocno, jest dość ciepło. Niektórzy chodzą w 

identycznych płaszczach przeciwdeszczowych, my mamy parasol. W południe docieramy do Walt 

Disney Studios. Od razu widzimy ogradzanie placu sznurem przed zaciekawioną publicznością przez 

ochroniarzy w jasnobrązowych mundurach i czapkach z daszkiem. Zaczyna się pokaz Stars in Cars.  

 

 
 



Pojawia się pierwszy samochód – z auta wysiada Myszka Miki a przy niej 8 ochroniarzy. Widzimy że 

kolejne postacie podchodzą do liny i zaczynają rozdawać autografy, tłum rośnie, więc gwiazdy 

poruszają się coraz wolniej. Do Karola podchodzi Królik z Kubusia Puchatka, Karol jest umiarkowanie 

zadowolony, bo czeka na Kapitana Hooka. Po 20 minutach pokaz się kończy, Hook nie zdążył do nas 

dojść, pojazd odjeżdża. 
 

 
 

Przed nami Hollywood Tower Hotel – budynek ma kilkanaście pięter, wczoraj słyszeliśmy z tamtego 

parku ze sporej odległości dochodzące z niego wrzaski. Teraz widzimy dlaczego – z jednego z 

najwyższych pięter co pół minuty otwierają się metalowe żaluzje rozsuwając się na boki, a tam 

ukazuje niewyraźny rząd osób, który zatrzymuje się, a potem są właśnie te wrzaski, bo cała winda 

opada w dół, okno się zamyka. Chyba nie wiedziałem wtedy co robię, kiedy wzięliśmy FastPass na 

godzinę osiemnastą.  
 

 



 
 

Idziemy do Stitch Live ! Zajmujemy miejsce jak w kinie i akcja się rozkręca, z początku nudnawa, a na 

koniec – dość oszałamiająca. Otóż na ekranie wyświetlają kreskówkę – Stitcha, który rozmawia z 

publicznością i rozbawia. Zadaje pytania, ludzie się śmieją, wydaje się, że po prostu reakcja ludzi jest 

przewidywalna, ale do czasu, kiedy wybrane z oglądających osób zaczynają coś mówić do mikrofonu. 

Kreskówka zaczyna rozmawiać w sposób autentyczny, indywidualny, w sposób nie mogący być 

uprzednim nagraniem. Wychodzimy głęboko zastanawiając się, a o to pewnie chodziło twórcom.  

 

 
 

Ten park jest czynny tylko do 19-tej,więc jest gorączka, aby wszystko zdążyć zobaczyć, a tu akurat nie 

wszystko się da. Idziemy na łagodną kolejkę – gąsienicę, a tu nagle okazuje się, że kiedy się 



zatrzymała, metalowa barierka nie chce się otworzyć i nie możemy wyjść. Czekamy kilka minut, inni 

czekający są informowani, że wstrzymano przejazdy. Mieliśmy szczęście, że jechaliśmy jako ostatni.  

 

 
 

Jedną z większych atrakcji jest Crush’s Coaster, zainspirowany Finding Nemo, nazywamy tą atrakcję 

umownie żółwikiem Sammy i idziemy do kolejki, choć jest komunikat o czasie oczekiwania 70 min. W 

kolejce puszczam samolocik z papieru. Inni nam go odrzucają. Oj, długo czekania, Karol przesiada się 

nieustannie na barierce. Tłum pod zadaszeniem zakręca ośmiokrotnie, potem wchodzimy w budynek 

– są to wagoniki. Wiem, że będzie trochę strasznie, bo było widać na zewnątrz, kiedy wagonik na 

dwie – trzy sekundy wyjeżdża na dwór.  

 

Ku zdziwieniu Karol zajmuje miejsce w wagoniku tak, żeby jechać tyłem. Cóż, nic takiego, ruszamy 

ostro i zaraz jest ten odcinek zewnętrzny, w czasie którego kapie na nas deszcz. Pada po to chyba, 

żeby nie zemdleć w czasie tego co nas czeka tuż po wjeździe z powrotem do budynku. Kolejka 

wjeżdża mocno w górę, oj, skoro w górę to i chyba zaraz w dół ! Och, gaśnie światło, tylko na niebie 

coś miga, nie chcę tego widzieć, żadnych ryb i żółwików tylko strach, strach, kiedy zatrzymany w 

górze wagonik przechyla się na bok, może pora wypaść, ale jeszcze gorsze będzie za sekundę, bo to 

wszystko nagle rusza gdzieś, już nic nie widzę, tylko zapewne wrzeszczę… wyszliśmy stamtąd. To 

najstraszniejsza atrakcja w życiu.  

- Ludzie, nie jedźcie na tym ! – krzyczę i pytam obsługę, czy w trakcie przejażdżki wagonik jechał do 

góry nogami. Kręcą głową, zaprzeczając; właściwie nie wiem, czy zrozumieli pytanie.  

Idziemy do Armageddon – pokaz kosmicznych efektów specjalnych. Mają być związane z katastrofą. 

W trakcie oczekiwania projekcja „wstępu do katastrof”, parę ludzi wychodzi, Niech żałują. 

Wchodzimy do wnętrza pojazdu kosmicznego.  W środku jest naprawdę tak, jak na filmach sciene-

fiction, naraz dzieje się coś niedobrego, na ekranach widać jakieś odłamki kosmiczne, coś walnęło z 

impetem w dach statku kosmicznego, tworzy się ogromne wgniecenie, zatrzęsło, wdarł się wiatr, 

pożar na zapleczu, zaraz zgaszony, nieustanny alert, i znów pożar na pokładzie to już nie przelewki, 

jest naprawdę gorąco od ognia. Karol ma niedosyt, chciał więcej i straszniej. 



 
 

Jedną z ciekawszych atrakcji będzie Ratatouille (Ratatuj), znajdujemy ten budynek, lecz Polka 

pracująca przy wejściu tłumaczy, że to nowość, dziś jest wstęp tylko dla akcjonariuszy parku, a trochę 

ich tam czekało, cóż, wystarczyło kupić parę dni wcześniej na giełdzie choć jedną akcję. 

 

 
 

Zbliża się czas wejścia do Hotel Terror, wchodzimy mimo, że mam tylko jeden bilet, naprawdę ostatni 

na cały ten dzień jaki wydał automat w parku, inni odchodzili bez niego i musieli długo czekać. Krótka 

kolejka osób wchodzi do budynku i po kwadransie podchodzimy do wind po 14 osób. Pora zająć 

miejsce, przypiąć się pasem. Oczywiście niespokojnie. Wszyscy oczekują dużych wrażeń. Winda 

wjeżdża na I piętro, korytarz, postacie w strojach sprzed lat, niektórzy dawni goście chyba zginęli 

gwałtowną, niewyjaśnioną śmiercią, tak, tu czas stanął w miejscu, a skoro tak, to należy teraz 



przyspieszyć i wznosimy się w górę i zatrzymujemy grzecznie. Musiał to być ruch naprawdę szybki, bo 

otwiera się okno rozsuwając ciemne okiennice na boki i przymrużam oczy i wiem, że jesteśmy już  

TAM. Na samej górze. Wolę nie patrzeć jak wysoko jesteśmy, bo teraz wszystko się dzieje tak, jak 

widzieliśmy z zewnątrz, tylko teraz jesteśmy wewnątrz! Pasy się przydały, bo poszybowalibyśmy w 

górę, kiedy lina w windzie się zrywa i spadamy w dół. A potem jeszcze raz błyskawiczny wjazd na 

samą górę i powtórka z oknem. Tylko dwa razy, oszczędzili nas. Ta atrakcja wyrasta na numer 1, 

najstraszniejsza. 

 

 
 

Teraz jeszcze spadochrony. Wsiada się na 3-osobowe siedzenie, które wjeżdża na kilka pięter w górę, 

pięć razy. Od rana obserwujemy, kiedy tłum zmaleje i będzie nasza kolej. Ale teraz już czas najwyższy, 

bo niedługo zamknięcie. Tuż przed wejściem mówię Karolowi, że rezygnuję, mam stracha, niech 

jedzie sam, będzie dobrze zamknięty, pojedzie obok jakiegoś rodzica. Karol mówi, że mogłem to 

powiedzieć wcześniej, a nie teraz, kiedy tak długo czekaliśmy. Z rezygnacją wchodzę, a kiedy to rusza 

w górę, zamykam oczy i otwieram tylko raz, i to tylko trochę, no tak, jesteśmy bardzo wysoko, więc 

zamykam ponownie i otwieram, kiedy się zatrzymuje. Jakaś kobieta z przeciwka patrzy na mnie i się 

mocno śmieje: no tak, po co facet wchodził, skoro nie patrzył. Ale widać miałem dość, a znalazłem 

poniekąd świetny sposób na przeżycie. 

Zamykają park, mając bilety dwudniowe, wracamy do Disneyland na 4 godziny. Ciągle mży, a skoro 

zwiedziliśmy wczoraj wszystko, prawie wszystko, jak się jeszcze okazuje, to jest czas na powtórki. 

Przede wszystkim idziemy na Piratów z Karaibów, najpierw raz, a potem przed zmrokiem, kiedy 

wchodzi się już na bieżąco wsiadamy drugi raz, przebiegamy na drugą stronę i trzeci, a potem już bez 

wysiadania z łodzi jeszcze cztery razy pod rząd, więc łącznie siedem. Kiedy łódź opada w dół już nie 

trzymamy się niczego, śmiejemy się z tego, jak przeżywają inni. W zasadzie czekamy na pokaz 

sztucznych ogni po raz wtóry, ale dziś pada, oglądamy z daleka, z zadaszenia.   

 

 

 



29.06.2014 

Nie spieszy się nam specjalnie. Znów parówki na śniadanie, wypijamy na zmianę pół litra mleka. 

Jedziemy RER do centrum stolicy. Po drodze ma być stacja kolejowa z otwartym po długim remoncie 

zoo i tam wysiedlibyśmy i teraz następowałby opis tego właśnie zoo, gdyby nie spadł deszcz, więc 

jedziemy jako drugi wariant spędzenia dnia w stronę Centrum Pompidou charakterystycznego 

budynku, przez lata uważanego za najbrzydszy budynek w Paryża. Budynek o konstrukcji ze szkła i 

stali opleciony jest kilometrami kolorowych rur i systemów komunikacyjnych, zaopatrzeniowych, 

hydraulicznych i wywietrzników umieszczonych na zewnątrz jako element elewacji.  
 

 
 

Na placu przed budynkiem kobieta z wiadrem robi mega-bańki mydlane. Zwiedzanie zaczynamy od 

ostatniego 6 pietra, gdzie jest kawiarnia z widokiem niesamowitym, Paryż w zasięgu ręki, sala żółta, 

sala czerwona, niesamowity design krzeseł i ława pod ścianą, która nagle się porusza na kółkach.  
 

 



 

 
 

Piękna modelka murzynka komuś pozuje, dla Karola też to chce zrobić, ale Karol nie chce. Idziemy na 

galerię – jest chwilami śmieszna – głowa kobiety ze świecącymi się ustami, wulkan z ogniem, który 

„wychodzi z obrazu”. Po tym już niewiele nas zdziwi. Idziemy na 5 piętro, tam też malarstwo. Po 

dwóch godzinach Karol nie chce więcej obrazów. Zjeżdżamy na sam dół, są zajęcia plastyczne ale dla 

kilkunastolatków.  

 

 
 

Idziemy do kina na parterze, a tam film „Clock”. Siadamy na 40 minut na dywanie, wszystkie białe 

sofy są zajęte. Na ekranie film, sklejony z dziesiątków, setek cytatów filmowych, w których pokazano 

zegar, a na nim za trzy minuty czwarta, za dwie, za minutę i tak dalej aż dochodzi dwanaście po 4-tej.  



 
 

Tak mija trzecia godzina w Centrum, a kolejne dwie spędzamy w księgarni na parterze. Jest tam część 

dla dzieci, Karol przegląda tytuły, a po kwadransie przybywa sporo dzieci. Idziemy w stronę plakatów, 

i innych gadżetów, których pomysłowość powala, chciałoby się wszystko kupić.  

 

 
Okazuje się, że już późno, za cztery godziny samolot. Idziemy z powrotem do RER i dojeżdżamy do 

dworca północnego Gare du Nord. Mamy ponad pół godziny do pociągu, robimy ostatnie zdjęcia na 

peronie i przed dworcem i odwiedzamy McDonald’s, pierwszy raz zresztą i idziemy do pociągu. Pociąg 

jedzie bardzo szybko tym razem, ale problem w tym, że po przyjeździe nie ma żadnego autobusu i nie 

czeka żadna taksówka, jest niedziela. Po kilku minutach rozterki, idziemy pieszo kierując się 

drogowskazami, ma to być około 4 km, a więc godzinę. Tam gdzie się da i mamy siłę, biegniemy. 

Czasu jest coraz mniej i decyduję się na machanie przejeżdżającym samochodom banknotem 5 euro. 



Skutkuje natychmiast, zabiera nas Francuz jadący z dzieckiem i zabiera nas pod terminal na 

kilkanaście minut przed zamknięciem bramek ! Bez tego podwiezienia nie byłoby szans zdążyć. 

Samolot znów jest spóźniony. Karol zasypia w samolocie, zgodnie z sugestią, bo pojedziemy jeszcze 

autem przed północą. Wszystkie autobusy z lotniska do Wrocławia już odjechały, zabieramy się 

taksówką w czworo z polskim małżeństwem, które leciało do Paryża tym samym samolotem co my. 

Podjeżdżamy pod hostel Babel, dostajemy zamiast zarezerwowanego pokoju „Paryż” pokój 

wieloosobowy.  

 

30.06.2014 – 2.07.2014 

Wstajemy o 9 i idziemy do pociągu do Leszna. Wyspani, wypoczęci. Przy recepcji hotelu Aquavit 

remont. Karol wie, że musi poczekać, bo muszę iść rozpocząć szkolenie. W TV jest Canal+, więc nie 

ma problemu. Potem idziemy pooglądać hotel. Następnie jest obiad, a po obiedzie pierwsza nauka 

pływania. Starszy pan ratownik bierze Karola i idą pływać. Po godzinie pan mówi, że Karol robi to, co 

dzieci robią na siódmej lekcji pływania ! Wieczorem jest kolacja uroczysta, Karol idzie ze mną, ale nie 

dziwię się, że nic mu nie smakuje. Odprowadzam go do pokoju i mówię, że przyjdę za jakiś czas. 

Przychodzę o wpół do dziesiątej – słodko śpi.  

 

 
 

Następnego dnia mamy znów basen po śniadaniu. Po drugiej lekcji ratownik znów chwali Karola, 

dopytuje o nas, ale jesteśmy z daleka! To druga i ostatnia lekcja. Ale przed obiadem jakoś trudno 

znów się spakować i jechać. Pytam na recepcji o przedłużenie pobytu i zostajemy jeszcze jeden dzień. 

Po południu bierzemy taxi i jedziemy do parku linowego. Okazuje się, że to jedna z najlepszych 

atrakcji roku. Krótkie przeszkolenie zapinania i odpinania, przejazd szkoleniowy i już Karol wchodzi na 

górę, na poziom zielony, na wysokości 3 metrów. Nie wiedziałem, że dziecko 6 lat może być tak 

zdyscyplinowane, nie popełnia żadnego błędu, odpina się i zapina, przechodzi bez zatrzymywania 

skupiony, przejeżdża. Chce jeszcze raz, więc kupuję znów bilet, trzeci przejazd gratis, więc łącznie trzy 

razy.  



Obok na stadionie trenują motocross słychać motory. Przechodzimy obok parkowego mini zoo, 

dochodzimy do ogromnego statku placu zabaw, gdzie zatrzymujemy się godzinę. Potem pieszo do 

centrum miasta, do rynku, gdzie zamawiamy lody i kawę. Jest dziewiąta wieczór i resztki promieni 

słońca opierających się o kościół na rynku. Okazuje się, że do hotelu mamy blisko, niedaleko jest 

charakterystyczny szybowiec na środku ronda, potem tylko trzeba iść dziwnym skrótem między 

torami za płotem a wysokim murem.  

Trzeciego dnia po śniadaniu jest trzecia lekcja, ale dzwoni telefon, że ratownik miał wypadek na 

rowerze, czy może być ktoś inny, może być. Tym razem jest to młody facet, czegoś nauczył i po 

zakończeniu Karol robi krótki pokaz, potem idziemy znów na zjeżdżalnię.  

Potem już na pociąg, wprawdzie nie ma miejscówek, ale mamy szczęście, całą drogę mamy komfort.   

 

                           


