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25.08. 

Spotykamy się o osiemnastej i idziemy od razu do Laserhouse, drugi raz, Karol jest zaskoczony tą 

niespodzianką, a pani nas prowadzi do piwnicy na mniejszą powierzchnię, ale Karol nie chce tam 

zostać, bo ciemno i niewiele widać. Idziemy więc do góry i strzelamy 20 minut. Wynik: Karol 58 

trafień, ja 29. Teraz to już musimy biec na 19.13 do pociągu i Karol widzi po raz pierwszy łóżko w 

pociągu, czyli kuszetkę. Zasypiamy dość szybko, Karol później mówi, że się budził w nocy.  

 

26.08. 

Przyjazd do Świnoujścia o godz. 8.09 i od razu przechodzimy na duży prom przewożący pasażerów, 

kupujemy w automacie kawę i czekoladę na rozgrzewkę. Pokazuję stacjonujące szare okręty 

wojenne. Idziemy do Fresha po coś do zjedzenia i idziemy przez park miejski, mijając kamienne figury 

karmiącej sarny, dziwną jaszczurką i żółwiem, dochodzimy do promenady z tablicą wizualizacyjną 

budowy największego centrum hotelowego na wybrzeżu. Deptakiem docieramy do placu zabaw z 

piaskiem morskim, Karol zjeżdża na linie, gonimy się, mały chłopczyk oszukuje nas twierdząc, że 

wczoraj zgubił różowe śmigło, które znalazłem.  

Docieramy do biura podróży Bałtour i kupuję wycieczkę do Heide Parku i 3-godzinny bilet do Term 

Bałtyckich do wykorzystania w ciągu całego roku. Idziemy nad morze, na plażę, kupujemy ciepłe 

naleśniki od krążącego sprzedawcy. Okazuje się, że są zajęcia dla dzieci zorganizowane przez miasto i 

docieramy tam na jedenastą przy domu ratowników. Organizatorów jest więcej, niż dzieci, kopią dwa 

konkurencyjne zamki z piasku. Idziemy potem już do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 

Graal, gdzie mamy rezerwację na 4 dni. Pokój nr 220, na parterze z tarasem i ogródkiem, przez taras 

da się wychodzić na zewnątrz. Od razu bierzemy duże puzzle z recepcji, ale okazują się później 

niekompletne. Karol próbuje w foremkach z happy meal zamrozić coca-colę. Idziemy na obiad, który 

można wykupić, dostajemy suchy prowiant zamiast jutrzejszego śniadania, całą reklamówkę jedzenia. 

Wychodzimy na spacer do centrum, tym razem inną drogą i docieramy do Hotelu Hilton Hampton i 

tam zostajemy godzinę na placu zabaw urządzając bitwę na pluszaki.  



Udajemy się do parku linowego „Bluszcz”, drugi jest w Międzyzdrojach, ale odwiedzamy tylko ten. 

Karol wybiera drugą trasę i trzeba by zobaczyć jego oczy i ten pęd do pokonywania przeszkód, żeby 

jak najszybciej całą trasę nieomal przebiec. Podczas gdy większe dziewczynki ostrożnie stąpają do 

ruchomych przeszkodach w powietrzu, Karol biegnie, mama dziewczynek proponuje, aby Karol je 

wyprzedził, Karol szybko się przepina i idzie dalej. Zbliża się zamknięcie parku, inne dzieci za darmo 

mogą powtórnie przejść trasę, więc i my korzystamy z tej możliwości.  

Wracając robi się chłodno, wstępujmy jednak na lody i siedzimy na ławce na końcu deptaka przy 

postoju dorożek. Wieczorem wychodzimy jeszcze trzy razy na nasz plac zabaw pod ośrodkiem, obok 

przechodzi pochód małych baletnic z nagrodami – pucharami, idą na swój wewnętrzny pokaz, bez 

udziału widowni. 

 

27.08. Heide Park. Tabletki od strachu 

Budzik dzwoni o 3.20 i kwadrans później wychodzimy w kierunku zbiórki pod Bałtourem, 25 minut 

pieszo, dość szybko, minutę przed czasem jesteśmy na miejscu, lecz nikogo nie ma. Trzy pijane młode 

kobiety podchodzą i też czekają. Pomyślałem, żeby im doradzić, aby się przed podróżą wysikały obok 

w krzakach, a myśl była prorocza. Podjeżdża autobus, wsiadamy, jest nas wszystkich 24 osoby.  

Rozkładamy siedzenia i śpimy. Rano wszyscy się wybudzają i jedziemy jeszcze godzinę i siedem minut 

przed 10-tą docieramy na miejsce na parking przy Heide Park, przewodnik idzie kupić bilety.  

Kobieta siedząca przed nami jadąca z mężem i 17-letnią córką odwraca się i mówi głośno do Karola - 

zdecydowanie najmłodszego uczestnika wycieczki: 

- Takie maleństwo też jedzie do parku rozrywki… 

Nie wiem, co mnie tknęło, odpowiadam: 

- Nie, ja będę się bawił, a syn będzie czekał cały dzień w autobusie. 

Śmiech niepowstrzymany, Karol też się śmieje, zrozumiał dowcip, nawet nie mam ochoty przestać, im 

dłużej tym śmieszniej. Kobieta też się śmieje, ale sama chyba nie rozumie dlaczego, oto balansowanie 

na cienkiej linii, zaś ona w końcu odpowiada już racjonalnie, że to jej córka będzie się bawić, a ona 

będzie siedzieć na ławce.  

 



Przechodzę na początek autokaru i próbuję zgadnąć jak nieobecny teraz kierowca robił godzinę temu 

kawę i okazuje się, że po otwarciu i wtargnięciu do paru schowków jest to możliwe, ale inni nie chcą 

iść w moje ślady. 

Wchodzimy na teren parku wraz z grupą, rozdzielamy się i nikogo do końca nie zobaczymy, choć aż 

tak dużo zwiedzających nie ma. Pogoda idealna. Na początek przejażdżka Oldtimerem Rundkurs z 

minimalną możliwością sterowania starym wspaniałym fordem w kolorze żółtym, bo taki akurat 

podjechał. Jazda dookoła stawu, a na jego środku wielka wygięta żółta ryba jako symbol tej atrakcji. 

Po tej rozrywce, nie widząc jeszcze co nas czeka w głębi parku można było stwierdzić, że będą wielkie 

przyjemności z rozmachem i emocje. Pomijając wzmiankę o wielkich stalowych zjeżdżalniach tuż 

obok, przesuwamy się dalej i jedziemy tratwą z baldachimem ciągniętą pod wodą drutem dookoła 

innego stawu, na którym jest wysepka. Kolejne tratwy przepływają wzdłuż wyznaczonego ukrytego 

toru. 

  



Następnie jest mokra atrakcja, ale o tym jeszcze nie wiemy, że taka mokra, bo siadamy na łódź 

płynącą dookoła różnych przeszkód wodnych, a tam zdarzają się jakieś wybuchy wody, małe 

fontanny, gejzery prychające parą, ale to specjalnie nie zagraża nam przesadnym namoczeniem, 

dopóki nas nie dosięgnie strumień wody wprost na nas, wycelowany z armatki wodnej - to inni 

chłopcy celujący do nas z zewnątrz, stoją przy armatkach stojących na chodniku, na szczęście mamy 

parasol, błyskawicznie go otwieram i się bronimy, także nieskoordynowanie atakując wodą.  

Po wyjściu musimy sobie odbić na innych – idziemy na ścieżkę i atakujemy z armatek innych 

przepływających, niektórych bezbronnych aż przykro przemaczać, zaś inni, płynący całą czwórką są 

zbyt silni, aby się z nimi mierzyć. Jakiś chłopak w okularach o czerwonej koszulce wziął zabawę na 

poważnie i nie dość, że się zmoczył całkowicie, to zaprzestał już unikania wody i pochłonął się w  

zabawie całkowicie. 

 



Podchodzimy zobaczyć największe rollercoastery, budzą podziw i grozę. Co minutę wjeżdża wagonik 

wysoko w górę, zatrzymuje się na szczycie, a potem runie pionowo w dół w szczęki ogromnego 

morskiego stwora, następnie wyjeżdża w wodę rozpryskując ogromną bryzę wody wysoką na 

kilkanaście metrów, w niektórych porach dnia patrząc w pewnego miejsca tworzy się w tym miejscu 

wspaniała tęcza.  

Idziemy dalej i wsiadamy na jedną z kolejek nadziemnych prowadzących wzdłuż stawu, jest 

możliwość pooglądania wszystkiego z góry, tych miejsc, gdzie byliśmy przed chwilą. Potem jest 

przejazd gondolą rzeczną, po spokojnej wodzie, w pobliżu zainscenizowane postacie za szybą, 

płyniemy powoli, próbując się odpychać i obracać, co spowalnia przejazd, inni nas gonią. 

Podchodzimy do wielkiej wieży, poskręcanej stanowymi rurami, wewnątrz których można zjechać w 

dół, a także trzema innymi opadającymi prosto. Zjadam pomarańczę, Karol zjeżdża. Woła mnie, więc 

zjeżdżamy tunelem na kręcących się metalowych wałkach, co robi wiele hałasu, ale można 



przyjemność powtórzyć. Potem woła mnie wyżej i mówi, że w tej największej poskręcanej rurze nie 

jest strasznie. Strach tak wysoko w ogóle wejść po zakratowanych schodach, ale zjeżdżam i okazuje 

się, że przejazd jest wolny, zwłaszcza, kiedy się hamuje wszelkim sposobami.  Ale potem zabawa się 

rozkręca, Karol ucieka na najwyższy poziom i wskakuje do rury, ja za nim, ale coś się dzieje z torbą, na 

dole za mną zlatuje paszport Karola i inne rzeczy i rozwala się jogurt i jest sprzątanko w torbie. 

Idziemy zobaczyć Colossos – największy na świecie drewniany rollercoaster, już na oko ma półtora 

kilometra długości, wagoniki z krzyczącymi ludźmi przejeżdżają błyskawicznie pokonując kolejne 

wzniesienia. Nie trzeba nic komentować, tylko patrzeć i patrzeć… Ale okazuje się, że tata 17-latki z 

autobusu jechał nią w czasie tego pobytu, jechał też nasz autokarowy przewodnik, który zaliczył tego 

dnia wszystkie największe atrakcje. 

Potem tracimy niepotrzebnie pół godziny na wejście do budynku kuszącego napisami LEGO, 

myślałem, że jest tam rodzaj pokazu, jak wyglądają parki typu Legoland, ale jest to wejście na 



przedstawienie Halo Spencer, gdzie widownia kręci się wkoło, a tym samym przesuwają się kolejne 

sceny, które rozświetlają się i ożywają kukiełki na wzór Muppetów, dyskutując i rozbawiając 

publiczność po niemiecku. Dodatkowo, aby całkiem się nie zanudzić, pojawia się dym, za chwilę 

tryśnie wodą, powieje wiatrem, a na koniec nawet jakiś nieprzyjemny zapach.  

Mijamy parę atrakcji z pogranicza akceptacji możliwego strachu…. myślałem że po budapesztańskim 

rollercoasterze moja bariera akceptacji tego typu doznań się podniesie, ale reakcja jest odwrotna, 

wspomnienie zbyt silne, zamykanie się w chronicznym fizycznym lęku. Karol na szczęście jedną i inną 

kolejkę omija, widząc moje wahanie, choć jego apetyt na coraz mocniejsze doznania stopniowo 

rośnie, widzę to i aż się boję co będzie za rok, dwa, tylko tabletki od strachu… gdyby takie się pojawiły 

w aptece, nie ma sprawy, możemy iść na największe straszności.  

Ale co by powiedział aptekarz – przewróciłby się ze śmiechu albo zadziwił, tak jak lekarka przed laty, 

kiedy pokazywałem jej opuchnięte stopy od stania przez trzy dni w kolejce po bilety na stacji 



kolejowej w Kijowie… jednak do tematu tabletek od strachu zapewne trzeba będzie powrócić – na 

serio…   

W parku są różne spektakle – nie wszystkie da się zobaczyć, bo przez pierwszych parę godzin trzeba 

nabrać rozeznania, w której części parku się znajdujemy, a są: Land des Vergessenen, (Kraj 

Zapomnienia) Transsilvanien (strachy i straszne kolejki), Bucht der Piraten. Nie zobaczymy pokazu 

Madagaskar Live, trudno, przegapiliśmy, ale trafiamy na Piraten Arena, półgodziny spektakl piracki, 

który uzyskał tytuł najlepszego show 2012 w parkach rozrywki, ach czego tam nie brakowało, 

pojedynki na broń białą i ostrą, strzelaniny, petardy, ogień buchający tak mocno, że rozgrzewa aż 

publiczność, zjazdy na linie, rozwalona ściana, znikający pirat w zasłoniętej klatce, pokazy 

kaskaderskie, wyskoki na trampolinach zakończone chodzeniem po pionowej ścianie, kilkunastu 

aktorów. 

 



Naszą uwagę przyciąga przejazd gondolami wzburzonym górskim potokiem Mountain Rafting – tak, 

w kolejnej części parku to jest główna rozrywka, podejście jest obliczone na setki czekających osób i 

choć okrągła gondola może wziąć 6 osób, kolejka czekających osób nie jest aż tak wielka, na 

kwadrans, można wchodzić tylko własną grupką, w naszym przypadku dwuosobową i już porywa nasz 

dzika rzeka, omija głazy, od niektórych odbija się, robi się mokro, trudno kontrolować, skąd tryska, 

ale jest wzburzony prąd rzeki i wydaje się, że wszytko może się wydarzyć, wrażenie to potęguje się 

podczas przejazdu między dwoma wodospadami, które spiętrzają wodę i na dole dookoła tylko woda, 

i poczucie bycia w zupełnie innym świecie natury, gdzie trzeba będzie stawić czoła sile żywiołu. 

Jest jeszcze trzecia przejażdżka gondolami wodnymi – całkiem przyjemna, tym razem w scenerii 

holenderskiej – wiatraki, kamienice, a tam na skałach odpoczywają kaczuszki, małe i duże, 

przypominamy sobie, o kanapkach i rzucamy, ale nie zauważają i dlatego płyniemy jeszcze raz i tym 

razem mała kaczuszka nurkuje pod wodą i znajduje plaster szynki… co się działo później, pamięć jest 

zawodna, chyba mama kaczka jej to zabrała.  

Idziemy do strasznej części i patrzymy na Flug der Damonen – zdjęcia i wizualizacje pokazują to jako 

nowość 2014, ludzie są jakby uczepieni rękami trzymają się ostatkiem sił, a z daleka robi to wrażenie 

skorpiona jak twierdzi Karol, albo Batmana, widzę jedną dziewczynę, która w czasie zjazdu tą bestią w 

ciągu dwóch sekund krzyczy aż trzy razy.   

Patrzymy na to cudo i na inne, także Scream, - wieżę, która winduje przypiętych jak na karuzeli ludzi 

na wysokość może 30 pięter, a potem w kilka sekund opada w dół. Karol dostrzega Screamie, małą 

wersję tej atrakcji i wyraża chęć wjazdu, coś na podobieństwo Spadochronów w Walt Disney, choć 

nieco mniejsza, ale właśnie jemy lody i mam małą nadzieję, że Karol zapomni o tym, ale nie 

zapomniał i trzeba wsiąść i na Screamie i popatrzeć sobie w dół wysokości kilku pięter, i nagle parę 

razy opaść, a dokładnie sześć.  

Popołudnie już jest, mamy talon na jedzenie, ale ważniejsze jest zobaczyć jeszcze nieznane atrakcje, 

docieramy pod Panoramaturm, najwyższa bodajże w parku wieża, z zewnętrzną windą, która podnosi 

się spokojnie, kręci się na górze na wysokości kilkudziesięciu metrów i powoli opada. Wchodzimy z 

pewną obawą, zajmujemy miejsca, aż nadchodzi strach i mówię Karolowi, że wysiadamy. Podrywamy 

się obydwaj, Karolowi udziela się lęk, ale w końcu zostajemy i warto było zostać, wszystko odbywa się 



łagodnie, najwyższe rollercoastery widać teraz z góry i cała okolica jest widoczna aż po rolniczo – 

leśne sąsiedztwo parku. 

Pozostał jeszcze posiłek – pytamy o zestaw z kiełbaskami, ale wszędzie tylko naleśniki, albo już 

pozamykane, Ale przy wejściu jeszcze można zjeść, więc jemy kiełbasę niemiecką z furą frytek, i 

spóźnieni jedną minutę przychodzimy na miejsce spotkania grupy o 18.16, oczywiście większości 

osób jeszcze nie ma. Potem stoimy z przewodnikiem i innymi pod autokarem Gold Line wymieniając 

się wrażeniami. 

Mamy zaplanowane dwa postoje i kiedy Karol układa się powoli do snu, zatrzymujemy się na stacji i 

wchodzimy do baru, jest tam okrągły stół z zabawą multimedialną, polegającą na chwytaniu 

przesuwającego się po blacie wzoru, okazuje się, że jest on wyświetlany z projektora z góry. 

Zmawiamy jedzonko, sernik, croissanta, grupa się opóźnia, kiedy ruszamy będzie już dobrze zasnąć. 

Przyjeżdżamy na miejsce tuż po 1 w nocy, dzięki uprzejmości kierowców, pod samego Graala.  



28.08. 

Czwartek, na śniadanie idziemy późno jako ostatni, tuż przed 10. Jest to śniadanie typu premium, 

godne 3-gwiadkowego hotelu, można porządnie się najeść, Karol bardzo lubi płatki-poduszki, żartując 

wydzieramy je sobie nawzajem. Zastanawiamy się co robić, a skoro pogoda dobra, to idziemy na 

plażę. Nad brzegiem jest wielka okrągła kupa piachu po zburzonej budowli, tam się zatrzymujemy i 

buduję stopami przez godzinę lub więcej dojście wody do tej budowli, chyba morze się przysuwa, 

woda w końcu dopływa. W przerwie karmimy mewy. Poprzedniego dnia właśnie w tym celu wziąłem 

w autokaru porzuconą reklamówkę z kanapkami. Aby mewy do nas przyszły, trzeba było stado 

zachęcić rzucając im kawałki coraz bliżej miejsca, gdzie były pozostawione nasze rzeczy. Kiedy mewy 

podchodzą blisko, rzucamy w powietrze, a one próbują chwycić w locie i z reguły się to udaje, 

zabawne jest kiedy jedna z mew łapie cały plaster sera i nie może zjeść go od razu w całości, i 

odfruwa szybko, ale widać jakie mewy mają wzrok, natychmiast dostrzegają zdobycz i gonią, żeby jej 

coś jeszcze z dziobka uszczknąć.  

Przychodzą na plażę nieco starsi chłopcy, także z Graala, okazuje się, że to oni budowali zamek 

wcześniej i pożyczają nam łopatkę i teraz praca wre. Wyznaczam teren do budowy makabrycznego 

znaleziska – uda kobiety, które wyrasta z piasku, oni dobudowują jeszcze rękę i głowę. Potem 

powstaje gładko ociosana piramida, Karol twierdzi, że wygląda jak zrobiona z betonu. Potem Karol 

piramidę burzy i zbieramy się do domu. Ale okazuje się, że mamy jeszcze stare kabanosy i karmimy 

znów mewy. Kolejny raz budujemy coś wysokiego i zakupujemy tam Karola i jednego z chłopców, ich 

mama robi zdjęcie. 

Idziemy na kolację, po niej gonimy się z dookoła jednego z czterech budynków. Jest ciepło, wieczory 

są na północy kraju o wiele dłuższe. Dziś miało być ognisko, a że nikt nic nie szykuje, chcę sam je 

zrobić, ale babcia uprzedza o odpowiedzialności za jego późniejsze zgaszenie, więc chyba nie warto. 

Znajdujemy natomiast zieloną piłeczkę, sympatyczną, malutką, wielkości piłeczki golfowej, miękką i 

nasączającą się wodą. Obiecuję sobie, że cały następny dzień opiszę z punktu widzenia tej piłeczki, 

np. „Karol wchodząc na zjeżdżalnię trzyma mnie, a potem rzuca mną w dół, aby później dopaść”… 

 

 



29.08. 

To już piątek. Karol pyta ile dni zostało do rozpoczęcia szkoły. To ostatni weekend przedszkolaka! Na 

śniadaniu wypadł ruszający się w ostatnich dniach ząbek. Tym razem nie zaginął, nie został połknięty, 

lecz przechwycony do chusteczki.  

Biegniemy na autobus nr 290 na 10.44 do Alhbeck, próbujemy go zatrzymać parędziesiąt metrów 

przed przystankiem. Kwadrans jazdy kosztuje 11 zł u niemieckiego kierowcy. Przegapiamy właściwy 

przystanek, bo nikt nie wysiadał. Ale jest już blisko, przed nami wielka kratowana wieża widoczna 

także ze świnoujskiej plaży i pod nią kilka, blisko dziesięć szklanych kopuł, jako przeszklenie 

znajdujących się pod spodem basenów pod nazwą Termy Bałtyckie.  

Wejście robi dobre wrażenie oraz białe bogato zdobione szafki z marynarskim stylem, mamy mały 

kłopot z jej zamknięciem, choć działają tak jak gdzie indziej. Oglądamy poszczególne baseny, robią 

znów bardzo dobre wrażenie, mamy trzy godziny na wodne pląsy, a i to będzie za mało. Są dwa 



miejsca, gdzie zatrzymujemy się najdłużej i to więcej niż raz: główny basen z kolorową skałą z 

wykutymi wewnątrz schodami rozchodzącymi się na dwie różne zjeżdżalnie – szybką i wolniejszą, 

skręcającą. Tam właśnie Karol wchodzi i najpierw rzuca zieloną piłeczkę… Drugie sympatyczne 

miejsce to dżungla, sama nazwa wywoływała jeszcze w biurze podróży ciekawość, choć wygląda to 

inaczej, nieco skromniej, ale i tak sympatycznie, w dżungli jest wielka wisząca małpa oraz hipopotam, 

mała zjeżdżalnia, mały wodospad, można się gonić i moczyć. Jest basen zewnętrzny, dwie sauny 

kolorowe, zmieniające kolory w trakcie, trudno powiedzieć która gorętsza, w każdym razie 

polewaliśmy się wodą z szlauchu. 

Po wyjściu robimy zakupy w sklepie Netto, Karol się dziwi, że takie duże zakupy samych słodyczy, po 

wyjściu siadamy na trawie i jemy każdy swoje ciacho i napój. Chcę wracać plażą, ok. 4-5 km, choć 

początkowo miałem wrażenie, że będzie bliżej. Obiecuję Karolowi, który nie ma sił, że wezmę go na 

barana. Idziemy molo w Alhbeck, ale nie do końca, Karol wraca, oszczędzamy siły i powoli po godzinie 

mijamy granicę niemiecką z ostatnią niemiecką flagą w tle i docieramy na „naszą” plażę z 

zachowanymi resztkami budowli. 

Docieramy do pokoju. Spada deszcz – letni i ciepły. Idziemy na loda w naszym ośrodku, sprzedaje go 

młoda Ukrainka, zdaje się, że większość obsługi to Ukraińcy, także kelnerzy i kucharki i sprzątaczki.  

Na kolacji jest wesoło, każdy je to co lubi, ja nie mogę się najeść swoistym bograczem, zaś Karol mówi 

o płatuszkach – poduszkach: 

- Tylko one dają mi szczęśliwość i tylko wtedy, kiedy ty mi je zabierasz! 

Karol spotyka chłopców z Wrocławia, ale oni mają swoje zorganizowane zajęcia i już ich nie 

spotkamy, mimo, że umawiamy się na jutro na plażę. Po ośrodku jeździ na pożyczonym rowerze 

chłopczyk niewiele starszy, a ponieważ ciągle pruka ustami śmiejemy się z niego. Jutro okaże się, że 

wraca z nami pociągiem w tym samym przedziale. Inne dzieci puszczają bański mydlane do stawu. 

Ktoś im tego zabrania. Dziś jest muzyka i tańce, ale my jesteśmy zmęczeni. 

 

30.08. 

Czas umyka… to dzień wykwaterowania, a tymczasem pobyt w ośrodku ciągle niezapłacony. Wstaję o 

6.30 i idę pieszo na Plac Słowiański do bankomatu ING, Karol jest uprzedzony, że kiedy wstanie może 



mnie nie być, ale ma poczekać. Kiedy wracam po ponad godzinie, po 7 km, Karol właśnie się 

wybudza. Sięga pod poduszkę, a tam 5 euro, wróżka – zębuszka i tym razem nie zapomniała. 

Idziemy na ostatnie śniadanie, płacę należność, oddajemy niekompletne puzzle, zaś zabieram książkę 

o Królu Lwie, która się przyda i cała zostanie przeczytana przed zaśnięciem na korytarzu w pociągu.  

Mamy zgodę na pozostanie w pokojach do 13-tej, zresztą turnusy także pozostają aż do obiadu. 

Mamy ponad 2 godziny do spędzenia na plaży. Zabieramy parawan z pokoju, jedyny zresztą raz i 

idziemy rzekomo 600 m, ale przecież prawie każdy hotel deklaruje bliższą odległość do plaży niż 

faktyczna.  

Mijamy dwa ulubione miejsca przy lesie: miejsce, które Karol nazywa leżącymi szczątkami 

dinozaurów i tam robimy zdjęcie – owszem, są to korzenie przypominające szkielet. Drugie miejsce to 

tajemnicza polana z połamanymi gałęziami – ulubione miejsce bardzo nielicznych dinozaurów, które 

przetrwały w ukryciu aż do dziś i jest to przyjazne miejsce zarówno dla tych roślinożernych z uwagi na 



bujną i różnorodną roślinność lasu, liści, oraz dla mięsożernych - z uwagi na ilość przechodzących w 

pobliżu turystów (mieliśmy szczęście w nocy, bo spały najedzone). 

Na plaży rozbijamy parawan przy naszej górze piachu i budujemy głowy, twarze, do których później 

celuje Karol wraz z innym chłopczykiem kulami z piasku. Później budujemy basen z podłączeniem do 

wody, Karolowi podobają się budowle… 

Wracamy do pokoju, ale nikt nas nie wygania, siedzimy jeszcze w ośrodku na dworze, piję kawę. Na 

betonowym chodniku jest jeszcze różowy napis KAROL napisany przeze mnie i pokolorowany przez 

inne dzieci. Zawsze, kiedy trzeba wracać robi się trochę smutno, chciałoby się czas zatrzymać, a 

tymczasem trzeba wracać. Karol parę godzin później, na promie powie, że chciałby zostać jeszcze 3 

dni dłużej. Ale musimy w końcu pomachać przyjaznemu ośrodkowi Graal na Bałtyckiej 14 w 

Świnoujściu i udać się do centrum, mijamy konie, gdzie jedliśmy lody, plac zabaw, biuro podróży - 

miejsce zbiórki, aż wreszcie nie rozpoznaję, czy szliśmy tędy przed 4 dniami, ale Karol pamięta i 



idziemy na pyszne naleśniki do restauracji, gdzie Niemcy jedzą ryby, a na ścianach jest pełno 

obrazów. Dalej na brzegu tablica z makietą przyszłego największego na wybrzeżu kompleksu 

hotelowo-apartamentowego.  

Nie zobaczyliśmy w okolicach Świnoujścia tak wielu miejsc, że można powiedzieć śmiało, że warto 

przyjechać jeszcze raz w to samo miejsce nawet na tydzień. Oprócz paru dni na plaży można by 

zobaczyć latarnię morską, fort, zaliczyć rejs statkiem wzdłuż wyspy, podwodną gondolę w Zinnowitz, 

motylarnię Trassenheide, stację kolejową Herringsdorf z pubem, gdzie mini pociągiem przyjeżdża 

zamówienie i rachunek, a przede wszystkim nadmorski Hanza Park w Niemczech.  

Jeszcze tylko prom i zakupy w Żabce na drogę. Karol mnie popędza na peronie żeby zdążyć, tak długi 

jest pociąg. W naszym przedziale jest chłopczyk spod Myszkowa, który w Graalu jeździł na rowerze. 

Chłopcy się rozpoznają i natychmiast bawią na środkowej kuszetce. Kiedy korytarzem przechodzi 

ciągle zbyt wiele osób, zamykamy przejście taśmą klejącą z oznaczeniem opłaty 1 euro za przejście do 



WC, ale nikt nie płaci. Kiedy zbliża się pora położenia spać po godz. 20, mama chłopczyka nasila 

nieustanne poganianie, karcenie, w pewnej chwili wszyscy zdają sobie sprawę, że coś z nią nie tak, 

nawet Karol to zauważa i nawet zauważa to, że leżąca na dole babcia śmieje się z tej sytuacji, ale 

śmiać się naprawdę już nie było z czego, bo uszy puchły, a zanim chłopczyk zasnął, otrzymał jeszcze 

wiele poleceń zjedzenia tabletek, och, poszliśmy na korytarz i tam przeczytaliśmy całego Króla Lwa.  

Pociąg nieco się spóźnił, a rano przed Katowicami zobaczyłem wzruszającą scenę, jak obydwaj 

chłopcy się ściskali na pożegnanie. 

Niemal natychmiast przyjechał autobus i przed szóstą rano pojechaliśmy do domu. Po południu Karol 

zasnął na trzy godziny. 

A już następnego dnia był pierwszy września dwa tysiące czternastego roku. 

 

 


