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AHLBECK, STRASLUND, HANSA PARK – NIEMCY 
 

 

 30.06. 

     Pani Ula przywozi Karola po południu i przyprowadza go do mieszkania. To Karol pokazuje jej 

drogę od przystanku w Giszowcu. Kupiłem na te wakacje niedużą białą skórzaną piłkę w 

Rossmanie i idziemy nią pograć pod blok. Karol zrzuca ją do mnie z górki, z której pięć miesięcy 

wcześniej zjeżdżaliśmy na śniegu. Zrzuca ją także ze schodów. Przyłącza się do nas chłopczyk, ale 

zaczyna padać. Jednocześnie Karol wpada w pokrzywy i krzyczy. Wracamy do domu i oglądamy 

film o piraniach. Karol nie odrywa wzroku od ekranu, gdzie odbywa się prawdziwa jatka z 

udziałem prehistorycznych ryb. Potem pakuje ostatnie rzeczy i wychodzimy na pociąg do 

Świnoujścia. Mamy bilet w klasie I, bo nie było już miejsc w kuszetkach. Jadą z nami różne osoby 

- matka z dwojgiem dzieci, matka z córką i pan wysiadający jako ostatni współpasażer w  

Poznaniu. Od tej chwili jesteśmy w przedziale już do końca.  
 

1.07. 

     Karol ocknął się nad ranem w pociągu dwa razy: Poznaniu i Szczecinie – dwóch miastach z gry 

„Polski Biznes”. Oczywiście Karol chciałby już wysiadać, jemy jabłko, Karol bawi się Minionkiem 

nr 6 z Mc Donald’s. W czasie jedzenia jabłka Karolowi wypada bezboleśnie kolejny ząbek. Kiedy 

są już Międzyzdroje, wiele osób wysiada, a my jedziemy dalej i już widzimy dwa promy – 

pierwszy odjeżdża, drugi wraca. Na statku, podobnie jak rok temu, idziemy najpierw do 

automatu po kawę i gorącą czekoladę i wchodzimy na górny pokład w celu obserwacji innych 

statków. Po zejściu posilamy się we Freshu i idziemy z torbą na kółkach przez park i 

przypominamy sobie ostatni pobyt. Kupujemy w Bałturze wycieczkę do oceanarium i 

kwaterujemy się w hotelu Tryton na najbliższe 3 dni. 

    Karol chce iść od razu do Graala, więc wybieramy się tam i odwiedzamy dawne miejsca na 

terenie tego ośrodka – rybki w stawie, plac zabaw, gramy białą piłką i jemy lody. Na bazarze 

kupuję po kabanosie, rogal dla nas i bułki dla mew. Idziemy na plażę, smarujemy się kremem nr 

20, bo są to upalne dni. Karol mówi, że to dobry numer kremu, nie 10, ani nie 30. Budujemy 

piramidę otoczoną ze wszystkich stron kanałem, do którego dopływa woda morska. Piramida jest 

zaczątkiem miasta z piasku, bo potem powstają uliczki i mury miejskie, na końcu basen i fotel dla 

władcy. Budowanie trwa cztery godziny i nie mamy zdjęć, bo nie chciałem zapiaszczyć nowej 

komórki. Potem gramy nową białą piłką – jej zakup okazał się hitem, gramy naprawdę długo i po 

poprawieniu bramek – dość profesjonalnie. Nadchodzi czas odejścia. Czas zniszczyć dzieło – Karol 

burzy budowle przez kilka minut.  
 



 
 

     Wracamy plażą, a potem laskiem. Karol zbiera szyszki. Zaatakowały nas jakieś żyjątka, Karol 

długo narzeka na ugryzienie komara czy mrówki. Szukamy czegoś do jedzenia, nie ma już 

kurczaków w pobliskich restauracjach, kupujemy w końcu potężnego schabowego z frytkami i 

dzielimy na dwa talerze. Potem szukamy jeszcze deseru, Karol już siedzi „na barana”, kupujemy 

batonik i wracamy po całym dniu do pokoju – bierzemy prysznic i do łóżka. Czytam po raz 

pierwszy z czytnika książek Lark opowiadanie „Jednooka, Dwuoka i Trzyoka”, a po skończeniu 

początek „Pinokia”. Karol zasypia po pierwszym rozdziale, a na dworze jest jeszcze słońce, bo jest 

godzina 21, a to jeden z najdłuższych dni roku. 

 

2.07. 

     Budzę Karola o 7.40 i przypominam o ząbku – Karol sięga pod poduszkę bez patrzenia i 

znajduje tam banknot 10 zł od wróżki zębuszki. Musimy szybko wyjść do Żabki po zakupy i jako 

pierwsi wskakujemy do autobusu do oceanarium w Straslundzie. Wsiadają inne dzieci, a już za 

granicą dołącza do nas grupa starszych z campingu i jedziemy do Greifswald – jemy lody na rynku 

(jest upalnie) w kawiarni San Marco, a potem zwiedzamy kościół, w którym jest kącik zabaw dla 

dzieci oraz toaleta. W autobusie zaczynam czytać „Pana Kleksa”. Przed godz. 13 wysiadamy 

wreszcie pod oceanarium, składającego się z czterech budynków z okazami z pobliskich mórz – 

Bałtyku, Morza Północnego, Polarnego i Północnego Atlantyku.  

 
 

Po mojej krótkiej wymianie zdań przy kasie ze współudziałem naszej chciwej pilotki, także 

wszystkie dzieci dostają słuchawki. Wypożyczony mini-tablet ma dwa opisy – dla dorosłych i 

dzieci, a przy którymś z pierwszych etapów zwiedzania (a wszystkich było 30), uzgadniamy 

wspólne włączanie opisu dla dzieci, który jest w języku polskim.  



 

 
Oglądamy na żywo jesiotry, dorsza, meduzy, ukwiały, ośmiornice. Jest też 6-metrowy tunel pod 

akwarium. Na szczycie głównego budynku są brązowe pingwiny. Tam się bawimy wodą, 

wpuszczając ją do tamy i przepompowując wielką śrubą z korbką.  

 

 
 

Jest tam też rower, na którym jadąc przez minutę można porównać tempo rowerzysty z osiągami 

poszczególnych ryb i najszybszego człowieka w pływaniu. Na końcu trasy zwiedzania jest wielka 

sala wysoka na trzy piętra, gdzie jest płetwal błękitny i kilka innych olbrzymów.  

     Po zwiedzaniu cała grupa idzie na rynek i grupa może się rozdzielić – mamy godzinę wolnego 

czasu. Znajdujemy niemal natychmiast oryginalny plac zabaw w parku i tam jesteśmy pół 

godziny. Wracając wstępujemy na loda. Wraz z grupą zwiedzamy jeszcze kościół znów z kącikiem 

zabaw dla dzieci, po czym wracamy autokarem, żartujemy i czytamy o przygodach Pana Kleksa. 

 
 



     Po powrocie kupujemy kiełbaskę na gorąco, jemy ją w pokoju, po czym około godz. 20 idziemy 

na pobliską plażę i tam budujemy basen i jajo dinozaura. Bawimy się tam do późnego wieczora. 

Wiele ludzi przychodzi na plażę i robi zdjęcia zachodu słońca. Wracamy do pokoju i po kąpieli 

Karol zasypia słuchając w TV wywiadu z Prezydentem Świnoujścia. 

 

3.07. 

     Rano pada pytanie: co robimy? Karol odpowiada: na basen. Idziemy więc na autobus na ul. 

Słowackiego na godz. 11.08, bardzo blisko Trytona i już jedziemy autobusem nr 290 do Term 

Bałtyckich w Ahlbeck. Po drodze kierowca autobusu pozdrawia ręką chyba kilkudziesięciu innych 

kierowców i osób. Wysiadamy tym razem bez pomyłki, bierzemy kluczyki do szafek 22 i 28 i 

czujemy się jak w domu. Jeden, drugi, trzeci basen, zabawa trwa blisko 6 godzin. W przerwie 

jemy niemieckie naleśniki z polewą. Karol ma założoną zieloną nadmuchiwaną kamizelkę z 

Tunezji, ale i tak któryś raz wypłynął na głęboką wodę bez niej i musiałem go ratować. Długo 

bawiliśmy się u piratów na półpiętrze układając drewniane sztaby złota. 

     Po wyjściu udaliśmy się do Netto na zakupy – po wyjściu szukaliśmy miejsca, gdzie można 

część zakupów zjeść – na przystanku był hałas, więc poszliśmy dalej i trafiliśmy na stację 

kolejową i ledwo zaczęliśmy jeść, nadjechał pociąg UBB i za 8 minut byliśmy w Świnoujściu. 

Jechaliśmy za darmo, bo żaden konduktor nie przyszedł. Wysiadamy i dojadamy kawałek pizzy na 

zimno i idziemy pieszo w stronę Graala, ale ten powrót będzie trwał ponad dwie godziny, bo 

docieramy do parku z figurami dinozaura, auta, statku, gdzie Karol się bawi, obok jest siłownia i 

tak mija godzina. Nieco dalej znów jest duży plac zabaw z piaskiem, ze zjeżdżalnią na linie i tam 

Karol znajduje towarzystwo na kolejną godzinę, aż trzeba w końcu oderwać się od tych dzieci, bo 

jest już po 22-giej, a my dalej nie wiemy, gdzie jest nasz hotel. Jest bardzo ciepło.   

 

4.07. 

     Tego dnia mamy się przeprowadzić do ośrodka wypoczynkowego Graal. Wychodzę do Żabki 

po śniadanie. Możemy zostać w pokoju do 11. Karol ogląda jedyny film w czasie tych wakacji – 

Scooby Doo i wychodzimy z walizką. Kierujemy się w stronę parku linowego. Jest okazja przejść 

się inną trasą, niż rok temu. Tym razem trasa jest trudna, wysoka, z trudnym wejściem po 

przytwierdzonych kamieniach z liną i hamulcem z boku. Po przejściu Karol namawia mnie do 

przejścia następnego poziomu dla osób od 130 cm wzrostu, ale boję się i boję, że bojąc się o 

siebie nie upilnuję Karola. 

 

 
 



     Idziemy zatem w skwarze dalej z walizką i Karolem na ramionach i ulicznymi zygzakami 

docieramy do Graala, a tam straszna kolejka w recepcji, bo skończył i zaczyna się kolejny 

tygodniowy turnus. Musimy czekać jedząc lody. Szukając jedzenia dochodzimy do hotelu Hilton 

Hampton. Tuż za nim w znanym już barze jemy obiad – kotlet mielony i naleśnika z dżemem, na 

które trzeba czekać ponad pół godziny. Po powrocie pokój jest już wolny i po zostawieniu rzeczy 

możemy iść na plażę. Jest godzina 16.30. Karol smaruje mi plecy kremem. Budujemy na plaży 

zygzakowaty kanał, łuk tryumfalny, studnię ozdobną, basen dla meduz, ścieżkę do drugiego 

basenu, który pogłębiamy i wyrównujemy. Potem Karol skacze po tych wszystkich budowlach, a 

mostu i łuku triumfalnego nie udał się zburzyć, nawet mnie, tak bardzo ubity i mokry był piasek.  

 

 
 

     Schodzimy z plaży po paru godzinnych, jest ciągle ciepły wieczór, woda morska przybiera kolor 

piasku i na ten impresjonistyczny widok trudno się napatrzeć do syta, mimo zmroku nikt nie chce 

jeszcze stamtąd odchodzić, tylko nadchodzą jeszcze pary na spacer, a widok jest jak z idyllicznego 

obrazka. Musimy iść spać i to szybko, bo zostało tylko 3 godziny snu… 
 

 
5.07. 

     Wstajemy o godz. 1.20, chyba nawet nie zasnąłem czekając na ten najważniejszy budzik roku. 

Na jego odgłos Karol natychmiast zrywa się do pozycji siedzącej, ale nie ma siły na nic, ani żeby 

wstać, ubrać się i iść 2,5 km do autobusu. Nie dziwię się, biorąc pod uwagę wczorajszy aktywny 

dzień.  

     Jest cieplutko, idąc na miejsce odjazdu autokaru spotykamy pilotkę z poprzedniej wycieczki i 

docieramy na godz. 2.00 akurat w chwili, kiedy podjeżdżają 4 autokary do Legolandu. Wsiadamy i 

idziemy spać. Autobus dociera na godzinę przed otwarciem parku rozrywki i kas, ale czas mija 



zaskakująco szybko. O godzinie 9.40 przypomina mi się, że o tej samej godzinie miesiąc temu 

dotarliśmy do Energylandii. O 9.55 dostajemy bilety i punktualnie o 10-tej szturmujemy park, 

omijając najpierw miniaturowe uliczki i budowle i biegniemy na wieżę obrotową widokową, 

gdzie z góry widać cały park. 

 

 
     Następną atrakcją jest nauka jazdy samochodem, sponsorowana przez Seat. Za cenę 80 DKK 

Karol o godz. 11.20 odbywa samodzielnie naukę jazdy, poprzedzoną przeszkoleniem w języku 

angielskim co do podstawowych znaków drogowych – „ustąp pierwszeństwa”, „stop”, „ruch 

okrężny”, „nakaz jazdy w prawo” oraz okazywania dłonią zamiar skrętu. Grupa aut rusza spod 

czerwonych świateł, a dzieci zachowują się jak mali rajdowcy. Karol objechał tor dookoła, a 

potem skręcił do myjni. Przy wyjeżdżaniu z niej wprawdzie ustąpił pierwszeństwa włączając się 

do ruchu, ale nie zahamował na czas, pojechał prosto i autko wyrżnęło w ogrodzenie, ale jakoś 

wykaraskał się z tarapatów, bo dzieci nie mogły wychodzić z samochodów, tylko powinny dłonią 

wzywać pomocy z obsługi. Potem zajechał na stację benzynową, ale przystanął zbyt daleko od 

dystrybutora i nie mógł zatankować. Podjechał wtedy do przodu pod dystrybutor po prawej i 

tam się udało. Wtedy pobiegłem po kawę, a w braku cukru szukałem go w innej restauracji, a 

jazda dzieci w tym czasie skończyła się.  
 

 
     Karol biegnąc po wyjściu z auta przewrócił się, potężnie zdzierając kolana i paluszek. Pani z 

obsługi na rękach zaniosła Karola do punktu pierwszej pomocy, który na szczęście był tuż obok. 

Dwie panie udzieliły pomocy przemywając ranę i nakładając bandaż. Karol był bardzo dzielny i 

nie płakał.  

     Na godz. 13.30 poszliśmy do kina 4D na Lego Chima. Po wyjściu okazało się, że minęła już 

połowa dnia i nieco przyspieszyliśmy zwiedzanie i zaliczyliśmy kolejne atrakcje, a wśród nich: 



- straż pożarną – osiem grup uczestników na czas podbiega do aut strażackich, przy pomocy 

ruchomej napędzającej dźwigni dojeżdża parędziesiąt metrów do celu – płonącego domu, tam 

gaszą pożar w oknach, wskakują do aut i wracają na miejsce. Mieliśmy mniej więcej piąte 

miejsce, ale robiliśmy błędy, za to inni jechali kolejny raz albo stanowili liczniejszą grupkę; 

 

 
 

- Atlantis – czyli podwodny świat, a właściwie małe oceanarium, w podobnym byliśmy parę dni 

wcześniej, ale Karol oglądał teraz z nie mniejszym zainteresowaniem ryby, rekiny, łódź 

podwodną i brzydką rybę o prehistorycznym wyglądzie; 
 

 
 

- łodzie pirackie, na których każdy lał każdego. Polewano nas nawet w czasie stania w kolejce do 

wejścia. Karol nie chciał, abym używał parasola, ale go użyłem, bo mocno lali, także w plecy; 
 



 
- zjazd gondolami po równi pochyłej – tam była wieloczłonowa gondola i międzynarodowy skład 

uczestników przejażdżki; 

- występ przed zamkiem – księżniczka płacze w oknie zamknięta w zamku, a książę nie może jej 

uwolnić, więc próbuje różnych sztuczek, bo na przeszkodzie jest nieugięta wola króla. W końcu 

książę włazi do lufy armatniej i wystrzeliwuje się wprost na mury i tam wyłania w dymie;  

 

 
 

- dom strachów – miniatura tego, co było w Disneylandzie – dom pełen różnych strasznych 

rzeczy, jak zupa pełna gałek ocznych, trupie czaszki, a na piętrze labirynt z lustrami – trzeba było 

znaleźć wyjście wśród kilku ślepych zaułków. Potem schodziło się w dół i można było wsiąść do 

20-osobowej windy – były to krzesełka w dwóch rzędach, które ponosiły się i nagle opadały – 

jechaliśmy na tym w sumie cztery razy.      

 



 
 

Po tych wszystkich atrakcjach oglądaliśmy znów miniaturowe domy, domki, pociągi, samoloty, 

zamki, a za ostatnie 50 DKK kupiliśmy śnieżny zaprzęg.  

 

 
Powrót trwał 7 godzin i przez parę setek kilometrów towarzyszyły nam odległe burze. Wróciliśmy 

na 1.15 i przeszliśmy 15 minut pieszo do Graala. Cała wycieczka trwała więc równo 24 godziny. 

 

6.07. 

     To dzień odpoczynku po Legolandzie i dzień wyczekiwania na następną wycieczkę. Nie byliśmy 

nawet na plaży. Po śniadaniu wyszliśmy na plac zabaw i znalazłem kilka ślimaków. Karol zrobił dla 

nich ogród i nazwał je wszystkie na literę P: Paweł, Patrycja i ich dziecko Pinokio. Potem 

zrobiliśmy eksperyment, jak zachowa się ślimak wrzucony do wody – stawu z pomarańczowymi 

rybami. Położyliśmy ślimaka na liściu. Mieliśmy wątpliwości, bo pisało, żeby nie karmić ryb. 

Ślimak został zjedzony przez rybę. Pan pracujący w ośrodku powiedział, że za budynkiem w 

cieniu jest więcej ślimaków i zachęcił nas do karmienia ryb, powiedział, że rybom smakują 

ślimaki. Poszliśmy tam i od razu znaleźliśmy osiem sztuk. Położyliśmy na liściach na wodzie i 

nastąpiło jedno z największych przeżyć tych wakacji, bo nie dość, że ślimaki był zjadane w całości, 

to jeszcze jeden raz zobaczyliśmy coś naprawdę przerażającego – oto średnia ryba, chyba biała, 

podpłynęła do ślimaka leżącego na liściu z wysuniętą ze skorupki głową i wyszarpała go ze 

skorupki w całości, odgłos był piekielny, odessanie i wychlupnięcie ślimaka ze skorupy – okropne 

i dające do myślenia przeżycie.  

     Po południu czytamy długo, aż do końca „Pinokia” – wspaniałą opowieść, od której Karol nie 

potrafił się oderwać w te wakacje.  



 

7.07. 

     Ta data zostanie długo w pamięci, bo o godz. 4.40 jest pobudka i idziemy w jasny już dzień do 

autokaru pod biuro podróży w centrum Świnoujścia na wycieczkę do Hansa Parku koło Lubeki, 

około 320 km. W autobusie śpimy, przez co podróż trwa krótko. Mamy prowiant z Graala i o 8 

rano w czasie jazdy zjadamy kanapki i czytamy „Księgę dżungli”. Na 10.00 podjeżdżamy pod 

Hansa Park. Przy wejściu wita nas orkiestra, a my biegniemy na wieżę widokową i widzimy jeden 

jedyny raz tego dnia morze, i to blisko, choć trudno powiedzieć, czy to jeszcze Bałtyckie.   

 

      
     W Hansa jest dużo atrakcji wodnych i nie tak ekstremalnych, jak w Heide, więc nietrudno 

znaleźć nam coś odpowiedniego, a zwłaszcza różne gondole. Jedziemy na Safari, gdzie z 

wagonika Karol pstryka zdjęcia poszczególnym zwierzętom aparatem przyczepionym do 

wagonika, a na końcu podano wynik. Znajdujemy pierwszą szybką kolejkę i jedziemy na niej dwa 

razy pod rząd. Znajdujemy dalej wielką błękitną zjeżdżalnię, taką jak na kocykach, tylko na 

pontonach i ze spływającą wodą. Oczywiście ta wielka konstrukcja wydaje się cała dość straszna, 

zwłaszcza kiedy mechanizm podnosi gondolę i widzimy przed nami stumetrowy zjazd w dół. Po 

pierwszym przejeździe nie wydaje się to tak straszne, więc zjeżdżamy jeszcze cztery razy, 

zauważając, że najdalszy dystans przebywają uczestnicy o większej wadze ciała.  

 

 
     W oddali widać jakąś wielką kolorową rurę, a z góry prowadzi otwarty zakręcony zjazd. Jest to 

zjazd gondolami, idziemy w tamtym kierunku, ale po drodze spotykamy kopalnię, która mocno 

da się we znaki, bo to taki średni rollercoaster, strasznie stromy – „Crazy mine”.  



 

 

 
 

     Wiem, że to będzie straszne i zaliczamy go, choć w czasie jazdy oczu raczej nie otwieram. 

Najpierw wjeżdżamy w górę, jest tam 8 ostrych poziomych zakrętów po 180 stopni, są takie 

przeciążenia, że wydaje się, że na tych zakrętach przy poziomej jeździe złamię rękę. 
 

 
     

    Potem zaczęły się zjazdy – w górę, w dół, stromo i czad okropny. Karolowi się podobało, 

widzimy swoje zdjęcie na koniec, na którym Karol wytrzeszcza oczy, a dziewczynka jadąca z nami 

i z mamą prezentuje na zdjęciu idealne przerażenie w wesołej wersji. Potem będziemy tam 

jeszcze raz i była to atrakcja nr 1 albo nr 2, bo konkurencją był jeszcze później rollercoaster 

Vikingów.    
 

 



     Ale nas zachęcił wspomniany widok zjazdu gondolowego, wchodzimy do gondoli, która 

wjeżdża automatycznie na poziomej platformie do góry, a tam ze szczytu spływa w dół, ostro się 

kręcąc dookoła i jest to przyjemne. Na sam koniec jeszcze gondola opada szybko na bardziej 

pochyłym odcinku, ale jest to też miłe. Jedziemy jeszcze raz i cały zjazd nagrywam kamerą.  

     Było też parę atrakcji typu splash, czyli zjazd do wody z rozpryskującą się wodą. Odkrywamy 

też meksykańską część parku, gdzie idziemy do kina 4D na „Miś Yogi”, fajny filmik, gdzie w Parku 

Yellowstone Miś Yogi z przyjacielem próbują porwać turystom koszyk z wiktuałami - bardzo 

śmieszne, a krzesła w kinie podskakują i tryska nas wodą. W Mexico jest też kolejka, która 

wjeżdża tyłem w rząd  kamienic, a potem powraca. Podobało się i obiecaliśmy sobie pojechać 

później jeszcze raz.  

     Widzimy stojący drewniany zaprzęg – koń z furą. Karol próbuje się wdrapać, ale nie potrafi i 

żeby go zaktywizować, umieszczam butelkę z piciem na głowie konia i wtedy próbuje jeszcze 

bardziej się wdrapać, a potem ją strąca.  
 

 
 

    Odkrywamy kolejkę Vikingów, całkiem przypadkiem. Jest dozwolona od 110 cm do 

samodzielnego przejazdu dziecka. Karol ma 117 cm, a obsługa skrupulatnie mierzy wzrost. Na 

tym średnim rollercoasterze jest po prostu okropnie, dwukrotnie są takie przeciążenia, że nie 

jestem w stanie tego znieść, po zakończeniu pytam Karola, czy była jazda głową w dół, ale Karol 

przeczy. Potem widzę ten krytyczny moment z zewnątrz, wagonik spowalnia jadąc bokiem, a 

potem opada mocno w dół. Karol proponuje, że pojedzie sam i faktycznie jedzie sam jeszcze pięć 

razy, nawet raz sam w pierwszym rzędzie, co widać poniżej. 

 
 



     Pozostaje coraz mniej czasu do zakończenia, pada drobny deszcz, niektóre atrakcje są w 

związku z tym zamykane, pora na pożegnanie Hansa Parku. Po wejściu do autobusu Karol 

zasypia, ok. 23 jesteśmy już w hotelu.  

 

8.07. 

     Po śniadaniu pada pytanie, co robimy, a propozycja Karola – do Term Bałtyckich w Ahlbecku. 

Wybieramy się na pociąg UBB, ale niespecjalnie chce nam się wydawać pieniądze na bilet, 

podczas gdy możemy uciąć sobie dłuższy spacer i idziemy tam pieszo ok. 80 minut. Po drodze 

robimy zakupy w SKY po stronie niemieckiej, kupujemy słodycze do Polski i zestaw dla Zosi do 

malowania. Kupuję bilety wstępu na 3 godz. i mijają one bardzo szybko – ciągle pływamy, 

zjeżdżamy, bawimy się piłką Milka oraz znalezioną zieloną piłeczką, strąconą drągiem na skalnej 

zjeżdżalni. Po wyjściu jemy, Karol pyta o ceny aut z otwartym dachem cabrio oraz jakie auto 

można kupić za 5 i za 10 tys. zł. Pokazuję mu przykładowe auta na parkingu. Idziemy w stronę 

Świnoujścia przez centrum Ahlbecku, przy promenadzie są drewniane słupy, a Karol chodzi po 

nich, a ja wołam: 

- Karol, musimy szybko znaleźć jakieś miejsce do schowania się przed deszczem! 

     A Karol, po sprawdzeniu pogody, odpowiada: 

- Ale przecież nie pada! 

    Według mnie, od tych słów minęło około 20 sekund, a według Karola tylko 5 sekund, kiedy 

lunęła ogromna ulewa i zacząłem się gorączkowo rozglądać, dokąd można pobiec, a był tam 

budynek z daszkiem i zejściem schodami do podziemnego zamkniętego parkingu. Tam nie padało 

i to miejsce znalazła także niemiecka rodzina z synem oraz murzynka na rowerze z córką. Padało 

bardzo mocno przez kwadrans, a potem wyszło słońce. Powiedziałem Karolowi, że mam ostatnie 

6 euro i zapytałem, czy wydamy je na bilet do Świnoujścia, czy kupimy pamiątki i wracamy pieszo 

plażą. Karol wybrał drugi wariant i kupiliśmy zestaw Lego dla Zosi i okrągłe gumy do żucia.   

      Powrót plażą był naprawdę bardzo przyjemny. Po ubitym piasku nogi same nas niosły. Karol 

biegał, zbierał muszelki, burzył opuszczone zamki z piasku, zobaczyliśmy łódź z piasku i 

wpadaliśmy na pomysł, żeby też taką zbudować, tylko wiele lepszą. Wyłaniałyby się ona z piasku 

dramatycznie przechylona na wysokiej fali. Na brzegu morza stała prawdziwa łódź z drewnianą z 

budką do osłonięcia przed deszczem i była ona inspiracją, jak ma wyglądać nasza łódź z piasku. 

Po godzinie dotarliśmy w okolice „naszej” plaży  w okolicach Graala. 

     Wróciliśmy na kolację, na którą był bogracz i chleb z nutellą. Karol zasnął o 20.20 przy „Księdze 

dżungli”. 

9.07. 

     Obudziliśmy się razem o 7.20 i godzinę później zeszliśmy na śniadanie. Ochłodziło się znacznie 

i wybraliśmy dziś wycieczkę do Międzyzdrojów. Jedziemy więc do promu, a potem autobusem nr 

10 do sąsiedniego miasta. Tam od razu zauważyliśmy Muzeum Przyrodnicze z okazami ptaków i 

zwierząt występujących nad Bałtykiem, a na zewnątrz był prawdziwy bielik w klatce. Potem 

poszliśmy do parku linowego, gdzie Karol zaliczył 2 trasy, ale nie chcieli go wpuścić na trzecią.  
 



 
 

Następnie szukaliśmy zagrody żubrów, była dość daleko na terenie Wolińskiego Parku 

Narodowego, a szło się dość przyjemnie lasem, dużo ludzi, bo na plażowanie było dziś za 

chłodno. Widzieliśmy żubry (Karol po raz pierwszy w życiu) oraz dziki i jelenie. Po wyjściu z parku, 

zeszliśmy do restauracji w mieście na schabowy i naleśniki. Potem na promenadzie kupiliśmy 

okrągły węgierski kołacz i poszliśmy go zjeść do kawiarni w Amber Baltic Hotel. Na terenie hotelu 

była wystawa klocków Lego, którą oglądaliśmy godzinę oraz kupiliśmy zestaw 3 w 1 - skorpion, 

smok i wąż. Potem byliśmy jeszcze na publicznym placu zabaw przy tym hotelu, zobaczyliśmy 

bardzo wzburzone morze i jeszcze zaliczyliśmy gabinet figur woskowych. 
 

 
 

   Karol nie chciał wejść na podium, żeby zrobić sobie zdjęcie z Henrykiem Sienkiewiczem. Potem 

jeszcze były na promenadzie wielkie bańki mydlane, które wiatr rozwiewał, a w między czasie 

uciekł nam ostatni autobus i musieliśmy iść na PKP i czekać tam jeszcze godzinę na pociąg. Karol 

zasnął na przystanku, po zejściu z promu. 

  

10.07. 

     Dziś też jest zimno i wietrznie. Proponuję albo jedziemy jeszcze raz na baseny do Ahlbecku 

albo do kina. Karol zdecydowanie wybiera drugi wariant. Idziemy na Jurrasic World oraz na 

Terminator, gdzie Karol bardzo się nudzi i wychodzimy przed końcem seansu. Potem idziemy do 

restauracji przy promach, na prom i do kuszetki.  

 


