
  

 

Karol i Henryk Palarz 

  

 

Weekend we Wiedniu 21-23 marca 2014 r. 

 

 

 

 

Biegliśmy jak najszybciej, żeby zdążyć na pociąg o 15.21 do Wiednia i udało się wbiec na peron na 

minutę przed odjazdem. Towarzystwo znośne, można by na ten temat napisać całkiem sporo, ale 

najistotniejsze to to, że Karol postrzelał sobie wirtualnie z procy przez okno pociągu do obiektów za 

szybą, a to kurka, a to gąska, a to drut elektryczny, potem rozwiązywaliśmy zadania z książki Angry 

Births, której wzięcie okazało się najbardziej pożądaną rozrywką w czasie wolnym od zwiedzania. 

Czesi wsiadali, wysiadali, w końcu przedział opustoszał i zaczęła się Austria, według mapy powinien 

zbliżać się Dunaj, bo już światła Wiednia rozbłysły, powiedziałem Karolowi, żeby wypatrywał dużej 

rzeki i zobaczył ją zaraz twierdząc, że duża nie jest, i już stacja kolejowa Wien Medling. Wysiadamy, 

patrzę zdezorientowany, coś jedzie do dworca Praterstern, to chyba nasza kolejka miejska (nie 

metro) i nią w 17 min. dojechaliśmy na miejsce, do naszej dzielnicy, gdzie przywitał nas wyjątkowo 

ciepły wieczór i widok kręcącego się oświetlonego bajecznie koła Wiener Riesenrad - wiedeńskiego 

diabelskiego młyna. Stamtąd też dolatywała muzyka, a my mieliśmy do hotelu Ibis Budget Wien 

Messe**, Lassallestrasse 7, zaledwie 8 min. spacerku, ale zważywszy na późną porę, po 21-szej, Karol 

już nie chciał tam iść zobaczyć, mimo że atrakcje miały być jeszcze czynne nawet do 1-szej w nocy. 



 
 

Zameldowaliśmy się w hotelu, pokój 817 na 8 piętrze, pokój zaskakująco skromny, na zewnątrz 

łazienki panel z umywalką, drzwi w łazience nie miały żadnych zamknięć, ale przyzwyczailiśmy się do 

standardu budget za 45 euro za noc. Do snu czytałem nową książkę „Koszmarny Karolek i 

wampirozombie”, nie doczytałem do końca tytułowego opowiadania i Karol zasnął po dziesiątej, a że 

słuchał uważnie póki mógł świadczy to, że rano stwierdził, że w opowiadaniu nie było żadnych 

zombie i to była prawda, bo owo zombie to była jedna z nauczycielek bohatera opowiadania. Karol 

zerwał się z łóżka po siódmej rano. Zerwał to może słowo nieco przesadzone, w każdym razie wyraził 

wolę natychmiastowego wyjścia na zwiedzanie wesołego miasteczka, lecz zapewniłem, że jest ono 

jeszcze zamknięte, więc znów rozwiązywanie zagadek z książki, a potem zeszliśmy na śniadanie, Karol 

zjadł croissanta z miodem i kremem orzechowym, z jednorazowych opakowań, które w pewnej ilości 

pozwoliliśmy sobie zabrać samowolnie do domu, po to, aby później przy konsumpcji wspominać.  

 

 



 

 

 

Po dziewiątej byliśmy gotowi do wyjścia, aby ewentualnie poczekać na otwarcie, ale nieoczekiwanie 

stwierdziłem, że z torby coś cieknie i okazało się, że całe pół litra coca-coli wylało się z niezakręconej 

butelki. Usuwanie skutków trwało pół godziny, lecz wyszliśmy dokładnie za dziesięć dziesiąta i kiedy 

wybijała równa godzina z niewidzialnego zegara minęliśmy wejście do Prater stanęliśmy pod 

diabelskim młynem Riesenrad w kilkuosobowej kolejce do otwarcia bramy do kas i właśnie tą bramę 

otworzono. Prater w Wiedniu to park rozrywki dla wszystkich, uważany za najstarszy park 

rozrywkowy na świecie, położony między Dunajem a Kanałem Dunajskim na powierzchni 1700 ha. 

Zapoznałem się z ofertą biletów łączonych, i natychmiast zaoszczędziliśmy kilkanaście euro kupując 

jednocześnie bilet na kolejkę  i do zoo. Młyn to jedno z najstarszych tego typu urządzeń na świecie, 

zmyślnie skonstruowane, w czasie wojny uszkodzone, co wizualizowała makieta. Wagonów było 15, o 

połowę mniej niż kiedyś, co ciekawe, można było je rezerwować w całości na imprezę do około 10 

osób i jedna z takich właśnie gondol tuż przed nami zapełniła się nad wyraz eleganckimi gośćmi, był 

tam stół, białe obrusy, a kelner podchodził z butelką wina owiniętą w białą serwetę.  

Wpuszczono nas do środka i zamknięto od zewnątrz, co z tego, skoro w środku otwierało się okno i 

ktoś otwarł je z hukiem, kiedy byliśmy w najwyższej pozycji, nogi wówczas zadrżały. Przejażdżka 

trwała tylko jeden cały obrót, kwadrans, a dlatego tak długo, że poszczególne wagony 

ponumerowane kolejnymi parzystymi liczbami zatrzymywały się na dole, ktoś wsiadał i wysiadał. 

Jedna z turystek z naszego wagonu nawet nie wstała z zamocowanej centralnie ławki, widocznie 

miała pewien lęk, zaś pies innych zwiedzających też czuł się niepewnie. Karol z pewną obawą poszedł 

do okna, aby zrobić mu zdjęcie, zaś na zewnątrz była ładna pogoda i dobra widoczność i zdawałem 

sobie sprawę, że w czasie pobytu lepszej panoramy miasta nie zobaczymy, choć kusił jeszcze 

potencjalny widok z tarasu widokowego z wieży telewizyjnej Donauturm, która widniała na 

horyzoncie. 



 



 

Wpuszczono nas do środka i zamknięto od zewnątrz, co z tego, skoro w środku otwierało się okno i 

ktoś otwarł je z hukiem, kiedy byliśmy w najwyższej pozycji, nogi wówczas zadrżały. Przejażdżka 

trwała tylko jeden cały obrót, kwadrans, a dlatego tak długo, że poszczególne wagony 

ponumerowane kolejnymi parzystymi liczbami zatrzymywały się na dole, ktoś wsiadał i wysiadał. 

Jedna z turystek nawet nie wstała, widocznie miała pewien lęk, zaś pies innych zwiedzających też czuł 

się niepewnie. Karol z pewną obawą poszedł do okna, aby zrobić zdjęcie, zaś na pewno była ładna 

pogoda i widoczność i zdawałem sobie sprawę, że w lepszej panoramy miasta mieć nie będziemy. 

 

 

 

Po zaliczeniu tego żelaznego punktu – zobaczyć wszystko co się da! Oczywiście, jakże można by minąć 

i nie zajrzeć do pałacu duchów, zważywszy ileż intensywnie miłych doznań przyniosły Karolowi w 

chorzowskim wesołym miasteczku. Wsiedliśmy do wagonika, i… zaczęła się ostra jazda, pajęczyna nas 

jakaś omotała, wszędzie strachy, trupy, wampiry, zielona pajęczyna laserowa, Karol niestety opuścił 

głowę i dół i negocjacje w tej sprawie w trakcie jazdy utknęły w martwym punkcie, a moją uwagę 

przykuł natomiast pan rzygający w kącie zieloną substancją do beczki oraz głowa innego mężczyzny, 

za szybą, z którego ust chlupotała krew.  

Zastanawiałem się już wcześniej, jak opisywać kolejne zaliczone atrakcje, tyle ich było, że później było 

to, później tamto… po wyjściu z pałacu duchów zatrzymaliśmy się przy maszynach z możliwością 

wyciągnięcia czarnej głowy maskotki Angry Birds, nie udało się, więc Karol skorzystał tym razem sam 

z Gold Kanion – kolejki do kopalni złota, o tyle ciekawej, że z początku jechała tyłem i fajna była 

ilustracja dźwiękowa. Z tyłu była zjeżdżalnia na kocykach, niemal identyczna jak w Chorzowie, lecz 

dogodniejsza do wspinania w górę, bo drugą połowę obsługiwała ruchoma taśma. Obok stał dinozaur 

na monety, więc i niego Karol skorzystał.  

 



 

 

 

Następnie stał „dom pułapek”, jedna z czterech zaliczonych przez tego typu atrakcji, okazał się wielką 

niespodzianką i najciekawszym w sumie typem rozrywki i choć wspomnienie każdego z nich miesza 

się z innymi, ten pierwszy był jednym z najlepszych, polegał na przejściu kolejnych pięter w górę, a na 

końcu należało zjechać, także dorośli, wybitnie skręconą ciasną zjeżdżalnią. Na parterze domu był 

skręcający pomost, potem metalowe schody dzielone pionowo na pół, spośród których lewa część 

przesuwała się w górę, podczas gdy prawa w górę i na odwrót. Wymagało to ekwilibrystyki.  

 

 

 



 

Były też tam metalowe koła w podłodze, nieuważne wstąpienie powodowało, że stopa skręcała się w 

niechcianym kierunku. Na górze trzeba było przejść w ciemności długi metalowy pomost chwiejący 

się na prawo i lewo, a laserowe efekty potęgowały wrażenie, że nastąpi obrót całkowity. Po wejściu 

na samą górę chcieliśmy powtórzyć tą przyjemność i schodziliśmy w dół, okazało się jednak, że 

kamery są zainstalowane na początku poszczególnych pułapek i dopiero po przejściu danego odcinka 

od tyłu włączało się dane urządzenie, co powodowało, że w ostatniej chwili zaczynało działać, w ten 

sposób Karol się przewrócił, kiedy zadziałał jeden z okręgów w podłodze. Prawdopodobnie tam nieco 

otarł sobie kolano, a wieczorem skomentował, że „do małżeństwa się zagoi”. Wychodząc z domu 

strzelały do nas jeszcze pociski powietrza z dziur w podłodze. 

 

 

 

Potem była atrakcja, którą nazwałem epoką lodowcową, a była to kolejka śnieżna, jedna z najbardziej 

charakterystycznych, którą się pamięta. Wagonik przejeżdżał wewnątrz pomieszczeń z kolejnymi 

postaciami, głównie zwierząt, które kojarzą się z biegunem, nie zabrakło więc białych niedźwiedzi, 

były foki, mamuty, myśliwi. Co ciekawe, w pewnej chwili wagonik zatrzymał się i jechał pionowo w 

górę, aby objechać kolejny poziom. Dodatkową ciekawostką było to, że dostaliśmy dwa pistolety i 

zbieraliśmy punkty strzelając po drodze do świetlnych celów, na końcu zobaczyliśmy na dużym 

ekranie nasze zdjęcie i ponad 600 punktów, podczas gdy najlepsi zdobywali ponad 2 tysiące.  

Nieopodal był zapewne autodrom, i on musiał być celem kolejnej przygody, a trzeba napisać, że była 

to jak dotąd najbardziej szalona jazda autami, bo w odróżnieniu od grzecznych jazd w przeszłości, po 

prostu po okręgu, tym razem naprawdę rozbijaliśmy się, a zachęciła nas do tego piękna kobieta w 

białej bluzce, która za nic miała dobre maniery, tylko podniet szukała najwyraźniej i kiedy delikatnie 

nas celowo stuknęła, my ją też i to nie jeden raz, a było ich kilka, wręcz szukaliśmy okazji, aby to 

robić.  

 



 

  

 

Podeszliśmy do żelaznej atrakcji z dinozaurami – olbrzymi dom, z postaciami dinozaurów na dachu, 

wewnątrz krwiożercze odgłosy. Łysa pani siedząca w ciasnej kasie z apatycznym psem, paląca 

papierosy, po prostu nas nie wpuściła: Karol jest za mały, tam jest strasznie. Karol mówi, że nie 

będzie się bał, bo już takie widział, ale niestety nie weszliśmy za pierwszym, drugim i trzecim razem. 

Jest więc powód, aby do Wiednia powrócić. Zaliczyliśmy za to drugi dom pułapek, był niewielki, za 

to przechodziliśmy go wielokrotnie, cechą charakterystyczną kilku pomieszczeń była tak krzywa i 

jednocześnie wyślizgana metalowa podłoga, że po prostu zazwyczaj ześlizgiwaliśmy się na 

przeciwległą ścianę. Na koniec przy wyjściu fałszywe przejście okazało się szybą i było stłuczenie. 

 

 



Trzeci dom-labirynt okazał się najbardziej zróżnicowany. Na początek należało uniknąć wody, przejść 

po stopniach nad wodą, wziąłem Karola na ręce, jeszcze tego brakowało, żeby spaść do wody i 

wracać zmienić buty do hotelu ! Zaskoczyły nas malutkie kręcące się metalowe kółka w podłodze, 

ponieważ było ich dużo, stopa skręcała raz w prawo, raz w lewo. Były też ruchome metalowe 

dzielone schody, normalka, schody sznurowe, dmuchawa ciepła. Powyżej tunel sznurowy, a po 

wejściu na górę należało zjechać ciasną zjeżdżalnią i krzywo upaść. Niektóre mamy nie decydowały 

się na zjazd. Niektóre z „pułapek” trudno opisać nawet osobie posiadającej bogate słownictwo.  

 

Zapewne nie było to wszystko, co robiliśmy tego dnia do popołudnia, jest zapisek: „13.30 Kręcący się 

stolik wokół własnej osi – Karol jechał sam – w południe słońce mocno świeciło”. Dziś po dwóch 

dniach, nie wiem, co autor miał na myśli. Inne atrakcje to helikoptery, kręcące się dookoła, z dźwignią 

powodującą opadanie i kierownicą do kręcenia się wokół własnej osi, kinderspielplatz, czyli zwykła 

figlarnia z kuleczkami, odmówiłem wejścia do środka. 

 



Było popołudnie. Należało poszukać czegoś do jedzenia, a właściwie zbliżając się do obrzeża Prateru 

pomyślałem, że dobrze byłoby gdzieś odpocząć od wszechobecnej głośnej muzyki, Karol zażyczył 

sobie hot-doga i właściwie pospacerowaliśmy po nowoczesnej dzielnicy Wien Messe w poszukiwaniu 

odpowiedniego baru i trafiliśmy na dość oryginalny plac zabaw, gdzie było wiele drewnianych 

atrakcji, jak głównie linowe przeszkody do pokonania i tam zatrzymaliśmy się godzinę. Była też na 

tym placu pajęczyna, jak pod przedszkolem, ale inaczej jedynie zamocowana i przez to ciekawa, Karol 

gwizdał znalezionym w wesołym miasteczku gwizdkiem, wydając mi komendy. Po drugiej stronie 

drogi był jeszcze jeden ciekawie zaaranżowany pofałdowany teren ze sztuczną trawą – atrakcja dla 

najmłodszych do turlania się, gonitwy w skarpetkach, na hulajnodze.  

 

 

  

 



 

 

  

Tam zaczął się zachód słońca i wreszcie zjedliśmy hot-doga i truskawki, po czym wróciliśmy do 

wesołego miasteczka. Powiedziałem, że możemy zaliczyć jeszcze trzy atrakcje, choć było ich może 

siedem, w tym zjeżdżanie na kocykach w świetle lamp oraz czwarty dom-pułapka, w którym byliśmy 

tak długo, aż pan z kasy nie zawołał przez mikrofon, żebyśmy wyszli. Na Praterze było jeszcze wiele 

ludzi, niekończący się sobotni wieczór, ale po 20-tej należało już po tak intensywnym dniu pójść do 

hotelu. Karol wziął prysznic, włączyłem coś w TV i tuż po dziewiątej zasnęliśmy razem i spaliśmy do 

rana. 

 

 



W niedzielę Karol wstał o 8.50, ja znacznie wcześniej, w łazience studiowałem plan Wiednia, aby bez 

przeszkód dotrzeć do ZOO i ewentualnej innej atrakcji, którą miały być także coniedzielne wyścigi 

konne o 14.00 na Trabrennpark Krieau, całkiem blisko naszego hotelu, lecz wejście na www.krieau.at 

pozwoliło wykluczyć ten punkt z programu, bo tej niedzieli wyścigów nie było, za to pogoda się 

pogorszyła. Spakowaliśmy się i po oddaniu karty na recepcji poszliśmy do metra. 

 

 

 

Karol nauczył się rozpoznawać wejścia do metra zanim jeszcze do metra w ogóle wszedł. Kupiłem 

bilet dzienny za 7.10, sęk w tym, że nieopatrzne naciśnięcie ekranu dotykowego spowodowało 

wydanie nam także gratisowego biletu dla psa, oczywiście śmiechu było wiele. Dzieci jeżdżą 

wiedeńską komunikacją za darmo do 6 lat.  

 

 



Schodami ruchomymi zjechaliśmy w dół pierwszą kolejką dwa przystanki czerwoną linią do Schweden 

Platz, potem przesiadka do zielonej linii aż do Hietzing, po drodze minęliśmy Schönbrunn. Na 

powierzchni – delikatna mżawka, ale Karol powiedział, że jest dobra pogoda. Wiedeński ogród 

zoologiczny Tieregarden Schönbrunn jest najstarszym zoo na świecie i trzykrotnym zdobywcą tytułu 

najlepszego zoo w Europie. Na terenie ogrodu znajdują się zabytkowe XVIII-wieczne budynki 

reprezentujące styl barokowy. Na początku od razu trafiliśmy do budynków z tymi zwierzętami, 

których nie mają inne zoo w Europie, czyli pandy i koala.  

 

Od razu rzuciły się w oczy charakterystyczne budynki z innej epoki, nie zaś zwykłe hale, w których 

trzyma się zwierzęta. Były to raczej rezydencje zwierząt, przy czym ilość gatunków była spora, 

przykładowo aż cztery żyrafy. Skręciliśmy w lewo, zgodnie z planem zwiedzania dotarliśmy do 

miejsca, gdzie Karol karmił kozy. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_baroku


Tuż obok był niezwykle oryginalny placu zabaw na którego centralnym miejscu znajdował się system 

podziemnych tuneli. Dalej był pawilon z mrówkojadami, było ich kilka, za to było tam też okrągłe 

miniaturowe pomieszczenie, w którym można było wejść na kilka stopni drabiny i popatrzeć przez 

szybę na zewnątrz. Sęk w tym, że okrągłe okienko znajdowało się na zewnątrz na terenie ogrodzonym 

i przechodzący zwiedzający traktowali nas - wyglądających na zewnątrz - jak okazy i śmieli się z nas (a 

my z nich).  

 

Karol powiedział, że jest to najlepsze zoo na świecie, kiedy weszliśmy do nowoczesnego z zewnątrz 

egzotarium, a w środku pomieszczenia imitujące lasy deszczowe, wszędzie mokro i wilgotno, ukryta 

winda wewnątrz tej dżungli, a na samej górze, przy lampach, nietoperze, wiszące głową w dół, duże 

okazy, większość z nich spała, Karol ich budził swoim gwizdkiem, a że one takiego odgłosu zazwyczaj 

nie słyszały, gwizd okazał się nieco skuteczny.  

 



- Najlepsze zoo na świecie, bo jest tu plac zabaw, rura dla mrówek, wchodzenie do kóz, dziura na 

pieniążki i nietoperze na wolności – takie było podsumowanie Karola kiedy byliśmy w połowie 

zwiedzania. A przed nami jeszcze wejście na wiszące mosty i widok na to wszystko z góry, a poniżej 

teren białych wilków, które wylegiwały się na drewnianych pomostach, a inne czegoś szukały, a 

jeszcze inne coś obgryzały. Stał tam drewniany dom piętrowy specjalnie od obserwacji wilków. 

Poniżej stado słoni, nie jeden czy dwa, ta ilość właśnie była niezwykła. Nakarmiliśmy z ręki wiewiórkę.  

 

 

Potem weszliśmy do kolejnych pawilonów z rybami, pingwinami, płaszczkami, był tam tunel, w 

którym zewsząd, poza podłogą, była woda, więc także nad nami pojawiły się wielkie, co najmniej 

metrowej wielkości ryby, które oglądaliśmy od spodu, wtedy Karol poprosił o książkę o rekinach, 

którą miałem w torbie i zaczął ją oglądać i porównywać, czy czasem nie są to te właśnie drapieżniki.  

 

 



 



Długo by opowiadać o tych wrażeniach, o oryginalności zoo może świadczyć to, że w pawilonie małp 

byliśmy ponad pół godziny, i to nie bynajmniej po to, aby oglądać zwierzęta, tylko weszliśmy na 

piętro do ekspozycji poświęconej małpom w kulturze ludzi, a najciekawszym eksponatem wydała się 

porcelanowa rzeźba przedstawiającego wielkiego żółwia, a na nim siedziała małpa i swoim własnym 

długim ogonem dusiła żółwia, który miał nienaturalnie podniesioną głowę do góry i przerażone 

wytrzeszczone oczy, otwartą buzię. Co to za małpy, co mają takie długie włochate ogony, można było 

pomyśleć… a tymczasem wystarczyło zejść w dół i … właśnie takie małpy biegały w klatkach – to 

kolejna niespodzianka. 

 

 

 

 

 



 

 

Przed piątą wyszliśmy z zoo, padał deszcz, Karol chciał jeszcze wejść do położonej obok Palmiarni, ale 

była za dziesięć piąta, nie sprzedali nam biletów, poszliśmy do McDonald’s  i tam siedzieliśmy półtorej 

godziny, z wiedeńskich kawiarni nikt klienta nie wyrzuca, jeśli siedzi nawet parę godzin po wypiciu 

kawy, więc i my czuliśmy się pewnie, ale trzeba było coś zrobić ze sobą, więc pojechaliśmy tuż po 

zmroku metrem z powrotem na Prater, ale poza ekstremalną machiną Extasy już wszystko było 

pozamykane, więc pojechaliśmy metrem na Karlplatz, Plac Karola.  

 

Tam przeszliśmy ulicą obok słynnej kawiarni Suchera, obok Opery, zatrzymaliśmy się na szejku w 

Burger Kingu i z powrotem główną ulicą do metra i już w kierunku dworca kolejowego, by o 22.31 

wsiąść w pociąg do Katowic. W przedziale jechała z nami tylko studentka z Poznania która 3 godziny 

esemesowała i płakała. Obudziłem się, kiedy pociąg już stał na peronie w Katowicach. 



 


