
CYPR, 8 – 11 kwietnia 2016 

 

8 kwietnia   

 

Przychodzę po Karola do szkoły. Jest piątek. Karol jeszcze nie wie o wycieczce. Mówiłem mu o 

jakieś niespodziance kilka dni temu, w poniedziałek i wtorek, bo wtorek był wolny w szkole i 

byliśmy razem od poniedziałku popołudnia do środy rana.  

Wprawdzie Karol był zaproszony na jutro, w sobotę, do Filipa na urodziny do kina na godzinę 15-

tą i to była to największa przeszkoda do naszego wyjazdu, ale okazało się, że Karol później nawet 

o tych urodzinach nie wspominał. Zresztą tydzień wcześniej sam Karol obchodził swe ósme 

urodziny, oto zdjęcie z tej imprezy: 

 

 
 

Zobaczyliśmy się na korytarzu szkoły i zapytałem Karola, czy w tornistrze ma krótkie spodenki. 

Powiedział że nie, więc nalegałem, żeby przyniósł, ale odmówił, twierdząc, że sala jest 

zamknięta. Odpowiedziałem, że to najpotrzebniejsza rzecz w tym roku. Poszedłem po panią z 

szatni, żeby otworzyła salę. Kiedy Karol przyniósł wreszcie spodenki gimnastyczne, pod szkołę 

podjechała taksówka i po zajęciu miejsc kierowca wybrał drogę do Giszowca przez Nikiszowiec. 

Karol zaczął dopytywać, co to za niespodzianka. Odparłem, że wycieczka. 

- Do Tropical Island? – zapytał. 

- Nie, dużo dalej – odpowiedziałem. - Do Tropical jest tylko 500 km, a my będziemy znacznie 

dalej. 

Pokazałem dłonią kierunek wyjazdu na południe oraz kierunek zachodni, w którym była położona 

Tropikalna Wyspa pod Berlinem. Pokazałem też dłonią sposób podróżowania – samolotem. 

Zatem polecimy znów samolotem! Powiedziałem wreszcie, że polecimy na wyspę, że polecimy 3 

godziny i tam będzie ciepło. 

Zapytałem, czy ma zadanie domowe i było do odrobienia tylko jedno, krótkie. Zapowiedziałem, 

że w domu będzie mógł pograć na play station godzinę, zanim przyjedzie po nas następna 

taksówka do Pyrzowic. 

Na lotnisku trwała już odprawa. Tuż po jej zakończeniu zapomniałem portfela w szufladzie, ale 

pracownica mnie zawołała, więc się bardzo ucieszyłem. Na piętrze lotniska bawiliśmy się 

sznurkami i zjedliśmy kabanosy. Lot trwał 3 h i 5’. Zleciał szybko, jedliśmy dwukrotnie tartę 

orzechową, czytałem chwilę Karolowi książkę o Bagierze, Balu i Kaa oraz graliśmy w kółko i 

krzyżyk. W tym celu narysowałem 15 plansz, Karol wszędzie wpisał w środek planszy krzyżyk, a 



ja w różnych miejscach kółko, potem Karol 15 kółek i znów ja 15 krzyżyków. Okazało się, że 

Karol wszystkie gry hurtowo wygrał. Śmiechu było co nie miara. 

Tymczasem słońce już zaszło i samolot zaczął lądować. Zgadywaliśmy, czy będzie ciepło i było 

ciepło. Bus zabrał nas wraz 10 innymi turystami do hotelu i trwało to niecałą godzinę.  

 

Hotel Constantinos The Great***** wywarł na Karolu dobre wrażenie i w szklanej windzie 

hotelu, rozglądając się dookoła, Karol stwierdził, że jest to raczej galeria, nie hotel. 

 

W pokoju było luksusowo, mieliśmy balkon z widokiem wprost na plażę i morze i zrozumiałem 

wtedy, dlaczego pani w recepcji powiedziała, że jesteśmy „lucky”, bo były to absolutnie najlepiej 

usytuowane pokoje w całej bryle budynku. Na biurku w pokoju czekały już na nas na wielkim 

talerzu kanapki i owoce, a Karol zmęczony podróżą poszedł po prostu spać.  

 



 

9 kwietnia   

 

Budzę się o 7 rano i spisuję wczorajszy dzień. Karol budzi się pół godziny później i mówi: 

- Tata. 

Przerywam pisanie, kładę się na łóżku, przerzucam kanały w TV i patrzymy, jak wyglądają te 

śmieszne cypryjskie litery. Karol pyta, czy pamiętam te wiadomości z radia, które słyszeliśmy 

wczoraj w taksówce między Koreą a Giszowcem. Jakżeby nie pamiętać! Faktycznie taksówkarz 

wtedy włączył wiadomości po śląsku. 

- Pamiętasz: „babka”? - dopytuje Karol. 

Wiadomości były o babce, co poszła do lazaretu.  

- Babka wielkanocna! – śmieje się Karol i ogląda bajkę po niemiecku o morskich zwierzątkach. 

Schodzimy na pierwsze śniadanie, Karol jest głodny, a śniadanie jest obfite. Karol zjada naleśnika 

i jeszcze coś. Ja – English breakfast i figi, daktyle, migdały oraz śledzie z serami. 

Na dworze jest lekko pochmurno, idziemy na plażę.  

 

Ledwo zaczynamy budować, a już podchodzą do nas jakieś dzieci, żeby pooglądać co robimy, a 

jako pierwsza przyszła mała Rosjanka z nadmuchiwaną czerwoną gitarą. Jest z nami kilka minut, 

zabawa się rozkręca, ale nieoczekiwanie dziewczynka odchodzi gdzieś dalej. Piasek jest drobny, 

idealny do budowy. Obok Rosjanie budują basen z piasku, ale po pół godzinie odchodzą. My 

budujemy łódź, niezrealizowany pomysł sprzed roku ze Świnoujścia, którą jednak szybko 

rozmywa woda, bo fale zbliżają się coraz bardziej. Robimy więc basen w głębi plaży. Potem 

budujemy kanał do basenu, drugi kanał, wał oddzielający obydwa kanały, następnie do basenu 

sąsiadów robimy odgałęzienie i tak powstaje trzeci dopływ wody do naszego basenu głównego. 

Potem jeszcze czwarty dopływ i jedno poletko piasku wygładzam jako boisko. Ale wtedy mijają 

już trzy godziny zabawy i Karol chce wracać.  

Plan jest taki, że jedziemy do wesołego miasteczka. Kąpiemy się w łazience po kolei, w wielkiej 

wannie, pijemy kawę i wodę, Karol zjada kiwi i kabanosa i schodzimy w dół do recepcji. Okazało 

się, że tam zostały nasze paszporty, które bezskutecznie szukałem po całym pokoju. Jest godzina 

14.55. Facet z recepcji mówi, że do Fan Parku w sobotę odjeżdża autobus co godzinę, ale zaraz 

się poprawia, że jednak co 20 minut i daje nam mapę na drogę. Wychodzimy na ulicę i niemal 

natychmiast zauważamy autobus 101 z napisem Water Park. To nasz autobus. Biegniemy jak 

szaleni i ledwo zdążamy. Bilet kosztuje 1,50 €, Karol jedzie gratis. Jedziemy około kwadransa. 

Wielokrotnie pytam kierowcę, czy już wysiadać. Wysiadamy w końcu tuż obok lunaparku.  



 

 

Zauważamy, że nie ma tam żadnych ludzi, żadna atrakcja nie jest czynna. Jednak bardziej niż 

zawód, budzi się u nas zdziwienie, że lunapark nie ma żadnych bramek i można wejść do środka. 

Wchodzimy, oglądamy poszczególne atrakcje, jest tam też restauracja, w której siedzą ludzie. Jest 

też paru pracowników w żółtych kamizelkach, leniwie się poruszających. Pytam panią z 

naleśnikarni, czy dziś będzie czynne, a ona odpowiada, że tak, za godzinę, po czym poprawia się, 

że za pół godziny. Świetnie. W pobliżu jest McDonald’s i idziemy na Happy Meal. Zgaduję, ile 

będzie kosztował ten zestaw na Cyprze, mówię, że 6,90 € i pytam Karola, ile jego zdaniem, bo w 

Polsce kosztuje około 3 €, a tu może być przeszło dwa razy drożej. W końcu schodzę ze swą 

prognozą do 5,90 €, a nawet 4,90 €. Po drodze jest sklepik z pamiątkami i proponuję wysłać 

kartkę do szkoły i Karol się zgadza. Wybiera zabawną kostkę z kilkoma kotkami, kupujemy też 

widokówkę. W restauracji Happy Meal kosztował 3,70 €, w tym zabawka Skylander.  
 

 

 

Po zjedzeniu idziemy do parku rozrywki i zmieniam 10 € na 10 żetonów i za 4 idziemy do pałacu 

duchów, jest tam kolejka wjeżdżająca w górę. Dla Karola nie jest straszna, wyśmiał ją. Przy 

automacie z żetonami pani mówi, że dziś jest promocja i za 10 € można kupić 12 żetonów. 

Korzystamy z  tej promocji i dokupujemy żetony. Jedziemy na dwa razy na żółtej gąsienicy, a 

także na karuzeli „Harry Potter”, która jest akceptowalna, ale krzyczeliśmy z całych sił dla 

zabawy, a Karol ciągle się zsuwał do mnie, mimo że go prosiłem, żeby tego właśnie nie robił. 

Następnie było kino 5D, kilkuminutowy filmik włączono wyłącznie dla nas. Tytuł wybrał Karol, 

zmieniając w ostatniej chwili wybór na Paradise Rollercoaster, a była to dla mnie suma 

wszystkich strachów, więc kiedy na ekranie ruszył rollercoaster (a trzeba było w kinie zapiąć 



pasy), to wrzeszczałem całe 5 minut, zasłaniając oczy dużą część projekcji i wyszedłem silnie 

spocony z nadwyrężonym gardłem.  
 

 

Karol wyraził wolę pójścia jeszcze raz na „Harry Pottera”, bo trzeba było na coś wydać żetony, a 

nie chciałem iść na pomarańczowy rollercoaster przypominający niemiecką „Kopalnię złota” w 

Hanza Parku, ale różniący się z dwóch powodów: wagonik dodatkowo kręcił się dookoła, a poza 

tym pod spodem była niezabudowana niczym pusta przestrzeń potęgująca strach. 

Obserwowaliśmy tą kolejkę siedząc przy wysokim stoliku i pijąc kawę z puszki i jedząc wafle 

kakaowe. 

Pojechaliśmy za to jeszcze raz „Harrym Potterem”, bo Karolowi się to spodobało, ale tym razem 

wsiadły dwie dziewczyny w czarnych sukienkach i czarnych spodniach. Podszedł do nich młody 

pracownik, po czym włączył karuzelę, ale za drugim razem szybciej, niż poprzednio. Już nie było 

nam do śmiechu. Przy wysiadaniu zauważyłem, że wszystkie monety powypadały mi na siedzenie 

przez to przeciążenie, a innemu facetowi kluczyki od auta; zwróciłem mu uwagę i mi 

podziękował. 

Łapiemy autobus 101 i wracamy do naszego miasteczka. Tam pod sklepem Karol zaciekawia się 

zegarkiem, chciałby mieć taki elektroniczny, a potem zmienia zdanie - chciałby jednak ze 

wskazówkami. W sklepie naprzeciw po długich namysłach i porównywaniach kupujemy wreszcie 

czarny zegarek na czarnym plastikowym pasku.  

Idziemy na kolację, ale mamy krótkie spodenki i musimy zawrócić i przebrać się. Kolacja była 

bardzo smaczna, szwedzki stół, Karol zjadł jakieś mięsko, chyba z indyka, a na deser wziął sobie 

różową galaretkę. Potem idziemy na spacer po hotelu, gramy chwilę w ping-ponga. Na zewnątrz 

wszędzie łażą koty. Wracamy do pokoju i kładziemy się do łóżka. Karolowi wyciągam kołdrę i 

śpi pod samą poszewką. Chowa z namaszczeniem zegarek do okrągłego blaszanego pudełka. 

Zasypia przy czytaniu „Księgi dżungli”. 

 

 

 

10 kwietnia 

 

Budzimy się i Karol komunikuje swój głód. Na śniadanie zjada dwie grzanki, które wrzuca do 

automatycznego grilla. Siedzimy przy stoliku 6-soosbowym. Karol dziwi się, że dziś nie przy 2-

osobowym, ale zajmuję stół pod filarem, a ma to swój cel. Na plażę idziemy bez zbędnych ubrań, 

chcemy być tam tylko półtorej godziny. Buduję okrągły kanał wydzielający sztuczną wyspę, a 

nad nim piramidę. Obok jacyś chłopcy budują wielką podłużną chaotyczną dziurę. Pytam, czy 



możemy nasz kanał połączyć z ich kanałem. Wyrazili zgodę. Wybudowałem połączenie z ich 

kanałem i był to punkt zwrotny zabawy – teraz zamiast konkurencji jest współpraca. Karol 

podchodzi do dwóch chłopców i pogłębia im rowy. Schodzą się inni rodzice i ich dzieci, jakaś 

mama wyciąga piasek pogłębiając rów, wszyscy uważają, żeby maluchy nie zburzyły naszej 

piramidy. Aż miło patrzeć. Ale my musimy już iść do pokoju i z balkonu robię zdjęcie, co się 

dzieje dalej na plaży.  
 

 

Płuczemy się z piasku w wannie i stwierdzam, że jest 11.51 i pytam Karola czy zdążymy w 9 

minut na autobus. Karol wie, co to znaczy – że trzeba  się mocno pośpieszyć. Biegniemy na 

przystanek kupując jeszcze wodę za 0,85 € i dobiegamy do niewłaściwego autobusu, ale nasz już 

także podjeżdża. W drodze, w autobusie, mamy doskonały humor, żartujemy z babki z lazaretu i 

opowiadam bajkę o kozie, co to mamy nie słuchała. Wytłumaczyłem, że Marcie opowiedziałem tą 

bajkę kiedyś 29 razy pod rząd, na jej życzenie. Karol wymiękł już przy piątym powtórzeniu. 

Siatka zainstalowana na oknach autobusu zasłaniała nam widok, także na rzeźby w Sculpture 

Park. Wyjaśniłem Karolowi, że w ten sposób przewoźnik sprzedaje swoją powierzchnię 

reklamową na oknach autobusu. W związku z tym wyceniłem, że powierzchnia mojego ciała do 

wynajęcia pod reklamę kosztowałaby 6 €, Karola 1 €, a tego grubego pana, co nas wpuszczał 

wczoraj na samochodziki, 20 €. 

 

Kupiliśmy drogie bilety i przez 5 godzin Park Wodny był nasz. Znaleźliśmy wolne leżaki i Karol 

natychmiast poszedł na dmuchany owal pod nazwą Labirynt Minotaura (podobny do Aquadrom w 

Rudzie Śląskiej), na który wchodziło się trzymając za gruby sznur. 
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Powiedziałem, że idziemy „tam”, wskazując palcem na jedną z największych atrakcji – Atlantis.  
 

 

Karol wyraził pogląd, że nie przypuszczał, że będę chciał tam w ogóle pójść. Zjeżdżało się tam 

tylko pontonami 3-osobowymi, ale natychmiast dołączyła do nas młoda Rosjanka. Tuż przed 

rozpoczęciem zjazdu musiałem przychwycić jej stopy i zjechaliśmy na zatracenie. Było super, 

odpowiednio do oczekiwań. 

Poszliśmy też na „zadziorne plecy” – zjeżdżalnię Herakles, która dostarczyła nam najwięcej 

emocji, bo szybkość kilkusekundowego zjazdu była oszałamiająca, właściwie to najpierw 

zjechałem ja, potem moje plecy, a na końcu kręgosłup. 

 

Następnie były rydwany – Charriots, czyli kocyki. Karol poznał tam 8-letniego Georgija, o 

którym powiedział później, że jest to jego najlepszy kolega z innego kraju. Zjechaliśmy razem z 

nim na pontonie 3-osobowym dwa razy, a jego mama robiła zdjęcia. Poszliśmy też na leniwą 

rzekę - Lazy River. Naprawdę była leniwa i trzeba było się odpychać, przepłynięcie trwało około 

20 minut. 
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Po południu pogoda ustabilizowała się, a my przyzwyczailiśmy się do tego ciągłego wpadania do 

zimnej wody - zjeżdżamy na różnych obiektach i w różnych konfiguracjach, pojedynczo, 

podwójnie, w tym także pojedynczo na pontonach, co można było nazwać „najbardziej samotną 

przejażdżką w czarnej rurze”. O godz. 16.15 ogłoszono, że zostało tylko 45 minut do zamknięcia, 

więc chcieliśmy to wykorzystać jak najmocniej. Karol poszedł na Kamikadze, było to drugie 

podejście, bo za pierwszym pracownica chciała nas wprawdzie wpuścić, ale obaj 

zrezygnowaliśmy ze strachu. Tym razem do Karola podszedł pracownik, któremu zapewne nie 

chciało się wchodzić na konstrukcję z powodu tylko jednego chętnego chłopca i zmierzył Karola, 

który miał równe wymagane 120 cm, a ponieważ mnie przy tym nie było, a facet był gruby i 

leniwy, odmówił Karolowi skorzystania z Kamikadze. Z mocnym niezadowoleniem wyszliśmy z 

parku. Na przystanku czekał Georgij z mamą i obydwaj chłopcy usiedli obok siebie w autobusie. 

Karol dostał od kolegi precelek, a kiedy chłopiec wysiadł z mamą kilka przystanków dalej, na 

siedzeniu pozostał tylko okruch z tego precelka.   
 

 

 

11 kwietnia   
 

Tego dnia na śniadaniu po raz pierwszy Karol skosztował „orzeszków”, czyli migdałów, które mu 

zasmakowały. Po śniadaniu poszliśmy do hotelowego basenu wewnętrznego. Karol wziął okulary 

i nurkował. Na dnie leżały kamyki i po kolei je wyławiał, było ich najpierw 12, a później, po 

obszukaniu dna całego basenu, 16. Przemieściliśmy się w inny brzeg basenu i rzucałem kamyki 

do wody, a Karol nurkował i wyławiał je. 

O 11.30 wróciliśmy do pokoju, żeby się spakować, przebrać i wypić ostatnią kawę. Plecak 

powędrował do przechowalni, a my spokojnie poszliśmy na spacer do McDonald’s. Tam 

zjedliśmy zestaw, przy tej okazji Karol dostał trzeciego Skylandera.  
 



 
 

Weszliśmy w inną ulicę i doszliśmy do Lidla. Uznaliśmy, że wszystko w tym sklepie było też w 

Polsce i nic nie kupiliśmy. Wróciliśmy na naszą plażę, wysmarowaliśmy się kremem do opalania. 

Zbudowaliśmy w ciągu 2 godzin wyspę oddzieloną rowem z wodą morską, a na początku i końcu 

rowu dwie piramidy. Ale przyszedł jakiś Rosjanin ze swym małym synem i uznał widocznie, że 

właśnie na naszej wyspie może się bez pytania zatrzymać.  

 

Dlatego tym razem na koniec poskakaliśmy po naszych budowlach dokładnie je wyburzając i 

poszliśmy znów na basen. Tam nurkowaliśmy, a raczej porównywaliśmy, kto dłużej wytrzyma 

pod wodą. Karol początkowo wytrzymał 14 sek., a po kilku próbach wyrównał z moim rekordem 

25 sek. Poszliśmy też dwa razy do sauny, a potem przebraliśmy się. Niedługo potem była zbiórka 

i o 17.40 przyjechał po nas bus. Samolot odleciał punktualnie o 21.10 i Karol niemal natychmiast 

zasnął. W Pyrzowicach na lotnisku czekał już na nas taksówkarz z napisem „Palarz”, a po 

powrocie do domu o samej północy, Karol grał jeszcze godzinę w play station. 

Głównym celem podróży na Cypr była wyprawa łodzią podwodną Sadko Submarine do 

zatopionego statku Zenobia, ale Karol nie chciał tam popłynąć, podobnie jak nie chciał jechać do 

Camel Parku oraz do Aquarium w Protaras, bo nie było tam niczego, czego by dotychczas nie 

widział. 

Ostatniego dnia na Cyprze wysłaliśmy pocztówkę do szkoły, Karol wrzucił ją do hotelowej 

skrzynki pocztowej. 



 

 

Pani Sałata dopiero drugiego dnia po powrocie do szkoły zapytała Karola skąd jest taki opalony. 

Cypr będzie się kojarzył między innymi z kotami. 

  

  

 


