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18 lipca 

 

Zaczęły się wakacje i trudno przy tej okazji nie zamieścić zdjęcia z ostatniego dnia w szkole, z 

rozdania świadectw. 
 

 
 

Trzy dni wcześniej Karol wrócił z obozu sportowego zuchów w Świnoujściu, a dziś zadzwonił 

budzik o 4.15 rano, i musieliśmy wstać, ubrać się i zejść do taksówki. Nowa torba Karola nie 

pasowała rozmiarami do bezpłatnego bagażu WizzAir, więc musieliśmy ją wcześniej 

przepakować. Duży Ford Transit zawiózł nas na lotnisko, a tam nie musieliśmy długo czekać, tym 

razem tylko godzinę do czasu odlotu samolotu do Sztokholmu o 6.10. Nie obserwowaliśmy startu, 

od razu poszliśmy spać, a obudziliśmy się, kiedy samolot obniżał lot i przed lądowaniem ukazały 

się dziesiątki i setki wysepek.  

Na lotnisku podeszliśmy do biura Hertz, okazało się, że nie dotarła do niego moja rezerwacja 

samochodu z dnia wczorajszego, ale okazało się to akurat okolicznością na naszą korzyść, bo auto 

i tak było dostępne, a nawet tańsze, za równowartość ok. 430 zł za dwie doby. Był to czarny Fiat 

500 cabrio, z przebiegiem 2700 km. Wsiadanie do samochodu i ruszanie autem w obcym 

państwie było dużym przeżyciem, tym bardziej, że mieliśmy przejechać dziś 300 km bez żadnej 

mapy, a tylko z wydrukiem informacji o głównych punktach podróży.  

  

Na początek tuż za lotniskiem skręciłem w niewłaściwym kierunku nadrabiając około 10 km, a 

potem już byliśmy na właściwej autostradzie na południe kraju i Karol zasnął, a obudził się dwie 



pół godziny później, zaledwie 15 km od Vimmerby. W sklepie Netto zapoznaliśmy się z 

szwedzkimi cenami, kupiliśmy picie i podjechaliśmy na parking pod Astrid Lindgren’s World. 

Nasze autko zmieściło się w wolnym miejscu w pobliżu kas biletowych. Po dyskusji z kasjerem 

wzięliśmy bilet na jeden dzień, mając jako alternatywę dokupienie drugiego dnia pobytu za 1/3 

ceny, ale na pół godziny przed zamknięciem kas. Wzięliśmy żółtą mapę i zaraz okazało się, że w 

Katthult właśnie zaczął się występ z Emilem.  
 

 

Dobiegliśmy tam i właśnie Ida była wciągana przez Emila na maszt, a tu goście zaczęli się 

zjeżdżać dorożkami i zauważyli dziewczynkę dyndającą wysoko w powietrzu.  

 

Tata Emila zaczął go gonić, żeby synka złapać i zamknąć w stolarni za karę. Po przedstawieniu 

weszliśmy do domków i do stolarni i zobaczyliśmy kilkadziesiąt drewnianych przyśrubowanych 

ludzików, które Emil strugał, kiedy był zamknięty za swe przewinienia. 



 
 

Potem pobiegliśmy na kolejne widowisko z Emilem w Katthult.  
 

 

 

Tym razem Emil nastawił pułapkę na myszy, ale złapał się w nią jego tatuś, a na dodatek później 

Emil oblał tatusia jakimś brązowym płynem, a na koniec wylał  na niego tarte ziemniaki. 
 

 
 

Karol powiedział, że przypuszczał, że w parku będzie lepiej, więc wiedzieliśmy, że jutro już tu 

nie wracamy. O wpół do szóstej poszliśmy na parking, na zakończenie bawiąc się jeszcze w 

różnych miejscach – przykładowo na szczudłach, albo przechodząc po ułożonych na ziemi 

dużych płaskich kamieniach w taki sposób, żeby z nich nie spaść. 



 

Karol wdrapywał się też po gigantycznych stołach i krzesłach oraz zwiedzał miniaturowe 

Bullerbyn.   

 

 

Pojechaliśmy do Eksjo, około 50 km na nocleg, ponieważ według wcześniejszego rozeznania na 

booking.com w pobliżu nie było wolnych miejsc w hotelach i pensjonatach, zresztą wcześniej 

dzwoniłem do Szwecji w tym celu do paru hoteli. W Eksjo długo szukaliśmy pensjonatu 

odpowiadającego nazwie Paradis, ale tylko dzięki temu, że spotkaliśmy dobrze zorientowanego 

sympatycznego mieszkańca dowiedzieliśmy się, że obiekt ten znajduje się 10 km za miastem. Po 

tej rozmowie, 10 minut później byliśmy już w naszym pensjonacie, dostaliśmy klucz do pokoiku 

nr 9, dostaliśmy kakao i kawę, poszliśmy do salonu i tam graliśmy dość długo w układanie 

planszy ze smokiem, skrzynią, świecznikiem, skarabeuszem, małpą, a potem poszliśmy do pokoju 

i Karol zasnął. 



 

  

19 lipca 
 

Budzik obudził nas o 8.15, a nastawiłem go dlatego, że nie byłem pewny, czy o 9-tej nie było już 

zakończenia śniadania i poszliśmy na pierwszy szwedzki posiłek.   

 
 

Karol zjadł grzanki, a ja kanapki z szynką i serem, dwa jajka gotowane przez 4 minuty oraz kawę 

i grzankę z dżemem.  
 

 



Wyjechaliśmy z powrotem na północ w stronę lotniska i Sztokholmu. Po około 40 minutach jazdy 

miało być Bullerbyn i skręciliśmy z trasy w kierunku tej wsi, zatrzymaliśmy auto i zrobiliśmy 

zdjęcie z tablicą z nazwą miejscowości i krowami w tle.  

 

Następnie zostawiliśmy auto na parkingu i poszliśmy do wsi. 

   
Były tam trzy zagrody, przy środkowej siedział dziadziuś (na pewno nie ten z powieści!), ale 

Karol nie chciał z nim robić zdjęcia.  

 
 

W centralnym miejscu wsi była wielka murowana stodoła, na jej parterze kawiarnia, a na piętrze 

sklepik ze starociami. W kawiarni kupiliśmy cukierki ślazowe, a Karol usiadł w szkolnej ławce, 

pisał, robił sprawdzian, wystawiał oceny z matematyki na arkuszach. 
 



 

Kupiliśmy tam też widokówkę do szkoły. Poszliśmy na podwórko, wchodziliśmy do sąsiedniej 

mniejszej drewnianej stodoły już tylko z sianem oraz do wnętrza drzewa przez wielką dziurę, 

przez którą także dorosły mógł się przecisnąć, choć z trudem.  

 

Na podwórku była klatka z kurą i jej czterema kurczątkami i Karol ciągle je karmił trawą, przez 

pół godziny. 

 

Po niespełna dwóch godzinach pobytu w tym magicznym świecie Bullerbyn, pojechaliśmy dwa 

kilometry dalej i zatrzymaliśmy się nad brzegiem jeziora.  



 

Było tam dużo malin i dużo much. Zbieraliśmy maliny i jedliśmy je. Było bardzo przyjemnie.  
 

 

Na brzegu jeziora była wyciągnięta na brzeg łódka z wiosłami, przypięta łańcuchem zapiętym na 

kłódkę. 

 

Ruszyliśmy w dalszą drogę i powiedziałem - pamiętając wczorajszą trasę - że za półtorej godziny 

możemy mieć przerwę w podróży, w McDonald’s.  

Karol zażył locomotiv i żartowaliśmy całą drogę, przez co jazda minęła szybciej. Zatrzymaliśmy 

się przy obiecanej restauracji, a uprzednio tuż obok zatankowaliśmy benzynę za 415 koron. 

Niestety nie umiałem tego zrobić i musiałem skorzystać z pomocy kilku osób.   

Kiedy znów ruszyliśmy, powiedziałem Karolowi, że widziałem wczoraj napis: Djurapark i Zoo i 

nie wiadomo co to jest i wyraziłem wątpliwość, czy tam warto skręcić. Karol też nie wiedział i 



kiedy nadszedł ten zjazd, wydzielił się pas do skrętu, wahałem się do ostatniego ułamka sekundy i 

jednak skręciłem, a Karol nic na to nie powiedział, a ja zapowiedziałem, że jeżeli ta atrakcja ma 

być oddalona do 10 kilometrów, to jedziemy ją zobaczyć, ale jeśli za 30, to zawracamy. Znak 

drogowy pokazał, że mamy tylko 11 kilometrów. Mijamy dwa piękne jeziora (potem okazało się, 

że to jedno, rozległe) i widzimy przeogromny parking wypełniony po brzegi autami, było tam 

trzy, może pięć razy więcej aut, niż przed parkiem rozrywki, gdzie byliśmy wczoraj. Szok – co to 

jest? W kasie przed Djurapark przyszło ostudzenie – zapłaciłem 800 koron, a do zamknięcia 

pozostało mniej niż 5 godzin, bo było już po 15-tej. 

 

 
 

Ale od samego początku były niespodzianki. Tuż za wejściem teren mocno się wznosił i mieliśmy 

do wyboru skorzystanie ze schodów ruchomych do zagrody rysiów. Kto buduje w parku schody 

ruchome? Potem nam ukazał się średni rollercoaster, karuzele i zapełniająca się widownia na 

przedstawienie o 16-tej. Usiedliśmy, ale kiedy przyszły jakieś wielkie przebrane misie, 

natychmiast zwiewaliśmy stamtąd, a tempo naszej ucieczki było ogromne. 

Dalej był plac zabaw, świetny, Karol był na nim dwa razy – były przeszkody, zjeżdżalnie w rurze, 

wszystko zaaranżowane w wykorzystaniem drzew, wzniesienia i skał.   

 

Nieco dalej, na zakręcie, typowaliśmy, w którą stronę pójdziemy i wyszło na to, że w kierunku 

tygrysów z ogromnym wybiegiem i z wrakiem autobusu wewnątrz wybiegu.  
 



 
 

Dalej położony był największy na świecie drewniany rollercoaster oddany do użytku właśnie w 

tym roku oraz osobny wielki budynek z delfinami.  

 
 

W delfinarium robiliśmy długo zdjęcia i w sumie przypadkiem pozostaliśmy na pięknym, 

spektakularnym pokazie tych ssaków, z tresurą, grą w piłkę przez te zwierzęta, wykonywaniem 

salt. 

 



 
 

Karol chciał wracać na plac zabaw i tam było świetnie, ale już kończył się czas i poszliśmy do 

auta. Obawiałem się ogromnego korka wyjeżdżających aut, ale większość zwiedzających już 

zdążyła wyjechać. Przed nami zostało już niewiele trasy do przejechania, około 40 km i za pół 

godziny byliśmy już z powrotem na lotnisku. Nie było potrzeby dotankowania auta, bo wskaźnik 

nie pokazywał odchylenia w stosunku do wskazania pełnego baku. W Hertz nikogo już nie było, 

oddaliśmy klucze od Fiata do skrytki. 

Kupiliśmy bilety do centrum Sztokholmu i w autobusie zdrzemnęliśmy się. Przed 23-cą byliśmy 

na stacji T-Centralen i tam pytając taksówkarza i jakiegoś przechodnia w mundurze z owczarkiem 

oraz trzech młodziutkich Polek i jednego wysokiego Szweda, dotarliśmy do hostelu. Nasz pokoik 

był bez okien, minimalistyczny. Karol natychmiast poszedł spać. 

 

 

 

20 lipca 

 

Pobudka o 8.45. Nie byłem pewien, czy mamy zapewnione śniadanie, ale była tylko kawa i 

herbata do przygotowania sobie samemu w kuchni. Ja natomiast miałem kakao dla Karola. 

Zrobiłem kanapki z pasztetem, a Karol zjadł croissanta. Zapytaliśmy siedzące przy stolikach 

jadalni dwie Japonki o drogę do Muzeum Nobla. Powiedziały, że to bardzo blisko, można dojść 

na nogach. Dla nich to miasto było naprawdę malutkie. Spakowani na cały dzień poszliśmy pieszo 

w dół miasta i niebawem byliśmy na wyspie na starym mieście.  

 
 



Kupiliśmy Stockholm Card za 750 koron (tylko dla mnie), po czym ruszyliśmy do Muzeum 

Nobla. Było to ogromne przeżycie, wytłumaczyłem Karolowi, że ostatnia Polka, która odebrała 

nagrodę - poetka Wisława Szymborska - nazwała uroczystość odbioru nagrody „tragedią 

sztokholmską”.  

W muzeum Karol robił tam 

eksperymenty namagnesowanymi kulami, po czym poszliśmy do następnego pokoju, gdzie sami, 

nie niepokojeni przez nikogo, wystąpiliśmy kolejno przed sobą nawzajem w teatrzyku lalek. 

 

 

 

Na zewnątrz muzeum stało auto Tesla. Zrobiłem jego zdjęcie, po czym wytłumaczyłem 

przypadkowemu przechodniowi z Anglii, który wcześniej pokazał nam, gdzie jest zamek 

królewski, że jest to auto „without driver”. 



 

Anglik zapewne zrozumiał, że to kierowcy nie ma akurat w środku i dodał niepewnie: „very fast”; 

ja tymczasem miałem na myśli, że to auto może poruszać się samodzielnie bez kierowcy. Długo 

śmialiśmy się z Karolem z tej gry słów. Przeszliśmy pod zamek królewski, ale Karol nie chciał 

tam wchodzić i wtedy odkryłem brak Stockholm Card.  

 
 

Poszliśmy z powrotem do Muzeum Nobla, ale nikt przy kasach nie znalazł jej tam, ani nikt nie 

oddał. Znalazła się jednak w mojej torbie, w innej przegródce. Idąc starym miastem przy pięknej 

pogodzie, szukaliśmy stacji metra. Karol siedział mi na ramionach („na baranie”) i ściskając 

udami głowę, kolejno odbierał mi zdolność zadawania pytań, mówienia, widzenia. Dotarliśmy do 

metra, ale to była stacja naziemna. Karol był zawiedziony, ale wytłumaczyłem, że połowa stacji 

jest na powierzchni. Tu jednak czekała niespodzianka. Karta sztokholmska nie dawała możliwości 

jazdy metrem za darmo, a pracownik – murzyn tylko raz nas wpuścił grzecznościowo. 

Korzystając z tej możliwości, przejechaliśmy się kilkoma liniami i przesiadaliśmy się, szukając 

stacji T-Centralen, gdzie miały być pięknie zdobione ściany.    



 
 

Do innych słynnych stacji metra Karol nie chciał już jechać, więc zmieniając linią żółtą na 

czerwoną dojechaliśmy do Uniwersitat i tam wysiedliśmy. Do Muzeum Historii Naturalnej było 

tylko 300 metrów, ale po drodze zrobiliśmy piknik na trawie.  
 

 

W Muzeum byliśmy kilka godzin, zaczynając od części z dinozaurami. Było tu kilka szkieletów i 

to nie tych największych.  

 
 

Nie było też wielu zwiedzających. Najdłużej przyciągnęła naszą uwagę sala związana z budową 

człowieka.  
 



 

 
 

Skakaliśmy w dal, aby porównać długość naszych skoków do np. żaby. Karol do tej czynności 

zdjął nawet buty i skarpetki. Ćwiczyliśmy też wiszenie na rękach, kto dłużej wytrzyma, kończyło 

się na parudziesięciu sekundach.  
 

 

Doskonałą zabawą było odgadywanie i łączenie w pary dwóch tych samych dźwięków.  



 
 

Także fajne było układanie organów człowieka we właściwe miejsce w jego klatce piersiowej. 

Intrygował niesamowicie zwój drutu, który na przemian raz parzył, a raz ziębił.  
 

 

 
 

Wyszliśmy z muzeum i od razu podjechał autobus nr 50, a kiedy dojechaliśmy do centrum, 

zauważyłem inny autobus nr 67 z napisem: Skansen i tam chcieliśmy się udać.  

Poszliśmy jednak najpierw do McDonald’s, gdzie Karol otrzymał drugą taką samą zabawkę - 

otwierającą się głowę z ludzkimi zębami i językiem w środku. Doszliśmy do autobusu i 

zajechaliśmy pod skansen. Tam okazało się, że Karta także nie obejmuje biletów wstępu, a że 

było już po 17-tej, nie opłacało się już kupować biletów.  



Tramwajem nr 7 pojechaliśmy do Junibacken i tam był dla nas wstęp gratis, ale jednorazowo, 

więc też nie było warto wchodzić, ponieważ za pół godziny zamykano budynek. Wzdłuż morza 

poszliśmy dalej, po czym rozbiliśmy się na trawie robiąc kolejny piknik, a następnie rzucałem 

zabawką - głową z coraz dalszej odległości do czapki Karola, który ją łapał. Zbiegły się jakieś 

ptaki, chciałem jednego złapać, ale bezskutecznie, jeden z nich syczał jak gęś. 

 
 

Potem spacerkiem opuściliśmy wyspę i wsiedliśmy w autobus 69 i na intuicję wysiedliśmy po 

około trzech przystankach. Zaproponowałem lody w McDonald’s i kupiliśmy dwa, pyszne, z 

polewą czekoladową. Usiedliśmy na wysokich krzesłach przed szybą tak, aby obserwować ulicę i 

żartowaliśmy z przechodzących osób. 
 

 

Zastanawialiśmy się, dlaczego ktoś nosi okulary, dlaczego jeździ na deskorolce, czemu nosi taką 

akurat torebkę, albo ma chude nogi. Wracaliśmy do hostelu intuicyjnie inną trasą. Karol siedział 

„na baranie”. W hostelu zagraliśmy trzy razy w remika. Wynik był sporny, według Karola 

przegrałem. Na koniec czytałem „Księgę dżungli” aż do zaśnięcia ok. 22-giej.    

 

21 lipca 

Dziś wstaliśmy o 8.20, żeby zdążyć na atrakcje na samą dziesiątą. Zjedliśmy śniadanie, wypiłem 

dwie kawy i herbatę, Karol – kakao. Wyruszyliśmy o wpół dziesiątej we wspaniałym nastroju 

znaną już ulicą handlową opadającą w dół. Karol rozpoznawał betonowe lwy i liczyliśmy ile ich 

par jest usytuowanych na deptaku.  
 



 
 

Doszliśmy do brzegu morza i skręciliśmy w stronę rekreacyjnej wyspy. Wsiedliśmy w autobus 

69, ale kierowca miał jakieś obiekcje do naszej Karty i poszliśmy pieszo. Widoczne z daleka 

atrakcje szybko zbliżały się do nas. W oddali kusiły nas wysokie rollercoastery. Doszliśmy do 

statków, mostu i skręciliśmy do Junibacken. Stanęliśmy w kolejce do wejścia, a o godzinie 10.03 

zagrała nam trzyosobowa orkiestra pod drzewem bananowym.  

 



 
 

Weszliśmy do pierwszego pomieszczenia, a tam niesamowicie bajeczny nastrój. Można było 

poprzyglądać się wystrojowi wnętrza i pozaglądać do różnych pokoików, zakamarków.  

 

 

 

Na godzinę 10.30 mieliśmy bilet na wewnętrzny pociąg i faktycznie przejażdżka rozpoczęła się 

wsiadaniem do wagonika, byliśmy w nim sami, i włączono nam automatycznego lektora w języku 

polskim. Nie wolno było niczego nagrywać, ale uwieczniliśmy kamerą w smartfonie przyjęcie w 

Kalthult i jak Emil wciągał Idę na maszt. Potem były postacie także z innych bajek. 
 

 
 



W kolejnym pomieszczeniu Junibacken też było ciekawie, stał przykładowo wielki biały koń 

Pippi, pomalowany w czarne kropki. Był też teatr, w którym nie było żadnych przedstawień poza 

moim, bo Karol kazał mi parę razy coś zaśpiewać na scenie. 

Po dwóch i pół godzinie wyszliśmy na zewnątrz i zjedliśmy coś na pikniku na trawie, po czym 

udaliśmy się do kolejki do kas w celu zwiedzania statku wyłowionego z dna morza. Drewniany 

kolos został wyciągnięty niedawno z dna morza po 300 latach. Zatonął w czasie swego 

pierwszego rejsu w czasie silnego sztormu.  

 
 

Zwiedzanie zajęło nam zaledwie 20 minut, i poszliśmy następnie do Spirit Museum z logo 

Absolut, oglądając tam alkoholowe gadżety i próbując sił w sztuce skojarzeń.  
 

 

 

Następnie chciałem już iść do parku rozrywki Gruna Lund, ale ponieważ zaoszczędziliśmy czas 

nie wchodząc do muzeum ABBY, pojechaliśmy na życzenie Karola do tramwajem nr 7 do Mc 

Donald’s.  



 
 

W tramwaju kontrolujący znów mieli zastrzeżenia do naszej Karty. Zjedliśmy zestaw i na nogach 

wróciliśmy od Grona Lund. W kasie dostaliśmy bilet wstępu za zero koron, ale już kolejne 

atrakcje były płatne. W kasie posprzeczałem się z kasjerką o bilet wstępu do Strasznego Domu, 

ale kupiłem chwilę później bilet w innej kasie. Przybiegła tamta kasjerka i tłumaczyła, że przed 

chwilą odmówiła mi sprzedaży biletów, ale w wyparłem się tego, udałem, że z nią w ogóle nie 

rozmawiałem. Kością niezgody był wiek Karola, różnica jednego roku. 

Pierwszą atrakcją był dom pułapek. Bardzo się ucieszyliśmy z niego i byliśmy w nim 3-4 razy. Na 

końcu zjeżdżało się z piętra na dywanikach.  

 
 

Poszliśmy do nowootwartego i nowatorskiego pałacu duchów i było tam dość strasznie.  

 
 



Dwóch wyrostków bało się i przepuszczało nas przed sobą. Myślałem, że puszczają nas przodem 

dlatego, że chcą mi dmuchnąć portfel z tylnej kieszeni spodni, a oni naprawdę się bali, a było 

czego, bo wśród postaci czających się w ciemnościach były co najmniej trzy osoby żywe. Dwie 

spośród nich wynurzały się z ciemności i gwałtownie podchodziły do krat, a trzecią był psychol z 

piłą mechaniczną. Poza tym strasznie coś trzaskało, straszyło, były węże, coś nieokreślonego 

wisiało ponad głowami. Jakaś dorosła dziewczyna miała paniczny atak lęku i jej chłopak musiał 

ją wyprowadzać. Była absolutnie przestraszona.   
 

 
 

Dalej była karuzela usytuowana nad samym morzem, była to przymiarka do lewitowania w 

przestrzeni, była też nieco straszna, kiedy przelatywało się nad samą wodą, wodą morską. 

W sumie skorzystaliśmy z kilkudziesięciu różnych przejazdów między innymi na szalonej 

biedronce, Karol był też pięć razy na spadochronach, byliśmy po około 10 razy na dwóch 

superkolejkach. Na niebieskiej - czteroosobowej Karol zjeżdżał sam, bo sam się nie odważyłem.  

 

 
 

Na czerwonej, 2-osobowej, byliśmy razem. Czerwone podwójne siedzenia opadały w  dół. 

Jechałem nią około 8 razy, a według Karola 11, ale nawet ostatnim razem nie odważyłem się 

otworzyć oczu na całej trasie, była bardzo szybka.  
 



 

Ostatni przejazd zakończył się o godzinie 22.59 i poszliśmy zadowoleni na tramwaj 7. Na dworze 

było jeszcze jasno.  

Karol powiedział, że nie zapomni tej niebieskiej kolejki do końca życia. O 23.30 zjedliśmy 

jeszcze drugi już dzisiaj zestaw w Mc Donald’s i przed północą doszliśmy do hostelu. 

 

 
 

Nazajutrz wcześnie rano wstawaliśmy, aby zdążyć na samolot do Katowic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


