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Trzy miesiące wcześniej kupiłem dwa bilety lotnicze do Bolonii. 

We wrześniu Karol dowiedział się, że będzie jakaś niespodzianka i 

że będzie miała miejsce za 50 dni. No i czas ten upłynął. Tego 

dnia, w piątek, Karol poszedł ze swoją klasą do teatr Ateneum na 

„Trzy pomarańcze”. Spotkaliśmy się pod teatrem, pani Sałata 

dzwoniła do mnie, że przedstawienie już się skończyło. 

Pognaliśmy do Fresha na hot doga, a potem już do taxi, która była 

zamówiona na godz. 11 pod Teatr Śląski. Skoda Superb zawiozła 

nas na lotnisko, wysiedliśmy tuż przed bramkami. Na lotnisku były 

pokemony.   

Samolot odleciał punktualnie i zaczęliśmy się wygłupiać, zadając 

pytania związane z 18 twarzami zamieszczonymi w czasopiśmie. 

Przykładowo, ile osób na zdjęciach ma długie włosy, czarne 

bluzki, okulary itd. W ten sposób szybko dotarliśmy do połowy 

czasu przelotu, bo głos z głośnika oznajmił, że jesteśmy za 

Wiedniem i zaczęły się góry. Nasz czytnik książek Lark nie 

naładował się w nocy, więc byliśmy pozbawieni lektur do czytania, 

jednak biorąc pod uwagę późniejszy przebieg wycieczki, nie był on 

potrzebny, bo Karol szybko zasypiał około 22-giej. 

W Bolonii było cieplej, niż w Katowicach. Autobus zawiózł nas do 

Bolonia Centrale, tam stanęliśmy w 20-minutowej kolejce do kasy 

biletowej. W tym czasie Karol znalazł 1 cent. W ostatniej chwili 

tuż przed odjazdem pociągu kupiliśmy bilety do Lido di Classe z 

przesiadką w Ravennie. W pociągu zaczęliśmy od jedzenia, nieco 

później siedzieliśmy już sami na obu siedzeniach, kiedy młoda 

Włoszka wysiadła. Żartowaliśmy sobie, oglądaliśmy stacje 
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kolejowe i wyobrażaliśmy sobie psa, który jeździł koleją z 

miejscowości Marittima. Wyobrażaliśmy sobie, jak wyglądała 

wtedy ta stacja kolejowa. Aż tu nagle, niedaleko Ravenny, pociąg 

się zepsuł. Po godzinie przesiedliśmy się do następnego pociągu 

jadącego z Bolonii.  

 
 

W Ravennie mieliśmy pół godziny do przesiadki, wyszliśmy z 

dworca, znaleźliśmy małą pizzerię i zjedliśmy po jednym 

kwadratowym kawałku Margherity. Karol powiedział, że najlepsza 

pizza jest we Włoszech i jeszcze wiele tygodni później ją 

wspominał.  

Następnie wsiedliśmy w lokalny pociąg w kierunku Rimini i po 14 

minutach wysiedliśmy w Lido di Classe. Tuż po wyjściu ze stacji 

kolejowej Karol schylił się i podniósł ogromny liść i powiedział, że 

szkoda, że nie może zabrać go do szkoły, bo już były takie zajęcia, 

na które trzeba było przynieść liście jesienne.  

Sprawdziliśmy autobusy do Lido di Savio i okazało się, że ostatni 

chyba już odjechał. Pozostało iść piechotą około 7-8 km, a nie było 
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śladu taksówki. Zrobiło się kompletnie ciemno i coraz chłodniej. 

Pamiętałem w zarysach mapę, trasę do przejścia, kierunek marszu 

do hotelu. Pierwsza część z trzech mniej więcej równych odcinków 

prowadziła długą prostą drogą, gdzie mogły być sarny, sądząc po 

znakach drogowych. Widzieliśmy kolorowe światła Mirabilandii w 

oddali. Kiedy dotarliśmy do skrzyżowania, następny odcinek, 

prowadzący równolegle do morza w kilkusetmetrowej odległości, 

był już oświetlony, zabudowany, ale przeraźliwie wyludniony. Po 

około kilometrze był most nad rzeką i widzieliśmy poniżej łapanie 

ryb ogromnymi siatkami, które specjalnym mechanizmem były 

opuszczane do wody przez metalowe wysięgniki. Odbywało się to 

przy zgaszonych światłach. Kiedy siatki unosiły się w górę, światło 

zapalało się, wyłaniali się jacyś ludzie z mroku i sitkami 

zamocowanymi na długich drągach wyłapywali ryby.  

Po pół godzinie dalszego marszu straciliśmy już nadzieję na 

znalezienie hotelu. Zrozpaczony machałem do przejeżdżających 

aut. Wtedy skręciliśmy w inną uliczkę, w stronę morza, i tam na 

rogu ulicy była kawiarnia i w niej jacyś ludzie. Wytłumaczyli, że 

nasz hotel jest blisko. Po 10 minutach dotarliśmy do hotelu Koko. 
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Dostaliśmy klucz do pokoju 311 i jeszcze poszliśmy na kawę do 

recepcji, a Karol złapał pierwsze włoskie pokemony.  

 

29 października 

Karol obudził się o 8.37, kiedy zacząłem odsłaniać rolety. Za 

oknem była ładna pogoda, choć zimno. Poszliśmy na śniadanie, 

była szynka i ser, cztery rodzaje ciast i pyszne ciasteczka z 

gwiazdkami o smaku oreo.  
 

 
 

W recepcji powiedziała nam pani, że sprzed Camping Romania 

odjeżdża autobus 176 o godz. 10.12 i na ten autobus poszliśmy. 

Spóźnił się 10 minut, ale za 2 € zawiózł nas na miejsce, pod samą 

Mirabilandię. 

Karol postanowił, że będzie wchodził tylko na te atrakcje, na 

których będzie razem ze mną. Zawróciliśmy po plan. Trudno było 

zorientować się, gdzie były poszczególne przedstawienia.  
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Pierwszą atrakcją były filiżanki, drugą – kolejka nadziemna w 

jajku dinozaura. My byliśmy „due”, czyli we dwóch i przez to 

czasami nas przepuszczano, przez co szybciej zajmowaliśmy 

miejsca w wolnej części wagonika.  
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Trzecią atrakcją była karuzela, bardzo wysoka, nie patrzyłem 

nawet w dół, a czwartą – nowość – karuzela na leżąco, interesująca 

i niecodzienna, choć całkiem łagodna. 
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Trudno wszystkie atrakcje wymienić, bo nie spisywałem tego na 

bieżąco, np. Karol wspominał o talerzu z zamykanym dachem, ale 

ja już tego nie pamiętałem. A była to kolejka typu „Harry Potter”. 

Wyjaśniło się później, że ten talerz z zamykanym dachem to 

właśnie ta karuzela i jechaliśmy na niej dwa razy. Był też mały 

tunel „per Bambini”, gdzie Karol stwierdził, że nie warto było 

czekać.  
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Była także kolej szynowa, naziemna, którą objechaliśmy cały park 

dookoła. O 14.55 udaliśmy się zająć miejsca na spektakl 

samochodowy Hot Wheels. 
 

 

Nie widziałem takich pokazów jeszcze na żywo. Było tam wiele 

hałasu, mnóstwo kurzu, wiele aut jeżdżących szybko i agresywnie. 
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Była jazda na dwóch kołach, na kołach tylnych, bocznych, wiraże, 

wiraże ciężarówką a kulminacją była jazda samochodem wewnątrz 

gigantycznego czerwonego okręgu, które wjechało na arenę na 

wielkiej platformie. Dwa auta miały kolejno przejechać ten okrąg 

do góry nogami, ale jeden z kierowców w ostatnim ułamku 

sekundy nie zdecydował się na wjazd na konstrukcję. 

 
 

Po południu zaczęło przybywać ludzi i zaczęły tworzyć się większe 

kolejki do poszczególnych atrakcji. Od 18-tej miały zaczynać się 

spektakle dla starszych. Na zakończenie byliśmy jeszcze na dwóch 

małych placach zabaw. Nadeszła pora wyjścia. Na parkingu 

poszliśmy na gorącą czekoladę i kawę z automatu i czekaliśmy na 

autobus o 17.43, ale nie podjeżdżał. Z rozkładu jazdy wynikało, że 

następny autobus jest o 22.30. Postanowiłem iść pieszo około 10 

km, obiecując Karolowi, że poniosę go część drogi. Jednak pod 

bramę parku podjechała taxi, biały VW Touran i po krótkiej 

negocjacji jedziemy wraz z Włoszką za kierownicą do hotelu Koko 

za 20 €. 
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Po powrocie namawiam Karola, skoro było jeszcze nieco jasno, do 

pójścia ok. 1 km na plażę. Karol się zgadza, ale wypożyczamy w 

końcu za darmo rower hotelowy z wygodnym siodełkiem z 

oparciem i jesteśmy na plaży w parę minut. Po piasku nie da się 

jechać rowerem, ale tuż przy brzegu, gdzie piasek jest ubity – tak.  

 
 

Karol znajduje patyki i udaje, że robi ognisko. Wracamy na ulicę i 

robimy małe zakupy w jednym ze sklepików – wodę, fantę i 

chipsy. Wracamy do hotelu, ale okazuje się, że brakuje nam 

jeszcze 1 km do wyklucia jaja w Pokemon Go. Ubieramy się i 

biegniemy na miasto, aby zdążyć przed rozładowaniem się baterii. 

Zabrakło paruset metrów i po powrocie do pokoju, Karol się 

zgadza, że wyjdę sam. Wracam z pokebollami i wyklutym jajkiem. 

W TV leci Harry Potter po włosku, a Karol szybko zasypia. 

 

30 października 

Dziś w nocy była zmiana czasu. Budzimy się więc wcześnie. W 

toalecie zrobiłem sobie fotel i spisałem nasze przygody. Karol 
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obudził się i zawołał: „tata!”, więc wróciłem do pokoju i pisałem 

na łóżku, a w TV leciały Smerfy. Wtedy hotel zaczął się kołysać, a 

trwało to chyba pół minuty. Zauważyłem, że telewizor się 

zatrząsnął, firanka, wieszaki w szafie, i nawet łóżko, na którym 

siedzieliśmy, zaczęło się poruszać. W tym tygodniu było we 

Włoszech duże trzęsienie ziemi, ale raczej w środkowej części 

kraju, czyli paręset kilometrów na południe od nas. Natomiast dziś 

rano, jak się dowiedziałem wieczorem, było silne trzęsienie ziemi, 

które zrujnowano wiele miasteczek, a za cud można uznać, że nikt 

przy tej okazji nie zginął. 

Poszliśmy na śniadanie. Karol zjadł chleb z szynką i chleb z 

nutellą, a potem 4 ciasteczka z gwiazdkami, a ja oczywiście dwie 

kawy, które przygotowałem sam przy automacie, bo wczoraj kiedy 

poprosiłem kelnera o dwie kawy, kelner położył jedną obok 

Karola. 

Na terenie hotelu było mnóstwo gości, którzy pięknie 

poprzebierani przyjechali właśnie na halloweenowy weekend. 
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Poszliśmy na autobus na 10.12, ale znów nie jechał na czas i o 

10.27 wróciliśmy do hotelu po rower. Przypuszczałem, że te około 

10 km przejedziemy między 10.38 a 11.15, ale faktycznie 

dotarliśmy na miejsce o 11.32. Karol siedział z tyłu na wygodnym 

siodełku. Jechałem początkowo skrótami prowadzącymi między 

polami, ale trafiła nam się zamknięta droga, więc nadłożyliśmy 

niecałe 2 km. Jechało się całkiem przyjemnie, choć było jeszcze 

zimno. Wyjaśniło się, skąd wziął się zauważony pierwszego dnia 

nocą znak drogowy ostrzegający przed samolotami, bo właśnie 

startował mały samolot przy drodze. 

Niedaleko Mirabilandii Karol bardzo się ucieszył, że możemy 

wyprzedzać auta stojące w korku. Machał ludziom w 

samochodach, a w co drugim aucie były dzieci i cieszył się, że też 

mu machają. Nasz rower był zaledwie drugi, a aut były już tysiące. 

Zapiąłem go na kłódkę i zrobiłem zdjęcie na wypadek jego 

kradzieży i tłumaczenia się z tego powodu w hotelu.  
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Weszliśmy do środka, ale pierwszą atrakcję zaliczyliśmy dopiero 

po godzinie. Do wszystkich atrakcji stało zbyt wielu chętnych. 

Karol bawił się na scenie i tańczył.  
 

 
 

Pokazałem, jak można zdejmować bluzkę w jedną sekundę 

używając tylko jednej ręki i Karol to trenował. 
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Akurat po 13-tej zrobiło się całkiem ciepło. W związku z tym 

zaliczyliśmy dwa razy zjazd zjeżdżalnię wodną. Potem straciliśmy 

pół godziny czekania na spadochrony. I tak, chodząc w kółko po 

parku i zahaczając o dwa place zabaw, uznaliśmy że pora wracać.  

 
 

Poszliśmy jeszcze do sklepu i Karol dostał strój wampira na bal 

karnawałowy. Na zewnątrz wypiliśmy znów czekoladę i kawę z 

automatu i pojechaliśmy do domu. Karolowi było zimno w nogi, 

ale drogi szybko ubywało i o zmroku dojechaliśmy do Savio. W 

miasteczku nie była czynna żadna pizzeria, ale za to było dużo 

pokemonów i łapaliśmy je, zatrzymując co chwila rower.  

Po przyjedzie do hotelu rozgrzewałem Karolowi stopy, a kiedy 

bateria w komórce naładowała się do 40%, pojechaliśmy rowerem 

inną drogą - w kierunku Marittimy w poszukiwaniu pizzerii i 

znaleźliśmy odpowiedni lokal. Kupiłem pizzę za 5.50 € na wynos, 

a w oczekiwaniu na zamówienie pojechaliśmy jeszcze dalej do 

pięknego miasteczka ze wspaniałymi sklepami, a tam, na rondzie 

Karol złapał jeszcze dwa pokemony nie schodząc z roweru. Pizza 
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była najpyszniejsza na świecie i zjadłbym jeszcze drugą taką samą. 

Jedliśmy ją na ławeczce przed wejściem do restauracji wprost z 

pudełka. 

 
 

Wracając zabrakło nam baterii w telefonie, a zostało tylko 1,7 km 

do zdobycia kolejnego jajka w grze, więc podładowaliśmy telefon 

w pokoju i jeszcze raz pojechaliśmy w okolice tej samej pizzerii i z 

powrotem. Według starego czasu było już po 22-giej. Karol zasnął 

w kilka minut. 

 

31 października 

Trzeci dzień we Włoszech. Udaliśmy się na ostatnie śniadanie, na 

ciasteczka z gwiazdeczkami. Poszliśmy się pożegnać z ulubionym 

placem zabaw, gdzie Karol znalazł Vamperiona (Vaporeon). 

Zobaczyliśmy w końcu, gdzie jest zakryty plandeką basen 

hotelowy. Dziś autobus przyjechał zaskakująco punktualnie, bo o 

10.15, a kierowca nie miał wydać reszty z 10 €, więc jechaliśmy za 

darmo.  
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Po przyjeździe pod Mirabilandię widzieliśmy tumy ludzi kierujące 

się do parku rozrywki, a my skręciliśmy w odwrotnym kierunku do 

Safari Parku, położonego w pobliżu. Kupiliśmy bilety za 52 € i 

wsiedliśmy do ostatniego z trzech wagoników uczepionych za 

traktorem. Zza krat karmiliśmy marchewkami emu i żyrafę.  
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Podróż – safari trwała 75 minut i po zakończeniu Karol uznał, że 

było bardzo fajnie, bo jeszcze nigdy nie karmił i nie dotykał żyraf.  
 

 
 

Następnie przeszliśmy pod Mirabilandię, ale właśnie odjechał 

autobus na stację kolejową w Ravennie, więc wzięliśmy taksówkę, 

która właśnie przywiozła japońskiego turystę. Pojechaliśmy za 

26,50 € do Ravenny. Kupiliśmy bilet kolejowy do Bolonii i mając 

jeszcze pół godziny czasu do odjazdu, poszliśmy na ulubioną 

kwadratową pizzę, która smakowała Karolowi jeszcze bardziej, niż 

ta wczorajsza. Wsiedliśmy w pociąg do Bolonii, gdzie mogłem 

spisać do pamiętnika dzisiejszy dzień, a Karol w tym czasie 

uruchomił Pokemon Go. 

 

  

 

 


