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14.07. 

Odebrałem Karola w piątek przed treningiem sportowym na Słowianie - pierwszym 

treningu od powrotu Karola z obozu harcerskiego w Krynicy Morskiej.  Trening trwał od 

16.30 do 18.45 i trener chciał zabrać Karola na mecz do Wojkowic, ale mieliśmy gdzieś 

jechać. Powiedziałem Karolowi (biegnąc za nim dwa razy wzdłuż ogrodzenia), że za dwa 

dni jedziemy na wycieczkę, na co ochoczo się zgodził. Czym prędzej pojechałem 

tramwajem do Travelplanet kupić upatrzoną wycieczkę do Tajlandii. Niestety! Z rozmowy 

w biurze i z kilku innych rozmów przez telefon wynikało, że już za późno z rezerwacją na 

tak daleki lot. Na Tajlandię trzeba będzie poczekać dwa lata. Zakupiłem więc wczasy na 

Teneryfie, będącej rezerwowym kierunkiem. Wróciliśmy razem do domu i po raz 

pierwszy od 3 tygodni Karol wyjął z szuflady grę Nintendo.  

 

15.07. 

Tego dnia chcieliśmy spotkać się z Danielem, ale jego mama odpisała, że zaprasza nas na 

ognisko, ale na niedzielę. Byliśmy gotowi pojechać do Lędzin nawet rowerem, ale tylko w 

sobotę. Był dzień pochmurny, a nawet padało. Pozostaliśmy w domu. 

 

16.07.  

Tego dnia już o ósmej rano zbudziliśmy się, aby dokończyć pakowanie i wyszliśmy na 

autobus o 8.50, aby po drodze na rynku, tak jak kiedyś, zjeść hot-doga we Fresh-u. 

Wsiedliśmy w pociąg do Poznania. Początkowo jechaliśmy w przedziale sami, później 

dosiedli inni. We wspaniałych humorach pierwszą godzinę jazdy żartowaliśmy. Potem 

Karol zajął się Nintendo, a ja komórką. Zjedliśmy coś, po czym wyszliśmy na korytarz. 

Została jeszcze godzina jazdy. Znów żartowaliśmy. Karol zgadywał nazwę miejscowości, 

którą właśnie mijaliśmy, a miała ona w nazwie dzień tygodnia i Karol miał tylko trzy 

możliwości. Zgadł za drugim razem, że chodziło o środę - Środę Wielkopolską. Potem 

odgadł nazwę Kurnik, mając do wyboru jeszcze dwie inne podobne, ale fikcyjne nazwy. 

Jazda trwała zaledwie 4 godz. 10 min. Karol odgadł, który budynek to nasz hotel, jeszcze 

stojąc na dworcu kolejowym. Na horyzoncie górował czarny budynek przytulony do 

naszego hotelu Sofitel.  



 

Po zrobieniu zdjęć przed recepcją przy sympatycznych koziołkach poszliśmy zachwyceni 

do pokoju 406. Przebraliśmy się w stroje kąpielowe i pojechaliśmy na 8 piętro na basen, 

gdzie kąpaliśmy się przez trzy kwadranse. Dla zabawy do rąk i nóg przyczepiliśmy 

styropianowe niebieskie odważniki. Potem bawiliśmy się naszą nieśmiertelną zieloną 
piłeczką. Karol wyławiał też z dna cztery okręgi, które stały pionowo na dnie. 

Po basenie poszliśmy do galerii przy PKP na obiad. Karol zjadł schabowego i ja też. 

Wyszliśmy na tramwaj nad jezioro Malta, ale dziś tramwaje nie kursowały w tym 

kierunku, więc wróciliśmy pod dworzec na autobus 100. Dojechaliśmy do Term, a stamtąd 

spacerkiem dookoła całego jeziora, co zajęło nam - wraz z przystankami przy atrakcjach 

- trzy godziny. Zatrzymaliśmy się przy huśtawce z kurtyną wodną.  

 



Woda leciała, kiedy osoba na huśtawce była odchylona w przód i w tył, a ustawała tuż 

przed momentem, kiedy huśtawka zmierzała do pozycji pionowej. Mimo to kurteczka się 
przydała.  

Zjedliśmy suchego gofra z cukrem pudrem. Doszliśmy do parku linowego, ale Karolowi 

zabrakło 5 cm do wymaganego wzrostu, Nie chciał przechodzić trasy z trenerem. Nieco 

dalej zaliczyliśmy dwukrotnie tor saneczkowy szynowy, dwa razy w rurze (choć opisując 

z upływem czasu nie pamiętam co to było) oraz raz na pontonach zjeżdżających na 

spryskiwanych wodą zielonych plastikowych szczotkach imitujących trawę. Nieco dalej 

był ciekawy plac zabaw i tam na pajęczynie Karol zadał pytanie, co on sam lubi robić 

najbardziej, że są to dwie rzeczy, i nieomal zgadłem, że wspinać się i nurkować. Pozostało 

przejść jeszcze około kilometra do tramwaju, który zawiózł nas w pobliże hotelu. 

Zajrzeliśmy do restauracji Starbucks, gdzie Karol zamówił podgrzewane okrągłe 

czekoladowe ciastko, a ja woreczek bakalii. W pokoju Karol jeszcze pograł przed snem, a 

ja nie czytałem już do snu niczego. 

 

 

17.07. 

Tuż po 5 rano rozległo się zamówione budzenie. Zeszliśmy na dół. Pod hotelem był 

przystanek. Do odjazdu autobusu zostało jeszcze 6 minut, a że padało, staliśmy przed 

wejściem. Podszedł do nas recepcjonista i zapytał dokąd jedziemy. Odparliśmy, że na 

Teneryfę. On na to, że był na trzech Wyspach Kanaryjskich i trzy razy na Teneryfie, a 

kiedyś w hotelu rozmawiał z Polakiem, który był współwłaścicielem Loro Parku na 

Teneryfie. Autobus jechał 16 minut i już byliśmy na lotnisku Ławica. Pani wydrukowała 

nam karty pokładowe, które nie chciały się wczytać i poszliśmy po nie jeszcze raz. Po 

przejściu bramek Karol położył się na poduszce i zasnął. Poduszka z Ikei przydała się 

bardzo. Podobnie w samolocie, nawet nie obserwowaliśmy startu, tylko poszliśmy spać. 

Po przebudzeniu pozostało 3 godziny lotu. Ktoś w samolocie zaczął się przedzierać w 



przód do toalety z papierową torebką w dłoni, a potem jak wrócił, poczuł się bardzo źle. 

Stewardessa zapytała, czy w samolocie znajduje się lekarz. Owszem, był, i to mąż kobiety, 

która siedziała obok mnie i poszedł pomóc choremu. Później zjedliśmy, zamówiłem kawę 

i zleciało. Kiedy samolot wylądował, zdjęliśmy kurtki i skarpetki.  

 

Ominęliśmy odbiór bagaży mając tylko podręczną czarno-białą małą walizkę na kółkach 

Karola i zauważyliśmy osobę z napisem ITAKA. Nasz autobus stał tuż przed wejściem i 

zajęliśmy miejsca obok kierowcy. Jazda trwała 35 minut i w recepcji zameldowaliśmy się 

jako pierwsi. Pokój był jeszcze niegotowy, więc oddaliśmy torbę do luku bagażowego i 

poszliśmy na obiad, a  potem wyszliśmy z hotelu, przeszliśmy przez ulicę i zatrzymaliśmy 

się na tarasie widokowym nad morzem.  

 



Wracając trafiliśmy do biura podróży, które – jak się później okazało – zajmowało 

pomieszczenie na parterze tuż nad naszym pokojem hotelowym A 104. Tam upatrzyliśmy 

sobie wycieczki za niższą cenę, niż te organizowane przez Itakę. Następnie dostaliśmy 

klucz do pokoju i był to wielki apartament dwupokojowy z aneksem kuchennym. Salon 

miał widok nad morze, a sypialnia – na basen. Przebraliśmy się i poszliśmy zobaczyć trzy 

baseny. Na jednym była zjeżdżalnia. Zaczynał się mecz piłką siatkową w wodzie. Nie 

zagraliśmy, bo była to gra tylko z udziałem dorosłych. Kąpaliśmy się, bawiąc zieloną 
piłeczką. Karol nurkował wykonując aż cztery salta pod wodą.  

 

Po 18-tej zgłodnieliśmy i poszliśmy sprawdzić, czy jest już kolacja, ale zaczynała się 

godzinę później, więc pozwiedzaliśmy rozległy teren hotelu, fantastyczne drzewa i 

zobaczyliśmy szwendające się kotki. Po kolacji poszukiwaliśmy rzeczy pozostawionych 

przez innych turystów i znaleźliśmy na potrzeby tej wycieczki dużą piłkę i malutką zieloną 

mieszczącą się w dłoni. Karol omijał szerokim łukiem podium, na którym trwało mini-

disco. Tak więc wróciliśmy do pokoju, pierwsza noc była duszna, spaliśmy bez przykrycia 
przy otwartych przeciwległych oknach balkonowym i w sypialni. 

 

18.07.  

Postanowiliśmy, że tego dnia jeszcze odpoczywamy na miejscu. Wczoraj wieczorem Karol 

był ogromnie zmęczony parogodzinnym pływaniem. Na śniadanie zjadł cztery naleśniki z 

nutellą, miseczkę płatków z mlekiem i jeszcze dwa naleśniki. Wróciliśmy do pokoju, żeby 

jedzenie się uleżało. Po przerwie zauważyłem, że dzieci rozpoczęły grę w piłkę ręczną w 

wodzie. Karol szybko wciągnął się jako zawodnik zakładając czerwony czepek 

oznaczający daną drużynę i grał. Po meczu poszliśmy do pokoju po piłkę znalezioną 

wczoraj  i graliśmy w czwórkę z dwoma hiszpańskimi chłopcami. 



 

Jeden z nich, ten starszy z Barcelony, przypadł do gustu Karolowi i razem grali jeszcze 

prawie godzinę rzucając później tylko małą zieloną piłeczkę, bo z dużej po zetknięciu z 

kaktusem, zaczęło ulatywać powietrze. W tym czasie zająłem  się aqua-areobikiem przy 

okazji gubiąc kartę do pokoju. Na szczęście wystarczyło po nią zanurkować na dno 

basenu. Przenieśliśmy się na górny, znacznie spokojniejszy basen i tam Karol bawił się w 

wyrzutnię „korniszon” (wyskakiwanie z wody łukiem w tył z moich splecionych dłoni), a 

potem pływaliśmy kto wcześniej dopłynie do piłki. Potem Karol obwieścił głód i 

poszliśmy na obiad. Karol wybrał rybę, a ja warzywa tylko w kolorach zielonym i 
czerwonym oraz mięsko. Po południu poszliśmy na plażę około 600 m.  

 



Przy zejściu schodami na czarną plażę był pokestop. Karol zapowiedział, że na tym 

czarnym piasku będziemy tylko pół godziny, a faktycznie zeszła godzina. Od razu 

zabrałem się za budowanie piramidy, a po upływie godziny dzieci widząc nasze budowle 

budowały już w sześciu innych miejscach.  

 

Wieczorem obeszliśmy znów baseny dookoła i znaleźliśmy porzucone żółte 

nadmuchiwane kółeczko. Potem żartowaliśmy z kotków, które podchodziły wieczorem w 

określone miejsce niedaleko restauracji oczekując karmienia; nazywaliśmy je 
sierściuchami. Towarzyszył nam Kajtek z Łodzi, który przyleciał tu z młodszą siostrą. 

 

19.07. 

Po śniadaniu Karol grał w pokoju w Nintendo. Zachęciłem, że jeśli pójdziemy na basen, to 

pokąpiemy się tylko 45 minut. Zgodził się i nieźle sobie popływał. Potem już z zapasami z 

hotelowej restauracji poszliśmy na autobus na godz. 11.15 do wulkanu Teide. Wraz z 

polską przewodniczką zbieraliśmy turystów z różnych hoteli i miejscowości, także z 

południa wyspy, aż w końcu dotarliśmy na pierwszy postój w sklepie, gdzie 

skosztowaliśmy bułki z dżemami z kaktusa i robiliśmy zdjęcia. Przewodniczka musiała 

nas szukać. Stamtąd zaczynał się przejazd na wysokość 2000 m.n.p.m. i zaczynał się iście 

księżycowy krajobraz. Lawę porosły sosny kanaryjskie. Zatrzymaliśmy się na 

dwudziestominutowy minutowy spacer po skalistej okolicy z widokiem na płaskowyż, 

gdzie kiedyś kręcono zdjęcia do Gwiezdnych Wojen.  



 

Potem autokar podjechał już w pobliże wyciągu, który miał nas zawieść z podnóża 

wulkanu jeszcze kilometr  wzwyż. Weszliśmy do wagonika wraz z grupą około 25-30 

osób, wjazd na górę trwał 9 minut. Ludzie śmiali się ze strachu w czasie mijania słupów, 

bo wtedy wagonem trzęsło. Po raz pierwszy w życiu obaj byliśmy na wysokości ponad 3 
tysięcy metrów nad poziomem morza.  

 

Poszliśmy na spacer wytyczonym szklakiem wśród świeżej lawy – jej duże kawałki były 

lekkie jak wypalony żużel. Na końcu krótkiego szlaku zrobiliśmy zdjęcia z wierzchołkiem 

szczytu wulkanu, do którego było jeszcze tylko dwieście metrów; wejście tam było 

możliwe, lecz limitowane do kilkudziesięciu osób dziennie, a zapisy dokonywano ze 
znacznym wyprzedzeniem z uwagi na ochronę środowiska.  



 

Wracając z powrotem odkryłem, że na dole zaraz zaczyna się zbiórka w autokarze, a my 

jeszcze nie zaczęliśmy zjeżdżać. W sumie spóźniliśmy się 20 minut, ale po nas przybiegli 

jeszcze inni uczestnicy wycieczki. Wracaliśmy inną trasą i ku ogromnemu zaskoczeniu 

stwierdziłem, że jesteśmy już w Los Gigantes i w drodze powrotnej wysiadamy jako jedni 

z pierwszych. Po powrocie natychmiast poszliśmy do basenu, był na to jeszcze czas.  

Potem długo obserwowaliśmy niby drapieżnik ofiarę leżący nieopodal nadmuchiwany 

„ugryziony Donut”, ale skoro nikt go nie zabrał, uznając za porzucony, sami go wzięliśmy 

do pokoju i następnego dnia służył do zabaw i kąpieli.   

 

20.07. 

 



Wstaliśmy z łóżek zanim jeszcze rozległ się budzik o 8 rano. Na śniadaniu było niewielu 

ludzi i naleśników pod dostatkiem. Wzięliśmy na wynos 6 bułeczek, 6 naleśników, 3 

banany, jogurt, donut na wycieczkę do Loro Parku. Autobus nr 12 ruszył o 8.55 i zabierał 

nowych ludzi, a po 40 minutach znaleźliśmy się znów pod naszym hotelem, gdzie wysiadła 

pilotka i dalej jechaliśmy tylko z kierowcą. Przed jedenastą byliśmy na miejscu. Mieliśmy 

5,5 godzin na zwiedzanie parku nr 1 w Europie.  

 

Wszystko było wspaniałe. Z początku pobiegliśmy na przedstawienie orek. Ogromna 

widownia była już w całości zapełniona, nie wpuszczono nas. Część szturmujących osób 

odeszła (były jeszcze inne godziny pokazu), ale my z Karolem zdołaliśmy wejść i to jeszcze 

zająć miejsca dość blisko wody.  

 



Olbrzymie zwierzęta celowo rozbryzgiwały wodę i ochlapywały zachwyconą widownię w 

strefie splash-zone. Poza orkami były też goryle, szympansy, seans kinowy o zwierzętach 

z naszej planety i ich ochronie. Był także pokaz z udziałem aż dziewięciu delfinów, czyli 

najliczniejszej grupy tych ssaków ze wszystkich dotychczas widzianych parków. Były też 
lwy morskie i ich pokaz.  

 

Znaleźliśmy się w strefie rozrywki dla dzieci, gdzie Karol przeszedł dwa razy dziecięcy 

park linowy  oraz mini rollercoaster. Wychodząc z parku kupiliśmy za 1 euro promocyjną 
żółtą czapeczkę z daszkiem z logo parku. 

 

 



 

Wracając rozsiedliśmy się na końcu autobusu, Karol położył się na dwóch siedzeniach, ale 

nie mógł zasnąć. Zacząłem czytać na głos „Przygody Tomka Sawyera”. W drodze 

powrotnej autokar podjechał pod nasz hotel jako pierwszy ku naszemu zaskoczeniu i 

uciesze. Od razu poszliśmy na basen z naszym nadmuchiwanym Donutem. Musiałem 

wydawać polecenia, a Karol udawał, że jest tresowaną orką. Po kolacji zagraliśmy dwa 

razy w bilard i byliśmy chwilę na przedstawieniu, na którym trzy wybrane osoby miały 
powtarzać skomplikowane hiszpańskie powiedzenia. 

 

21.07. 

To dzień spędzony na miejscu. W restauracji było tyle osób, że darowaliśmy sobie 

oczekiwanie na naleśniki. W pokoju Karol zajął się Nintendo, a ja poszedłem po naleśniki 

pod koniec godzin śniadania. Zjedliśmy je w pokoju z polewą czekoladową zabraną 

przezornie kilka dni wcześniej; później ją zabrakło. W południe poszliśmy na basen. Karol 

wykonywał polecenia nurkowania, przynoszenia piłek. Po południu poszliśmy w okolice 

naszej czarnej plaży by złapać parę pustynnych pokemonów. Było 26 st. C i pochmurno. 

Tak zleciał nam niespiesznie dzień nicnierobienia. 



 

 

22.07. 

W Polsce było to kiedyś święto narodowe, a my musieliśmy wcześniej wstać i zrobić w 

restauracji wiele kanapek na wynos, bo o 8.30 odjeżdżał autobus do Siam Park. 

Przybiegliśmy na miejsce parkingowe pod hotelem minutę po czasie i Anglicy nam 

powiedzieli, że jakiś autokar właśnie odjechał. Byliśmy bardzo zawiedzeni, pewnie zaraz 

zaczęlibyśmy szukać dojazdu na własną rękę autobusem miejskim nr 477 lub 473, ale coś 

podjechało na przeciwną stronę ulicy i to był nasz autokar. Zabrał tylko turystów sprzed 

kilku hoteli i o 9.40 byliśmy na miejscu, na terenie parku, ale jeszcze przed otwarciem 

atrakcji. Wykorzystaliśmy ten moment na przebranie się i zarezerwowanie krzesła na 

nasze ubrania. Zbierająca się w międzyczasie grupka ludzi nagle ruszyła pędem, to 

znaczyło, że już wpuszczają, więc i my zjechaliśmy pierwszy raz. Było umiarkowanie 

strasznie. Początkowo nie zwracaliśmy uwagi na tablice z kolorami: zielonym, żółtym i 

czerwonym. Poszliśmy na samą górę długimi schodami, po czym po raz pierwszy 

zauważyliśmy duże pontony 4-osobowe. Z narastającym niepokojem obserwowaliśmy 

moment, kiedy ratownik kazał wszystkim zajmującym w nim miejsca mocno się trzymać  

uchwytów dwiema rękami. 

- Widzisz? – mówię do Karola. – Każe się jeszcze trzymać, to znaczy, że i tak wszyscy 

zginiemy! 



 

I zaczęliśmy się niepowstrzymanie śmiać, a ja dopiero na drugi dzień odkryłem, że 

nieświadomie zaczerpnąłem fragment zdania z filmu „Epoka lodowcowa”. Do pontonu 

dosiadła do nas pewna czternastolatka z Łodzi, która przyszła z rodzicami i już od tego 

momentu przez cztery godziny nam towarzyszyła, choć nie zawsze wsiadała z nami do 

pontonu, bo nas rozdzielano. Najpierw był potwornie stromy zjazd tym dużym pontonem, 

a potem wybiło nas na kilka metrów w górę, niemal do pozycji pionowej, stąd była ta 

potrzeba silnego trzymania się, aby nie wypaść. Stojąc drugi raz w kolejce do tej samej 

zjeżdżalni, na kamiennych schodach, byliśmy we fantastycznych nastrojach i 

żartowaliśmy do woli, na przykład witaliśmy się przez otwór w pontonie okrzykiem 

„Aloha!”, a potem już tylko skrótem „locha!”. Żartowaliśmy też, że któremuś z nas ze 
strachu może szczęka opaść, następnie wypaść i przegryźć ponton! 

 



Siam park jest fantastycznym parkiem wodnym, numerem jeden w Europie. Głównych 

atrakcji było około kilkunastu, a my nie byliśmy tylko na Tower of Power dostępnego od 

140 cm wzrostu i na Lost City dla małych dzieci. Pierwsze trzy odwiedzone przez nas 

zjeżdżalnie były po lewej stronie parku (patrząc od wejścia). Po jej zaliczeniu 

przenieśliśmy się do części centralnej, gdzie znajdował się fantastyczny Wulkan – jedyna 

atrakcja, która odbywała się wewnątrz – najpierw wewnątrz rury, która gwałtownym 

zjazdem jakby z wysokości drugiego piętra na parter sprowadzała nas w pontonie 4-

osobowym do wielkiej okrągłej zadaszonej hali, która swymi jaskrawymi kolorami 

naśladowała wnętrze wulkanu; z boków tryskała na nas silnie woda. Wracaliśmy tam 

kilkakrotnie. Za kolejnym, bodajże trzecim zjazdem Wulkanem zjeżdżaliśmy wraz z 

murzynką o blond włosach i białych wielkich zębach. Nie wierzyłem, że na pontonie 

czteroosobowym trafi nam się jeszcze takie egzotyczne towarzystwo, aż tu nagle przy 

następnym zjeździe ratownik połączył nas z dwiema innymi młodymi murzynkami, 

spośród których jedna, ta w okularach wodnych, naprawdę mocno krzyczała.    

 

Kusiła nas River, tam kolejki oczekujących nie było, należało tylko wziąć ponton. Pierwszy 

przejazd odbyliśmy na pontonie 2-osobowym. Dziewczyna z Łodzi płynęła obok z mamą. 

Nie wiedzieliśmy, że w pewnym momencie należy trzymać się mocno lewego brzegu, 

gdzie tworzyła się odnoga na atrakcyjniejszą cześć River.  Po przepłynięciu rzeki turyści 

z Łodzi użyczyli nam chętnie kremu przeciwsłonecznego i sami wrócili już do swego 

hotelu, jako że mieli gratis całotygodniowy wstęp do tego parku. My zaś zaliczyliśmy 

powtórki wcześniejszych zjeżdżalni i jeszcze raz poszliśmy na River, ale tym razem nie 

przegapiliśmy kluczowego momentu, aby za wodospadem ustawić się po lewej, gdzie 

tworzył się potężny korek żółtych pontonów. Zaczęliśmy wjeżdżać w górę, plecami do 

kierunku jazdy. Budziło to niepokój, co będzie później, ale dalej tylko należało ustawić się 

przodem do kierunku spływu zanim tor zaczął opadać w dół korytem naśladującym 

lodowy korytarz. Na dole, na polecenie ratownika, miałem ustawić się przodem, ale w 

pośpiechu manewr się nie udał i zanurkowałem w wodzie, tarasując inne pontony. 



Natychmiast podjąłem próbę wskoczenia na ponton, ale także nie powiodło się i wpadłem 

do wody. Udało się za trzecim razem, za co otrzymałem gromkie brawa od wielu turystów, 

w tym także od Karola. Po krótkim zjeździe zatrzymaliśmy się pod szklanym tunelem, a 

ponad naszymi głowami pływały rekiny i inne ryby. Nieco później pojechaliśmy na River 
jeszcze raz, ale na pontonie 2-osobowym, żeby nie być rozdzieleni.  

 

W ten sposób minęło szybko 9 godzin, trzeba było się przebrać, zjedliśmy ostatnie 

kanapki, i wyszliśmy na autobus nr 12, który się spóźnił 45 minut. Za to jechaliśmy krótko, 

i wysiadaliśmy jako jedni z pierwszych. Po kolacji wyszliśmy na spacer do miasteczka 
zebrać pokeballe. 

 

23.07 

Tak, to dzień odpoczynkowy. Dwa razy poszliśmy na basen na ponad godzinę – po 

śniadaniu i przed kolacją. Wieczorem zagraliśmy jeszcze w bilard i w badmintona. Karol 

chciał swemu koledze z Łodzi Kajtkowi podarować książkę „Chłopiec z sygnetem”, 



zabraną właśnie na pamiątkę dla najlepszego kolegi z wakacji, ale tamci już się nie 

pojawili. Po zmroku poszliśmy na spacer na ławki pod zejście na plażę. Do snu czytaliśmy 
ostatni raz „Przygody Tomka Sawyera”. 

 

24.07 

Ten dzień był w całości dniem powrotnym. Zjedliśmy obfite śniadanie z ogromną ilością 

naleśników, wypuściliśmy powietrze z Donuta, rzuciliśmy drugie nadmuchiwane kółko 

na przypadkowy leżak i poszliśmy do recepcji, by pozostawić tam karty z pokoju. Tam 

zauważyłem, że nasz autobus z Itaki już odjeżdża! Cudem dogoniliśmy go, a nas dogoniła 

recepcjonistka, która nie wiedziała, z którego pokoju są karty do drzwi. Na lotnisku znów 

szliśmy w innym kierunku, niż cała reszta, bo mieliśmy łapać pokeballe. Potem krążyliśmy 

po lotnisku zlokalizowanym na północy wyspy, udaliśmy się nawet na odprawę, ale bez 

kart pokładowych i trzeba było wracać. I tak wszystko przebiegało sprawnie, tylko Karol 

kaszlał, kiedy w sklepie wolnocłowym obsikałem go różnymi testerami wód toaletowych. 

Samolot linii Enter wystartował punktualnie, a po krótkiej drzemce zjedliśmy kanapki i 

naleśniki zabrane ze śniadania. Kupiliśmy wodę i kawę. Po posiłku Karol wziął Nintendo, 

a ja uzupełniałem pamiętnik. Były to wakacje, które chciałbym powtórzyć w całości, nie 

byłoby momentu (poza lekkim znużeniem w autobusie), w którym nie czulibyśmy się 

wspaniale. Teraz idzie stewardessa i wraca myśl, czy nie kupić widzianego w katalogu 
zegarka Maserati za 299 zł … 

 

  

 

 

 


