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Drogi Kacprze, 

 

Dziękuję za życzenia, które dostałem od ciebie wczoraj! To niesamowicie miłe, że lecąc rakietą nad 

północną półkulą pamiętałeś o moich urodzinach – nie pamiętam jak to się ma do zakrzywienia czasu, ale tym 

bardziej dziękuję za pamięć!  

Wiem, że praca w przemyśle kosmicznym jest bardzo absorbująca i pewnie nie masz wiele czasu na 

rozmawianie ze znajomymi przez wideofony, więc trochę Ci opowiem, co u nas słychać. 

W miejscu starego boiska szkolnego wybudowano nowy wielki kosmiczny plac zabaw. Dzieci mogą 

nie tylko bawić się w podbój kosmosu, ale grać w piłkę w specjalnej hali, w której nie ma grawitacji. Wiesz, 

ten szybko rozwijający się przemysł kosmiczny jest bardzo obiecujący i wszystkich fascynuje… 

W miejscu starego dworca kolejowego powstała kafejka internetowa, w której można dosłownie 

serfować po Internecie i wpadać w różne strony i zakładki. Dzięki czemu nawet jak ktoś nie może lub nie ma 

czasu jechać w podróż (albo na wakacje) – może dokładnie pozwiedzać świat. A niedaleko szkoły 

podstawowej zbudowano wielką pizzerię, gdzie wszyscy uczniowie na dużej przerwie mogą upiec swoją 

własną autorską pizzę!  

Muszę też wspomnieć o aqua parku przy hali w Starym Bieruniu - są tam 24 zjeżdżalnie wodne, 13 

wpadających do basenów odkrytych i 11 wpadających do basenów zakrytych. Na jednej zjeżdżalni zamiast w 

dół,  to wpływa się w górę przez specjalnie skierowany prąd wody. W całym aqua parku jest 20 basenów: 10 

odkrytych i 10 zakrytych w tym 5 termalnych (pewnego razu zepsuły się czujniki temperatury i woda była 

naprawdę gorąca).Trzeba pamiętać, że wodę do parku wodnego dostarczają z kopalni „Piast” – jest to woda 

poprodukcyjna, ciepła ale oczyszczona z osadów węgla, więc wolę sobie nie wyobrażać, co by się stało 

gdyby filtry się zatkały… Byłyby od razu kąpiele węglowo-błotne!  

Fabryka samochodów Fiat cały czas się rozwija i ciągle wprowadza nowe modele. Świetne jest to, że 

wszyscy mieszkańcy Bierunia mogą testować najnowsze projekty Fiata, nawet te całkiem zwariowane. Nasz 

były dyrektor szkoły testował auto, które na wypadek dachowania ma koła na dachu. A moja babcia testowała 

auto, które nie skręca tak jak inne auta, tylko jego kabina się obraca - w zależności, gdzie się chce skręcić. 

Wtedy też uruchamiany jest jeden z czterech silników, co zmienia kierunek jazdy, a koła są przyczepione jak 

w wózku sklepowym. Niestety babcia nie bardzo umiała sobie poradzić z tym modelem, bo na pierwszym 

zakręcie dachowała. Babci na szczęście nic się nie stało, ale ponieważ w tym modelu na dachu nie było tych 

dodatkowych kół – pojazd poszedł do kasacji… Teraz babcia przerzuciła się na testowanie autorskich 

projektów pizzy, co uważa za bezpieczniejsze. Ja tam nie jestem o tym przekonany…. 

W samym centrum miasta wybudowano restaurację „Merlin”, która z zewnątrz wydaje się całkiem 

mała, ale po wejściu totalnie zaskakuje. Jest to tak naprawdę sieć tuneli i jaskiń (wykorzystano stare chodniki 

kopalniane), w których można jeść i przygotowywać potrawy, pod okiem mistrzów kuchni. Czasem są równie 

zaskakujące jak sama restauracja – np. „wykwintne owoce morza”, czyli homar z krewetkami podane w 

bardzo smacznym sosie z nasturcji i bratków. Moim ulubionym jest „pieczeń po rozbójnicku” – czyli mięso 

serwowane na szpadzie, podpalane laserem przed nosem gości. Jest nawet grota zabaw dla małych dzieci, w 

której znajduje się mnóstwo małych, świecących kolorowo nietoperzy, które można łapać. Oczywiście 

nietoperze są tylko do zabawy , a nie do jedzenia… 

 

Musisz przyznać, że Bieruń się trochę zmienił od czasu Twojego wyjazdu… Ale najfajniejsze jest, że 

nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby zobaczyć co zmieniło się w innych częściach świata! Czekam na Twój 

przyjazd –jestem ciekawy wrażeń  spod stratosfery!  

 

 

Dominik. 


