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17.01.2014 

O godzinie 6.00 rano zadzwonił budzik, o 6.30 przyjechała taksówka. Dwa dni wcześniej kupiłem 

wczasy w Maroko w hotelu Golden Tulip Anezi****. Pojechaliśmy na lotnisko. Idealna pora na 

wyjazd, z perspektywą przylotu na miejsce po południu. Karol jeszcze pospał w taksówce i byliśmy na 

czas, tym razem wpuszczeni na pokład, czyli inaczej, niż dwa miesiące wcześniej, kiedy mieliśmy 

bilety do Warszawy . Karol niczemu się nie dziwił, choć jak mówiła p. Ula, coś tam poprzedniego 

dnia mówił, zapewne za czyjąś podpowiedzią, że samolot może spaść.  

Samolot linii Bingo wystartował i Karol zapytał, ilustrując ruchem dłoni, w jaki sposób maszyna będzie 

się wznosić, aż kiedy już nabierze odpowiedniej wysokości i poziomy kierunek lotu. W całym tym 

starcie nie było nic nadzwyczajnego, poza tym, że włączył się odgłos przypominający syrenę 

alarmową i oczywiście wówczas przypomniało mi się, że poniekąd celowo nie wyłączyłem komórki na 

polecenie głosu kapitana, a to dlatego, że nie wiedziałem jak to zrobić. Na lot przygotowałem dla 

Karola książkę z 1000 zadaniami i przekąski, ale i to nie odwróciło uwagi od nastawienia 

niespokojnego oczekiwania na zakończenie podróży. Karol pytał o szczegółowe wyjaśnienie, jaką 

funkcję pełni zakończenie skrzydła samolotu, z widocznym czerwonym elementem. Zilustrowałem 

mu trasę naszego lotu na graficznym schemacie, co 10 minut dorysowując jedną kropkę jako 

pokonanie kolejnego etapu podróży. Dodatkową dziś przeszkodą okazał się wiejący w naszą stronę 

wiatr z szybkością 140 km/h, co nieco wydłużyło lot do całych 5 godzin. Po godzinie lotu kapitan 

powiedział, że spalamy 2600 litrów na godzinę, a mamy jeszcze 13 ton paliwa. Łatwo obliczyć, że 

zapasu było na jedną godzinę. W końcu 25 min. przed końcem lotu samolot zaczął się obniżać i 

znaleźliśmy się w oślepiającym słońcu na płycie lotniska Al Massira w Agadirze.   

 

Jak widać, niebo było jeszcze nieco zachmurzone; wcześniejszy lot z Warszawy nie mógł dotrzeć na 

czas z powodu mgły nad lotniskiem. Było około 15 st. C. Wypisałem dwie deklaracje paszportowe i 

wsiedliśmy w autobus, który w ciągu 40 minut zawiózł nas do hotelu. Karol w tym czasie zdrzemnął 

się w trakcie wypatrywania i liczenia w słońcu przechodzących wzdłuż ulicy zwierząt, osiołków. 

Przestawiliśmy czas o godzinę „do tyłu”. Około 15-tej czasu miejscowego byliśmy już w hotelu, a tu 

taki fajny pokój na 4 piętrze, na które jechały w górę 3 windy, różnice się tym, że w jednej zamiast 



przycisku E (restauracja) był odrapany przycisk na nieistniejące piętro 11. Nasz pokój 412 był z 

widokiem na ocean i na wzgórze Kazbah, wnoszące się na wysokość ponad 250 m ponad lustro 

oceanu. Sam hotel był na wzniesieniu, tym samym patrząc z balkonu, inne hotele czteropiętrowe 

wydawały się być położone znacznie niżej.  

 

Na wzgórzu tym znajdował się arabski napis „Bóg, król, ojczyzna” i nawet nie przypuszczałem, że 

następnego dnia wdrapiemy się na sam szczyt góry. Nocą napis był podświetlony dając codziennie 

wieczorem tą przyjemność oglądania kapitalnego widoku rozświetlonego różnymi światłami – 

białymi, żółtymi, niebieskimi z delikatnie tętniącą miejscową muzyką w tle. 

 

Podekscytowani poszliśmy zaraz na spacer, najpierw po samym hotelu, szukając zejścia w dół 

weszliśmy przypadkiem na dziwne wąskie, brudne i kręte schody w dół, dla obsługi, śmierdziało tam 



od kuchni, a przecież dla nich wcale nie musiał to być przykry zapach, bo oni tylko po prostu jedzą coś 

innego, mieszkają inaczej, myją się czymś innym, inną mają skórę i tak dalej… następnie przeszliśmy 

do nieużywanych na dworze basenów, bo wiało, a potem w kurtkach ulicą do hotelu Al Mogghar, 

gdzie wymieniłem pierwsze 20 Euro i dalej z powrotem promenadą kierując się do Doliny Ptaków, ale 

dopadł nas deszcz przy McDonald ’s i dobiegliśmy tam ledwo, był więc dobry czas na przekąskę i 

kawkę w okolicach godziny piątej.  

 

Siedząca obok czwórka Polaków udająca się nazajutrz rano na wycieczkę objazdową na północ kraju, 

oddała Karolowi zabawkę z ich zestawu – strzelającego Batmana. Kiedy przestało mocno padać 

poszliśmy z nimi dalej w stronę hotelu, kilkanaście sklepików po drodze, a w jednym z nich 

nienarzucająca się Arabka sprzedała nam parę rzeczy - widokówkę, gitarę, spinkę do włosów i ręcznie 

robiony długopis-wisiorek. Potem udaliśmy się na spotkanie z rezydentką, która niczego nowego nie 

powiedziała i wreszcie na oczekiwany pierwszy posiłek - kolację. Karol zjadł tylko ciasteczko, a ja 

marokański obiad, dużo warzyw, dwa rodzaje mięs. Później w pokoju Karol zasnął przy czytaniu 

specjalnie na tą okazję wypożyczonych „Nowych przygód Emila ze Smalandii” Astrid Lingren.  

 

18.01.2014 

Robiłem notatki z tego dnia od 17.30, ze zmęczenia nie mając nawet siły pisać. A oto przyczyny. 

Wyspaliśmy się i zjedliśmy śniadanie – ja omlet zapiekany z serem i mortadelą (smażyła go zawsze 

młoda, niezamężna kelnerka), Karol dwa naleśniki z nutellą.  Na dworze w tym czasie padał deszcz, a 

jednak inni turyści – zawsze świetnie zorientowani w prognozie pogody - byli co do niej optymistami. 

Po śniadaniu poszliśmy do pokoju, bez koncepcji co robić, bo ciągle padało, w końcu wyszliśmy na 

dwór w kurtkach i czapkach, ale były to ostatnie drobne krople deszczu, poszliśmy na plażę i szliśmy 

plażą mając w zamiarze pozbierać muszle po pogodzie sztormowej - w poprzednich dniach wysokość 

fal sięgała ponoć 8 metrów. Okazało się jednak, że muszli wcale nie ma, jest za to dużo pracowników 

miejskich usuwających śmieci wyrzucone przez fale. Nawet zaschnięte zwykle koryta potoków 

wystąpiły i jeden z nich utrudnił nam przejście, bo nie wiadomo było jak go ominąć, a ponieważ 



jednocześnie był odpływ oceanu, do końca plaży przy promenadzie było chyba ze 300 metrów. A 

potok taki malutki, za to rwący i nie do pokonania jednym dużym skokiem. Robiliśmy przejście na 

drugą stroną z dużych kamieni rzucanych w nurt rwącej białej mętnej wody, ale w połowie szerokości 

strumienia, gdzie utworzyła się wysepka, odcięło nas i zaczęło zatapiać buty, i w końcu jednym 

ryzykownym krokiem byliśmy po drugiej stronie potoku.  

I wtedy natychmiast zaświeciło słońce tak mocno, że w kilka minut osuszyło wierzch butów, zdjęliśmy 

kurtki, czapki, rozebraliśmy się do krótkiego rękawa i zachciało się pić. Wtedy Karol powiedział, 

żebyśmy weszli na szczyt leżącej przed nami góry Kasbah, więc kupiliśmy przy marinie Fantę i lizak na 

drogę w tym samym sklepie, gdzie następnego dnia kupimy zieloną hulajnogę. 

 

Ominęliśmy bary rybne i obserwowani uważnie przez tubylców zaczęliśmy się wspinać skrótem w 

górę po wilgotnej pomarańczowej ziemi, na początek dochodząc do głównej drogi, gdzie siedział 

przyglądający się żebrak. Szeroka i ruchliwa szosa omijała wzgórze od strony oceanu. Policja 

zatrzymała wóz zapełniony gęsto stojącymi bokiem końmi, a na szczycie wozu były umieszczone 

liczne bagaże i siedziało kilku ludzi, kilku – bo nie dało się odróżnić kolorowych tobołków, od 

poruszających się na szczycie osób. Zastanawiałem się, czy mundurowi będą mieli coś przeciwko 

naszemu poruszaniu się wąskim poboczem. Zobaczyliśmy po prawej poniżej biały kościół, kojarzący 

się sądząc po konstrukcji krzyża z greckim obrządkiem; przy kościele były schody i dróżka w dół i 

obmyślaliśmy, że tamtędy będziemy schodzić w drodze powrotnej, ale tak się nie stało.  

Tymczasem na sam szczyt było jeszcze daleko i odbijając w prawo spróbowaliśmy się wspinać i ciągle 

towarzyszyło pytanie, czy w ogóle było możliwe wspiąć się na „dziko” na sam szczyt, bo były jeszcze 

na przeszkodzie rzadziej bądź gęściej rosnące pola kaktusowe oraz strome mury. Wdrapywaliśmy się 

po nieregularnych bryłach kamieni, dochodząc do ukrytej nieużywanej drogi, gdzie spacerowały kozy 

pozostawiając po sobie ślady, doszliśmy do wypalonej groty i znów ostro w górę, aż do pierwszej z 

dwóch linii murów, w takie miejsce, gdzie pod mur była usypana ziemia i gruz i tylko tam dało się go 

przekroczyć. Blisko szczytu były dwie wbudowane w skałę zardzewiałe konstrukcje po armatach 

obronnych, same lufy armat zniknęły. Można było sobie wyobrazić, że armaty były w przeszłości 

używane w działaniach wojennych lub do obrony zniszczonego obecnie zamku przed piratami. Potem 



było jeszcze trochę emocji, czy kolejny mur i metalowe siatki w ogóle pozwolą dotrzeć na szczyt, ale 

był tam olbrzymi wyłom, ot, taki po kuli armatniej wystrzelonej ze statku i zobaczyliśmy młodą 

murzynkę i pierwszych turystów na platformie widokowej, którzy weszli tam w bardziej tradycyjny 

sposób, jak chociażby zwracające naszą uwagę dwie dziewczyny, z których jedna tęższa, w 

skarpetkach próbowała wejść na mur, a druga nieudolnie próbowała ją popychać. Zamek jak i 

większość miasta została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w latach 60-tych. Od tamtej katastrofy 

w ciągu pół wieku ludność Agadiru wzrosła z 20 tys. do 800 tys. mieszkańców. 

 

Zobaczyliśmy 5 wielbłądów (ależ trudno napisać to słowo poprawnie) i zaraz powiedziałem Karolowi, 

że dziś pojedzie na wielbłądzie. Podeszliśmy i zapytałem właściciela o cenę i po zbiciu propozycji 

wyjściowej o 60%, Karol zaczął zajmować miejsce na siedzącym zwierzęciu i kiedy ja właśnie 

próbowałem się odpędzić od innego mocno nachalnego Araba, który próbował mi sprzedać 

intrygujący brązowy przepołowiony kamień z fioletowymi kryształkami wewnątrz, wtedy Karol 

właśnie zajął miejsce na konstrukcji siodła zamocowanego na wielbłądzie, zwierzę stanęło na tylnych 

kopytach, potem na przednich i zobaczyłem oczy Karola, które wyglądały tak, jakby napił się 

naprawdę mocno gazowanego napoju, och ten widok był słodki, a kiedy zwierzę już całkiem się 

uniosło, głowa Karola znajdowała się jakieś 3 metry nad ziemią… i poszli na spacerek trwający kilka 

minut. Oczywiście podobało się. 

Chwilę potem zaczęliśmy schodzić łagodną ścieżką z drugiej, wschodniej strony góry przeznaczoną dla 

pieszych turystów, po drodze dużo kóz, biegający luzem wielbłąd, choć nie do pomyślenia, aby mógł 

być bezpański, dziki, a my znów wybraliśmy skróty ostro w dół, po drodze mijając otyłych czeskich 

turystów, którzy wybrali drogę dookoła, aż doszliśmy do brzegu przepaści, której nie szło pokonać; 



powiedziałem, że jeszcze krok i mógłbym spaść i na pewno bym nie przeżył, bo na dole były skały, a 

nie ziemia i trawa, a Karol odparł, że wtedy by za mną skoczył i razem poszlibyśmy do nieba. 

Minęliśmy port i zamieniliśmy tam parę zdań z Polakami jedzącymi ryby, potem weszliśmy do sklepu, 

w którym Karol zauważył hulajnogę Ben Ten i poważnie rozważał jej zakup oraz na posiłek do 

McDonald ‘s i po lukrowane karmelem orzeszki, bo nie wiem dlaczego Karol powziął słuszne 

przypuszczenie, że gdzieś w pobliżu jest wspomniane wczoraj mini zoo; karmiliśmy nimi kozy i lamy, 

poprawnie mówiąc była to Dolina Ptaków, bo ptactwa była zdecydowana większość. U wylotu doliny 

znajdował się duży pusty plac, a na nim nasz biały popularny wśród turystów sklep Uniprix, gdzie 

Karol nie chciał wejść, ale w końcu zauważył dla siebie parę rzeczy i wybrał z kosza drewnianą żmijkę i 

zostało nam zaledwie 0,5 DH. Resztę dnia spędziliśmy umęczeni w pokoju, a potem na kolację, tego 

dnia Karol poza ciastkami zjadł ze smakiem miniaturowy szaszłyk z mięsa kurczaka.   

 

19.01.2014 

Niedziela. Upewniłem się na recepcji, że centrum handlowe na obrzeżach miasta jest otwarte i po 

śniadaniu, przy niewyraźnej jeszcze pogodzie (od jutra miała być już dobra pogoda) wzięliśmy taxi do 

Marjane; czytane po francusku daje całkiem inny wyraz. Tam robiliśmy długie zasadnicze zakupy 

żywności do Polski, a potem taxi do hotelu i znów taxi do mariny po hulajnogę, obejrzaną wczoraj. 

Karol testował ją ponad kilometr, całą drogę do naszego McDonald ‘s, gdzie znów coś zjedliśmy, a 

potem zaś poszliśmy po orzeszki i do Doliny Ptaków, gdzie zauważyliśmy ciekawe białe koguty z 

ostrym bocznym pazurem, jakby przeznaczone do walk. Po wyjściu Karol jechał jeszcze 10 minut 

sterowanym zdalnie czerwonym autkiem na placu, z naszym hotelem w tle, najwyższym w mieście. 

 

Wróciliśmy do pokoju. Można było zobaczyć teraz przez balkon, jak w miarę polepszania się pogody, 

turyści z położonych niżej hoteli coraz częściej korzystają z basenów, choć my od zakończenia 

śniadania do późnego popołudnia w hotelu raczej nie przebywaliśmy. 

Doszliśmy do porozumienia, że na zakończenie tego ciepłego dnia bierzemy taxi i jedziemy jeszcze 

przed zachodem słońca na wydmy, ale po wyjściu z hotelu podjeżdżał właśnie mini pociąg, biała 



kolejka i wsiedliśmy zatrzymując ją poza przystankiem, zajęliśmy ostatnie miejsca, tyłem do kierunku 

jazdy, nawet lepiej, tylko inni kierowcy jadący za nami ciągle się na nas gapili. Przejażdżka szerokimi 

ulicami miasta z widokiem do tyłu była niecodzienna i widowiskowa. Omijaliśmy eleganckie hotele od 

strony wjazdu do nich z ulic miasta oraz wiecznie zieloną rezydencję króla; przez palmy i bujne 

krzewy nie można było dostrzec budowli wewnątrz posiadłości. Wzdłuż obrodzenia ciągnęły się budki 

strażników. W hotelu ostrzegano, że próby zrobienia zdjęć mogą skończyć się kontrolą aparatu. Karol 

chciał parę dni później powtórzyć przyjemność tej przejażdżki.  

 

Przed kolacją odwiedziliśmy parę pobliskich sklepów, kupiłem błękitne pantofle, sprzedawca chciał 

mi następnie za połowę wywoławczej ceny sprzedać skórzaną torbę, którą wziąłem bezmyślnie do 

ręki, a ten gest w ich kraju oznacza zaproszenie do negocjacji.  

 



Później bawiliśmy się razem w pokoju w oczekiwaniu na kolację podawaną od godziny 19.  

Karol manipulował przy sejfie, nastawiał go, po czym wyświetlone numery po 10 sekundach gasły, 

Karol biegł w miedzy czasie za łóżko i wtedy było głośne: plrch! Ten wyraz nie został użyty 

przypadkowo, bo taki odgłos wydawał z siebie tatuś Emila ze Smalandii, kiedy Emil wylewał na jego 

głowę całkiem przypadkowo misę z masą z czerninowego ciasta i misę z masą z tartych ziemniaków. A 

po kolacji – czytaliśmy dalsze przygody Emila jak to konia zdobył i całe Vimberly przestraszył, bo wzięli 

jego psotę za kometę, która miała tego dnia spaść na Ziemię. 

 

20.01.2014 

Cały dzień minął w sposób niezaplanowany, bo mieliśmy pójść na pół dnia na wydmy, a wyprawa ta 

zajęła cały dzień. Wybraliśmy się tam zaraz po śniadaniu, było do przejścia około 5 km plażą bądź 

promenadą; wybraliśmy plażę, zdjęliśmy klapki i sandały, podwinęliśmy nogawki. Fale były płaskie i 

spokojne (choć poruszyliśmy kwestię tsunami), czyli nie było przed godziną wybuchu wulkanu na 

Wyspach Kanaryjskich . Początkowo Karol zawzięcie zbierał nawet najbardziej połamane muszelki, 

a potem zauważyliśmy leżące na piasku trzy leżące obok siebie muchomrówki, mrówkoloty, nie 

wiadomo jak coś takiego nazwać, a ponieważ leżały takie osłabione, kolejno, na przemian, 

pozbawialiśmy je dalszych cierpień. A potem okazało się, że leży jeszcze nieopodal pokaźnych 

rozmiarów ważka, która też cierpi namoczona nie mogąc się wznieść, ale jej los okazał się łaskawszy, 

na liściu została przeniesiona na suchy piasek.  

Robaków było coraz więcej, Karol nie chciał po nich deptać, więc wziąłem go na „barana” i tak 

doszliśmy do rezydencji aktualnego króla Muhammada VI, syna Hassana II, i wtedy rozległ się dźwięk 

gwizdka jednego z dwóch żołnierzy siedzących przy budce strażniczej i to był znak, że dalej nie 

możemy iść. Więc postaliśmy dwie godziny na wznoszących się obok na kilkanaście metrów 

wydmach. Karol biegał w górę i w dół, potem zabawa polegała na tym, że zrobiliśmy głazem tor, po 

którym spuszczaliśmy w dół mniejszy okrągły kamień, a na dole czekały niego różne przeszkody, które 

rozwalał. Tuż obok trenowało w symetrycznych ćwiczeniach dwóch niezwykle wysokich murzynów.   

 



Ochłodziło się nagle, wprawdzie tylko na chwilę, ale był to znak, że już na dziś wystarczy i udaliśmy się 

do leżącego tuż obok za murem hotelu Sofitel*****. Po sesji zdjęciowej ze złotą kanapą, srebrną 

koroną, z fortepianem, rozpoczęliśmy grę w czarno-srebrne szachy, potężne, zrobione z metalowych 

prętów figury miały od 1 do 1,70 m wysokości. Graliśmy godzinę, w przewie posilając się zawijanymi 

ciasteczkami i croissantami hotelowego wypieku. Obok przechodziło wiele osób z obsługi hotelu, ale 

żadnych gości. W sąsiedniej pustej restauracji zespół odbywał próbę muzyki latynoskiej.  

 

Wyszliśmy na ulicę i chcąc dotrzeć do promenady trzeba było albo wejść w uliczkę, albo przejść przez 

któryś z następnych hoteli, więc weszliśmy w chętnie odwiedzany przez Polaków Iberostar**** i 

znów tam utknęliśmy na dłużej, bo najpierw nie szło się z hotelu wydostać – plątanina korytarzy 

zaprowadziła nas na nieużytki, kort tenisowy, plac do gry w bule, aż w końcu strażnik pokazał nam 

wyjście, a był tam nieduży plac zabaw, gdzie Karol poznał koleżankę.  

 



Poszedł tam od niechcenia zjechać tylko jeden raz ze zjeżdżalni, a faktycznie zabawił kolejną godzinę, 

ponieważ była tam 6-letnia dziewczynka z Leipzig, która tu leciała 4 godziny, ma 13-letniego brata, 

który został w kraju, bo chodzi do szkoły; jej trudnego imienia nie udało się zapamiętać.  

Potem nastąpił trudny powrót promenadą w słońcu na codzienną porcję Happy Meal, a za to jaka 

opalenizna ! Wróciliśmy po 7 godzinach. I to byłoby wszystko do zapisania, co działo się tego dnia, 

gdyby nie to, że Karol poszedł na kolację ze swoją ulubioną żmijką, kelnerzy już wiedzieli, jak nazywa 

się żmija po polsku, ale chodzi o to, że Karol powiedział, że dziś sam podpisze rachunek za wodę do 

kolacji i tak zrobił. Kiedy kelner podszedł z rachunkiem do akceptacji, Karol wziął długopis i raz się 

zamachnął, nie zastanawiając się zrobił mały podpisik, taki że nawet trochę przypominał mój, a kelner 

nawet na tym zamierzał poprzestać, ale jeszcze naniosłem swój.  

Nie wiedziałem, jak Karol będzie się zachowywał po takiej rozłące, powiedziałem, że w Polsce jest 

śnieg, a tu taka piękna pogoda, a on na to, że chciałby ulepić bałwana. Więc dodałem, że dziś TV 

Polonia podała, że w Polsce ludzie łamią sobie ręce i nogi na oblodzonych chodnikach i pociągi są 

poopóźniane, więc Karol stwierdził, że nie chce wracać. I jeszcze powiedział, że nigdy nie zapomni 

tych wakacji. 

 

21.01.2014 

Karol zasypia około 21-tej czasu polskiego po każdym z bardzo intensywnych dni. Rano też budzi się 

wcześnie. Po przebudzeniu na śniadanie czekamy zazwyczaj około 1,5 godz. W naszym hotelu nie ma 

żadnych innych dzieci poza córką francuskiej piosenkarki, dziewczynka ta zresztą chodzi połowę czasu 

ze smoczkiem w buzi, wydaje się minimalnie wyższa od Karola i nieco młodsza. Zresztą jakikolwiek 

kontakt z nią nie został nawiązany, nie wydawał się możliwy, podczas gdy Karol radził sobie dobrze w 

półgodzinnej w zabawie z arabskim dzieciakiem, o czym później. Dziś tuż po śniadaniu w lokalnym 

biurze zamówiliśmy wyjazd na wielbłądy na 10.45, ponad trzykrotnie taniej, niż u rezydentki.  

 

Elegancki minibus ford wywiózł nas w kwadrans poza miasto, zabrał po drodze rodzinę z Londynu z 

trzema córkami – Aiszą, Sarah, imienia trzeciej - najmłodszej nie pamiętam, bo nie jechała w końcu  



na wielbłądach, rozpłakała się, kiedy zobaczyła z samochodu po przyjeździe na miejsce rozpoczęcia 

przejażdżki na wielbłądach leżącego nieopodal dużego psa, wtedy Arab w żartach na siłę wziął ją „na 

barana” wyciągając z auta i w końcu została z tatą, czekając na nas w pobliżu w ciekawym kompleksie 

handlowym. Przy śmiechu trzech Angielek wsiadających na zwierzęta rozpoczęła się kawalkada, która 

w 45 minut zakończyła się na skraju parku narodowego. W czasie jazdy nogi trzymało się z boku, nie z 

przodu. Po drodze eukaliptusowe gaje i z drugiej strony ogrodzony teren wojskowy strzeżony przez 

żołnierzy. Inna mała karawana poruszała się w kierunku przeciwnym, na zdjęciu moment jej omijania.  

 

Pod koniec po lewej pojawiło ogrodzenie, a za nim pole golfowe ze sporą ilością graczy. Potem duża 

woda na wprost, trudno powiedzieć, czy wyschnięta w większości rzeka, czy jezioro, a po jego drugiej 

stronie stały setki różowych flamingów. Ten żelazny punkt nie robił wrażenia. Arab zrobił nam zdjęcia 

z własnej inicjatywy, a potem upewnił się, czy schowaliśmy aparaty i zapięliśmy torby.  

 



Nasz wielbłąd miał nieco krzywo zamocowane siodło, więc podróż do najprzyjemniejszych nie 

należała, choć oczywiście była dużym przeżyciem i odczuwałem znacznie większe zmęczenie tego 

dnia niż chociażby po marszu. Angielka-mama jadąca pierwszym zwierzęciem zgodziła się, że ta 

podróż to fitness, ją bardzo bolały plecy. Wielbłąd środkowy ciągle obgryzał i rozdzierał pokrycie 

siodła swego poprzednika. Po powrocie Arab-przewodnik chciał dostać większy napiwek za Karola, 

ale dostał jedynie 10 DH, nie mógł się z tym pogodzić. 

 

Po szybkim dziś powrocie do hotelu wybraliśmy się jako jedni z nielicznych na trzy przyhotelowe 

baseny, w tym jeden brodzik, woda była zimna, Karol zbierał pióra mew, jako jedyny wchodził do 

wody po pas, podczas gdy dziewczynka ze smoczkiem siedziała biernie na materacu w swetrze. 

Goniliśmy się wokół basenów. Wróciliśmy do pokoju, włączam TV i akurat się zaczął film „Noc w 

muzeum” w wersji oryginalnej, więc zaproponowałem, że Karol zostanie, a ja pobiegnę do pobliskiej 

restauracji po zestaw bardzo zbliżony do Happy Meal, Karol się zgodził i wróciłem za kwadrans.  

Potem poszliśmy na przedwieczorne zakupy do Uniprix – Karol dostał marokański strój ludowy na 

karnawałowy bal przebierańców, do tego celu przyda się jeszcze zakupiona wcześniej gitara. 

Wysłaliśmy też kartkę do Polski wrzucając ją do żółtej skrzynki. Później kilkakrotnie w ciągu kolejnych 

dni pytał, czy karta mogła już dojść na miejsce. Przed wyjściem na ten spacer narysował na kartce 

plan rysując schematy obiektów i ich nazwy, ale większości nie udało się go zrealizować – bo nie 

zdążyliśmy ponownie odwiedzić mini-zoo, bo w sklepie nie było plasteliny, bo dmuchawiec był już 

zamknięty. Rano miałem świadomość, że minęła połowa naszego pobytu.  

  

22.01.2014 

Po wczesnej pobudce widać było kolejny raz jak słońce powoli zalewa wzgórze i miasto słońcem. 

Odkryliśmy, że rozpoczął się na którymś kanale francuskojęzycznym nieznany film bajka Scooby Doo, 

więc Karol przed śniadaniem dooglądał ją do końca, a potem padł rekord - zjadł niemalże 4 naleśniki z 

nutellą, z wyjątkiem małego paska ciasta, który pozostał na talerzu. Na temat jedzenia Karola inni 

polscy turyści opowiadają sobie różne historie, w końcu muszą znaleźć sobie jakiś temat.   



 

Mieliśmy dziś plan mniej więcej wcześniej obmyślony, bo był jeszcze do zaliczenia mini-golf, ale 

ledwo opuściliśmy hotel i zeszliśmy owe z 27 schodów w stronę ulicy, to okazało się, że krótkie 

błękitne spodenki wzięte z domu są dla Karola za luźne i nie ma żadnych szans ani narzędzi, aby je 

ścieśnić. Wróciliśmy po inne. Potem zaczepił nas znów właściciel biura turystycznego, oferując tym 

razem wycieczkę jeepem na cały dzień, oferując cenę dokładnie połowę niższą, niż u naszego 

rezydenta i już niemal dałem się namówić.  

 

Później zeszliśmy wymienić resztę Euro do hotelu Royal Atlas*****, drzwi otwarł znów wysoki 

murzyn w beżowej sukni i beżowych skarpetkach i zastanawiałem się, czy do jego obowiązków należy 

pranie tych skarpetek na tak olśniewający efekt, wewnątrz kręcili się licznie różni ludzie, a wśród nich 

zapewne owych 130 polskich notariuszy, którzy przyjechali na balangę, wywołując niemałe 

poruszenie wśród pozostałych turystów Itaki, którzy musieli lecieć z nimi z Warszawy tego dnia, kiedy 



my lecieliśmy z Katowic; za karę notariusze musieli czekać w Casablance 3 godziny na opadnięcie 

mgły na lotnisku w Agadirze .  

Doszliśmy do hotelu Al Mogghar i pożyczyliśmy za kaucją kije do golfa, mimo, że proszono nas o 

numer pokoju, gdzie nie mieszkaliśmy i z trudem graliśmy na zepsutych betonowych dołkach, a 

Karolowi udało się raz wbić piłkę za pierwszym razem, nie omieszkał zaznaczyć zresztą, że nie gramy 

na punkty, a wiem, że kiedyś zajmie odmienne w tej kwestii stanowisko.  

Po wyjściu stamtąd parę zdjęć, w tym jedno na łodzi uplecionej z pnączy liści, a kiedy znaleźliśmy się 

na ulicy wwiązała się różnica zdań. Polemika polegała na tym, że ja chciałem iść do portu, a Karol 

owszem, ale najpierw chciał wracać po hulajnogę, co zważywszy na przebytą już odległość zburzyłoby 

plany na ten dzień. W końcu zaproponowałem, że kupię mu kulę z automatu z zabawką za 10 DH, ale 

zgodził się dopiero wtedy, gdy obiecałem, że pójdziemy później do McDonald ’s, co zresztą tak czy tak 

by nastąpiło i skierowaliśmy się do portu. 

 

Doszliśmy do mariny, oglądaliśmy jachty, ustawione tak jakby od najmniejszego, na których można 

spać, były na nich stoliki i stoły, były zadaszone, a na końcu stał duży drewniany statek turystyczny, 

doszliśmy do niego mając małą nadzieję, że będzie oferował rejs w morze, ale był w remoncie, 

malowany wewnątrz.  

Potem szukaliśmy w murze jakiegoś przejścia na drugą stronę do właściwego portu (kutry rybackie, 

statki pasażerskie, okręty wojenne), ale nadzieje były złudne. Szliśmy wzdłuż muru dookoła i 

przeszliśmy przez bramę portową pełną policji bez paszportów, a więc odwrotnie, niż zalecała nasza 

rezydentka. Idąc za dwójką osób - jedną z plecakiem, drugą z rowerem - sprawiających wrażenie 

lepiej zorientowanych w terenie, udaliśmy się do zamkniętego portu jachtowego, gdzie w zasadzie 

powinni przebywać wyłącznie ci, którzy posiadają jacht. 

Następnie wracając weszliśmy na teren portu rybackiego, gdzie walały się puste sieci, mnóstwo 

starych łodzi i rybaków posilających się w sąsiedztwie dymu grillowanych na miejscu ryb. Nie udało 

nam się zobaczyć dużego wielopiętrowego pasażerskiego transatlantyka, który widzieliśmy jak 

przypływał, kiedy byliśmy na wydmach; może już odpłynął. 



 

Chciałem odjechać stamtąd taksówką i zacząłem się rozglądać się za właściwą. Jeden z naganiaczy do 

stu kilkunastu ponumerowanych barów (kiedyś jadłem w barze 118), dał mi wizytówkę, prosząc do 

siebie, ale jak okazałem brak zamiaru konsumpcji, to zażądał wizytówki z powrotem. W końcu 

odeszliśmy stamtąd pieszo, zaliczając kawę przy jakimś ministerstwie (dużo flag i żołnierzy), Karol 

pisał tam przy stoliku na kartce fragment jakiejś piosenki i każąc mi zgadnąć, co to za tekst, a było to 

„…będzie zabawa…”; teraz zgaduję, że dalszy ciąg tego tekstu to: „będzie się działo”, co było dobrą 

zapowiedzią na następne dni. Po kawie tłumaczyłem co to znaczy ministerstwo. Karol zapytał mniej 

więcej wtedy, czy przyjedziemy tu kiedyś na dłużej na 10 dni !  

 

Potem zagadnąłem, żeby dziś pójść do innego McDonald‘s, który stał przy trasie, a nie przy 

promenadzie, zachęcając, że tam może będą inne zabawki, a nie te poprzednie, powtarzające się.  

Karol z dystansem odniósł się do tej propozycji, mającej element nieznanej nowości, ale jak zobaczył z 



daleka zjeżdżalnię, to zostaliśmy tam godzinę, a na dodatek w zestawie dostał nową zabawkę Furby, 

białego pluszaka, wtedy powiedział, że będzie z nim spał i tak się naprawdę stało.  

Wydawało się, że pójdziemy stamtąd do hotelu Iberostar****, gdzie Karol zapoznał 3 dni wcześniej 6-

letnią Niemkę, ale skręciłem nagle w miasto w stronę Souk, czyli 4,5-hektarowego bazaru z 2 

tysiącami sklepów. Po drodze minęliśmy salon samochodowy, na którym była wystawiony mały 

autobus z napisem TATA. Karol oczywiście uznał to za ewenement. Chodzi logo i nazwę indyjskiego 

koncernu samochodowego, którego prezes kilka dni później, w niedzielę, zmarł po upadku z 22 piętra 

hotelu w Bangkoku (wiadomość taką podała Gazeta Wyborcza z 28.01.2014 r.). 

 

Na gigantycznym bazarze trudno było się połapać w kierunku, szliśmy więc przed siebie gubiąc się w 

uliczkach wyrobów skórzanych, uliczkach ubrań, mebli, ciastek, warzyw i innych. Kupiliśmy daktyle, 

ciastka, maliny, truskawki, a także zegarek dziecięcy BenTen, świecący, grający i na chodzie. 

Właściciel kramu musiał go na nowo zmontować, aby był sprawny. Karol chodził z nim dumny, 

otwierał i odczytywał prawie zawsze poprawnie właściwy czas. I choć wprawdzie dwa dni później 

zegarek ten doszczętnie rozjechał samochód, można powiedzieć, że mimo to historia z zegarkiem 

zakończyła się szczęśliwie. Potem było sporo śmiechu z innego powodu. Wśród sklepików 

zauważyliśmy cztery sąsiadujące ze sobą sklepy wyłącznie z samymi bananami, a Karol skomentował 

to, że są to sklepy dla małp. Parę razy jeszcze to tego dnia wspominaliśmy to na wesoło. 

Po zakupach bazarowych natychmiast chciałem wziąć taxi do hotelu, ale jakoś tak się złożyło, że 

wszystkie jechały zajęte i tak zrobiliśmy połowę drogi wśród ruchliwych ulic, budynków mieszkalnych 

z okratowanymi aż po dach oknami, minęliśmy meczet, plac taksówek dalekobieżnych – wyłącznie 

starych białych mercedesów, natomiast nie pozwolono nam wejść na dziedziniec miejscowej szkoły. 

Nagle zrobiło się bardzo zimno, więc pod presją weszliśmy do lokalnej kawiarni leżącej naprzeciw 

wspomnianego salonu TATA, gdzie zamówiłem espresso, żeby nieco wzmocnić się (niosłem Karola na 

„barana”), a Karol wyśmiał tą kawę, bo tak małej kawy nigdy nie widział, ani ja. Mała kawa może mieć 

owszem jakieś 50 ml, ale tak mikro-kawa miała może 15-20 ml, tyle co zmieści się na jednej dużej 

łyżce. Ubrałem Karola i teraz było mu zimno już tylko w nogi, ale do hotelu było niedaleko. Kelner 

przyglądał się nam życzliwie, tym nie mniej skasował nie cennikowe 6,50 DH, lecz 8.    



 

Po przyjściu do hotelu wymyśliłem chyba coś najlepszego do tej sytuacji, czyli gorącą kąpiel i w 

trakcie niej zabawę umytymi muszlami. Potem kolacja. Już drugi dzień nie było ulubionego kelnera 

Karola, który zawsze go zaczepiał, brał jego żmijkę, nauczył się paru polskich słów i nie zapomniał do 

końca. Żmijka okazała się najlepszym zakupem. Wróciliśmy do pokoju po rekordowo krótkiej kolacji, 

po przyjściu Karol trenował na korytarzu na swej nowej hulajnodze o świecących kółkach rekordowo 

krótki czas przejazdu, a potem już zacząłem czytać dalszy ciąg przygód Emila ze Smalandii, ale już po 

5-8 stronach zasnął. Nieco wcześniej, kazał wyłączyć bajkę w TV, bo przeszkadzałaby w czytaniu, a w 

tej bajce była taka mama, co uściskała mocno swoje dziecko i Karol zauważył, że ona tak samo mocno 

je ściska, jak ja Karola, a na moje pytanie, czy wie dlaczego, odpowiedział, że nietrudno się domyślić.  

 

23.01.2014 

Dziś na śniadaniu, na które Karol wziął aż cztery zabawki, był znów jego ulubiony kelner, a Karol zjadł 

rekordową ilość naleśników z nutellą, aż 4, wszystkie na ciepło. Potem poszliśmy kawał drogi (Karol 

na hulajnodze) do Iberostar, ale przy wejściu po prostu nie wpuścił nas ochroniarz z powodu braku 

fioletowej opaski, nawet deklarując, że idziemy do kawiarni; zresztą dziewczynki z Niemiec nie było 

na placu zabaw i w zasięgu wzroku. Poszliśmy więc na plażę i nie do wiary, że byliśmy na niej aż 5 

godzin. Utworzyliśmy tam bazę skupioną wokół dwóch dużych głazów, połączonych naszym 

usypanym z piasku przejściem, kilkadziesiąt metrów od oceanu, a następnie kopaliśmy rów, aby 

doprowadził wodę do naszych zabudowań z piasku, jeden turysta pytał, czy może przejść przez 

zasieki z kamieni, a jak dostał zgodę, to podziękował. Pomyśleliśmy, że można by brać pieniądze za 

przejście przez plażę i dużo zarobić, tak jak Emil za otwieranie bramy, i zbudować za te pieniądze 

własny hotel. Karol nie skomentował tego tekstu, raczej zachowywał się tak, jakby w ogóle nie 

słyszał.  

A płaska fala oceanu przysuwała się niepostrzeżenie, trwał przypływ i coraz dłuższe pływy wody 

powoli zalewały nieubłaganie nasze konstrukcje z piasku. Wtedy zaczęliśmy się przesuwać plażą w 

kierunku naszego McDonald ‘s na ostatni podwieczorek i okazało się, że dochodzi czwarta po 



południu. Nie do wiary, że tyle czasu upłynęło, a żar dawał się we znaki, trudno było wytrzymać w 

słońcu. Wróciliśmy do pokoju na prysznic, a potem od razu na dmuchawca, na którego, mimo 

położenia w sąsiedztwie, nie było dotąd dane się wybrać. 

 

W pół godziny zrobiło się chłodno. Na dmuchawcu, zresztą zalanym w niektórych miejscach wodą 

Karol bawił się z arabskim chłopczykiem – żebrakiem o zbliżonym wzroście i wieku, którego – o dziwo 

– Karol polubił, mimo, że tamten go początkowo próbował spychać z góry. W końcu zrobiłem im 

wspólne zdjęcie. Tamten wziął własnych parę dirhamów schowanych pod dywan pod zjeżdżalnią i 

odchodząc pokazał palcem na buzię, że chciałby coś do jedzenia, więc dałem mu saszetkę z 

ketchupem, to się blado ucieszył, ale parę minut później, kiedy poszedł żebrać na pobliski 

przystanek, to dostał jeszcze od nas truskawkową gumę do żucia i wtedy ucieszył się bardziej.  

I wtedy zaczęły się kłopoty, bo podczas przechodzenia, a właściwie przebiegania na drugą stronę ulicy 

kiedy w trakcie zapaliło się już czerwone światło, Karolowi spadł na ulicę zegarek, z którego wcześniej 

na dmuchawcu odłamał się malutki plastikowy element zamocowania. A ponieważ samochody  

szybko nadjeżdżały, nie było szans się zatrzymać i go podnieść, tylko jedynie dobiec na drugą stronę 

ulicy. Odwróciliśmy się i wlepiliśmy wzrok w leżący zegarek, a najbliższy samochód po prostu go 

rozjechał.  

- Nic to, Karol, kupimy nowy – mówię i zrobiło się łagodnie mówiąc przykro. Ponieważ było tuż przed 

zmrokiem, wszystkie sklepy były jeszcze otwarte i w ciągu najbliższych dwu godzin zajrzeliśmy do stu, 

w tym do kilkunastu, gdzie były jakieś zegarki. W jednym z nich, w music shopie, był nawet zegarek 

podobny, całkowicie spełniający oczekiwania, ale okazałem niecierpliwość i tym samym popełniłem 

dwa niewybaczalne błędy - dlatego, że okazałem natychmiast na jakim zegarku mi zależy, oraz 

dlatego że zganiłem sprzedawcę za jego „good price”, zanim jeszcze wymienił cenę, a tamten się 

chyba obraził i po krótkich nawet negocjacjach zażądał trzy razy więcej, niż kosztowałby gdzie indziej, 

czyli 50 DH. Nie kupiliśmy i zdaliśmy się na pomoc innego Araba, który nas poprowadził uliczkami i w 

końcu zaprowadził do tego samego sklepu, a sprzedawca widząc nas znów wymienił swoje 50 DH. 

Jeszcze długo szukaliśmy właściwego sklepu, ale zapadło postanowienie, że kupimy nazajutrz rano, a 

więc tuż przed wyjazdem.    

 



24.01.2014 

Dzień wyjazdu. Budzik obudził nas o 8.00, na dwie godziny przed wyjazdem z hotelu. Mieliśmy do 

zrobienia przed śniadaniem tylko jedną rzecz, czyli zakup zegarka. Postanowiłem się nie targować i 

kupić obejrzany wczoraj elektroniczny zegarek BenTen wyświetlający na ścianie postać, ale music 

shop był zamknięty!  

Wzięliśmy więc natychmiast taxi czerwonego peugeota (bo wyłącznie takie były taksówki jeździły w 

granicach miasta) i za 12 DH dojechaliśmy na główny bazar w poszukiwaniu sklepu, gdzie kupiliśmy 

zniszczony zegarek parę dni wcześniej, ale nie było to łatwe, nie znaleźliśmy go po pół godzinie 

szukania, zresztą tam też była otwarta mniej niż połowa sklepów, minęliśmy tylko sklep dla małp. Nie 

było do śmiechu, bo ciągle nie było upragnionego zakupu, a samolot już grzał silniki . W końcu o 

8.55 znalazł się inny sklep, którego sprzedawca wcześniej puścił dla nas kolorowego świecącego 

bączka, a teraz okazało się, że ma też u siebie zegarki dla dzieci i był ten właściwy. Kosztował 20 DH i 

sprzedawca nie chciał ustąpić, a ja specjalnie nie chciałem się targować, ale za to ustawił polski 

czas. Za 9 DH wróciliśmy taxi pod hotel, zapłaciłem więc za dwie taksówki i zegarek łącznie 41 DH, 

czyli ok. 16 zł . Karol był bardzo zadowolony.  

Pobiegliśmy prosto na śniadanie, zostało 40 min. do wyjazdu.  

 

Dziś zabrakło naleśników, interwencja nie pomogła. Po sugestii, Karolowi zasmakowały 

nieoczekiwanie te twarde marokańskie placki, które ja zawsze jadałem po omlecie w ilości cztery 

sztuki, a Karol zjadł aż trzy, oczywiście z nutellą, bo ja z cukrem. Ulubiony kelner podszedł, zrobiliśmy 

z nim zdjęcia, a także z tym, co siedział zawsze w swoim kącie smutno uśmiechnięty i parzył 

przesłodzoną miętową marokańską herbatę, nalewał ją z srebrnego czajnika i wycierał każdorazowo 

spód małej szklanki.  

Potem podeszła Ewelina, zrobiła mi kawę aż jej trochę rozlało się, powiedziała, że to z wrażenia, ale 

nie wiem co miała na myśli. Zrobiła nam zdjęcia przy stoliku w restauracji, przy basenie. Ewelina 

przyjechała z koleżanką Anią - właścicielką biura podróży z Krotoszyna, z mamą i ciocią, a o Karolu 

wyraziła się „przystojniak”.  



 

Polacy robili sobie liczne zdjęcia z obsługą restauracji i kelnerami (ale nie z kelnerkami), było dużo 

uśmiechów i nawet płacz czyjegoś wzruszenia. 

  

Po zrobieniu zdjęć była 9.55. Pozostało pobiec do pokoju po bagaż i zjechać z nimi w dół. Bagażowy 

odebrał kartę do drzwi sprawdzając zapewne, czy zapłaciłem wcześniej rachunki za wodę mineralną 

do kolacji. Odjechaliśmy autobusem na lotnisko patrząc na widniejącą w oddali górę z białym 

szczytem i wypatrując ostatniego osiołka idącego ulicą.  

Przed odprawą wyjaśniłem z Karolem i rezydentką nieścisłość polegającą na tym, że używałem 

parokrotnie wyrażenia prezydent Maroka, mając na myśli obecnego władcę pokazywanego w 

garniturze. Faktycznie chodziło o króla, którego podobizny były w wielu miejscach, także na 

znaczkach, banknotach.  



 

Po przyjeździe na lotnisko w strefie wolnocłowej kupiliśmy cukierki z Tygryskiem i Kubusiem 

Puchatkiem, a kiedy Karol płacił za nie podając kasjerce bilon, zrobiłem zdjęcie, ale na jej żądanie 

musiałem je skasować, zresztą sprawdziła w aparacie, czy to zrobiłem. 

Oczekując na samolot Karol poznał 6-letniego Fryderyka z Kamienia k. Rybnika, który miał czarną 

zabawkę, taką, jaką Karol miał białą, tylko zabawka chłopczyka zabawnie protestowała, gdy się ją 

ciągnęło za ogon i śmiesznie się poruszała. Na płycie lotniska przepuściliśmy idących do samolotu i 

jeszcze raz rozejrzeliśmy się dookoła, pożegnaliśmy palmy i góry Maroka, a słońce prażyło 

niemiłosiernie, trudno byłoby wytrzymać dziś dłużej na otwartej przestrzeni. Jeszcze jedno pytanie 

Karola padło w trakcie tego wyjazdu, ale teraz nie wiem którego, zapytał, czy moglibyśmy tu zostać 

całe życie. Odpowiedź musiała być przemyślana, więc odparłem, że tak, ale musiałby uczyć się 

języków marokańskiego i francuskiego, czyli musiałby chodzić raczej do tutejszej szkoły.  

 



Chłopczyk leciał naszym samolotem.  Znów mieliśmy dla siebie trzy miejsca, więc kiedy poszliśmy do 

stewarda po puszkę coli, przy okazji zaprosiłem Fryderyka do nas i siedział z Karolem ponad połowę 

lotu. Rozmawiali, bawili się, grali w karty, rozwiązywani zadania, rysowali jakieś roboty.  

Obniżając pułap samolotu, pilot kazał zapiąć pasy do końca lotu i powiedział, że w Katowicach jest 

temperatura -12 st. C.  

Wszyscy się roześmieli. 

 

  

 

 

 



 


