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23 maja, środa

Pomimo wczesnej pory ( jest 5.30 rano) spory tłok na lotnisku w Amsterdamie. Na szczęście 

organizacja ruchu pasażerów jest na dobrym poziomie. Pomimo kolejek i sporych odległości 

na lotnisku Schiphol, po 40 minutach oczekiwania wszedłem do samolotu. Dopiero w tym 

momencie domyśliłem się, dlaczego podczas kontroli celników zadziałał detektor, pomimo, 

że wszystko co metalowe oddałem ... zapomniałem o mojej obrączce!

Podczas lotu pogoda była wyśmienita. Podziwiałem bez przeszkód krajobraz Francji, Pire-

nejów i Hiszpanii. Bez opóźnienia znalazłem się na lotnisku w Maladze. Pozostało tylko cze-

kać na przylot Mamy z Berlina. A tu niespodzianka. Samolot ich ma spóźnienie. W krótkim 

czasie spóźnienie urosło do dwóch godzin, czyli dla mnie cztery godziny czekania! 

Robi się coraz cieplej. Czas wypełniam czym się da: SMS’y do rodziny, lunch, toaleta i 

szwendanie się po okolicy z ławki na ławkę. W końcu - około godziny 15-tej - mogłem przywi-

tać Mamę i dołączyć do wycieczki.

   Z lotniska pojechaliśmy wszyscy wynajętym autobusem do o 10 km dalej położonej i bar-

dzo znanej turystycznej miejscowości: Torremollinos. Ma się wrażenie, że całe wybrzeże hisz-

pańskie to jedna wielka aglomeracja miejska skąpana w słońcu. W hałaśliwym hotelu mamy 

pokój na jedenastym piętrze z widokiem na góry i na część miasta, ale bez widoku na morze.

Po odświeżeniu się i wysłuchaniu wszelkiego typu informacji organizacyjno-turystycznych 

pojechaliśmy autobusem miejskim i na koszt własny(!) oglądać Malagę.  Malaga, stolica pro-

wincji o tej samej nazwie, jest drugim pod względem wielkości miastem Andaluzji. Mieliśmy 

zaliczyć tam katedrę, którą budowano 250 lat począwszy od 1528 roku, ale.... większość osób 

uważała bilet grupowy w wysokości 3€  za drogi, więc nie zobaczyliśmy tej katedry z charak-

terystyczną jedną nieukończoną wieżą. 

Nie spotkałem się do tej pory na zorganizowanych wycieczkach z tym, bym nagle, bez 

zapowiedzi musiał za transport i zwiedzanie zabytków dodatkowo płacić, by grupa decydo-

wała co jest warte zobaczenia, by przewodnik nawet nie wiedział przed wyruszeniem jakie 

są ceny.





Malaga - miasto u podnóża Gór Betyckich. Stolica prowincji Malaga. Ośrodek przemysłu 

chemicznego, włókienniczego i cementowego. Dzięki łagodnemu klimatowi na równinie Hoja 

de Malaga uprawia się pomarańcze, banany, figi, bawełnę, trzcinę cukrową oraz winorośl 

(wino malaga i rodzynki). Miejsce narodzin Pabla Picassa i Antonia Banderasa.

Poszliśmy w inne miejsce. Na stary zamek mauretański, ale tu też trzeba zapłacić za wej-

ście. Ciekawe, co teraz zostanie zdecydowane? Kiedy usłyszano, że emeryci płacą 70 centów, 

wtedy demokratycznie i większością głosów zdecydowano: wchodzimy. Na szczęście widoki 

były więcej warte niż te parę centów. Bardzo romantyczne i ciekawe ruiny arabskiego zamku 

obronnego  o nazwie Alcazaba (Arabska forteca) z wieloma punktami widokowymi, brama-

mi, murami, ogrodami, zacisznymi zakątkami dla osób zakochanych lub znużonych gorą-

cym słońcem. Tam widzieliśmy egzotyczne dla nas drzewa pieprzowe.

Dalszą część zwiedzania stanowiło obejrzenie (od zewnątrz) domu, w którym urodził się 

Pablo Picasso, przemarsz po najważniejszym deptaku Malagi i wizyta w jednym z otwartych 

kościołów, którego wieża była kiedyś minaretem. Za darmo!

Wróciliśmy w ten sam sposób, w jaki tu przyjechaliśmy i oczywiście nadal na własny koszt. 

Tylko, że jeszcze bardziej zmęczeni. Pozostał jeszcze posiłek wieczorny. Na szczęście obiad czy 

raczej kolacja - patrząc na polskie zwyczaje - jest wydawany do godziny 22-giej. Wielka sto-

łówka ze stosunkowo niskim sufitem o akustyce pływalni, w której kilkaset osób przesuwa się 

wzdłuż chyba 18 metrowego bufetu, przypomina bardziej szkołę podstawową podczas prze-

rwy niż miejsce, w którym można spokojnie spożyć posiłek. Do tego nikt nie może połapać się 

jak to jest z tymi napojami do posiłków. Jedzenie jest przyzwoite i w dostatecznej ilości, ale o 

rozmowie przy stole dwóch osób siedzących naprzeciwko siebie nie ma mowy. Bardzo szybko 

też zorientowaliśmy się, że nie należy zostawiać talerzy i sztućców na stole bez opieki. Taka 

chwila nieuwagi kosztuje nas utratę tych narzędzi, które błyskawicznie zostają zmiecione ze 

stołu przez obsługę.

Jest późny wieczór i w końcu znaleźliśmy się we własnych pokojach hotelowych. Ciekawe 

jak będzie się nam spało, kiedy w pokoju gorąco, klimatyzacja beznadziejna, a na zewnątrz 

Hiszpanie zaczynają dopiero żyć.





24 maja, czwartek

Opuszczamy Torremolinos w autokarze z kierowcą, który będzie nas woził przez cały czas 

pobytu w Hiszpanii. Dzisiaj jedziemy do Granady. Po drodze “nasza hiszpańska” przewod-

niczka - pani Joanna, Polka mieszkająca od 16 lat w Hiszpanii - opowiada nam bardzo cie-

kawie o Hiszpanii, zwyczajach, historii, przyrodzie i dzisiejszej Grenadzie. Główną atrakcją 

tego dnia ( już z góry opłaconą) i jedną z największych atrakcji tego wyjazdu jest kompleks 

pałacowo-obronny Alhambra. 

Na miejscu wszyscy dostajemy słuchawki i odbiornik, byśmy mogli słyszeć opowieści prze-

wodniczki lub przetłumaczone uzupełnienia hiszpańskiego opiekuna-przewodnika. Mamy 

regularne zakłócenia tej transmisji, ale w ten sposób na pewno oszczędzamy głos pani Joan-

nie. Pomimo upału wszyscy wytrwaliśmy dzielnie do końca.

Alhambra (arab. “czerwona wieża”) – warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andalu-

zyjskim regionie Hiszpanii, zbudowany w latach 1232–1273 i rozbudowywany do XIV wieku. 

Jej rozbudowa trwała za panowania emirów z dynastii Nasrydów – Jusufa I i Muhamma-

da V. Alhambra była twierdzą mauretańskich kalifów. Zabytek arabskiego budownictwa 

w Europie. Składa się z pałacu z kilkoma dziedzińcami i dekorowanymi salami, Alkazaby, 

Generalife – letniej rezydencji z ogrodami oraz z samych ogrodów znajdujących się na ca-

łym wzgórzu. Wewnątrz jest Patio de los Leones (podwórze lwów) z wodotryskiem opartym 

na 12 lwach; do dziedzińca tego przylegają 4 sale: jedna z nich, Sala de las Dos Hermanas 

(sala dwóch sióstr), zwana tak z powodu dwóch jednakowych płyt marmurowych w podłodze. 

Dziedzińce okolone cienistymi kolumnadami; wiele chłodnych zakątków, ogródki z płynącą 

wodą, na zewnątrz zaś balkony, z których roztaczają się widoki. Ornamenty przedstawiają 

wersety Koranu. Alhambra była ostatnim punktem oparcia Arabów w Hiszpanii. Do roku 

1492, w którym została zdobyta, była siedzibą emirów Grenady. Przez długi czas służyła za 

więzienie, później (w XIX w.) została odbudowana z zachowaniem pierwotnego stylu.Twierdza 

Alhambra została w 1984 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.





Schodzimy w dół do miasta. Naszym celem jest stare miasto z Alcaiceria (arabski bazar) i 

z gotycko-renesansową katedrą Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia. Ale ze względu na 

sjestę musimy poczekać z jej zwiedzaniem, więc mamy czas wolny.  Jest upalnie i nie pozostaje 

nam nic innego jak poszukać zacienionego tarasu, by skonsumować coś z tutejszej kuchni.

Grenada (Granada) – miasto w dolinie rzeki Genil (dopływ rzeki Gwadalkiwir), w Górach 

Betyckich, 240 tys. mieszkańców (2011). Stolica prowincji Grenada. Jedna z najważniejszych 

miejscowości turystycznych w Hiszpanii, słynna z pięknego położenia, licznych zabytków i 

niezapomnianych krajobrazów. Szczególny urok Grenady polega na tym, że w ciągu kilku 

godzin można jeździć na nartach w górach Sierra Nevada, a potem kąpać się w Morzu Śród-

ziemnym na Costa del Sol, oddalonym o ok. 70 km.

Bardzo obfity program zwiedzania przypadł na porę popołudniową. Zwiedzaliśmy starą 

dzielnicę /kiedyś arabską/ zwaną Albaicin.  

Ale to nie koniec atrakcji i zaskoczeń. Na dzisiejszy wieczór zaplanowano przedstawienie 

tańca flamenco w tej samej dzielnicy Albaicin. Naturalnie trzeba za niego ekstra zapłacić.

[Miało się wrażenie, że organizatorzy załatwiają sprawę na ostatnią chwilę.]

Flamenco to zjawisko kulturowe, związane z folklorem andaluzyjskich Cyganów, obejmu-

jące muzykę, śpiew, taniec, strój i zachowania. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji.

Sam wieczór był bardzo udany i pasjonujący, ale tylko dzięki tancerzom, którzy pomimo 

upału poruszyli swoim pasjonującym tańcem niebo i ziemię. Po przedstawieniu mogliśmy się 

jeszcze zachwycać pięknym widokiem na nocną Grenadę z oświetloną Alhambrą.

[W sumie podczas całej wycieczki było zbyt wiele dodatkowych i nieprzewidzianych kosz-

tów co spowodowało, że nie każdemu starczyło wyliczonych pieniędzy.]





25 maja, piątek

Kolejny słoneczny dzień i kolejna jazda autobusem w głąb Andaluzji. Naszym celem jest 

Cordoba. Trzecie co do wielkości miasto Andaluzji. Jedziemy zwykłą szosą, więc jest co oglą-

dać po obu stronach drogi. W pagórkowatym krajobrazie zdecydowanie przeważają zadbane 

gaje oliwkowe, a bliżej Cordoby pojawiają się inne uprawy rolne i zwierzęta hodowlane.  

Po drodze zatrzymujemy się w byłej stacyjce kolejowej, gdzie poza kawą i czymś do zjedze-

nia można było zakupić okoliczne wyroby. A najważniejszym wyrobem jest tutaj naturalnie 

oliwa z oliwek, więc... szał zakupów. Chyba każdy zaopatrzył się w co najmniej jeden litr tego 

produktu.

Kordoba - miasto w południowej Hiszpanii, nad rzeką Gwadalkiwir, 321 164 mieszkańców 

(2005). W 929 r. Abd ar-Rahman III ogłosił Al-Andalus (mauretańską Hiszpanię) osobnym 

kalifatem, niezależnym od Bagdadu. Za jego czasów Kordoba była największym miastem w 

basenie Morza Śródziemnego, ważnym ośrodkiem nauki, kultury i sztuki. Miasto liczyło do  

1 mln mieszkańców, miało ponad 300 meczetów, 300 publicznych łaźni, 50 szpitali, 20 pu-

blicznych bibliotek, 80 szkół i 17 wyższych uczelni. Okres ten charakteryzowało pokojowe 

współistnienie i wzajemna tolerancja trzech cywilizacji – islamu, chrześcijaństwa i judaizmu.

W samej Cordobie cały nasz czas poświęcamy na zwiedzanie Juderii, czyli starego mia-

sta. Jest to była dzielnica żydowska otoczona starymi i zachowanymi w dużej części murami 

obronnymi. Zwiedzamy wąskie uliczki i patia. Wstępujemy do budynku, w którym znajdo-

wała się do XIV wieku synagoga. Zwrócono nam uwagę na typową arabską, mozaikową po-

sadzkę misternie złożoną z kamyczków. Potem zwiedzamy kaplicę św. Bartłomieja z niebie-

skim wnętrzem, gdzie wyraźnie dorobiono lub domalowano elementy katolickie. 

Ale największe wrażenie robi przeogromna katedra Mezquita, która za czasów arabskich 

był największą świątynią islamską mogącą pomieścić 35 tysięcy wiernych. 

Mezquita – przebudowany na katedrę meczet, jedno z najwspanialszych dzieł architektu-

ry islamu. Zajmuje teren o wymiarach 179x128 metrów otoczony murem z wieżą-dzwonnicą. 

Budowany od 785 do końca X wieku na fundamentach świątyni rzymskiej i na murach ist-





niejącej wówczas bazyliki Wizygotów. Po zdobyciu Kordoby przez chrześcijan, na środku sali 

modłów meczetu zbudowano w XVI wieku katedrę. Kiedy w 1526 cesarz Karol V przybył tutaj 

był wstrząśnięty tym widokiem i podobno powiedział: “zniszczyliście coś, co było jedyne w 

swoim rodzaju i postawiliście coś, co można zobaczyć wszędzie”. Wnętrze o wysokości 11,50 

metrów, z 850 kolumnami połączonymi podkowiastymi łukami robi wrażenie labiryntu.

Nasz czas wolny, naturalnie podczas największego upału, postanowiliśmy poświęcić na 

spróbowanie chociaż paru hiszpańskich przystawek zwanych tapas. Chcieliśmy skosztować 

/ z naszą grupą / bakłażany w miodzie, ale zabrakło miejsca w lokalu. Zaprowadzono nas 

do sąsiedniego, malutkiego barku z zaznaczeniem, że my to familia. Serwują nam bardzo 

smaczną wołowinę, oliwki i jakieś nieznane mi, ale smakowite pasty-sosy pomidorowe. 

Opuszczamy stare miasto poprzez stary most Puente Romano nad rzeką Gwadalkiwir. 

16 łukowy most zbudowany za czasów Augusta i wielokrotnie przebudowywany. Na moście 

znajduje się kapliczka upamiętniająca cud związany z patronem miasta św. Rafałem.





26 maja, sobota

Nowy dzień przywitał nas znowu bezchmurnym niebem. Przyjemny poranny chłodek po-

zwala zapomnieć, jakie temperatury oczekują nas w południe. Po porannej mszy świętej i 

śniadaniu jedziemy do Sevilli.

Sewilla (hiszp. Sevilla, wym. Sebija) – stolica i główne miasto Andaluzji, 704 tys. mieszkań-

ców. Czwarte pod względem wielkości miasto Hiszpanii, nad Gwadalkiwirem, połączone że-

glownymi kanałami z Atlantykiem. Uchodzi za stolicę andaluzyjskiego folkloru „flamenco”.

Zwiedzanie miasta (z wolno jadącego autobusu) rozpoczynamy od „podziwiania” bardzo 

zaśmieconych terenów wystawy światowej z 1992 roku zorganizowanej z okazji 500. rocznicy 

wyruszenia Kolumba w podróż w poszukiwaniu morskiej drogi do Indii. 

Przejeżdżamy dzielnicę Triana, gdzie urodził się cesarz Trianus, i Pasaż Krzysztofa Kolum-

ba.  Zatrzymujemy się na chwilę dla zrobienia zdjęć przed areną walk byków ( po hiszpań-

sku: La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla) zbudowaną w latach 

1749-1881 i mieszczącą 12 500 widzów. Po przeciwnej stronie ulicy stoi pomnik Carmen, która 

nadal czeka na swojego ukochanego. Z tego samego miejsca można zrobić dobre zdjęcia sto-

jącej nad rzeką tak zwanej Złotej Wieży.

Torre del Oro (Złota Wieża) z XIII wieku jedna ze 166 w systemie obronnym Maurów, potem 

przebudowana. Nazwę zawdzięcza nie tylko ówczesnej okładzinie złocistymi płytkami azu-

lejos ale i temu, że przechowywano w niej złoto złupione w koloniach. Była również istotna z 

punktu widzenia obronnego, ponieważ pomiędzy nią a bliźniaczą, już nie istniejącą, wieżą 

po drugiej stronie Gwadalkiwiru, można było rozpiąć łańcuch blokujący wejście do portu. 

Obecnie mieści Museo Maritimo poświęcone zabytkom i mapom morskim.

Z autobusu oglądamy budynki-pałace wybudowane z okazji wcześniejszej wystawy świa-

towej z 1929 roku, która w wyniku kryzysu finansowego zakończyła się niestety fiaskiem. Ale 

Sevilla wzbogaciła się w ten sposób o parę architektonicznych atrakcji, z których największą 

jest Plac Hiszpański. Punkt centralny wystawy światowej.





Plac Hiszpański (hiszp. Plaza de España), zbudowany w latach 20. XX wieku na podstawie 

projektu sewillskiego architekta Aníbala Gonzálesa półkolisty plac z jednej strony zamknięty 

pałacem, którego środkowa fasada zbudowana została w stylu barokowym, pozostała zaś 

część budynku w stylu renesansowym. Dodatkowo zbudowano dwie wieże narożne wzoro-

wane na Giraldzie.

Spacer po byłej dzielnicy żydowskiej. W przeciwieństwie do innych miast jakie widzieliśmy 

tutejsze domy są malowane jednym z trzech kolorów, a nie tylko na biało. Wąskie uliczki, 

zacienione. Zachowała się część arabskich murów często zbudowanych na pozostałościach 

murów rzymskich. Przez pierwsze kilkaset metrów naszego zwiedzania towarzyszy nam gi-

tarzysta uliczny grający i śpiewający hiszpańskie rytmy.

Katedra. Trzecia pod względem wielkości budowla na świecie, ale ma kilka rekordów na 

swoim koncie: jest najszerszą świątynią i ma najszerszy i najwyższy ołtarz. Wieża była wcze-

śniej minaretem, na którą wjeżdżano również konno.

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli – jest największym i jednym z najwspanial-

szych gotyckich kościołów na świecie. Powstała w latach 1402-1506 na miejscu meczetu z lat 

1184-1196. Pozostawiony minaret, Giralda, o wysokości 97 m wkomponowano w bryłę kościoła, 

uzupełniając o dzwonnicę. We wnętrzu zwracają uwagę kaplice – Capilla Mayor i Capilla 

Real, chór i grobowiec Kolumba.

Czas wolny poświęcamy na skromny lunch w jednej z wielu charakterystycznych  kawiarni, 

gdzie można odetchnąć od skwaru. Wracamy do autobusu, bo mamy dzisiaj  jeszcze  wiele 

do zobaczenia.

Po dwóch godzinach jazdy docieramy do Rondy. 

Ronda - miasto w Andaluzji, w prowincji Malaga; 36 tys. mieszkańców. Położone po obu 

stronach wąwozu rzeki Guadalevín miasto składa się z dwóch dzielnic: Ciudad, czyli części 

arabskiej i Mercadillo, czyli nowszej części powstałej po rekonkwiście.





Monumentalny most o wysokości 100 m (Puente Nuevo), zbudowany w 1793 roku przez José 

Martín de Aldehuela, łączy te dwie dzielnice miasteczka. Dopiero za trzecim razem udało się 

ten most tak wybudować, że się więcej nie zawalił.

Ale głównym celem naszego tutaj pobytu jest najstarsza i czynna arena do walki byków 

Plaza de Toros zbudowana w latach 1783-1785. W odróżnieniu od innych aren można ją zwie-

dzać i to od zaplecza. To znaczy od strony gdzie normalnie stoją byki, konie i cały orszak 

pikadorów, matadorów, itd. W tym miasteczku odbywały się walki byków początkowo na 

placu miejskim. Pod koniec XVIII wieku wprowadzono do dzisiaj obowiązujące reguły i zasa-

dy walki oraz zatroszczono się o przygotowanie odpowiedniej kadry. Twórcą tych do dzisiaj 

stosowanych reguł jest najsłynniejszy toreador Pedro Romero, którego pomnik też można 

tutaj zobaczyć.

Czas jednak wracać do autobusu. Jeszcze przerwa na małe zakupy w jakimś sklepiku, ale 

zanim 40 osób coś wybierze i zanim za to zapłaci, to mija następne pół godziny. Trzeba się 

będzie śpieszyć, by zdążyć jeszcze na posiłek w następnym hotelu. 

Jedziemy przez góry bardzo krętymi i często spadzistymi drogami w kierunku wybrzeża 

Costa del Sol. Mamy hotel kilkaset metrów od przejścia granicznego do angielskiego Gibral-

taru. Widoczność jest tak dobra, że widzimy 14 km dalej leżący wysoki brzeg Afryki. 

Hotel jest najlepszy jaki mieliśmy do tej pory. Minęła już godzina 21, kiedy dostaliśmy się 

do swoich pokoi. Pozostało jednak wystarczająco dużo czasu, by zjeść coś ciepłego i dobrego 

w restauracji hotelowej.





27 maja, niedziela

Gibraltar. Ponieważ granica jest zaledwie paręset metrów od hotelu, więc zostawiamy baga-

że w autobusie i idziemy dalej piechotą. Zatrzymujemy się przed dużym zdjęciem półwyspu, 

by wysłuchać informacji na temat co i gdzie leży na tych 6 km kwadratowych tego cyplu. 

Pakujemy się do dwóch busików, które - przecinając pas startowy najniebezpieczniejszego na 

świecie lotniska - obwożą nas po najważniejszych punktach półwyspu.

Gibraltar - skalisty półwysep na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, u wyjścia 

Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki. Gibraltar stanowi terytorium zamorskie Wielkiej 

Brytanii.

Pierwszy przystanek to tak zwane śmigło Sikorskiego. Śmigło-pomnik na pamiątkę kata-

strofy lotniczej z 1945 roku, w której zginął niezapomniany polski generał. Specjalnie na tę 

okazję Mama przywiozła ze sobą dwa biało-czerwone kwiaty, które pomimo silnego wiatru 

próbujemy  umocować. Robimy zbiorowe zdjęcie na pamiątkę.

Drugi przystanek, to najdalej na południe wysunięty punkt Europy. Obszerny cypel, któ-

rego powierzchnię zajmuje parking i punkty widokowe. Ale największym budynkiem to ... 

meczet ufundowany przed paroma laty przez jakiegoś “ropnego” szejka. Tutaj najlepiej widać 

drugi brzeg:  Afrykę.

Jedziemy dalej do jaskiń: wielopoziomowe, wysokie, z osobną salą koncertową i czaszką 

kobiety neandertalskiej. 

Dużą część półwyspu zajmuje wapienna Skała Gibraltarska – The Rock. Skała ma ok. 4,8 

km długości i jest połączona z kontynentem piaszczystą mierzeją o długości 1,5 km. Skała 

wznosi się na wysokość 426m. i są w niej rozwinięte formy krasowe, m.in. 150 jaskiń. Ponadto 

jest to jedyne miejsce w Europie gdzie występują małpy (magoty).

Po wyjściu rozpoczyna się inne show: małpy, zdjęcia, piski kobiet i wrzask jednej ze sprze-

dawczyń z pobliskiego sklepiku. Odstrasza małpy kijem i krzyczy,  by im nic nie dawać do 

jedzenia.





Wąską, krętą i spadzistą drogą zjeżdżamy busikami na dół do miasta. Po drodze mijamy 

dawne umocnienia obronne.  Jeszcze parę instrukcji od przewodnika i mamy czas wolny. 

Obowiązkowym punktem programu jest odwiedzenie kościoła katolickiego, gdzie mieści 

się druga tablica upamiętniająca gen. Sikorskiego.  

Oglądamy sklepy głównie ze względu na tutejsze ceny (tylko 1 % podatku) i posilamy się 

co nieco pomimo wygórowanych cen i typowo angielskiego menu. Wracamy tak samo jak 

przyjechaliśmy. Najpierw busikami, a potem piechotą do autobusu pod hotelem.

Ruszamy w drogę do Tarify, gdzie znajduje się prom, który ma nas przewieżć na drugą 

stronę Morza Śródziemnego. Jedziemy przez góry. Jest na co popatrzeć. Tak jak za każdym 

razem podczas jazdy autobusem czas - i uszy - są wypełnione niekończącymi się opowiada-

niami trzech przewodników. 





Budynek graniczny jest w przebudowie, więc nie ma gdzie czekać. A do tego prom z nie-

znanych przyczyn zniknął z portu więc wyjazd jest o jedną godzinę opóźniony. Około 19tej 

wyruszamy. Szybko zaczyna porządnie kołysać. 

Po chyba godzinie jazdy zbliżamy się do Tangeru. Pierwsze co mi się rzuca w oczy, to pły-

wające duże kawałki śmieci. Wysiadamy. Kontrola paszportowa, jakieś 300 metrów marszu 

i wspinania się po schodach z walizami do kontroli celnej. Kolejki. Jest tylko jeden aparat do 

skanowania bagażu. Jedną czy dwie z naszych pań zatrzymują, bo mają dwie, a nie przepi-

sowo jedną butelkę alkoholu. 

Wsiadamy do zamówionego autokaru. Pierwsze spotkanie i wrażenia z marokańskiego 

miasta. Jedziemy na drugi koniec zatoki bulwarem wzdłuż wybrzeża i plaży. Bardzo tłoczno. 

Plaże szarawe, pokryte gęsto kamieniami lub pękami trawy. Wszędzie porozrzucane wszel-

kiego rodzaju plastiki. Wiele wysokich budynków, często w budowie lub jakby latami stały 

niedokończone, nieużytki a nawet prawdziwe ruiny. 

Dojeżdżamy do hotelu Tarik. Oryginalny budynek, jakby piramida złożona z klocków, stai 

na samej plaży. Określiliśmy wystrój jego wnętrz na “ późnego Gomułkę”. Szybko do pokoi. 

My po schodach - bo tylko jedna winda - i równie szybko do restauracji. Od rana nie mieliśmy 

nic porządnego w ustach. Znowu zamieszanie, bo nie wiadomo co i jak wybierać z kartki z 

jadłospisem. Ale w końcu każdy zrozumiał o co chodzi i trzeba przyznać, że smakowało.

Tanger albo Tangier - miasto w północno-zachodnim Maroku w Zatoce Tangerskiej, ośro-

dek administracyjny prowincji Tangeru, port nad Cieśniną Gibraltarską. Liczy około 700 

tys. mieszkańców. Na przełomie wieku XIX i XX Tanger jako miasto o strategicznym położe-

niu stał się obiektem pożądania europejskich mocarstw kolonialnych. Po kolonizacji Maroka 

przez Francję i Hiszpanię utworzono tu w 1923 miasto wydzielone o specjalnym międzynaro-

dowym statusie strefy neutralnej zbliżonym do wolnego miasta. W latach 1940-45 na skutek 

okupacji Francji przez Niemcy, Tanger znajdował się pod okupacją hiszpańską. W 1956 strefa 

międzynarodowa została zlikwidowana, a Tanger i pozostałe jej obszary zostały włączone do 

niepodległego Królestwa Maroka.





6 dzień - 28 maja, poniedziałek

Pierwszy pełny dzień w Maroku. Wspaniały widok z balkonu na plażę, zatokę i  miasto. 

Idziemy na śniadanie, a tu...  śniadanie francuskie: kawa, sok pomarańczowy, dżem, masło, 

trzy rodzaje bułeczek w tym dwie już słodkie i .. nic więcej. Chyba szybko zatęsknimy za hisz-

pańskim hotelowym śniadaniem.

Dzisiaj mamy zaliczyć zwiedzanie miast Tetouen en  Chefchaouen. Droga jest dobra, choć 

ponoć jedna z niewielu w tym kraju. Przez wiele kilometrów towarzyszą nam duże ilości śmie-

ci porozrzucanych wzdłuż drogi. Krajobraz jest pagórkowaty do górzystego z zadziwiająco 

dużą ilością zieleni. Po drodze mijamy charakterystycznie ubranych mieszkańców wsi (Ber-

berowie), wiejskie sklepiki, stragany z wyrobami garncarskimi, gaje oliwkowe, łąki i jak krzaki 

rozrośnięte opuncje. Krajobraz podobny do tego w Andaluzji, ale wszystko jest nieporówny-

walnie mniej zadbane.

Tetouan przywitało nas dużą ilością młodych kibiców piłki nożnej, którzy czekali na trans-

port na dzisiejszy decydujący o mistrzostwie mecz. Jest tłoczno, hałaśliwie i wiele samocho-

dów. 

Tetuan - miasto w północno-zachodnim Maroku, ośrodek administracyjny prowincji Te-

tuan, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego, u podnóża Dżabal Darsa. Około 400 tys. 

mieszkańców. Współczesne miasto Tetuan powstało w miejscu dwóch wcześniejszych. Począt-

kowo osiedlili się tu berberyjscy Maurowie, którzy w III wieku p.n.e. wznieśli w tym miejscu 

osadę Tamuda. Miasto to zostało zniszczone przez Rzymian w I wieku n.e. Obecnie Tetuan 

przyciąga wielu turystów ze względu na zabytkową medynę, wpisaną na listę światowego 

dziedzictwa kultury UNESCO.

Wchodzimy oryginalną typowo arabską bramą do starego miasta, które w każdym mieście 

nosi nazwę mediny. Wąskie i częściowo zadaszone uliczki, stragany, małe lub jeszcze mniejsze 

sklepiki lub warsztaty. Niska zabudowa jest w przeważającej części w złym stanie. Przypomi-

na się powiedzenie: bród, smród i ubóstwo. Jesteśmy wyraźnie rozczarowani tym miejscem. 

Tylko centrum mediny, tam gdzie znajduje się pałac królewski, jest bardziej zadbane. 





Największą atrakcją była wizyta w tak zwanej aptece berberyjskiej. Show utrudniała aku-

styka pomieszczenia, która nie tylko wzmacniała głos hinduskiego sprzedawcy, ale i każdy 

komentarz gości. Całość była typowym przykładem “szału zakupów” odmładzających olej-

ków araganowych i upiększających kremów różanych. “Na deser” przed apteką pojawił się 

sprzedawca  torebek damskich, więc nasz pobyt tutaj przedłużył się o dodatkowe kilkanaście 

minut.

Jedziemy w południowym kierunku do następnej mediny w Chefchaouen. Tutaj nasze 

wrażenia są bardziej pozytywne niż w poprzednim mieście. Jest nieporównywalnie czyściej. 

Budownictwo jest wyraźnie w lepszym stanie i wszystko jest pomalowane na biało lub na 

niebiesko. Do tego mamy zabawnego i oryginalnego przewodnika, który pomimo swojego 

podeszłego wieku, goni nas po wąziutkich uliczkach jak gazda owce po górach. Chętnych 

na posiłek zaprowadził do bardzo przyzwoitej restauracji, gdzie kilka osób pokosztowało ze 

smakiem kuchni marokańskiej. Trzeba też zauważyć, że w porównaniu z innymi miastami, 

mieliśmy tutaj znacznie mniej problemów z dokuczliwymi sprzedawcami ulicznymi.





Szafszawan - miasto w północnym Maroku, ok. 50 tys. mieszkańców, które przyciąga wielu 

turystów ze względu na charakterystyczną architekturę - domy o błękitnych fasadach. Sza-

fszawan został założony w roku 1471 przez Mulaja Raszida jako baza wypadowa do ataków 

na Portugalczyków w Ceucie. W kolejnych wiekach rosła populacja miasta, kiedy przybywali 

tu Żydzi i muzułmańscy uchodźcy ze zdobytych przez Hiszpanów południowych terenów 

Półwyspu Iberyjskiego. Szafszawan stawał się coraz bardziej samodzielny i antyeuropejski, a 

przez pewien czas był nawet ośrodkiem na wpół niepodległego emiratu i kontrolował dużą 

część północnego zachodu. Po pewnym czasie miasto jednak podupadło. Duża społeczność 

żydowska w mieście pozostała aż do początków XX wieku i kiedy w 1920 roku przybyli tu 

Hiszpanie, zaskoczyła ich obecność Żydów, mówiących średniowiecznym językiem kastylij-

skim, który w Hiszpanii w użyciu był czterysta lat wcześniej. Miejscowa ludność używała 

także technik rzemieślniczych typowych dla średniowiecznej Andaluzji. Współczesny Sza-

fszawan żyje głównie z turystyki.





7 dzień - 29 maja, wtorek

Drugi pełny dzień pobytu w północnym Maroku. Rozpoczyna go msza poranna w jednym 

z pokoików hotelowych. Następnie takie samo jak dzień wcześniej śniadanie.

Moje dotychczasowe wrażenia z pobytu są mieszane. Hotel wydaje się być bezpieczny, ale 

całą noc wartownik pilnuje na tarasie. Zobaczyłem go około 5.30 nad ranem wyciągającego 

się na krześle.

Dzisiaj zaplanowano kolejną wycieczkę, ale zanim do niej doszło, pojechaliśmy na mszę 

do kościoła katolickiego w Tangerze. Kościół udostępnił nam pracujący tam polski francisz-

kanin, który opowiedział nam wiele ciekawych informacji o tej najstarszej misji i o tym jakie 

panują tutaj w Maroku układy na płaszczyźnie religijnej.

Czas ruszać w drogę. Pojechaliśmy do Assilah. Jest to rodzaj kurortu położonego nad 

Atlantykiem, 45 minut jazdy na zachód od Tangeru. Piękne, stare miasto,  wąskie   uliczki i 

podobnie jak w Chouchouan wszystko całkiem czyste. Trochę sklepików i naturalnie jesteśmy 

oblegani przez ulicznych sprzedawców. Tak jak w Grecji przeważa kolor biały z niebieskimi 

dodatkami. Na plaży widać parę wielbłądów czekających na turystów.

Asila - miasto w Maroku, około 50 km od Tangeru. W starożytności istniało tu fenickie, 

później rzymskie miasto Zilias, znane też jako Colonia Iulia Zulil. Współczesną Asilę założyli 

w XV wieku Portugalczycy. Było to miasto portowe służące Portugalii za bazę w dalszych 

podbojach. Po Portugalczykach miasto zajęli Hiszpanie, a w 1691 roku nadmorskie tereny 

Maroka wraz z Asilą odbił z rąk Europejczyków sułtan Mulaj Ismail. Z czasów portugalskie-

go panowania do dziś dotrwały masywne mury obronne, otaczające jedną z najlepiej zacho-

wanych medyn kraju. Corocznie odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Kultury. 

W drodze powrotnej zatrzymujemy się koło latarni morskiej na cyplu Spartel, gdzie oficjal-

nie można zobaczyć jak wody Atlantyku mieszają się z wodami Morza Śródziemnego. Ale nic 

nie widać. Chyba wiatr zbyt mąci górne warstwy wody. 





Następny punkt programu, to zwiedzanie starego miasta tym razem w samym Tangerze. 

Ale dla nas to już nic nowego. To już czwarty podobny “zabytek”, który oglądamy. Jest względ-

nie czysto, ale uliczni sprzedawcy dają się wszystkim za bardzo we znaki. 

Czas wolny wypełniliśmy siedząc na tarasie kawiarni popijając miętową herbatę i jedząc 

owoce. Obok zasiadł  jakiś Anglik z manierami lorda z żoną, w towarzystwie przewodnika w 

stroju a la turka. Poczułem się jakbym czytał książkę Konrada Korzeniowskiego.

Do hotelu wróciliśmy o 17.30. Po drodze doradzono nam rezygnację z tak zwanego wieczoru 

marokańskiego, który miał odbyć się dzisiejszego wieczora (na koszt własny). Ze względu na 

to, że to jeszcze nie sezon turystyczny, oferta na tego typu wieczór jest bardzo ograniczona i 

mało atrakcyjna. 

Po posiłku krótki spacer po pobliskim falochronie, który wbija się w zatokę 200 metrową 

bryłą betonu. 





8 dzień - 30 maja, środa

Dzisiejszy dzień jest pod znakiem oczekiwania. Autobus do promu mamy dopiero o 14.30, 

więc całe przedpołudnie jest jednym wielkim czekaniem. Większość osób spędza ten czas na 

spacerach po plaży lub pozostają na tarasie hotelowym. Niektórzy próbują się zanużyć w 

zimnym morzu. My spacerujemy i moczymy nogi. Po raz pierwszy mamy też zachmurzone 

niebo i sztormowy wiatr. 

Krótka podróż przez miasto do promu. Odprawa paszportowo-celna przebiega szybko i 

bez przeszkód. Nawet sztormowa pogoda nie daję się nam we znaki na promie, ponieważ 

płyniemy pod wiatr. Tylko w ostatnim momencie, zawijając do portu w Tarifie ,zakołysało  tak 

mocno, że słychać był przewracające się w sklepie bezcłowym butelki i... klientki.

Autobus czeka na nas i udajemy się w dwugodzinną podróż wzdłuż Costa del Sol do zna-

nego nam już z pierwszego dnia hotelu w Torremolinos. W przeciwieństwie do naszej pierw-

szej wizyty tutaj, mamy teraz pokój z wspaniałym widokiem na całą zatokę.



9 dzień - 31 maja, czwartek

Dzień całkowicie do naszej dyspozycji. Po „hiszpańskim” śniadaniu robimy długi spacer 

rozpoznawczy. Chyba przeszliśmy z 5 kilometrów głównie wzdłuż nadmorskiego bulwaru 

Torremolinos. 

Popołudnie spędziliśmy zwiedzając centrum, czyli chodząc po uliczkach ze sklepami.  Jed-

na z nich wijąc się ze zbocza dochodzi do bulwaru nadmorskiego. Pogoda nadal wspaniała. Z 

przyjemnością moczymy nogi w zburzonych falach.

Ponieważ nasz hotel znajduje się wyżej na skale ,więc przy każdym spacerze nad morze 

trzeba duży kawałek obchodzić z jednej lub z drugiej strony co wydłuża znacznie drogę.

Wieczór po kolacji spędziliśmy prawie całkowicie na plotkowaniu na balkonie z paroma 

paniami, które wpadły w odwiedziny, ponieważ nie miały tak pięknego widoku z balkonu na 

11-tym piętrze jak my.



10 dzień - 1 czerwca, piątek

I ten dzień jest do naszej dyspozycji. Wspólnie z panią Marysią wybraliśmy się autobusem 

miejskim do centrum Malagi. Niedaleko przystanku autobusowego jest park, który jest tak 

wyjątkowy, że spokojnie można go nazwać ogrodem botanicznym. Spacerujemy w cieniu czę-

sto bardzo egzotycznych palm, drzew i krzewów.

Idziemy w kierunku katedry. Nadrabiamy zaległości i zwiedzamy jej wnętrze zawierają-

ce  dużo elementów barokowych i równie wiele kaplic. Bardzo przypomina katolicką część 

kościoła w Grenadzie. Resztę czasu spędzamy na zaglądaniu do sklepów i na relaksującym 

lunchu w zacienionej uliczce.

Po powrocie sjesta, a o 16.45 zbiórka na dodatkowy - jako rekompensata za pierwszy dzień 

pobytu w Maladze - wypad do sąsiedniego miasteczka Fugingirola. Na koszt firmy -  2 x 1,50€ 

za osobę - jedziemy autobusem miejskim. Idziemy do portu jachtowego z oryginalną nowo-

czesną zabudową. Potem zasuwamy w tempie odpowiednim dla 25-latki po bulwarze,  ale nie 

wolno nigdzie się zatrzymywać po drodze. Jako grande finale wspinamy się na zbocze, gdzie  

mieści się park miejski, by wrócić szybko do tego samego miejsca, z którego zaczynaliśmy 

wspinaczkę i... jazda na przystanek autobusowy. Nie wiem jak inni uczestnicy, ale po tym 

pędzeniu na pewno chcę już wracać do domu.

A tu czeka nas jeszcze jedna atrakcja pod nazwą „wieczorek pożegnalny” w restauracyjce 

w Torremolinos prowadzonej przez Polaka i na dodatek rodowitego szczecinianina. Jest to 

znajomy jednego z naszych przewodników - pana Michała - który dowodził nami podczas 

pobytu w Maroku. Jest też muzyka i polskie piosenki w wykonaniu jeszcze innego Polaka 

grającego na co dzień na organach w jednym z tutejszych kościołów. Również pan Michał 

grał - i to dobrze - na elektrycznym pianinie. Część naszych pań poszła w tany lub delekto-

wała się drinkiem. 

Był to idealny moment, by złożyć Mamie życzenia urodzinowe. Przepisowo o 24-tej wybra-

liśmy się po wielu, wielu schodkach w drogę powrotną, pod górkę, do hotelu.





11 dzień - 2 czerwca, sobota

Dzień powrotu. Dzień czekania. Dzień cierpliwości. 

Autobus na lotnisko mamy znowu dopiero po południu. O 16-tej. 

Do 12-tej jeszcze można oficjalnie pozostać w pokojach, ale na słonecznej stronie jest  szybko  

za gorąco i za duszno. Pozostaje czekanie w lobby lub chodzenie po mieście. Robimy ostatni 

spacer po centrum, oglądamy sklepy wypatrując ostatnie prezenty, by w końcu usiąść gdzieś 

w cieniu na lunch.

Potem wszystko przebiega już według planu. Lotnisko. Mama odprawiona i czeka już tylko 

na odlot. Teraz ja czekam na moją kolejkę. W drogę. 

Powrót do codzienności, na którą znowu patrzymy innymi oczami.
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