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Jest środa, późno wieczorem,  
w połowie września 2010.  
Właśnie skończyłem dość ciężki tydzień  
i miałem ochotę najnormalniej w świecie odpocząć.  
Tu w Omanie jest tylko jeden sposób,  
który relaksuje mnie zupełnie.  
Samotna, nierzadko nocna jazda po pustyni.  
Lubię się włóczyć po nieznanym,  
widząc tylko to, co oświetlają przednie reflektory 
i słuchając płyt Marillion.
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Jak zwykle ruszyłem moją ulubioną drogą numer 32 
w kierunku południowym. Droga ciągnie się przez prawie 
600 km i kończy w małej rybackiej osadzie Ras Madraka.
Tym razem tam nie dojadę. Moim celem jest owiana jakąś 
tajemnicą pustynia Al Huqf, w samym sercu Omanu. Miejsce 
mało znane, ale pełne niezwykłych geologicznych form 
i rzadkich starych skał. W miasteczku Sinaw, 200 km za 
Muskatem kończy się cywilizacja. Zatrzymałem się na ostatniej, 
otwartej przez 24 h stacji benzynowej, dokupiłem trochę wody 
i uzupełniłem paliwo. Dalej jest już tylko pustynia z nielicznymi 
małymi wioskami i ta niesamowicie czysta, cicha i dziewicza 
przestrzeń, która przyciąga mnie nieprzerwanie od ponad 
trzech lat. Jechałem bez jakiegoś szczególnego celu. Wiedziałem 
tylko, że chcę zobaczyć w nocy i o świcie skały w północnym 
Al Huqf i później, o ile będzie to możliwe, pojechać off-roadem 
między zwietrzałe czarne wzgórza i ceglastoczerwone wydmy 
“Cinnamon Desert”, jak sam ją nazwałem. 
Gdzieś w środku nocy zjechałem z asfaltu na pustynię  
kierując się dokładnie na zachód. Czekało mnie jakieś 70 km  
jazdy po nieznanym. Byłem zmęczony, ale zaczynała działać 
adrenalina! Samotna wyprawa na pustynię to zawsze dawka 
pobudzających emocji. Na początku 
nie było źle. W miarę płaska 
i twarda nawierzchnia z nielicznymi 
kamieniami i kępkami “camel 
grassu”. Pierwszą godzinę jechało 
się świetnie, z głośników wydobywał 
się głos Fisha, silnik pracował 
równomiernie, jechałem powoli, ale 
pewnie kierując się wskazaniami 
GPS-a. Nawet reduktor nie był 
potrzebny. Niestety po 40 km  
powierzchnia pustyni zupełnie 
zmieniła charakter. Wjechałem 
w szerokie wadi i twarda płaskość 
ustąpiła miejsca licznym, krótkim, 
ale głębokim na 2 m dolinom 
pełnym sporych głazów  i ostrych 
skał. Jazda po tym była powolna 
i uciążliwa. Kępy “camel grassu” 
zamieniły się w blisko dwumetrowy 
busz, działający jak naturalna » 

Ośmioletni dumny kierowca Land Cruisera 80. Poniżej: omańscy 
mężczyźni.

Dhofar późnym latem
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bariera dla przenoszonego 
przez wiatr piasku, tworzącego 
w tym miejscu długą, falującą 
wydmę. Zatrzymałem 
samochód i obniżyłem ciśnienie 
w oponach do 0,8 atmosfery. 
Krótki, kilometrowy rekonesans 
przekonał mnie, że nie ma 
możliwości objechania diuny. 
Trzeba będzie ją przeciąć 
w możliwie najbezpieczniejszym 
miejscu. 
Wydmę udało się przekroczyć 
bez większych przygód. Po chwili 
jechałem dalej, wymijając spore 
kamloty jakie pojawiały się nagle 
w snopie świateł. Do punktu 
w jakim chciałem się zatrzymać 
było jeszcze 25 km.  

Jechałem bardzo wolno i uważnie, zaczęło też doskwierać 
zmęczenie nieprzespaną nocą i intensywnym poprzednim 
dniem. Zaczęło świtać, zatrzymałem się więc, aby zaparzyć 
mocnej czarnej, słodkiej herbaty z kardamonem, jaką nauczyli 
mnie robić wypalacze cegieł kilka lat temu niedaleko Nadżafu 
w Iraku. Dookoła mnie rozciągał się piękny widok. Małe wydmy 
z jasnego piasku poprzedzielane skałami i kamieniami. Pełno 
było rachitycznych i poskręcanych przez wiatr drzewek, które 
punktowały całą otaczającą okolicę. Nigdzie nie było jednego 
śladu człowieka, choćby jednego odcisku opon Land Cruisera 79, 
auta ulubionego przez beduinów i dominującego na omańskim 
interiorze. Zupełna dzikość! Herbata i poranny chłód postawił 
mnie na nogi. Plan miałem prosty, dotrzeć do skał w Huqf, rozbić 
w cieniu małe obozowisko i wreszcie zasnąć!
Około siódmej rano ukazał mi się niesamowity widok! Z płaskiej 
piaszczysto-kamienistej pustyni nagle wyrósł długi i wysoki na 
10-15 m wapienny biały „mur”, z którego wyrastały gigantyczne 
kamienne grzyby i inne fantastyczne formy. Wiatr i woda przez 
miliony lat wykreowały w tym miejscu fenomenalne widowisko. 
Mimo przemęczenia zwlokłem się z samochodu i zacząłem 
fotografować. Wiedziałem, że spędzę tu następny dzień i może 
kolejną noc. Chciałem koniecznie zobaczyć i sfotografować 
to wszystko wyłącznie przy świetle księżyca albo własnego 
samochodu! 
Znalazłem schronienie w cieniu wielkiego kamiennego grzyba 
i położyłem się spać ...

Al Huqf to stare prekambryjskie skały, o których 
dowiedziałem sie od geologa pracującego dla lokalnej 
firmy naftowej. To jedne z najstarszych formacji skalnych 
w Omanie, jak i na świecie. Szacuje się, że wiek tych skał może 
osiągać nawet 600-650 milionów lat. Tak stare skały bardzo 
rzadko występują na powierzchni ziemi i to właśnie stanowiło 
dodatkowy powód żeby tam pojechać.

... Wstałem wczesnym popołudniem, a naprawdę obudził 
mnie głód. Rozpaliłem małe ognisko, na którym zagotowałem 
trochę białego ryżu z tuńczykiem i czarnej kawy z mlekiem. 
To moja podstawowa dieta podczas wypraw na pustynię. 
Popołudniowe, jesienne i miękkie światło było idealne dla 
fotografii. Zostawiłem swój mały obóz i rozpocząłem objazd 
okolicy w poszukiwaniu lepszych ujeć. Okazało się, że skalne 

dziwolągi ciągną się całymi 
kilometrami na kierunku 
wschód-zachód. Przejechałem 
około 15 kilometrów, 
wielokrotnie zatrzymując się 
na krótki spacer z aparatem 
na statywie. Pod wieczór 
postanowiłem wracać do 
mojego obozu. Na GPS-ie 
sprawdziłem drogę powrotną. 
Trak wił się na ekranie tworząc 
chaotyczną poszarpaną linię. 
Wracając skręciłem lekko na 
północ chcąc sprawdzić jak 
głębokie są doliny wchodzące 
w głąb wapiennego „muru”. 
Powoli zaczęło się ściemniać. 
Wówczas jeszcze nie 

wiedziałem, ze największa atrakcja tej nocy dopiero przede mną!
Około dwudziestej wieczorem zatrzymałem się na kolejną kawę 
i szybki posiłek. Wiedziałem, że czeka mnie kolejna intensywna noc. 

Sprawdziłem jeszcze raz sprzęt fotograficzny, załadowałem 
rolkę czulszego filmu do Mamiyi 7 i ruszyłem w kierunku 
północno-zachodnim. Zrobiło się już zupełnie ciemno, 
a około dwudziestej trzeciej pojawił się księżyc. Była pełnia. 
Włączyłem długie światła i zagłębiałem się coraz bardziej 
w skalną formację. W pewnym momencie znalazłem dość 
szeroką szczelinę. Była na tyle duża, że Land Cruiser 100 
mógł spokojnie przejść bez ryzyka oberwania lusterek czy 
konieczności późniejszej wizyty u blacharza. Opłacało się – to co 
zobaczyłem przed sobą było jednym z najpiękniejszych widoków 
jakie widziałem w Omanie! W snopie reflektorów mojej Toyoty 
ujrzałem skamieniałe prahistoryczne zoo! Skały w tym miejscu 
przyjęły nieprawdopodobne złowrogie kształty dinozaurów czy 
gigantycznych antropomorficznych postaci. Byłem otoczony 
przez te kamienne istoty zupełnie sam! Naturalna jasność 
księżyca wymieszana z silnym sztucznym światłem  
z Land Cruisera dodawała jeszcze niesamowitości temu miejscu. 
Fotografowałem intensywnie przez niemal dwie godziny. Późno 
w nocy wróciłem do mojego małego obozu. Nie chciało mi się 
spać – chyba wciąż byłem pod wpływem emocji minionych 
chwil. Mimo ryzyka  postanowiłem ruszyć dalej na południe » 

Huqf. Wydma wdzierająca się w głąb skalnego muru

Duqm rocks garden

Jeep Cabrio
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w kierunku miasteczka Mahoot, przecinając pustynię Al Huqf. 
Do Mahoot było około 120 km. Wiedziałem jednak, że nie dam 
rady przejechać tego dystansu w off-roadzie sam w nocy. Trzeba 
będzie gdzieś zanocować, tym bardziej, że nie wiadomo jakie 
niespodzianki będą po drodze. Przez następne godziny jechałem 
ze średnią prędkością 20 km/h. Było jasno od księżycowego 
światła. I tak jak ubiegłej nocy jechałem po twardszej 
piaszczystej nawierzchni mijając liczne wadi z kamieniami, 
kępami „camel grasu” i akacjowych drzewek, z rzadka wymijając 
małe piaszczyste wydmy. Ujechałem ok. 50 km i zatrzymałem 
się na dnie małej kotliny, na skraju płaskiej i niewielkiej diuny. 
Obok sterczały kikuty kilku uschniętych drzew. Dobre miejsce na 
nocleg. Zasnąłem szybko snem głębokim i długim...
Następnego dnia obudziło mnie ostre słońce – była już prawie 
10-ta. Cały połamany od spania w aucie wygramoliłem się 
zobaczyć gdzie w zasadzie jestem. Pustynia aż po horyzont była 
prawie płaska i monotonna. Kilka suchych drzewek i rzadkie 
kępki wyblakłych traw urozmaicały nieco ten nijaki krajobraz. 
Szybka kawa i jadę dalej. W głównym tanku jest może 15 litrów 
benzyny. W subtanku 45 i dodatkowe 20 litrów w kanistrze. 
Wystarczy, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. 
Spojrzałem na mapę i wydruki z Google Earth. Dokładnie 
przede mną zaczynały się wysokie wydmy, które musiałem 
koniecznie wyminąć. Skręciłem na południowy wschód, kierując 
sie cały czas na Mahoot. Tam jest stacja benzynowa, teraz mój 
główny cel! Przejechałem następne 15 km w monotonnych 
i przewidywalnych warunkach. Ponownie zbliżałem się do 
„cywilizacji”, na piaszczystej powierzchni pojawiły się pierwsze 
ślady beduńskich pikapów i odciski wielbłądzich kopyt. Jest 

dobrze! Jak tak dalej pójdzie to wczesnym popołudniem zjem 
w Mahoot jakąś indyjską potrawę i odświeżę się w łazience 
lokalnego hoteliku! 
Na GPS-ie punkt docelowy powoli ale systematycznie zbliżał 
się, a ja jechałem równym tempem przed siebie. Na horyzoncie 
po prawej widziałem wysokie wydmy w intensywnym żółtym 
kolorze, które omijałem z ulgą, a przed sobą miałem niczym 
nie zakłóconą płaską powierzchnię. Dobry humor mnie nie 
opuszczał. Koło południa okazało się, że moja radość była 
przedwczesna. Pustynia po raz kolejny zupełnie się zmieniła. 
Płaska i twarda powierzchnia, poprzecinana szerokimi i płytkimi 
wadi nagle sie skończyła. Wjechałem w teren nazywany 
„sabkha”. „Sabkha” to miejsce gdzie sól wydostaje się na 
powierzchnię pustyni i mieszając się z piaskiem tworzy coś na 
podobieństwo zaschniętego błota. Jazda po tym jest zawsze 
uciążliwa i nieprzewidywalna. Są miejsca, gdzie auta zapadają 
się po osie i trudno je wydostać. Zatrzymałem się na końcu 
twardej nawierzchni i jeszcze raz spojrzałem na mapę i wydruki 
z Googla. Do Mahoot było 30 km, do najbliższego asfaltu może 
12 km, jeśli zaryzykuję, będę tam za godzinę. Decyzja mogła być 
tylko jedna – musiałem jak najszybciej dostać się w bezpieczne 
miejsce, do najbliższej czarnej drogi. Przed tą ostatnią próbą 
postanowiłem trochę odpocząć i coś zjeść. Po pół godzinie, 
najedzony i psychicznie przygotowany, ruszyłem ostrożnie do 
przodu. Reduktor zapięty, trzeci bieg i wjeżdżam na płaskie 
solne plateau. Początkowo nie jest najgorzej, szerokie opony 
kruszą zaschniętą warstwę solno-piaskowej skorupy i z zawrotną 
prędkością 15 km/h posuwam się systematycznie przed siebie. 
Co chwila nerwowo spoglądam na ekran GPS-a, a na nim w punkt 
oznaczający asfaltową drogę. Po przejechaniu 7 kilometrów, 
czuję coraz większy opór. Silnik pracuje na wysokich obrotach, 
jadę cały czas na trzecim biegu, jednak samochód powoli 
zwalnia. Jestem nieco zdenerwowany! Decyduję się na krótką 
przerwę, dalsza jazda w ten sposób nie ma sensu. Upuszczam 
jeszcze powietrza z opon i schodzę do poziomu 0,4 atmosfery. 
Ostatni rzut oka na temperaturę silnika i ciśnienie oleju. Jest 
OK, wiec ruszam dalej. Auto jedzie odczuwalnie lepiej, ryjąc 
w powierzchni sabkha koleinę głęboką na prawie 20 cm! Do 
asfaltu dojechałem bez kolejnych przygód. Miałem szczęście, że 
w tym miejscu Sabkha jest na tyle twarda, że duży i ciężki Land 
Cruiser 100 mógł przejechać nie zapadając się zbyt  » 

Omański fort. Częsty widok w górach

Duże benzynowe Land Cruisery to idealne auta na długie pustynne 
wyprawy

Czarne głazy na pustyni
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głęboko. Na asfalcie zatrzymuję się na kolejny postój. Trochę boli 
mnie głowa i wciąż jestem podenerwowany. Na widok czarnej 
i prostej drogi rozdzielającej piaszczysty krajobraz czuję jednak 
coraz większą ulgę. Dopompowywuję opony i tankuję benzynę 
z kanistra. Ruszam powoli do Mahoot, czas na prawdziwy relaks 
i odpoczynek...
W Mahoot jestem przed trzecią po południu. Zatrzymuję sie na 
stacji Al Maha i tankuję do pełna oba tanki i kanister. Opieram 
głowę na oparciu fotela i zamykam oczy, w skroniach wciąż czuję 
silne pulsowanie.
Następną godzinę udało mi się spędzić w cieniu małej lokalnej 
restauracyjki. Zjadłem piekielnie ostrego kurczaka z ryżem. 
Mimo wypicia prawie półtora litra wody, nadal piecze mnie 
w żołądku! Patrzę na mapę i zastanawiam się co dalej. Dookoła 
mnie jest wiele ciekawych miejsc. Na północ, ok. 60 km dalej, jest 
południowa część Wahiba Sands z małymi ściśniętymi wydmami 
z bardzo miękkiego piasku. Jednak po ostatnich przygodach 

w Huqf nie mam ochoty tam jechać. Na południowy wschód, 
nie dalej niż 50 km, jest półwysep Hikman z czystą białą plażą 
i oceanem. Około 40 km na południe jest z kolei rybacka osada 
Haluf, wciśnięta między wybrzeże a wysokie i białe jak cukier 
wydmy. Wyobraźnię rozpala mi oddalona o 140 km  
„Cinnamon Desert”, ze starymi, zwietrzałymi i ciemnymi 
wzgórzami, między którymi przez miliony lat uformowały się 
piękne wydmy w kolorze cynamonu. Magiczności dodają wiecznie 
zielone drzewa, wyrastające miedzy skałami i cynamonowym 
piaskiem. Znalazłem to miejsce dwa lata temu zupełnie 
przypadkowo. Wracałem z południa swoją starą „hazetjotą” 
i musiałem dolać do uszkodzonej dzień wcześniej chłodnicy 
trochę płynu. Przy okazji rozejrzałem się po okolicy. Wiedziałem, 
że będę wracał tu częściej... 
 Jadę ponownie na południe drogą nr 32. Po około godzinie 
mijam charakterystyczny punkt, którym jest stary spalony wrak 
cysterny porzucony tuż obok drogi – stoi tu już przynajmniej » 

Al Huqf. Głowa dinozaura
Moja FZJ100 w nocy w Al Huqf
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dwa lata. Asfalt zaczyna wić się między małymi wydmami.  
Zwalniam widząc jak wiatr nanosi piaszczystą łachę na 
powierzchnię drogi. Jadąc szybko można na czymś takim 
wylecieć z trasy. Pod wieczór jestem na miejscu. Znalazłem 
świetne miejsce na nocleg. Łagodna wydma z dużym, prawie 
uschniętym drzewem dochodziła do skały w której była 
płytka jaskinia, dająca świetną ochronę przed słońcem. 
Miejsce natychmiast zaznaczyłem na GPS-ie, Bedę tu wracał 
za każdym razem. Zwyczajowo rozpaliłem pod skałą ognisko, 
przygotowałem sutą kolację i zaparzyłem mocnej herbaty. Było 
juz zupełnie ciemno. Księżyc jeszcze się nie pojawił, a niebo było 
fantastycznie rozgwieżdżone. Nigdy w Europie nie widziałem 
takich gwiazd. Tu daleko od zelektryfikowanej cywilizacji ma 
się wrażenie, że niebo i gwiazdy są jakoś bliżej. Dookoła była 
kompletna cisza, nawet wiatr uspokoił się zupełnie. Siedziałem 
w bezruchu, wpatrując się w kontury pobliskich wysokich wydm, 
w których odbijała się gwiaździsta poświata. Jedyny dźwięk, jaki 
do mnie dochodził, to głuchy trzask dopalających się gałązek. 
Wypiłem mocny czaj, a po chwili zasnąłem...
Na nogach byłem już o świcie, bo obudził mnie straszliwy 
chłód. Cały zesztywniałem z zimna. Nic dziwnego – termometr 
w samochodzie wskazywał 12 st. C. Szybko rozpaliłem ognisko 
i zagotowałem kawę. Około ósmej rano wziąłem aparat 
i przeszedłem się po okolicy. Miejsce bajeczne, długie, strome 
i wysokie wydmy złożone z tysięcy mniejszych piaszczystych 
górek, poprzedzielane kruchymi zwietrzałymi ciemnymi skałami. 
Do tego dziwne żywe, zielone drzewka porastające najbliższą 
okolicę. Nigdzie indziej nie widziałem czegoś takiego! Piasek 
na wydmach był bardzo miękki i sypki. Postanowiłem objechać 
wysoką wydmę i zobaczyć, co jest dalej. Zjechałem w dół do 
szerokiego wadi i znalazłem ślady opon prowadzące w głąb 
interioru. Może tam jest studnia? Postanowiłem to sprawdzić. Tu 
musi być podziemna woda, inaczej nie byłoby tak wielu drzew. 
Faktycznie, kilka kilometrów dalej znalazłem owalną studnię – 
niestety była sucha. Cała okolica wyglądała zupełnie dziewiczo. 
Postanowiłem wracać do asfaltu – byłem około 15 kilometrów 
od drogi, a wiatr był coraz silniejszy. Powoli zbierało się na małą 
piaskową burzę, które nawiedzają ten rejon szczególnie jesienią. 
Drobiny piasku unoszone przez wiatr zasłoniły linię horyzontu, 
a światło było bardziej miękkie i ciepłe. Jechałem powoli między 
wydmami w kierunku asfaltu. Jeśli warunki pozwolą, to sprawdzę 
pustynię na wschód od drogi nr 32. Po kilkudziesięciu minutach 
docieram do czarnego. Wiatr wieje już całkiem mocno. Tumany 
piachu przewalają się po okolicy, a w samochodzie zaczynam 
czuć charakterystyczny zapach kurzu. Wypijam łyk wody 
i po sekundzie czuję w ustach drobinki piasku – pył wdziera 
się wszędzie. Widoczność nie przekracza 70 m, zatrzymuję 
samochód za małą skałą, chcąc osłonić się nieco od wiatru. 
Nie wyłączam silnika i zwiększam strumień zimnego powietrza 
z klimatyzacji. Jest naprawdę gorąco. Spoglądam na termometr 
i widzę 42 st. C, dużo jak na tę porę roku. 
Około trzeciej robi się spokojnie. Wiatr słabnie i kurz powoli 
opada – znowu jest świetna widoczność. Ruszam dalej na 
południowy wschód. W oddali widzę długie i wysokie wydmy. 
Z daleka wyglądają jak górskie pasmo w kremowo- 
-pomarańczowym kolorze. Są jakieś 6-7 kilometrów ode mnie. 
Dojeżdżam tam po chwili. Wydmy mają po kilkadziesiąt metrów, 
a więc wjazd na nie nie ma sensu, zwłaszcza w pojedynkę. 
Znajduję też kilka drzewek, pod którymi rozbijam swój obóz. 
Po piaskowej nawale muszę wziąć prysznic i wysprzątać auto. 
Czeka mnie w nim kolejna noc. 

Wieczorem, odświeżony i wypoczęty wdrapuję się na najwyższy 
szczyt pobliskiego wzniesienia. Widok na okolicę jest fantastyczny 
– długie i wysokie diuny poprzedzielane szerokimi i płytkimi 
wadi falują na linii horyzontu. Gdzieniegdzie widać krzemienne 
wychodnie odbijające słoneczne światło w swojej wypolerowanej, 
gładkiej powierzchni. Na najwyższych szczytach delikatny wiatr 
przesuwa drobiny piasku, które przesypując się robią wrażenie, 
jakby wydmy dymiły. Wszystko współgrało ze sobą w tajemniczym 
porządku zaplanowanym przez nieznaną siłę. Siedziałem tam przez 
dłuższą chwilę. Rzadko w życiu ma się wrażenie, że czas, miejsce, 
okoliczności oraz nasz stan ducha współgrają ze sobą w takiej 
harmonii. Tak właśnie czułem się owego dnia na „Cinnamon Desert”.
Następnego dnia rano ruszyłem w stronę Muskatu. Do domu 
było prawie 580 kilometrów. Jechałem powoli, rozmyślając 
o minionych dniach i planując następne wyprawy. Może wyspa 
Masirah? Może dalekie i zielone o tej porze roku Góry Dhofar 
przy granicy z Jemenem? To ponad 1000 km od Muskatu! 
Samochód po raz kolejny mnie nie zawiódł, wszystko działało 
bez problemów, nie licząc źle wyważonych kół. Ale to nie 
problem. Do domu dojechałem wieczorem zatrzymując się po 
drodze w ulubionej jemeńskiej restauracji, „Al Maida”. 05-02-2011
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