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Kosmiczne formacje skalne największe wrażenie ro-
bią w świetle gwiazd. Za dnia tylko wyjątkowa deter-

minacja pozwala przetrwać żar

tekst i zdjecia Jerzy Wierzbicki

Pustynne
oPowieści

oman
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Siedzę wieczorem w biurze, gdy nagle 
wpada wicenaczelny i pyta, czy mam 
reportaż do następnego wydania. Od 

ponad dwóch lat pracuję jako fotograf 
w anglojęzycznym „Y Magazine” w Omanie, 
i jednym z moich zadań jest eksplorowanie 
sułtanatu w poszukiwaniu interesujących 
i mało znanych miejsc.
Od kilku tygodni chodzi mi po głowie po-
mysł zwiedzenia północnego Al Huqf, gdzie 
natura stworzyła wyjątkowe widowisko. Ero-
zja odsłoniła tam stare prekambryjskie skały 
w przedziwnych kształtach. Nie marnując 
czasu, drukuję mapy interesujących miejsc. 
Jeszcze tylko zakupy w lokalnym markecie 
Lulu i jestem gotów do drogi. 

Skręt donikąd 
 O 22:00 sprawdzam ekwipunek raz jeszcze: 
dwa aparaty z obiektywami, średnioforma-
towa Mamiya 7 ze statywem, woda, jedze-
nie, śpiwór, dodatkowe paliwo i inny sprzęt 
potrzebny na pustyni. Wszystko gra. Ru-
szam w kierunku miasteczka Hayma. Przede 
mną ponad 400 km. Około 4 nad ranem 
docieram do punktu, w którym skręca się 
na wschód, zjeżdżając z asfaltu na twardą 
pustynię. Po takich terenach trzeba uważnie 
jechać – łatwo wpaść w dół, wywrócić sa-
mochód, nawet tak dobrze przygotowanego 
do tego typu przygód Land Cruisera. W do-
datku dopada mnie w końcu zmęczenie. 
Jeszcze tylko 12–15 km i będę na miejscu. 
Jadę powoli, mijam małe piaszczyste diuny, 
jakieś wadi (po arabsku dolina) wypełnione 
niewielkimi kamieniami i pojedyncze kępki 
tzw. „camel gras”. Zaczyna świtać. Dojadę 
akurat na wschód słońca. Po kilkunastu 
kilometrach teren zupełnie się zmienia. 
Przede mną ciągnie się długa kamienna 
skarpa. To właśnie słynne Al Huqf. Zatrzy-
muję samochód i wyskakuję. W pierwszych 
promieniach słońca robię zdjęcia wielkiego 
kamiennego grzyba i skały przypominającej 
kształtem kurę. Światło jest idealne. Mięk-
kie, ciepłe, zupełnie inne niż to, które świeci 
przez większość dnia w tej części świata. 
Zrobiłem trochę ponad 20 ujęć, czas odpo-
cząć. Rozpalam ognisko, wypijam świeżo 
zaparzoną herbatę i kładę się wreszcie spać.

← 
Mała, zupełnie nieznana, 
nazwana przeze mnie 
cynamonową, pustynia 
w środkowym Omanie,
oddalona od Maskatu 
około 550 km 



68
s t y c z e ń  2 0 1 2

z
a

k
lę

t
e

 r
e

w
ir

y

Podwieczorek u Beduinów
Po zdecydowanie zbyt krótkim śnie budzi 
mnie ostre słońce i upał. Ognisko z rana 
ledwo się tli. Rozpalam je ponownie. Jestem 
głodny. W aucie mam zawsze kilka puszek 
tuńczyka, makaron, ryż i dużo wody. Na 
kilka samotnych dni wystarczy. Uciekając 
przed pustynnym żarem, w okolicach połu-
dnia ruszam dalej na wschód. Jadę ostrożnie 
wzdłuż dziwnych wapiennych skał Al Huqf 
i szukam kolejnych miejsc do zdjęć. Miej-
scówki zaznaczam na GPS-ie. Wrócę tu 
w nocy, by sfotografować te dziwne formy 
przy świetle księżyca lub ogniska.
Z Al Huqf ruszam powoli na północ. Czuję 
niedosyt, rozmyślam, gdzie jeszcze móg-
łbym zrobić zdjęcia. Będąc około 350 km 
od Maskatu, zahaczam o małą beduińską 
osadę zwaną Dhiffat, która leży nie więcej 
niż 7 km od głównej drogi. Zamieszkują ją 

wyłącznie Beduini żyjący z hodowli wielbłą-
dów. Miasteczko złożone jest z małych, bia-
łych domków, podsypanych czerwonawym 
pustynnym piaskiem. Wygląda na zupełnie 
niezamieszkane. Na ulicach nie ma niko-
go. Rozglądam się po okolicy. W pewnym 
momencie zauważam mieszkańca w starej 
toyocie pickup, prowadzącego na długiej 
linie wielbłąda. Zatrzymuję samochód 
i zaczynam fotografować. Okazuje się, że 
auto prowadzi młody Beduin, który zaprasza 
mnie do swojego domu na omańską kawę 
i daktyle.
Zasiadamy razem w małym pokoiku, gdzie 
znajdują się tylko stary spłowiały dywan 
i klimatyzator. Zrobiło się chłodniej. Po 
chwili przychodzi więcej ludzi, głównie 
dzieci, robi się straszny gwar. Beduini zna-
ni są z tego, że są bardzo głośni, zupełnie 
w kontrze do mieszkańców większych miast, 

takich jak Maskat czy Nizwa. Całe pomiesz-
czenie wypełnia intensywny czerwony 
kolor. Na jedynym oknie zawieszona jest 
karminowa zasłona, która filtruje światło. 
Niepostrzeżnie wyciągam z torby aparat. 
Jeden z mężczyzn daje mi do zrozumienia, 
że fotografowanie nie jest mile widziane; Be-
duini tego nie lubią, zakaz dotyczy szczegól-
nie kobiet. Spokojnie odkładam aparat. Jeśli 
chcę zrobić reportaż, muszę nieco oswoić 
tych ludzi ze sobą. Spędzam tam ponad 
godzinę, wypijam hektolitry kawy i zjadam 
masę daktyli. Udaje mi się zrobić kilka zdjęć, 
choć nie jest to łatwe. 
 Gdy już wychodzę z beduińskiego domu, 
młody chłopak bez pardonu informuje 
mnie, że gościna i zdjęcia będą kosztować 20 
omanskich riali (ok. 40 euro). Choć udaje mi 
się wynegocjować sporą zniżkę i tak odjeż-
dżam uboższy o 10 riali.

↑ Ibra, bazar dla 
kobiet. Jeszcze 
kilka lat temu 
mężczyźni 
nie mieli tu 
wstępu. Do dziś 
jest tam dwu-
języczny znak, 
informujący 
(po arabsku 
i angielsku) 
o absolutnym 
zakazie foto-
grafowania. Ja 
jednak zaryzy-
kowałem. Na 
zdjęciu starsza 
kobieta sprze-
dająca jakieś 
drobne przed-
mioty użytku 
codziennego
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↑ W Al Huqf wznoszą się stare prekambryjskie skały o prze-
dziwnych kształtach. Są bardzo kruche i zwietrzałe

Targ w Nizwie
Jestem relatywnie niedaleko Wahiba Sands, 
dużej piaszczystej pustyni w północno-  
-wschodniej części Omanu. Zatrzymuję się 
tam na krótki odpoczynek między niewyso-
kimi wydmami. Muszę posiedzieć w ciszy, 
szczególnie po głośnej wizycie u Beduinów. 
Rozpalam ponownie małe ognisko. Dzień 
powoli chyli się ku końcowi, słońce stoi 
nisko, a kolory pustyni są bardziej nasycone. 
Kładę się na ciepłym piasku i próbuję złapać 
w kadr aparatu fotograficznego drobinki 
piasku przesuwane przez wiatr. Uwielbiam 
włóczyć się sam po tych terenach.
W nocy zajeżdżam do Nizwy, w przeszłości 
stolicy Omanu. Nizwa jest specyficznym 
miejscem – to stare i konserwatywne mia-
sto, ze sporą starówką zbudowaną z cegły 
mułowej. Parkuję auto nieopodal drogi poza 
obrębem miasta i kładę się spać. Wcześnie 
rano chcę ruszyć na lokalny bazar, gdzie 
handluje się zwierzętami. Omańczycy zjeż-
dżają się tu co piątek z całej okolicy.
Budzę się o 6. Cały połamany wyłażę z auta 
i szybko parzę kawę. Bez kawy nie ruszę się 
tego dnia za żadne skarby. Po dwóch spo-
rych kubkach czuję się lepiej. Przed siódmą 
rano jestem już na „kozim bazarze” jak na-

zywają go Omańczycy. Nie zabieram ze sobą 
dużo sprzętu. Już wystraczająco rzucam się 
w oczy jako jedyny Europejczyk w tym miej-
scu, co powoduje, że każdy zwraca uwagę na 
to, co robię. Na bazarze panuje zgiełk. Lu-
dzie skupili się w jego centrum wokół czegoś 
w rodzaju wybiegu, gdzie sprzedawcy kóz 
i bydła prezentują swoje zwierzęta, jedno-
cześnie wykrzykując ceny. Wciskam się mię-
dzy oglądających i zaczynam dyskretnie fo-
tografować. Na szczęście nikt nie protestuje. 
Po chwili dostrzegam młodą Beduinkę ubra-
ną w kolorowy strój, z charakterystyczną 
maską na twarzy, zwaną burką. Dziewczyna 
zauważyła, że chcę jej zrobić zdjęcie i oddala 
się. Wracam do samochodu, włączam kli-
matyzację. Nawet dla osób przyzwycza-
jonych do tutejszej temperatury, kilka dni 
spędzonych w interiorze może nieźle dać 
w kość. Jestem zmęczony. Jadąc w kierunku 
Maskatu, rozmyślam o minionych dniach. 
Przejechałem prawie 1200 km i zrobiłem po-
nad setkę zdjęć. W ramach wynagrodzenia 
za spełnioną misję w Maskacie kieruję się do 
mojej ulubionej libańskiej restauracji „Au-
tomatic” w Seeb, na grillowanego kurczaka 
z sałatką z rukoli i humusem. Teraz czeka 
mnie długa droga do domu...

↑ Rezerwat oryksów w Jaaluni. Antylopa oryks występowała w dzikim środowisku jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia. Polowania i handel spowodowały niemalże 
całkowite wybicie tych zwierząt. Obecnie gatunek próbuje się wprowadzić z powrotem na tereny Omanu. Antylopy żyją w półnaturalnym środowisku, otoczone 
siatką i pilnowane przez pracujących w rezerwacie ludzi
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informacje praktyczne

Wadi Shittal na po-
łudnie od mojej pu-
styni „cynamonowej” 
to długa i szeroka 
dolina wypełniona 
piaskiem i starymi 
skałami

↑ Młody Beduin 
z Dhiffat, 
który zaprosił 
mnie do swoje-
go domu

Najlepszy okres na zwiedzanie 
Omanu to październik-ma-
rzec. Odradzam okres maj-
-lipiec. Temperatura potrafi 
przekroczyć 50°C. Szczepienia 
nie są wymagane.
Dojazd: Koszt biletu waha 
się między 1800 a 4000 zł. 
Do Maskatu regularnie lata 
Lufthansa i Swiss Air. Warto 
szukać promocyjnych biletów 
– KLM często ma promocje 
na tej trasie. Wizę turystycz-
ną kupuje się na lotnisku 
w Maskacie; kosztuje 20 riali, 
czyli około 40 euro.
Hotele: Są droższe niż np. 
w sąsiednim Dubaju. W przy-
zwoitym i czystym Park Inn 
w Maskacie trzeba zapłacić 
ok. 50–70 riali za noc. Bardziej 
wysublimowany i klimatyczny 
The Chedi Muscat żąda od 

100 riali. W interiorze hotele 
prawie nie występują; jedynie 
w większych miastach jak 
Maskat, Nizwa, Salalah. Tra-
perom i miłośnikom świeżego 
powietrza polecam cały kraj. 
Można obozować wszędzie 
w namiocie bądź pod gołym 
niebem.
Jedzenie: Cena za posiłek na 
ulicy to ok. 300 baiza (1 rial 
= 1000 baiza) za popularną 
szawarę, czyli coś w rodzaju 
kebabu. Kolacja w porządnej 
restauracji to koszt ok. 5 riali 
za osobę. W Grand Hyatt mi-
nimum 30 riali od osoby.
Transport: Oman trzeba 
zwiedzać samochodem 
z napędem na cztery koła. 
Auta dostępne są w wielu 
wypożyczalniach w Maskacie. 
Cena wynajmu za tydzień to 

ok. 500 euro (wypożyczalnia 
Budget). Przed wyjazdem 
warto przyswoić elementarne 
zasady jazdy samochodem 
terenowym.
Bezpieczeństwo: Oman 
jest krajem z reguły bez-
piecznym. Turyści z Zachodu 
są mile widziani, o ile nie 
łamią lokalnych standar-
dów kulturowych. Krótkie 
spódniczki i odkryte ramiona 
są nie na miejscu, szczególnie 
w interiorze. Picie alkoholu 
w miejscach publicznych ab-
solutnie zabronione; alkohol 
dostępny jest tylko w hotelo-
wych restauracjach i barach. 
Nie polecam kontaktów 
z młodymi Beduinami w nocy, 
szczególnie w rejonie Wahiba 
Sands. Potrafią być zaczepni 
i nieprzewidywalni.
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Nocny przejazd przez 
pustynię oświetloną 
rozproszonym światłem 
księżyca. Tak najczęściej 
oglądam Oman – przez 
przednią szybę mojej Toyo-
ty Land Cruiser

Land Cruiser 120 mojego 
kolegi Andiego – jedynej 
osoby, która nie boi się 
jeździć ze mną po pustyni 
– podczas szybkiego 
przejazdu przez piaski 
w Ramlat az Zamayim

↑Bazar w mieście Nizwa. Młody chłopak próbuje sprzedać swoje zwierzęta


