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Wyprawy w poszukiwaniu osobliwości 
ginących cywilizacji, niezwykłych krain 
i ludzi osiadłych w odległych regionach
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 PÓŁ WIEKU

MAGIA PUSTYNI 
„Bóg stworzył kraje bogate w wodę, aby lu-

dzie byli szczęśliwi, a pustynie, aby mogli od-
naleźć tam swoją duszę”, uważają Tuaregowie. 
Podróż przez pustynię to nie tyle wędrówka 
przez bezmierne pustkowie, przerażające, a jed-
nocześnie intrygujące i przyciągające, ile przede 
wszystkim podróż do własnego wnętrza.

Opiewana jako „pustynia pustyń”, otoczona 
romantyczną aurą tajemniczości i podniecają-
ca naszą fantazję Sahara zajmuje jedną trzecią 
powierzchni Afryki, tyle co cała Europa. Najbar-
dziej bezlitosne środowisko naturalne na naszej 

planecie od zawsze inspirowało niespokojną na-
turę człowieka, ponieważ wszystko, co z Saharą 
się wiąże, jest ekstremalne. Jej mit został odświe-
żony w nagrodzonym dziewięcioma Oscarami 
filmie „Angielski pacjent” czy w powieści „Pod 
osłona nieba” Paula Bowlesa, który przyjechał 
do Tangeru na tydzień, a został tam całe życie.

Znawca pustyni Wilfred Thesiger pisał, że 
żaden człowiek, który wędrował przez tę krainę, 
nie pozostanie taki sam. Na zawsze będzie nosić 
w sobie jej piętno i pragnienie powrotu nigdy 
go nie opuści.
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1.  Romantyczny obraz bezkresnego oceanu pustyni.
2.  Tuareski szesz osłania przed piaskiem i chroni dro-

gi oddechowe przed nadmiernym wysuszeniem.
3.  Na rozedrganej od gorąca równinie pojawia się 

owiany legendą miraż – migocące jezioro.
4.  Tu nawet cień jest gorący. Fortunny odpoczynek 

pośród wydm Wielkiego Ergu Zachodniego w Algierii 
o powierzchni równej czwartej części Polski.

5.  Żar słońca pali bezlitosne połacie piasku i wysusza wę-
drowca.

6.  Magiczny moment nocnego biwaku na pustyni i rytuał 
picia herbaty w małych czarkach.

7.  Wiatr kształtuje nieustannie powierzchnię pustyni.
8.  Wielbłądy są znakomicie przystosowane do warunków 

pustynnych, mogą się obyć bez wody nawet tydzień.
9.  Woda – największy skarb pustyni.

Jacek Pałkiewicz 
– reporter, eksplorator, 
odkrywca źródła Amazonki, 
twórca survivalu w Europie;  
www.palkiewicz.com.
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