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 Dnia 19 Stycznia 2022r. odwiedził 
nas podróżnik z grupy  „Trzask”. 

Opowiedział nam o swojej podróży 
do Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich oraz Omanu.





 Na początku spotkania podróżnik opowiedział 
nam historie Sułtana Qaboosa i Szejka 
Zayeda – którzy mając śmiałe wizje i wielkie 
możliwości, uczynili te kraje tym, czym są 
dzisiaj.



 Dzięki rozsądnej polityce ekonomicznej oraz 
złożom ropy i gazu sułtan Kabus wyciągnął 
Oman z biedy, zmodernizował i otworzył go 
na światowy handel. Wybudował szkoły oraz 
je opłacał. Zachowywał też neutralność w 
większości konfliktów w regionie

 W Omanie portrety sułtana Kabusa wiszą 
dosłownie wszędzie: w urzędach, sklepach a 
nawet oknach mieszkań. Ludzie tam darzą go 
wielką 



 Jego polityczna aktywność doprowadziła 
do zjednoczenia siedmiu niezależnych 
emiratów leżących nad Zatoką Perską i utworzenia w 
1971 r. kraju, który dzisiaj jest dla nas synonimem m.in. 
prężnego, postępującego w zawrotnym tempie 
rozwoju.

 Szejk Zayed jest dla obywateli Emiratów bohaterem, 
któremu przypisuje się rolę ojca narodu.

 Wyrażona przez niego wola budowy meczetu, który 
miał być perłą w koronie stolicy kraju, spotkał się z 
olbrzymią aprobatą. Celem nadrzędnym budowy była 
chęć zjednoczenia zróżnicowanego świata islamu pod 
wartościami nowoczesnej architektury i sztuki.







 Następnie opowiedział nam o  piaszczystej 
pustyni Sharqiya i dowiedzieliśmy się jak 
kiedyś wyglądało tam życie.



 Usłyszeliśmy też o wielbłądach, które kiedyś 
zapewniały przetrwanie na pustyni. Jak są 
przystosowane do życia bez wody. Odwiedzili 
targ wielbłądów, żeby sprawdzić, czy wciąż są 
tak cenne i czy ktoś je jeszcze kupuje. 



 W górach Al Hajar na północy Omanu szukali 
Wielkiego Kanionu – czyli Wadi Ghul. Spędzili 
tam noc nad jego krawędzią. Sprawdzili też 
czy na dnie doliny można znaleźć wodę, nawet 
jeśli deszcz nie padał od wielu miesięcy.



 Wędrując wzdłuż wybrzeża Omanu, 
odwiedzili plażę, na której Żółwie Zielone 
składają swoje jajka. Nieświadomie spędzili 
noc w towarzystwie tych niesamowitych 
gadów.



 Opowiedzieli nam o sztucznej wyspie i ile 
piasku trzeba wsypać do morza, żeby powstała 
sztuczna wyspa. 



 Nóż był bardzo popularny i stosowany przez 
wszystkie ludy arabskie na ternach od 
Hiszpanii przez Bałkany do Turcji, był noszony 
za pasem na brzuchu. Każdy Sułtan miał go 
przy swoim boku.



 Odwiedzili też największy na świecie szpital 
dla sokołów w Abu Dhabi. Zobaczyli również 
jak koryguje się dziób, ostrzy pazury, dokleja 
pióra, albo robi znacznie poważniejsze zabiegi. 
Wszystko żeby szejk mógł zabrać na pustynię 
swojego pupila gotowego do polowania.





 Nasi rówieśnicy zostali przebrani w stroje 
damskie o nazwie hidżab a męski natomiast 
kandura. Kobiety mogły nosić tylko złote 
dodatki.


