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Pa³ace na piasku

Dubaj – Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ka¿dy, kto posiada samochód
z trwog¹ spogl¹da na wskaŸnik paliwa i liczy, ¿e jego ukochany pojazd przejedzie jeszcze kilka kilometrów pomimo, i¿ wskazówka
dawno opar³a siê o magiczne
E (Empty – pusty). W koñcu i tak
podjedziemy na stacjê benzynow¹,
wy³uskamy ostatnie pieni¹dze z zakamarków kieszeni i nasycimy
nasz pojazd „czarnym z³otem”.
Mamy jednak w¹tpliwoœci – czarne mo¿e tak, ale gdzie to z³oto?
Spróbujmy wiêc odszukaæ ten
b³yszcz¹cy skarb.
Jest grudzieñ. S³u¿by lotniska z trudem usuwaj¹ z pasów startowych
zwa³y œniegu. Blacha samolotu
trzeszczy od mrozu, a my wzbijamy siê w powietrze. Po kilku godzinach lotu spogl¹damy w dó³, gdzie
s³oñce oœwietla b³êkitn¹ taflê wody,
po której niegdyœ uzbrojeni w zakrzywione kind¿a³y arabscy korsarze czyhali na europejskie statki
handlowe. Dziœ ich miejsce zajê³y
szyby wiertnicze, ruroci¹gi i wielkie tankowce. Jesteœmy nad Zatok¹
Persk¹ – miejscem, które sta³o siê
zacz¹tkiem ogromnych przemian
gospodarczych krajów le¿¹cych nad
jej brzegami. Pod dnem zatoki oraz
w rejonach nadbrze¿nych znajduj¹
siê najwiêksze znane na Ziemi z³o¿a ropy naftowej. Ich wielkoœæ okreœla siê na 1/3 œwiatowych zasobów.
W drugiej po³owie XX wieku, kraje
le¿¹ce nad Zatok¹ Persk¹ zanotowa³y ogromny wzrost rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Na piaskach jednej z najbardziej niegoœcinnych
pustyñ œwiata, wyros³y zadziwiaj¹ce
metropolie. Miejsca, gdzie obok
kultury konserwatywnego islamu,
z powodzeniem rozwija siê zachodni, konsumpcyjny styl ¿ycia. Gdzie
g³os muezinów wzywaj¹cych wiernych na modlitwê, miesza siê z klaksonami luksusowych samochodów.
Gdzie tradycyjne czarne abaje i burki, szczelnie zakrywaj¹ce cia³a Arabek, ukrywaj¹ najmodniejsze kreacje
i zapachy najdro¿szych perfum,
a telefon komórkowy i laptop sta³
siê nieod³¹cznym gad¿etem dumnych synów pustyni.
Wydaje siê, ¿e wszystko jest tutaj
mo¿liwe, nawet najbardziej ekstrawaganckie pomys³y staj¹ siê rzeczy20

Dubaj – zdjecie satelitarne na Palm Islands i The World.

Symbol Dubaju – Hotel Burd¿ al-Arab.

wistoœci¹. A wszystko w kraju, którego mieszkañcy jeszcze czterdzieœci lat temu przemierzaj¹c pustyniê na wielb³¹dach, œpi¹c w namiotach nie s³yszeli o elektrycznoœci.
Po szeœciu godzinach lotu dotykamy spieczonej s³oñcem ziemi. Jesteœmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kilka uœmiechów
przed celnikiem, paszport i tu
uwaga! W paszporcie nie mo¿e byæ
œladu po wizycie w Izraelu, gdy¿
taki paszport jest w myœl przepisów ZEA niewa¿ny. Je¿eli macie taki
stempel, bez paniki, spokojnie
poczekajcie na lot powrotny.
Wychodzimy z lotniska i od razu
pal¹cy pustynny podmuch przypieka wszystkie ods³oniête czêœci
cia³a. Od gor¹ca zas³aniamy twarz
jak kilka godzin temu od zimna.
Nerwowo poszukujemy ch³odniejszego miejsca. Po kilkunastu minutach zza okien klimatyzowanego autobusu ogl¹damy wieczorn¹
o dziwo zielon¹ panoramê Szard¿y,
jednego z najbardziej ortodoksyjnym emiratów. W trzecim pod
wzglêdem wielkoœci emiracie mo¿na poczuæ na dobre, czym jest islamski purytanizm. Utrudnienia
w d³u¿szej podró¿y mog¹ mieæ pary
pozostaj¹ce w wolnym zwi¹zku,
poniewa¿ wspólny pokój mog¹ tu
dzieliæ wy³¹cznie ma³¿eñstwa. Zabronione jest tak¿e picie alkoholu,
palenie sziszy – fajki wodnej oraz
noszenie sk¹pych ubrañ, w tym
równie¿ kostiumów k¹pielowych
na publicznych pla¿ach.
Rano wyruszamy w stronê Dubaju. Nawet krótki pobyt wystarcza,
aby poczuæ, jak niebywa³e jest to
miasto. Dubaj uwodzi przepychem
i mêczy szybkim tempem. Nie bez
powodu uchodzi za najbardziej
zaskakuj¹ce miasto Bliskiego
Wschodu. Nowoczesne galerie
handlowe, niezliczone bary oraz
luksusowe hotele o standardzie nieistniej¹cym w innych zak¹tkach
œwiata godnie pe³ni¹ funkcjê niemal niezauwa¿alnych tu historycznych zabytków. Zamiast poznawaæ

trach handlowych. Pierwsze z nich
to – Ibn Batuta Mall – zbudowane
z zachowaniem charakterystycznych elementów ró¿nych kultur.
Tutaj równie¿ mo¿emy przekonaæ
siê, gdzie nap³ywa dewizowe z³oto
zasysane ze stacji benzynowych ca³ego œwiata. Dubaj jest powszechnie znany jako Miasto Z³ota i jest
to nazwa w pe³ni uzasadniona, nale¿y bowiem do najszybciej rozwijaj¹cych siê oœrodków produkcji
z³otej bi¿uterii na œwiecie. £¹cznie
przerabia siê tu oko³o 300 ton z³ota. Ten drogocenny kruszec mo¿na tu kupiæ pod ka¿d¹ postaci¹,
pocz¹wszy od sztabek na misternie
wykonanej bi¿uterii koñcz¹c.
Wszêdzie lœni¹ wisiory, bransolety,
³añcuchy, pierœcienie, kolczyki zdobione szafirami, szmaragdami i diamentami. Ich cena zale¿y nie od
wzoru, ale od wagi z³ota i oczywiœcie podlega targowaniu. My na
razie pozostajemy przy szklanej
pami¹tce hotelu Burd¿ al-Arab.
Kolejne centrum handlowe, które
odwiedzamy to Mall of the Emirates. Na pierwszy rzut oka nie wyró¿nia siê niczym szczególnym. Jednak po chwili mo¿na zauwa¿yæ coœ,
co przyci¹ga tysi¹ce ciekawskich. Za
szklanymi taflami jest zima.
W upalnym klimacie gdzie temperatury siêgaj¹ 50OC stworzono namiastkê zimowego szaleñstwa. Sta³a temperatura -2 OC gwarantuje
utrzymanie siê sztucznego œniegu,
który nie sypie siê z armatek, ale ze
sztucznej chmury. Wewn¹trz zbu-

heroiczn¹ przesz³oœæ miasta, stajemy w zachwycie nad jego ultranowoczesn¹ teraŸniejszoœci¹. Dubaj
zgodnie z islamskim prawem kanonicznym – szarjatem, w³aœciwie
nie powinien istnieæ. To oaza kapitalizmu w sercu arabskiego œwiata.
Dubajowi w kultywowaniu zachodniego stylu ¿ycia nie przeszkadza
nawet bliskoœæ le¿¹cej w s¹siedniej
Arabii Saudyjskiej – Mekki, œwiêtego miejsca islamu.
Rozmach inwestycyjny Dubaju jest
imponuj¹cy. Przy tak wielkiej iloœci
wie¿owców trudno zauwa¿yæ, ¿e
kilka z nich siêga wy¿ej ni¿ Paryska
Wie¿a Eiffla. Jeszcze nigdy dot¹d,
¿adne miasto na œwiecie nie widzia³o tak wielkiego dynamizmu w budownictwie wysokoœciowców.
W trakcie budowy jest 329 wie¿owców, a w planach kolejnych 309.
Wœród nich najwiêksze emocje
wzbudza Burd¿ Dubai, który zdeklasowa³ wszystkich konkurentów.
Wyrós³ na wysokoœæ 828 m i zosta³
najwy¿szym budynkiem œwiata. Inwestorzy mówi¹, ¿e Burd¿ Dubaj
zwróci Bliskiemu Wschodowi zaszczyt posiadania najwy¿szego budynku na œwiecie, jakim do 1311 roku
by³a Piramida Cheopsa. Szejkowie
nie powiedzieli jednak ostatniego s³owa. W planach jest ju¿ wy¿szy budynek – Al Burd¿ maj¹cy mieæ oficjalnie 1200 metrów wysokoœci, ale przypuszcza siê, ¿e w rzeczywistoœci bêdzie mia³ 1600 metrów.
Wracaj¹c bli¿ej ziemi, zatrzymujemy siê w dwóch oryginalnych cen-
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Emirates Palace – najdro¿szy hotel na œwiecie.

dowano 400 metrowy stok narciarski z wyci¹giem krzese³kowym oraz
kilka œlizgawek dla najm³odszych.
Dla mieszkañców tych upalnych
terenów, samo wejœcie do œrodka,
gdzie panuje minusowa temperatura jest wielk¹ atrakcj¹. Na miejscu mo¿na wypo¿yczyæ puchowe
kurtki i pospacerowaæ obserwuj¹c
mi³oœników bia³ego szaleñstwa. Dla
wielu odwiedzaj¹cych to pierwsze
w ¿yciu spotkanie ze œniegiem. Ale
to nie ostatnie s³owo Emiradzkich
Szejków. Powstaje ju¿ najwiêkszy na
œwiecie park rozrywki – Dubailand.
Pod wielk¹ kopu³¹ znajdzie miejsce Mountain Ski Dome, kolejne
stoki narciarskie, arktyczny kompleks ze œniegiem, mg³¹, pingwinami, niedŸwiedziami polarnymi
i drewnianymi chatami.
I kolejne miejsce, które zdumia³o
œwiat. Na razie rozci¹ga siê tu najwiêkszy plac budowy na naszej planecie, ale z ka¿dym dniem wizja
nabiera realnych kszta³tów. Palm Islands, maj¹ byæ ósmym cudem œwiata i wszystko wskazuje, ¿e takim
w³aœnie bêd¹. Zespó³ trzech najwiêkszych sztucznych wysp na ziemi to
przedsiêwziêcie o niespotykanym
rozmachu. Do ich usypania zu¿yto
80 000 000 m3 piachu i materia³u
skalnego z dna zatoki.
Na wyspach w kszta³cie palm stanie dwa i pó³ tysi¹ca ekskluzywnych apartamentowców i kilkadziesi¹t luksusowych hoteli. Mimo
astronomicznych cen, dzia³ki wysprzedano na pniu. Dziêki wyspom palmom, Dubaj uzyska kilkaset kilometrów nowej pla¿y
i obszar biurowo-mieszkalny wiêkszy od Manhattanu. Samo usypanie fundamentów kosztowa³o inwestorów dwa miliardy dolarów –
no có¿ wyspy maj¹ byæ widoczne
z ksiê¿yca, a to ju¿ przywilej nieprzeliczalny na pieni¹dze.
Szejkowie realizuj¹ ju¿ kolejne wizje. Na zatoce powstaje archipelag
sztucznych wysp, które widziane
z lotu ptaka u³o¿¹ siê w obraz kuli
ziemskiej, z kontynentami i krajaKURIER POWIATOWY 5/2012 (97)

mi. Rozpoczê³a siê ju¿ sprzeda¿ terenów. Zaproszenia do zakupu dostan¹ wy³¹cznie najbogatsi. Nazwiska potencjalnych w³aœcicieli s¹ trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, ¿e na The World zamieszkaj¹
gwiazdy Hollywood, rosyjscy bogacze, dubajscy biznesmeni oraz cz³onkowie europejskich rodzin królewskich. Jak mówi menad¿er inwestora – Nie ka¿dy mo¿e posiadaæ wyspê
w The World, nawet jeœli ma pieni¹dze. Tworzymy najbardziej presti¿owe
adresy na planecie i musimy ostro¿nie
dobieraæ tych, którzy tu zamieszkaj¹.
Opuszczamy Palmê D¿umajra, by
po kilku kilometrach jazdy stan¹æ
przy symbolu Emiratów, jednym
z najbardziej luksusowych hoteli na
œwiecie – Burd¿ al-Arab. Budynek
stoi na sztucznej wyspie. Kszta³tem
przypomina ¿agiel, ma 321 m wysokoœci. Absolutnie ka¿dy detal w tym
hotelu, pocz¹wszy od mebli, na widelcach koñcz¹c – zosta³ wykonany
na specjalne, indywidualne zamówienie. Najbardziej luksusowe apartamenty posiadaj¹ z³ote i z³ocone
elementy wyposa¿enia. Ka¿dy z goœci ma osobistego lokaja do dyspozycji przez 24 godziny na dobê. Na
¿¹danie goœcie otrzymuj¹ w³asnego
kucharza, dodatkow¹ ochronê, samochód i kierowcê. Goœcie maj¹ do
wyboru kilkanaœcie restauracji,
w tym podwodn¹, gdzie jedz¹c, obserwuj¹ przep³ywaj¹ce za ogromn¹
szyb¹ ryby. Do restauracji goœcie
dowo¿eni s¹ transportem symuluj¹cym ³ódŸ podwodn¹. Lody obsypuje siê tu ponoæ p³atkami prawdziwego z³ota. Wielkoœæ apartamentów w tym hotelu dochodzi do
800 m2, a ich ceny do 35 tys. USD
(¿eby by³o jasne – za dobê od jednej
osoby). Dla zainteresowanych, polskie biura podró¿y oferuj¹ pobyt
w tym hotelu za ok. 20 tys. z³ na dobê
od osoby – wersja nieco ubo¿sza.
Specjaliœci bran¿y hotelowej po
zapoznaniu siê ze standardem hotelu rozwa¿ali po jego otwarciu
stworzenie kolejnej, szóstej kategorii hotelowej. Uznano, ¿e dotych-

Wielki Meczet w Abu Zabi.

czasowa, piêciogwiazdkowa klasyfikacja standardów hoteli, nie obejmowa³a oferty, jak¹ reprezentuje
sob¹ Burd¿ al-Arab. Do 2005 r. by³
najbardziej luksusowym hotelem
na œwiecie, do chwili otwarcia hotelu Hotel Emirates Palace w Abu
Zabi, który odebra³ mu ten tytu³.
Obowi¹zkowym punktem dla ka¿dego turysty jest Muzeum Dubaju, które mieœci siê w forcie pochodz¹cym z 1787 roku, uwa¿anym za
najstarsz¹ budowlê w mieœcie. Jeszcze w XVIII wieku z wie¿y by³o widaæ tylko piasek. Dziœ pieczo³owicie odnawiany fort, stoi wciœniêty
w nowoczesn¹ zabudowê. Muzeum stworzono z myœl¹ o wspó³czesnych, m³odych mieszkañcach
Emiratów, aby przybli¿yæ im œwiat
ojców i dziadków. Pomimo u¿ycia
nowoczesnych technik audiowizualnych i prezentacji multimedialnych, muzeum nie cieszy siê wielkim powodzeniem wœród m³odzie¿y. Dla nich to co by³o 30-50 lat
temu, to zupe³nie inna epoka, której nie warto poœwiêcaæ za wiele
czasu. Ale i tu mo¿na znaleŸæ kilka
ciekawych faktów. Najcenniejszym
skarbem Emiratów przed odkryciem z³ó¿ roponoœnych by³y per³y,
po³awiane z dna Zatoki Perskiej.
W latach 30-tych minionego stulecia, gdy Japoñczycy rozpowszechnili hodowle pere³, handel tymi,
które uzyskiwa³o siê w tradycyjny
sposób b³yskawicznie za³ama³ siê.
Dla po³awiaczy pere³ i ich rodzin
nadesz³y chude lata.
Jak przysta³o na szanuj¹ce siê dubajskie muzeum, zwiedzanie, koniecznie nale¿y skoñczyæ w sklepiku z pami¹tkami. Wszak handel –
to sens ¿ycia Araba.
Kawa³ek historii daj¹ nam widoki
nad rzek¹ Dubaj, gdzie czas chyba
siê zatrzyma³. Wci¹¿ ¿egluj¹ tu tradycyjne ³odzie dau, zapewniaj¹ce
miejscowym handlarzom dostawy
towarów, robotnikom dotarcie do
pracy i domu, a turystom romantyczn¹ przeja¿d¿kê za 100 filów,
równowartoœæ 25 groszy.

Równie imponuj¹ce jest najwiêksze
miasto Emiratów – Abu Zabi, które
pe³ni dwie role. Jest stolic¹ pañstwa
i jednoczeœnie stolic¹ najwiêkszego
z emiratów, zajmuj¹c 7/8 powierzchni kraju. To w³aœnie tu znajduj¹ siê
najbardziej zasobne pola naftowe
oraz p³yn¹cy z nich szeroki strumieñ „czarnego z³ota”. Abu Zabi
brak jednak wielkomiejskiego szyku na miarê Dubaju. Nie zmienia
to jednak faktu, ¿e obserwowanie
jak funkcjonuje napêdzana naprawdê wielkimi pieniêdzmi metropolia, mo¿e byæ fascynuj¹ce.
Zmar³y przed kilkoma laty szejk
Zajed bin Sultan an Nahajan, prezydent federacji i jego g³ówny twórca z pewnoœci¹ odczuwa³ satysfakcjê jak podczas jego rz¹dów Abu
Zabi z ma³ej mieœciny utrzymuj¹cej siê z rybo³óstwa przemieni³o siê
w centrum wielkich pieniêdzy, drogich samochodów i imponuj¹cych
budowli. Abu Zabi, podobnie jak
pozosta³e zamo¿ne miasta Emiratów, jest wierne zasadzie – im wiêksze tym lepsze. Patrz¹c na tutejsz¹
architekturê, odnoszê wra¿enie, ¿e
to stolica przoduje w tym wyœcigu.
Spektakularnym przyk³adem jest
Wielki Meczet, który w za³o¿eniu
mia³ byæ najwiêksz¹ œwi¹tyni¹ muzu³mañsk¹ œwiata.
Na pewno wszystkich drêczy pytanie có¿ mo¿na robiæ w Emiratach
oprócz podziwiania nowoczesnej architektury i buszowania po centrach
handlowych? Odpowiadam: mo¿na,
mo¿na. Ale o tym innym razem.
A co dalej z Emiratami i naszym
portfelem? Emiraty – idealne pañstwo, zadowoleni obywatele. Zarabiaj¹, inwestuj¹ i tworz¹ realn¹ baœñ
z 1001 nocy.
A my, chyba coraz czêœciej bêdziemy ogl¹daæ puste dno portfela cedz¹c ka¿d¹ kropelkê do naszych
pojazdów. A mo¿e œwiat odkryje
nowe, lepsze Ÿród³a energii, a naftowy sen pryœnie jak bañka mydlana?. A potem ….
Zapraszam na YOU TUBE – Niezwyk³y Œwiat: DUBAJ
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