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Uwaga – SINGAPUR cz. 1

Odleg³oœæ pomiêdzy Le¿ajskiem a Singapurem pokonujemy
na kilka sposobów. Najpierw samochodem do Budapesztu, stamt¹d tanimi liniami do Mediolanu,
¿eby po kilku godzinach lotu znaleŸæ siê w Jaddach – mieœcie le¿¹cym w Arabii Saudyjskiej nieca³e
100 km od Mekki. Tu czekamy
w strefie transferowej kilka godzin
i wreszcie ostatni odcinek – dziewiêæ godzin lotu. Kiedy w koñcu
nad naszymi g³owami rozlega siê
gong i wyœwietla informacja – zapi¹æ pasy, spogl¹damy przez okna
na wy³aniaj¹ce siê zza chmur liczne wysepki rozsiane po morzu po³udniowo-chiñskim. W koñcu samolot zni¿a lot a pod nami coraz
wyraŸniejszy obraz niezliczonych
statków czekaj¹cych na wejœcie do
jednego z najwiêkszych portów
œwiata. Po chwili wydarty morzu
pas startowy i las wie¿owców otulaj¹cy centrum miasta.
Historia rozci¹gaj¹cego siê na
jednej wiêkszej i 54 mniejszych
wysp pañstwa-miasta rozpoczyna
siê legend¹ o wynurzeniu siê
w VIII w. niezwyk³ego stwora – pó³
ryby, pó³ lwa. Widok ten wywar³
tak wielkie wra¿enie na stoj¹cym
na brzegu ksiêciu malajskim, ¿e
zmieni³ on nazwê rybackiej wioski Temasek na Singa Pura (lwie
miasto). Od tego czasu dziwny
stwór nazwany Merlion, sta³ siê
symbolem Singapuru. O rozwoju Singapuru zdecydowa³a lokalizacja wyspy i trochê szczêœcia. Kiedy w 1819 roku Stamford Raffles
wp³ywa³ statkiem do ujœcia rzeki
Singapur, wiedzia³ ¿e znalaz³ idealne miejsce do za³o¿enia brytyjskiej faktorii handlowej. Zabezpieczony przed atakami piratów wolny port rozwija³ siê przez kolejne
100 lat. Jednak dopiero 43 lata
temu Singapur og³osi³ niepodleg³oœæ. Wydawa³o siê, i¿ pañstwo
pozbawione jakichkolwiek surowców skazane jest na wegetacjê. Sta³o siê jednak inaczej. Doskona³e
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Merlion, symbol Singapuru.

Futurystyczny ogród noc¹.

po³o¿enie na skrzy¿owaniu szlaków handlowych, nowoczesne
technologie, bankowoœæ i turystyka przynios³y mu zas³u¿one miejsce wœród najzamo¿niejszych tego
œwiata.
Bezpiecznie l¹dujemy na Changi Airport Singapore. Klimatyzowanym rêkawem przedostajemy
siê pod czujne oko celnika. Kolejna piecz¹tka w paszporcie (który
kilka dni wymieni³em z braku
miejsca na stemple) i wchodzimy
do imponuj¹cej hali. Z g³oœników
s¹czy siê cicho muzyka, pod nogami nienagannie czyste dywany,
a na œcianie szemrz¹cy wodospad
w otoczeniu tropikalnej roœlinnoœci. W toalecie zmieniamy ubrania, bo pogody mo¿emy byæ raczej pewni. Singapur znajduje siê
tu¿ nad równikiem, co sprawia,
¿e panuje tu wybitnie wilgotny klimat. W zasadzie nie wyró¿nia siê
pór roku, a temperatura przez
ca³y rok waha siê w granicach od
26 do 32 OC. Jedyn¹ niespodziank¹, która mo¿e nas czekaæ,
to gwa³towny monsun.
Bezpoœrednio z hali lotniska
wchodzimy na stacjê metra.

Wieczór nad zatok¹.

W automatach kupujemy bilety.
Minuta czekania na peronie i za
szybami oddzielaj¹cymi poci¹g od
pasa¿erów cicho pojawiaj¹ siê nowoczesne i idealnie czyste wagony. Po wizycie w Japonii, te nie
zrobi³y ju¿ na nas wielkiego wra¿enia. By³o jednak coœ, co przyku³o nasz¹ uwagê. Zakazy. Wszêdzie
i prawie wszystko jest objête zakazami, instrukcjami, wskazówkami
i poleceniami. Za rzucenie niedopa³ka – zanim jeszcze dotknie
chodnika – 500 $ (ok. 1250 z³). To
najmniejsza kara nak³adana czêsto za zwyk³e, najdrobniejsze wykroczenia. Za powa¿niejsze naruszenie prawa, jak œmiecenie, plucie czy ¿ucie gumy – mandaty s¹
wy¿sze – 1000 $, a czasem i wiêcej,
bo dok³adana jest kara ch³osty.
Zdaniem w³adz nic tak dobrze nie
uczy poszanowania prawa jak dotkliwe i bolesne upokorzenie. Je¿eli ktoœ nie wierzy, mo¿e spróbowaæ. My nie podjêliœmy ryzyka
nawet kosztem ujmy na honorze
s³owiañskiej fantazji. Ale to nie
wszystko. W Singapurze, za posiadanie narkotyków, broni bez
zezwolenia, czy korupcjê pañstwo-

wego urzêdnika grozi kara œmierci. Co ciekawe, rocznie z r¹k skoœnookiej Temidy ginie ok. 40 osób.
I nie pomagaj¹ tu apele miêdzynarodowych organizacji zajmuj¹cych siê prawami cz³owieka. Singapurskie prawo jest nieuchronne. Ale dziêki temu, miasto jest
bezpieczne. Nie s³yszy siê o napadach, rozbojach czy kradzie¿ach.
Dzisiejszy Singapur w niczym
nie przypomina typowego azjatyckiego miast. Nowoczesne wie¿owce, autostrady i pasa¿e handlowe architektur¹ i rozmachem przenosz¹ nas w XXI wiek.
Zwiedzanie miasta rozpoczynamy w œcis³ym centrum. Tutaj obok
licznych wie¿owców, znajduje siê
nowy symbol miasta – Marina Bay,
który zadziwi³ wspó³czesny œwiat.
Na parterze i w podziemiach mieœci siê jedno z najwiêkszych na
œwiecie kasyn, utworzone przez
grupê Sands z Las Vegas. Otwarte
non stop, wstêp – 100 $. Kasyno
zarabia ponoæ 2 mln $ dziennie,
zatem przebi³o ju¿ sw¹ macierz
z Las Vegas i dogania chiñskie Makao. A Chiñczycy, którzy stanowi¹ tu ponad 70% spo³eczeñstwa,
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Zakazy i kamery to nieod³¹czny element
miasta.

Wielki brat czuwa!
Tutaj nie znajdziemy rozdeptanej gumy
do ¿ucia.

Marina Bay – to wiêcej ni¿ hotel.

uwielbiaj¹ hazard. Jest to te¿ jedyne miejsce w Singapurze, gdzie
mo¿na ostentacyjnie zapaliæ papierosa. Nad kasynem w trzech
szklanych, 55-piêtrowych wie¿owcach zwieñczonych dachem, który z daleka sprawia wra¿enie statku stoj¹cego na redzie mieœci siê
hotel posiadaj¹cy 2561 pokoi
i apartamentów. Jednak to, co zachwyca wszystkich to Sky Park,
zlokalizowany na dachu hotelu.
Na wysokoœci 200 metrów znajduje siê platforma o powierzchni
340 metrów kwadratowych z d³ugim na 150 metrów basenem, którego œciana stanowi jednoczeœnie
krawêdŸ budynku. SkyPark to tak¿e restauracje, kluby nocne, ogrody z setkami drzew i roœlin oraz
publiczne obserwatorium z panoramicznym widokiem na azjatyckie miasto-pañstwo. Niestety
wstêp na basen maj¹ tylko goœcie
hotelowi, a wjazd na platformê
widokow¹ jest limitowany i doœæ
drogi.
Mijaj¹c olbrzymie œwi¹teczne
choinki wchodzimy do centrum
handlowego, którego g³ówn¹
atrakcj¹ obok niezliczonych ekskluzywnych sklepów jest kana³, po
którym p³ywaj¹ ³ódki. Podziemnymi pasa¿ami przedostajemy siê do
najnowszej atrakcji miasta. W niespe³na trzy lata na terenach wydartych morzu powsta³ zdumiewaj¹cy ogród. Kiedy ogl¹da³em go
na zdjêciach przed wyjazdem, robi³
ogromne wra¿enie, ale gdy go zobaczy³em w rzeczywistoœci, odebra³o mi mowê i zapar³o dech w piersiach. Na szczêœcie szybko zmys³y
powróci³y i zacz¹³em ch³on¹æ oczyKURIER POWIATOWY

Centrum handlowe, do którego mo¿na wp³yn¹æ ³ódk¹.

ma kamery i aparatu wszystko,
dooko³a. Kompleks ogrodowy
Gardens by the Bay w Singapurze
wygra³ konkurs World Architecture Festival 2012. To park o powierzchni ponad 100 hektarów,
któr¹ wydarto morzu. Przyroda
miesza siê tu z olbrzymimi konstrukcjami ze stali i szk³a. Ca³oœæ
przypomina klimat rodem z filmów science fiction. Olbrzymie
szklarnie, pod którymi mo¿na
podziwiaæ bajeczne wodospady
i niezwyk³e roœliny z ca³ego œwiata
kontrastuj¹ z gigantycznymi drzewami. Metalowe konstrukcje obsadzone storczykami wznosz¹ siê
na wysokoœæ od 25 do 50 metrów.
A kiedy kompleks rozœwietlaj¹ kolorowe œwiat³a, rozlega siê g³oœne
– ³a³, zgromadzonych mieszkañców i turystów. Nierealny œwiat
staje siê faktem. Miliony zdjêæ
utrwala nieustannie mieni¹c¹ siê
kolorami scenografiê dla futurystycznego miasta.
W ostatniej chwili kupujemy
bilety na pomost ³¹cz¹cy metalowe drzewa. Zabieraj¹c dokumenty i pieni¹dze pozostawiamy plecaki z ca³ym wakacyjnym dobytkiem na œrodku parku. Wystawiamy na próbê reputacjê miasta.
Wind¹ wje¿d¿amy na zawieszony
po miedzy sztucznymi drzewami,
chwiej¹cy siê trap. Kilka minut
póŸniej rozpoczyna siê magiczny
spektakl: œwiat³a, dŸwiêku i iluzji.
Wieczorem podziwiaj¹c przedœwi¹teczne zakupowe szaleñstwo,
wracamy nad zatokê. Na promenadzie mieszkañcy ws³uchuj¹ siê
w rytmiczne takty orkiestry, spogl¹daj¹c na finansowe centrum
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miasta, po³yskuj¹ce w spokojnych
wodach Marina Bay.
Jest godzina 22.00. Ruszamy
w kierunku najbli¿szej stacji metra by dojechaæ do naszego hotelu. Mijamy kolejne niezwyk³e budowle. Olbrzymie kryszta³y wynurzaj¹ce siê z wody to sklepy renomowanych marek odzie¿owych.
Nieco dalej, nowoczesne centrum
sztuki w kszta³cie kwiatu lotosa
i most wzorowany na ³añcuchu
DNA z zawieszonymi nad wod¹
platformami. Dalej, p³ywaj¹ce
korty tenisowe i budynek filharmonii z dachem w kszta³cie aromatycznego Duriana.
Zmêczeni przysiadamy na skwerze sk¹d rozpoœciera siê wspania³a
panorama na miasto otulone milionami œwiate³. Gdzieœ tu ma rozpocz¹æ siê spektakl – tañcz¹cych
fontann. I rozpocz¹³ siê, ale po
drugiej stronie zatoki. Niebo ozdobi³y kolejne iluminacje, a nas nic
nie mog³o ju¿ st¹d ruszyæ. Lekki
wietrzyk ³askota³ nasze twarze,
a temperatura zel¿a³a do przyzwoitych 28OC.
Mija kolejna godzina. Gdzieœ
z s¹siedniej uliczki wychwytujemy
dobiegaj¹ce zapachy. Kilka kroków i przeciskamy siê pomiêdzy
ulicznymi sma¿alniami, w których
na oczach klientów przygotowuje siê naleœniki, omlety, sa³atki,
piecze szasz³yki i grilluje owoce
morza. Gwar i zgie³k zaczyna nas
mêczyæ. Postanawiamy jechaæ do
hotelu. W miêdzyczasie zatrzymujemy siê chwilkê na koncercie azjatyckiej kapeli rokowej. Ciekawy
zlepek niezrozumia³ej mowy i zachodniej muzyki.

O 24-tej wysiadamy z metra
w dzielnicy Geylang Road. Ze zdziwieniem rozgl¹damy siê doko³a.
Gdzie sterylny futurystyczny
œwiat? Czy¿by powróci³a prawdziwa Azja? Powoli gasn¹ ¿arówki nad
prymitywnymi stoiskami na targu
z odzie¿¹. Przenikliwy zapach duriana znika w przenoœnych lodówkach, a papiery i folie wype³niaj¹
zakamarki dzielnicy. W knajpkach
dogorywaj¹ zmêczeni trudem
dnia, najemni pracownicy wielkiej
metropolii. Pod stolikami wiadra,
w których ch³odzi siê jeszcze piwo,
a na stolikach tl¹ niedopa³ki. Po
chwili przeciskamy siê obok pañ
oferuj¹cych swoje us³ugi i kilku
hindusów, którzy przesadzili
z u¿ywkami. Tutaj te¿ prys³a nasza wiara w idealny œwiat. Na
szczêœcie dwie przecznice dalej
miasto wygl¹da znacznie lepiej. Po
pó³nocy meldujemy siê w naszym
hotelu. Rzucamy baga¿e i idziemy do najbli¿szej knajpki. Bez
wiêkszego zastanowienia wybieramy oryginalne zupy. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie du¿o i smacznie!
I by³o. Bardzo du¿o ale i… ostro.
Bo to, co miejscowemu kucharzowi wydawa³o siê md³e, nas Europejczyków pozbawi³o tchu, zatka³o nos i wycisnê³o ³zy z oczu.
Za nami dwa dni podró¿y.
W tym kilka godzin zwiedzania
z plecakiem na ramionach. Zmêczeni, ale i spe³nieni padamy na
³ó¿ka. Przecie¿ to dopiero pocz¹tek naszej wyprawy. Jutro ponownie ekscytuj¹cy Singapur, którego odkrywania, ci¹g dalszy.
Zdjêcia, tekst
Ireneusz Wo³ek
YOU TUBE – Niezwyk³y Œwiat (podaæ
kraj, o którym piszemy np. Monako) www.niezwyklyswiat.com
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