
DUBAJ 

 - miasto rekordów 

 
        Rozmawiamy z panem    

     Waldemarem Walusiem,  

    nauczycielem matematyki  

           o jego podróży  

    do Zjednoczonych Emiratów           

             Arabskich. 

 

 
- Jak to się stało, że pojechał Pan do Dubaju? 
 
- Byłem przez dwa tygodnie w odwiedzinach 

u mojej córki, która pracuje w tym mieście jako menager firmy Procter & Gamble.  
 
- Co Panu szczególnie podobało się w tym mieście? 
 
- Myślę, że na początek powinienem Wam wyjaśnić, że Dubaj to duże (ok. 1,2 mln 
mieszkańców), piękne miasto, jedno z najnowocześniejszych na świecie. Znajduje się 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, państwie położonym na Bliskim Wschodzie. 
To, co mnie szczególnie zaintrygowało, to jakby dwa miasta w jednym. Jest bowiem 
Dubaj „stary” z typowo arabskimi budowlami oraz część nowa z ogromną różno-
rodnością bardzo nowoczesnych architektonicznie budynków. Nie ma tu jakby 
dyscypliny budowlanej, nie widać dbałości o jedność architektoniczną, co z jednej 
strony daje pole do popisu różnym projektantom- pasjonatom z całego świata. Ma się 
wrażenie, że tam im wyżej, inaczej, wymyślniej- tym lepiej. Dubaj to przede 
wszystkim miasto rekordów. Jest tam najwyższy na świecie budynek - Burdż Chalifa 
o wysokości 829 m, posiadający 204 piętra. Przywiozłem Wam model tej budowli- 
najczęściej sprzedawaną w Dubaju pamiątkę. Niższe partie wieżowca zajmują biura, 
firmy, a te najwyższe  to mieszkania. O rozmachu całego przedsięwzięcia na pewno 
świadczą koszty, bo za metr kwadratowy trzeba zapłacić nawet 1,5 mln dolarów (ok. 6 
mln zł). 
 
- Czy był Pan w tym budynku? 
 
- Tak, ale nie na samym szczycie, bo platforma widokowa jest umieszczona na 124. 
piętrze. Turystów unosi tam niezwykle szybka winda, która na pokonanie tej 
wysokości potrzebuje zaledwie minutę. I co dziwniejsze, jest ona tak skonstruowana, że zupełnie się tej szybkości nie 
odczuwa. 

Wracając jednak do pytania o to, co szczególnie podobało mi się w 
Dubaju, warto przyjrze ć się położeniu miasta. Leży ono nad 
Zatoką Perską na bardzo pustynnych terenach, co niezwykle 
utrudnia zagospodarowanie przestrzeni. Dlatego Arabowie z 
jednej strony urbanizują tereny pustynne, ale też  wprowadzili w 
życie bardzo nowatorski projekt o nazwie Palm Islads, który jest 
zespołem trzech największych na świecie sztucznych wysp. Gdy 
się idzie taką ulicą, nie ma się świadomości położenia jej na 
wodzie, bo szerokość ramienia każdej „palmy” to ponad 2 km. 
Pozostałe sztuczne wyspy - nadal w budowie - będą jeszcze 
większe i szersze. Ponadto powstał projekt całego kompleksu wysp 
w kształcie lądów świata. Sztuczne wyspy zaliczane są do 
największych cudów świata. 

Tak więc Dubaj wciąż zaskakuje, rzuca wyzwania, wdraża nowe technologie. Z jednej strony jest to dla miasta konie-
czność, bo pustynny klimat, brak wody wymaga szukania nowych rozwiązań. Przyjęto więc model odbierania terenu 
morzu, rozszerzania linii brzegowej. Dzięki budowie pierwszej sztucznej wyspy zyskano 460 km nabrzeża. Wodę pitną 
uzyskuje się z odsalania wody morskiej. 

2. Burdż Chalifa 

3. Sztuczne wyspy 
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Przechodzimy następnie do oglądania zdjęć z 
Dubaju. Niezwykłe budowle, całe nowoczesne kom-
pleksy, kolejne piękne wieżowce np. Burdż al-Arab, 
parki rozrywki, nadziemne metro co chwila wywołują 
nasz zachwyt. Pan Waluś uzupełnia prezentację 
różnymi ciekawostkami. 
 

Turystę Europejczyka na pewno zdziwią 
klimatyzowane przystanki autobusowe, niezwykła 
czystość i porządek, które panują w całym mieście. 
Zachwycają też różne jeziorka, baseny, umiejsca-
wiane przy każdym osiedlu.  

Każdy wyjeżdżający z naszego regionu 
geograficznego musi mieć również świadomość, że 
przybywa do kraju arabskiego: o innej kulturze i 
zasadach. Np. przed wejściem do meczetu należy 
umyć nogi. Turysty nie wpuszczą tam także w 
nieodpowiednim stroju (np. krótkie spodnie). Te 

święte budowle są pięknie wyposażone, wyłożone dywanami, ale pozbawione wszelkich symboli czy  wizerunków. 
Arabowie modlą się pięć razy dziennie, w różnych godzinach, zależnie od położenia słońca. 

Miałem też okazję zobaczyć tereny pustynne i 
odbyć małe safari samochodem terenowym. Spotkali-
śmy stadko wielbłądów. Europejczyk może mieć tu 
problemy z aklimatyzacją, bo temperatura w cieniu 
dochodzi tu nawet do 50 ˚C. Dlatego powszechne są 
klimatyzowane przystanki autobusowe. 

Ciekawostką może być też fakt, że Zjednoczone 
Emiraty Arabskie to państwo bardzo młode. Przy 
naszej ponad tysiącletniej tradycji warto wiedzieć, że 
ten arabski kraj stał się niepodległy dopiero w grudniu 
1971 r., a więc zaledwie 40 lat temu. Oczywiście historia 
tych terenów jest znacznie starsza i bogata w 
wydarzenia, bo dawniej funkcjonowało tam siedem 
osobnych emiratów, znajdujących się głównie pod 
wpływami brytyjskimi.  

Kraj opiera swoją gospodarkę na złożach ropy 
naftowej, ale też nastawia się na turystykę. Nie ma tu 
ceł i podatków, swoje siedziby zakładają znane banki, 
firmy. Buduje się mnóstwo ekskluzywnych hoteli. 

 Inna niż nasza kultura ma też swoje ograniczenia. W kraju tym panują 
surowe nakazy np. na ulicy obowiązuje zakaz palenia papierosów, bardzo surowo 
karane jest śmiecenie, alkohol jest tylko dostępny w hotelach wysokiej kategorii. 
Mężczyźni ubierają się tam na 
biało, kobiety na czarno. Kultura 
arabska zezwala na wielo-
żeństwo, a kobiety mają mniej 
praw niż mężczyźni np. nie 
głosują w wyborach, nie mogą się 
modlić w meczecie. Bardzo też 
przestrzega się wszelkiej obyczaj-
ności np. za trzymanie się za ręce 
zakochani mogą otrzymać 
mandat. Turystom nie wolno też 
robić zdjęć arabskim kobietom. 
  
 
 
Niezwykłą opowieść o Dubaju 
przerywa nam dzwonek. Z lekkim 
niedosytem, ale pełni wrażeń 
kończymy spotkanie z naszym rozmówcą. A naprawdę już na koniec pan Waluś pokazuje nam gazetę arabską, którą czyta 
się odwrotnie niż naszą. 
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