
To była nasza pierwsza dłuższa podróż poza Europę.
Odbyliśmy ją w trzy osoby i trwała ponad trzy miesiące.



Mapka pokazuje naszą trasę, 

która prowadziła z Warszawy 

przez:

Czechosłowację, Węgry, Rumunię, 

Bułgarię, Turcję, Iran, Pakistan, 

Indie, z wypadami do Nepalu,

Bangladeszu i do Sri Lanki.

Powrót podobną trasą, ale przez 

Afganistan.

Trasę opracowaliśmy, głównie w 

oparciu o książki, foldery i 

opowiadania podróżników, którzy 

już tam byli.

Podróżowaliśmy czym się dało 

czyli: pociągami, autobusami, 

autostopem, 

promami, łodziami i pieszo.



Szczęście nam sprzyjało.
Nasz pierwszy bułgarski stop. Trzy TIR-y dla trzech osób. 



Z naszymi dobrodziejami przejechaliśmy ponad 1000 km.
Częstowali nas swoimi posiłkami, a smak przygotowywanego na 
baku naszego tira, chłodnika - taratora zapamiętaliśmy na 
zawsze. 



Stambuł  zrobił na nas piorunujące wrażenie, tyle złota dotychczas
nigdy w swoim życiu nie widzieliśmy. Widoki jak z egzotycznych
bajek, na bazarach w bród wszelakiego dobra niedostępnego 
w ówczesnej Polsce. 



Krótko powłóczyliśmy się 
po egzotycznym dla nas 
Stambule.  
Liczne sklepiki, uliczne
stragany, labirynt uliczek
w których się można było
zgubić.



W prowincjonalnych miastach zaskoczyła nas pełna egzotyka.



Kolejny zaplanowany przystanek to Pamukale. 
Niesamowite ważenie wywarły kolorowe naciekowe skały 
trawertynu.



Białe tarasy z naciekami stalaktytów utworzone 
przez spływającą wodę termalną o dużej zawartości 
wapnia i dwutlenku węgla.



W tych nieckach z gorącą termalną wodą można było wówczas 
długo brodzić. 



Tureccy kierowcy jeździli bardzo brawurowo. 
Niestety w Turcji był to częsty widok.



Krótki wypad do Göreme. Wykute kościoły i domostwa w skałach
utworzyły podziemne miasto.



Upał był niesamowity 
a podziemne miasto ogromne.



W kościołach wykutych w skałach zachowały się bezcenne malowidła 
z czasów bizantyjskich.



Przydrożne opuncje ostrzegały przed wejściem w tzw. krzaki.



Po drodze spotykaliśmy
miłych i pomocnych 
w podróży ludzi.



Dzieciaki zawsze były bardzo ciekawskie.



Tak wyglądała główna droga we wschodniej Turcji
przed granicą z Iranem.



Przez Iran szybko przejechaliśmy kolejnym TIR-em a sympatyczny
kierowca dał mi nawet prezent.



W granicznym miasteczku Zahedan, w domostwie  Alego 
czekaliśmy na pociąg, który jeździł dwa razy w tygodniu 
do Quetty w Pakistanie. 



W oczekiwaniu na odjazd pociągu.



Przerwa na modlitwę. Każdy modlący miał swój dywanik, 
a niektóre były bardzo ładne i ręcznie tkane.



Nasi współtowarzysze podróży, każdy coś przemycał. Nas 
również włączyli w ten proceder, wkładając nam w śpiwory 
dużo kostek mydła.



Widok z okna wolno jadącego pociągu w Pakistanie.



Do zdjęć pozowali tylko sami mężczyźni i chłopcy ubrani 
w swoje tradycyjne ubiory.



Nasz transport w Pakistanie opierał się głównie na autobusach.



A w miastach poruszaliśmy się tzw. tuk-tukami



W Indiach pierwszym miastem, które zobaczyliśmy był Amritsar.
Złota Świątynia Sikhów zachwyciła swoim bogactwem.



W Złotej Świątyni zwanej Darbar Sahib, przechowywany jest 
oryginał świętej księgi Sikhów.



Tłumy pielgrzymów przybywają do Złotej Świątyni, 
a wieczorem był poczęstunek dla każdego, również i dla nas.



Obustronna przyjemność z pozowania do zdjęć. 
Każdy Sikh oprócz turbanu zakrywającego nie obcinane włosy, ma 
brodę, wąsy i posiada na pasku przewieszonym przez ramię 
oryginalny nóż i metalową bransoletkę na przegubie dłoni.



Kobiety również chciały pamiątkową fotkę.



Współtowarzysz podróży z pociągu, młody Sikh. 
w Indiach  pociąg był głównym naszym środkiem transportu.
W tym czasie trzymiesięczny bilet dla obcokrajowca w wagonie 
z twardymi leżankami, bez klimatyzacji wynosił 35 $.



Connaught Place w New Delhi. W mieście spędziliśmy parę dni.



Gdzieś w okolicy był nasz hotelik. Kiedyś nie mogliśmy go znaleźć,
ale uratowała nas kartka z adresem, którą na szczęście dał nam 
recepcjonista.



Zaskakujący nas widok słonia na ulicy.



Żelazna nierdzewiejąca kolumna z V wieku wystawiona 
na cześć Boga Wisznu.



A w Agrze obowiązkowe do zwiedzania jest mauzoleum Taj Mahal.



Red Fort w Agrze też zrobił na nas wrażenie.



Świątynie w Kadżuraho to duży kompleks świątyń symbolizujących
świętą górę Meru. A ich ściany zdobią figury 
o erotycznym charakterze.



W Waranasi mieście umarłych po Gangesie płynęliśmy łódką.



Był dosyć wysoki stan wody w rzece.



Widok na ghaty, miejsca spopielania zmarłych.



I miejsca ablucji Hindusów.



Oprócz ablucji, było również pranie.



Na takich straganach kupowaliśmy jedzenie.



Przed dworcami na czerwono ubrani liczni tragarze 
czekają na zarobek. 



Przystanek na drodze do Katmandu w Nepalu.



Widoki na tarasowe pola ryżowe z okna autobusu.



I już jesteśmy w Katmandu.



Zwiedzamy miasto i jego okolice.



Scenki uliczne w Katmandu.



Kobiety, które przyjechały do Katmandu na zakupy.



Wszechobecne święte krowy w centrum Katmandu 
zawsze znajdą coś do zjedzenia.



Z trawy ryżowej wyrabia się wiele przedmiotów, 
a także dachy domów są nią kryte.



Widok na miasto.



Pałac Królewski w Katmandu był bardzo strzeżony.



W drodze do Pokhary.



Pniemy się coraz wyżej.



Nad jeziorem Phewa Tal w Pokharze.



Orzeźwiająca kąpiel w jeziorze.



Uliczna procesja w Pokharze.



Smętne lotnisko w Pokharze.



I znowu jesteśmy w Indiach, 
zakupy to głównie małe bananki, limonki i pomarańcze,

co miało wpływ na naszą wagę po powrocie do Polski. 
Okazało się, że każdy z nas schudł ponad 10 kg.



Kolejny stragan z jedzeniem.



Oh Kalkuta, taksówki marki Hindustan Ambasador
(na licencji Morris III) przed dworcem kolejowym Howrah.



Na moście Howrah nad rzeką Hugli. 



Kalkuta była ostatnim dużym miastem, 
gdzie widzieliśmy piesze riksze.



Transport w Bangladeszu.



Rozlewiska rzek południowego Bangladeszu.



Łodzie to główny środek transportu. 
Życie ludzi i krajobrazy kulturowe przypominały
Indie z przed 50 lat.



Jedna z przystani.



Rybacy wypływają na połów.



Powrót z połowu.



Kościół katolicki w Puri (Orissa).



Ksiądz Marian Żelazek misjonarz, założyciel leprozorium w Puri 
(Orissa),niosący pomoc biednym i trędowatym, za co był nominowany 
do Pokojowej Nagrody Nobla.



Podopieczni Ojca Mariana Żelazka.



W wiosce trędowatych mieszkały całe rodziny.



Główna ulica w Puri. Tradycyjne wozy towarowe. 



Świątynia Dźagannatha w Puri. 



Kobiety z okolic Puri niosące wodę ze studni.



Świątynia Słońca w Konarak.



Okolice Madrasu. Widok na pola, głównie ryżowe.



W jednej ze świątyń w okolicach Madrasu.



Krótki wypad na Sri Lankę do Sigiri.   



Po wejściu na szczyt Lwiej Skały, dokąd prowadziło 750 
schodów rozlegał się widok na okolicę.



Była też bliska przygoda ze słoniami



Chińskie sieci w Koczin (Kerala) na Morzu Arabskim.



Bombaj. W oczekiwaniu na wizę do Afganistanu.



Oprócz wspomnień, niesamowitych przygód tych miłych i mniej miłych, 
przywieźliśmy trochę zdjęć i mnóstwo slajdów, które niestety 
po latach utraciły swoje barwy. 
Zdjęć mało, ponieważ, w pociągu ukradziono nam aparat.

A z racji niskiego budżetu mamy tylko kilka pamiątek. 
Są to: nóż Sikhów,



maska z kokosa,



i maska z Nepalu.



Dziękujemy za uwagę.
Ta podróż życia miała miejsce 42 lata temu.
Inny czas, inne okoliczności, inne podróżowanie.
Tego nie da się zapomnieć.

Ale my dalej podróżujemy i planujemy mimo 
wiadomych niesprzyjających okoliczności następne 
dalekie wyprawy. 

Małgosia i Marek Dominko
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