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Jedwabny Szlak, czyli droga handlowa łącząca od III wieku p.n.e – ogólnie 
rzecz biorąc – Chiny z Europą, w XVII wieku zaczęła tracić swoje pier-
wotne znaczenie, a zwłaszcza od momentu, kiedy przestały w tamte strony 
zaglądać nasze tzw. pociągi przyjaźni. 
Nazwa „jedwabny szlak” była umowna i w sumie mało precyzyjna, choć 

zainicjował ją Niemiec, który wykonał swój prywatny „drang nach osten”. 
Jedwab nie był ani jedynym, ani głównym towarem przewożonym tą drogą, 
co ostatecznie udowodnili nasi rodacy, używając tych pociągów do zgoła 
innych zadań. Do dzisiaj starsi mieszkańcy Samarkandy i Buchary prze-
chowują rozmówki rosyjsko-polskie, licząc na powrót czasów ożywionej 
targowli. Zmieniły się również częściowo środki transportu, a tradycyjne 
caravanserai, czyli zajazdy dla wielbłądów i obsługi, musiały się zamienić w 
zwykłe hotele. Zmiany te zapoczątkowała oczywiście władza radziecka, ale 
nie zdążyła i obowiązek ten spadł na barki sądeczan. 

SĄDECZANIE na Jedwabnym Szlaku 



Początek naszej przygody w tamtych rejonach świata do łatwych nie na-
leżał, gdyż porozumiewanie się w Uzbekistanie jest dosyć skomplikowane. 
Językiem urzędowym jest oczywiście uzbecki, ale w dużej części tego kraju 
ludzie porozumiewają się głównie tadżyckim, a starsi – farsi. Generalnie 
jednak większej różnicy nam to nie sprawiało, ponieważ żaden z tych języ-
ków nie jest dla nas zbyt łatwo przyswajalny. Pozostał więc do dyspozycji 
oczywiście rosyjski, ale tylko w dużych miastach, gdyż prowincja mówi po 
swojemu. 
Drogą lądową do Uzbekistanu jest od nas około 5500 km. Aby usprawnić 

(tak mi się wydawało) poruszanie się zarówno pomiędzy budowami, jak 
i w celach turystyczno-fotograficznych, wziąłem ze sobą swój samochód. 
Budziliśmy nim wszędzie dużą sensację. Największym zainteresowaniem 
cieszyliśmy się wśród policjantów, których porównać można jedynie do 
szarańczy, z tą tylko różnicą, że szarańcza nie bierze „w łapę”, natomiast po-
licjanci kasują niemiłosiernie za wszystko – również za niby łamanie prze-
pisów, które wymyślają na poczekaniu i z zadziwiającą fantazją. 



W odróżnieniu od Warszawki, nikt tam nie nazywał nas chłopcami 
w kierpcach, ale być może na przeszkodzie stanęły jedynie problemy sło-
wotwórcze.
Początek działalności budowlanej Polaków w Uzbekistanie wiąże się oczy-

wiście z odtwarzaniem naszych cmentarzy z okresu przemarszu i postojów 
armii gen. Andersa. Późniejsze dokonania były już typowymi realizacjami 
z zakresu budownictwa. Ostatnie trzy obiekty wybudowane w tym kra-
ju przez (głównie) sądeczan to hotele w: Samarkandzie, Bucharze i Szah-
risabz.
„Konsulem” sądeczan w Azji Środkowej jest Paweł Cieślicki, prowadzący 

tam już od wielu lat działalność gospodarczą.

Samarkanda

Buchara

Szahrisabz

Paweł Cieślicki (BUDMEX) z prawej i Henryk Janusz (HEJAN) 
w Czimgan 3500 m n.p.m.  



Z sądeckiego punktu widzenia, rozkoszowanie się pejzażem pustynnym ma niewiele wspólnego z przyjemnością ale za to góry …



W samym Tadżykistanie około 93% terytorium to góry a i Uzbekistan jest pod tym względem nieźle wyposażony.



Idąc tropem większości kanałów telewizyjnych, nie sposób nie wspomnieć 
o kulinariach. Oczywiście, wychylenie się z jadłospisem poza menu najlep-
szych restauracji skutkuje niezawodnie tzw. chorobą kurczaka, wymuszającą 
zwiedzanie jedynie tego, co znajduje się w niedalekiej odległości od toalety. 
I nie pomaga „odkażanie się”, mimo że flaszka jakiejś „karbidówy” kosztuje 
mniej niż półlitrowe piwo, lecz to z kolei grozi rozwojem całkiem innej 
choroby. Przed każdym wylotem do Uzbekistanu próbowaliśmy doposażyć 
się w antidotum na dolegliwości żołądkowe, 

Dłuższy pobyt odkrywa jednak przed nami nieznane, lecz bardzo ciekawe 
rejony smakowe. 

ale skutek był krótkotrwały i często nieprzewidywalny.

Okęcie

W lokalu na szurpie.

prawdopodobnie Kalon Minaret



Nie sposób nie zacząć kulinarnego tematu od pieczywa, którego używa się tu do wszystkiego (nawet do arbuza). Jest ono bardzo smaczne, a nazywa się 
oczywiście liepioszka.    



Sprzedaż artykułów spożywczych odbywa się nie tylko w sklepach, ale 
przede wszystkim na bazarach i w przydrożnych hurtowniach.



Czymś na kształt hamburgera jest somsa – najlepsza w wersji „na gorąco”. 

somsa na zakaz

Picie herbaty jest swoistego rodzaju obrzędem. Pije się ją przy każdej oka-
zji i bez okazji. Ceremoniał nakazuje chwilę namysłu przed powzięciem 
decyzji co do rodzaju herbaty, ale wybór jest dosyć skromny: zielonyj libo 
cziornyj czaj, choć ostatnio w „nowoczesnych lokalach” podają już po pro-
stu zaparzonego Liptona w czajniku, od razu z cytryną i cukrem. Tradycyj-
nie przyrządzana herbata ma jednak swój niezaprzeczalny smak. Do dzisiaj 
pamiętam kacziestwiennyj czaj, którym poczęstował mnie Rashid w Bucha-
rze – już sam zapach naprowadzał bezbłędnie. Działanie herbaty jest nie do 
przecenienia, piliśmy ją nawet w upalne wieczory, grając w tenisa z buchar-
skimi liubitielami. Znaczenie picia herbaty wykracza daleko poza granice 
naszego pojmowania picia. Pewnego dnia Sobir powiedział mi, że dzień 
wcześniej był na przyjęciu, gdzie wszyscy mnogo pili, a na moje pytanie, co 
pili, ze zdziwieniem odpowiedział: czaj że – zielonyj i cziornyj.    

Sztandarową  potrawą jest plov, składający się podobno z tego, co najlepsze, 
ale miejscowi preferują wszystko, co zawiera dużo mięsa: baraninka w każdej 
postaci, tabaka (kurczak smażony w gofrze), dżiz (chuda wołowina), no 
i oczywiście wszechobecny szaszlik (ze wszystkiego, co szybko nie ucieka).



Bohaterem narodowym Uzbekistanu, po zakończeniu kariery przez Leni-
na, jest Amir Temur – znany u nas jako Tamerlan.
Człowiek ten był z natury cokolwiek krwawy, a – jak głosi legenda – jego 

ulubionym żarcikiem podczas wizyty gości w jego siedzibie w Szahrisabz 
było rzucanie z jednej z wież chusteczki, za którą natychmiast skakał któryś 
z „przybocznych”, aby przynieść ją z powrotem. Nikt jednak nie pamięta, 
aby komuś udało się wrócić, gdyż wieże mają po 50 m wysokości. Ale 
wszystko to nic w porównaniu z ulubionym przez niego usypywaniem ko-
pców z tysięcy czaszek wyrżniętych przeciwników. Ot, taki charakterek.  



Główną atrakcją turystyczną w Uzbekistanie są miasta: Buchara i Khiva 
– mające ponad 2500 lat, a także Samarkanda – licząca ponad 2750 lat. 
Oczywiście tamtejsze zabytki architektoniczne nie mają aż tylu lat, jednak 
przyjeżdża tu prawie cały świat, aby je fotografować.

Niektóre obiekty Samarkandy są tak charakterystyczne, że wystarczy je 
naszkicować kilkoma kreskami, aby były bezbłędnie rozpoznawalne.



Taszkient

Samarkanda   

Buchara

Khiva

Wieczorami organizowane są dla turystów różnego rodzaju imprezy folklorystyczno-rozrywkowe, mające na celu ich odprężenie, a zwłaszcza „odpieniężenie”.   



Najtwardsi mogą zakosztować kąpieli w gorącym piasku, który znajduje 
się w pobliżu Qora’kol – tuż przy granicy z Turkmenistanem. Piasek ten 
w lipcu rozgrzewa się do temperatury 85-95oC,  a kąpiel polega na tym, że 
„steward” wykopuje w nim podłużny dołek, w którym trzeba się położyć 
zupełnie nago, a następnie – używając sporej szufli – przysypuje się całe cia-
ło tak, że wystaje tylko głowa. Pierwsze kilkanaście sekund dla tych, którzy 
wytrzymali sam proces przysypywania, jest swego rodzaju próbą ognia. Po-
dobno w tak krótkim czasie ciało jest w stanie pozbyć się przez skórę około 
4-5 litrów wody, co tworzy swoistą warstwę izolacyjną. Kolejne kilkanaście 

minut znieść jest już łatwiej, choć trudno pozbyć się obawy, czy najwrażliwsze 
części organizmu powrócą kiedykolwiek do pełnej sprawności. Choć po ta-
kim seansie niełatwo jest dojść do jurty o własnych siłach, to po mniej więcej 
dwóch godzinach wypoczynku i nawadniania się herbatą procedura zostaje 
powtórzona. Po ponownym odpoczynku, połączonym z piciem dużej ilości 
herbaty, trzeba się dać zakopać w mieszaninie soli i solanki, które pozostały 
po słonym jeziorze. Temperatury są już jednak niższe, co przyjmowane jest 
z ulgą. Po tak mile spędzonym dniu samopoczucie poprawia się, a popsuć je 
może jedynie perspektywa… kolejnej kąpieli w gorącym piachu.

Efekt „finalny”



Ta wesoła ferajna to goście weselni

natomiast ten pluton to - wbrew pozorom - nie partyzantka tylko zbiórka 
pogrzebowa.

Oczywiście, przysługuje w tym przypadku – podobnie jak i u nas – opis 
zdarzeń na tabliczce.

cziapan - podstawowa forma jesionki

oraz ich obserwatorzy



A ludzie – jak to ludzie. Na całym świecie jest podobnie. Genetycznie uzdolnionych „handlowców” trzeba się wystrzegać jak ognia, bo są w stanie oszukać 
na wszystkim. Ogólnie jednak autochtoni są życzliwi Polakom. Wielu wspomina swoją karierę militarną w Polsce, a jeszcze więcej duży stadion w Warsza-
wie, gdzie woziło się od nich karakuły. 

przy herbacie



salaam aleikum

przygotowania do modlitwy

Nieco kłopotliwe jest przystosowanie się do coraz bardziej dziwnych już 
dla nas obowiązków wynikających z naszego innostraństwa, czyli zagra-
nicznego pochodzenia. Co prawda dalej popularne jest radzieckie raczej 
twierdzenie, że kurica nie ptica a Polsza nie zagranica, jednak nie doty-
czy to urzędów. A zatem, po przekroczeniu granicy trzeba się pilnować, 
żeby czegoś nie pominąć w deklaracji celnej (zwłaszcza wwożonej waluty) 
i jej kopii nie zgubić aż do czasu wyjazdu. Trzeba pamiętać o obowiązku 
meldunkowym i różnych innych „obowiązkach”, które służą różnej ma-
ści funkcjonariuszom w uniformach do „krojenia” swoich nieświadomych 
ofiar. Za wszystko może być naliczony sztraf i to metodą raczej swobodną. 
Nawet jednodniowe opóźnienie w propiskie czyli w obowiązku meldunko-
wym to oczywiste naruszenie, które karane jest w stosunku do inostrańców 
sztrafem w wysokości 50–150 minimalnych poborów w Uzbekistanie co 
daje kwoty w granicach 1100-3300 dolarów.  Na drogach władzę sprawują 
gaiszniki, którzy kontrolują wszystko, co się po nich porusza, a zwłaszcza, 
w jakim celu się to robi i co przewozi. Możliwości sztrafu są po prostu 
nieograniczone. W celu dokładnej kontroli ruchu drogowego na drogach 
głównych są gęsto rozsiane posterunki z barierami i systemem pofałdo-
wań drogi, który zmusza do zatrzymania się. W Uzbekistanie, na odcinku 
300 km pomiędzy budową w Bucharze a Szahrisabz, posterunków takich 
było siedem i każdy miał jakąś sprawę przy każdym przejeździe – w drodze 
powrotnej również. Osobną gałęzią „omłotów” kierowców jest nagminne 
stosowanie we wszystkich krajach Azji Środkowej radarów ręcznych, połą-
czone z nadinterpretacją ich wskazań. Na nasze opowieści o fotoradarach 
używanych w Polsce reakcja zawsze była identyczna – „czeka ich śmierć 
głodowa”. Nasz grzeczno-humorystyczny stosunek do problemu znacznie 
łagodził wiele sytuacji, ale systematyczne odchudzanie portfela było nie-
uchronne. Śmieszne skojarzenia budziły rozmowy na temat pukania przed 
wejściem do drzwi, jako że pukanie w rosyjskim języku oznacza  tzw. pusz-
czanie wiatrów.
Generalnie jednak przy nieco dłuższym pobycie można się z nimi zaprzy-

jaźnić – niezależnie od jakichkolwiek różnic językowych



tym bardziej, że w każdej religii znajdą się jakieś aniołki.

„Nasz” kościół, remontowany był w latach 1994-1997 albowiem władza 
radziecka uczyniła zeń jakąś formę magazynową i dopiero powstanie Pań-
stwa Uzbekistan, pozwoliło na powrót do pierwotnego przeznaczenia. Pi-
szę nasz, albowiem kościół katolicki w Taszkiencie, obsługiwany jest przez 
biskupa i księży z Polski. W pobliżu kościoła stoi pomnik gen. Andersa.  
Zarówno pomnik jak i wszystkie liczne cmentarze z okresu postoju wojsk 
gen. Andersa, są pielęgnowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, której organem wykonawczym jest od wielu lat firma BUDMEX 
z Barcic pod przewodnictwem Pawła Cieślickiego.



Miejscowi chętni są do wszelakiej pomocy pod warunkiem zanęcenia ich 
– ustaloną oczywiście z góry (nawet w przypadku taxi) – zapłatą i stosow-
nym awansem, czyli zaliczką. Z Pendżykentu  (Tadżykistan) prowadzi for-
ma bitej, kamienistej drogi w kierunku Shing, a dalej – w kierunku 
Ow Kol, czyli Siedmiu Jezior. Szlak ten jest już wysoko w górach i możliwa 
jest tam jazda jedynie samochodem terenowym – co zrozumiałem trochę 
za późno.

Efekt mojej wycieczki był taki, że urwałem prawy wahacz i jedno z kółek 
jechało sobie niezależnie od reszty samochodu. Był już wieczór i pustko-
wie totalne. Niewielkie też były szanse, że jeśli ktoś się pojawi, to akurat 
będzie władał językiem rosyjskim. Po pewnym jednak czasie usłyszałem od-
głos zbliżającego się samochodu. Zatrzymałem go i okazało się, że miałem 
szczęście. Z auta wysiadł Alik, który mówił po rosyjsku, gdyż często wystę-
pował gościnnie w Moskwie – piekąc tam liepioszki. Kontakt ten rozwijał 



się sympatycznie, zwłaszcza od momentu, kiedy zapytałem, czy da się we-
zwać jakąś pomoc drogową. Oczywiście, teoretycznie można by próbować, 
ale najbliższa znana mogła być co najwyżej w Moskwie, czyli ok. 3500 km 
od nas. Ponieważ zaczęło się już ściemniać, Alik zaprosił mnie do domu ro-
dzinnego na nocleg. Po zabezpieczeniu samochodu przed „wyparowaniem”, 
zaczęliśmy wspinaczkę samochodową do miejsca wypoczynku nocnego. 
A było to miejsce oddalone o 50 km i to cały czas w górę – Alik mieszka 
na wysokości ponad 3000 m n.p.m. Po drodze próbował mnie uspokoić, że 
mają we wsi prąd (ale włączają im tylko w godzinach 18oo- 20oo, a napięcie 
jest tak niskie, że żarzą się jedynie żarówki i nawet radio nie gra), zaś woda 
jest bieżąca, ponieważ kobiety noszą ją z rzeki. Okazało się, że sygnał dla 
telefonu komórkowego był bezbłędny – wot nowoczesność. 

Podczas drogi powrotnej mogłem dopiero docenić piękno krajobra-
zu i przy tym nikłość dróżki, po której mknęliśmy w dół. W Pendży-
kencie próbowaliśmy znaleźć mechanika, który podjąłby się chociaż 
ocenić wielkość szkód, ale nie było chętnych. Dopiero ostatnia próba 
dała wynik pozytywny, choć trzeba przyznać, że po długich namowach 
i z ostrzeżeniem, że budet dorogo. Dorogo oznaczało 80 $ i trochę mu-
siałem poudawać, że cena jest tragiczna – dla fasonu i ostrożności pro-
cesowej. Po dobiciu targu mechanik krzyknął do swojego pomocnika: 
frontowyj ekwipaż, co oznaczało załadunek całego wyposażenia warszta-
tu, po czym pomknęliśmy Ładą Niva na miejsce zdarzenia. Mechanik 
reprezentował prawie rajdowy styl jazdy, ale przy każdej konfliktowej 
sytuacji na drodze pokazywał na „tamtego” i powtarzał: priczina awarii 
– dołbojeb za ruloj, co w przekładzie bardziej literackim oznacza, że 
przyczyną wypadku jest kretyn za kierownicą. Przy pomocy różnych 
pomysłów racjonalizatorskich udało się zdemontować wahacz i wróci-
liśmy do Pendżykentu. Oczywiście kupienie takiego wahacza oznacza-
łoby cud, więc po zwiedzeniu wszystkich możliwych melin zarządziłem 
poszukiwanie spawacza. W grę wchodził – według miejscowych opinii 
– tylko jeden, więc wydawało mi się, że zadanie trochę się uprości-
ło. Byłem w błędzie, ponieważ spawacz, który spawał wyłącznie elek-
trycznie, zaczął się bronić przed tym zadaniem na wszystkie możliwe 
sposoby. Odpuścił dopiero wtedy, gdy zacząłem mu tłumaczyć, w jaki 
sposób ja bym spawał, gdyby mi pozwolił... – nie pozwolił. Zachowa-
nie chociaż przybliżonych kątów podczas spawania nadzorował mecha-
nik. Na koniec zażartowałem, że wahacz będzie jak nowy i tu odezwa-
ła się duma spawacza – powiedział, że będzie lepszy niż nowy. I tak 
z pospawanym wahaczem wróciliśmy w góry, aby obalać kolejne mity 
na temat serwisów fabrycznych. Doświadczyłem tam sytuacji, która 
możliwa była w Polsce jeszcze ze 30 lat temu, ale nie dzisiaj. Łańcuszek 
fachowców był w stanie zastąpić w pełni wyposażony serwis Mercedesa 
i to bez uciekania się do przypuszczeń terminów na kiedy mogą nam 
przysłać zapczasti. 



U tego kowala w Bucharze gościł w swoim czasie Prezydent Kwaśniewski, 
co uczciliśmy stosownie wspólnie z owym kowalem (Pan Prezydent nie 
uczestniczył).

z blachy



Okres zbioru bawełny to czas wytężonego wysiłku całego społeczeństwa, 
które prawie w czynie społecznym musi się udać na pola z uprawami baweł-
ny i oswobodzić matkę naturę z dobra narodowego. Ponieważ przez około 
dwa tygodnie śpi się w szkołach lub gdzie popadnie, należy wziąć ze sobą 
niezbędny ekwipunek.

Zagadnienie transportu w Uzbekistanie jest rozwiązywane w sposób rów-
nie pomysłowy co zaradny. Nigdy wcześniej nie przyszło nam do głowy, że 
na dachu Wołgi można przewozić stal konstrukcyjną, na dachu Moskwicza 
np. komplet meblowy a na połączeniu motocykla z przyczepką – 6-cio me-
trowe rury stalowe. Cięższe masziny przewożą tarcicę budowlaną oraz inne 
materiały masowe.

wyjazd z Buchary na zbiór bawełny



Zdarzają się jednakże również rarytasy.



Na zakupy jeździ się na różne sposoby.

Jednakże – jak to się potocznie mówi: drużba drużboj a służba służboj. 
Zasada ta obowiązywała również na trasach – chwila nieuwagi i miejscowi 
wyprzedzali nas bez skrupułów.



Na osiołkach jeździ się oczywiście też na oklep lub reklamuje się melona, 
który zwany jest tam dynią.



Ruch uliczny bywa czasem nieco egzotyczny dla nas a czasem nawet lewostronny.



Na konisiu można się „pokazać” również w Taszkiencie.



Część produkcji rzemieślniczej można zaliczać do rękodzieła artystyczne-
go i chętnie kupowana jest przez rzesze turystów odwiedzających Uzbeki-
stan w okresie sezonu turystycznego czyli od marca do listopada - z wy-
łączeniem części wakacji albowiem temperatury wtedy nie są przyjazne 
organizmowi ludzkiemu. Można więc sobie kupić różne koziki i naczynia 
oraz kieliszki ... i złom.

Można też sobie uszyć coś „na poczekaniu”



Przy tak mocnym promieniowaniu słonecznym, bardzo ważnym elemen-
tem ubioru jest nakrycie głowy. Chłopy używają tubitiejki ale za to ochrona 
damskich główek jest wykwintna i nierzadko szamerowana jakimś złotem.



choć zdarzają się oczywiście wyjątki.

Innym zagadnieniem są sposoby ochrony oczu poprzez używanie okula-
rów słonecznych na różne sposoby.



Zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne z poziomu planowania wyprawy 
turystycznej do Azji Środkowej. 
Z pewnością należy do nich Photo Art Galery i Teatr Lalek w Bucharze.

Pewnego razu, wchodząc do bucharskiego Arku, usłyszałem „Poloneza” 
Ogińskiego granego na skrzypcach. Pomyślałem, że to jakiś pasjonat pusz-
cza sobie w radiu tak egzotyczne jak na region kawałki. Okazało się jednak, 
że to profesor konserwatorium taszkienckiego zaiwania na czymś skrzypco-
podobnym, promując nagraną przez siebie płytę.



Dla turystów w Bucharze życie wieczorne koncentruje się wokół sadzawki Khan Khauz z betonowymi wielbłądami oraz drzewem o bardzo sędziwym wieku.



Wiele różnych upiększeń pozostaje pod wpływem nurtów 
artystycznych, trudno przez nas przyswajalnych



ale na szczęście trafiają się prawdziwe perełki



Trzeba było zachować dużo trzeźwości spojrzenia, aby nie kupić tzw. „kota 
w worku”.

Co prawda istniała możliwość 
zamiany np. okrycia głowy wraz 
z nią samą,

ale wszystko pod fachową obserwacją swiekrowki, czyli teściowej lub nawet 
dwóch.



Wszystkie przeciwności losu udaje się przetrwać mając swoje groupies

nasze groupies 2

nasze groupies 1



Zewnętrzne formy architektoniczne są czasem zadziwiające

jednakże najciekawsze rozwiązania są zawsze ukryte na wewnętrznych podwórkach



a na imprezach towarzyskich obowiązuje rozdzielność według płci,

Miejscowi mają skłonności do biesiadnictwa (co zresztą łatwo się udziela)



ale podczas realizacji budownictwa „małokubaturowego”, zasada ta już nie obowiązuje.

Nie jestem pewien czy to nasz przykład tak podziałał ale inwestorzy z Buchary również zaczęli się brać za jakieś remonty.



Wydaje się, że uniwersalne propozycje red. Chajzera, dotyczące wyboru jednej spośród trzech bramek, obowiązują również w tej części świata.



Na wycieczki udawali się zarówno miejscowi cywile,

miejscowa starszyzna, miejscowi starzy i młodzi,

miejscowi w uniformach,



jak i my – miejscowi Sądeczanie.

Na wycieczki w te rejony udawał się już w drugiej połowie XIX wieku 
Leon Barszczewski – oficer pododdziału topograficznego armii carskiej. Do 
Azji Środkowej, a głównie do Emiratu Buchary oraz Samarkandy, wysłany 
został w celu zbadania terenów i wytyczenia nowych dróg. Zainteresowania 
młodego oficera znacznie jednak przekraczały poziom militarnego punktu 
widzenia i zbiory Barszczewskiego stały się zalążkiem muzeum samarkandz-
kiego. Uczestniczył w 23 wyprawach w głąb Azji Środkowej. Choć okres 
lat 70. i 80. XIX wieku był dopiero początkiem dziejów fotografii, Leon 
Barszczewski dokumentował na światłoczułych materiałach zarówno archi-
tekturę, pejzaż, jak i ludzi. Nie było to łatwe ani od strony logistycznej, 

ani technicznej. Ówczesne aparaty fotograficzne ważyły wiele kilogramów, 
a materiałem światłoczułym były płytki szklane z naniesioną emulsją. 
Upływ czasu okazał się łaskawym dla zabytków architektonicznych, które 

dzisiaj fotografowane są przez rzesze turystów zupełnie innym sprzętem fo-
tograficznym. Łaskawość ta wynika z przyczyn bardzo praktycznych, gdyż 
turystyka w Uzbekistanie jest dochodową dziedziną gospodarki, która przy-
nosi fundusze na renowację „powodów” tych turystycznych wizyt. A z Leo-
nem Barszczewskim łączy mnie – co najmniej – przynależność do korpusu 
oficerskiego, choć na szczęście w moim przypadku nie w armii carskiej i nie 
do końca z własnej woli.



Registan

Sher Dor Medrese



Sher Dor - wewnątrz

Ulugbek Medrese



Tila Kori Medrese

Shohi Zinda



Bibi Honum

Hazrat-Hizir



Czasem trzeba było się spieszyć z naciśnięciem migawki albowiem modele 
byli wyjątkowo energiczni,

albo żeby nadążyć za przyjmowaniem zamówień,

albo promocja kończyła się szybko,



W opisie sądeckiego spojrzenia na ten trochę inny od naszego kawałek 
świata, zastosowałem wiele skrótów i uproszczeń, ale powracam tam zawsze 
z prawdziwą przyjemnością. Najdokładniej udało się poznać Uzbekistan ale 
owe wycieczki pozwoliły na odwiedzanie również Tadżykistanu, Kirgistanu 
i Turkmenistanu. Część z pamiątek fotograficznych zawarta jest na dalszych 
stronach.

      Henryk Janusz

ale fotografowałem, nie oszczędzając ani się ani spodni.











w Bucharze



 prawdziwek z Szahrisabz



Buchara - Kalan Minaret



Samarkanda - Hazrat Hizir



chwila zadumy



Samarkanda - Sher Dor











Buchara - letni pałac emira



Taszkient







Ulugbek Medrese (fragment)









Sher Dor (fragment)



Sher Dor (wewnątrz - fragment)



sklepienie



inne sklepienie



Khiva - Medressa





Samarkanda



Tadżykistan



Shohi Zinda w Samarkandzie



Shohi Zinda











roboty ręczne



Hudżand (Tadżykistan) - czytelnia



Samarkanda-Registan





sufit



Kaszkadarinskij pierewał



 wymiana doświadczeń



strojnisie



Samarkanda





Sher Dor (fragment)



Sher Dor (fragment)





Samarkanda - Mauzoleum Shohi Zinda



Samarkanda - Mauzoleum Shohi Zinda



Shohi Zinda (fragment)



Samarkanda - Gur Amir Mauzoleum







Shohi Zinda



Buchara - Chor Minor bez jednej



Buchara - Chor Minor



Samarkanda Shohi Zinda



Samarkanda Shohi Zinda



Samarkanda - Sher dor







Samarkanda



w Samarkandzie mieście głównem



na zakupach



woźnica firmowy Hondy



 na dwupasmówce



cerkiew w Taszkiencie



dach muzeum Amira Temura



nad ranem



nad ranem



Tadżykistan



Tadżykistan



kopalnia złota (Tadżykistan)



Tadżykistan



Buchara - Kalon Mosque

Buchara - Kalon Mosque



Buchara



Buchara - Kalon kompleks



wieczór w Bucharze











Kalon



Buchara - Lab-i Hauz



Buchara



by night



Mir-i Arab



w Bucharze



Buchara





Buchara



Mir-i Arab Medrese



Buchara



Buchara - Ark (fragm.)



Buchara - Chor MinorBuchara-Ark



Buchara - Hoya Zayniddin Mosque



 Buchara - letnia rezydencja emira



 Buchara - letnia rezydencja emira



Buchara



Mauzoleum Ismoil Somonly



Buchara panorama



Buchara panorama



hazardziści



omówienie dnia



złączeni w wierze



... miałem sen



papużki nierozłączki



rzadka zabudowa



prawie 3000 lat



Kalon Medrese - Buchara



labirynt



inny labirynt



boulangerie



boucherie



cudeńka różne



kupują, nie kupują..



modnisie z Pendżykentu



emir kaloszy



baca kirgizki



baca tadżycki



wieczór w Bucharze



wieczór w Bucharze



Buchara



Buchara



Buchara



Samarkanda



Khiva



Khiva



Islom Hoja Minaret - Khiva



Kalta Minaret - Khiva



Khiva

Khiva



Ulugbek Medrese - Samarkanda



Khiva





Khiva - Mauzoleum



młodzi dżygicipozdrowienia



Szahrisabz



Samarkanda - Shohi Zinda Mauzoleum



Tadżykistan



Tadżykistan



Tadżykistan - pralnia



Tadżykistan - wodociąg



Tadżykistan - Pendżykent



Tadżykistan - Pendżykent



prawie kapelusz



postój na Registanie



Buchara



dorodna młodzież



dżygici na wycieczce





jak u nas



system nawadniania



Szahrisabz - transport pod parą



Szahrisabz - baza transportowa



chwila skupienia (nie wszystkich)



i po skupieniu





lans







riebiata z Szahrisabz



rebiata z Szahrisabz



rebiata z Szahrisabz



rebiata z Szahrisabz



riebiata z Szahrisabz



rebiata z Szahrisabz



na szczęście ...



wizja



Khiva



Khiva - Kalta



Khiva



Khiva



Kirgizja



Turkmenistan



Turkmenistan



Turkmenistan







wymiana spojrzeń 



murcek



Kirgizja - slalom



zbiór bawełny



Turkmenabad

Pendżykent



ruch mieszany



Taszkient - elewacja



Taszkient



Kirgizja - Osz



Taszkient



Taszkient



Samarkanda - Gur Amir Tadżykistan - Hudżand



makaron czterojajeczny?



nu zajac, pogodi !!!



wymuszanie pierszeństwa 



gdzie ta trawa



wypad na arbuzy



czytanie Koranu



konstrukcja stropu



widok z Kalon Minaret



Buchara - Ark





podejrzliwa



ruch pieszy



koń by się uśmiał - i rzeczywiście ...



Buchara Liab-i Hauz



A dla tych co się tam wybierają szczypta informacji: podstawowa jednostka rozliczeniowa w Uzbekistanie - zwana sztuką,

możliwość rezerwacji miejsc noclegowych pod adresem: www.rezerwuje.pl






