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Himalaje 



Mount Everest (po lewej stronie pod chmurkami), Ama Dablam (szczyt po prawej stronie). 
Nepal 2001. 
Fot. Dnor, CC by-sa 3.0 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Nepal_Mount_Everest_And_Ama_dabla
m.jpg 



Ściana północna Mount Everest, widok z drogi do bazy, Tybet 2006.  
Fot. Luca Galuzzi, CC by-sa 3.0 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Nepal_Mount_Everest_And_Ama_dabla
m.jpg 



Tenzing Norgay i Edmund Hillary na Mount Everest, 29 maja 1953  
Fot. Jamling Tenzing Norgay, CC by-sa 3.0 
http://www.flickr.com/photos/sweggs/510701558/in/set-72157594272629273/ 



Everest Base Camp & 
Island Peak  
Fot. Mandala Travel (CC 
by-nd-nd) 
http://www.flickr.com/ph
otos/mandala_travel/720
2419576/ 



Everest Base Camp & 
Island Peak  
Fot. Mandala Travel (CC 
by-nd-nd) 
http://www.flickr.com/ph
otos/mandala_travel/720
2418968/ 



Tragarze z ludu Szerpa 
Fot. Jari  (CC by-nc-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/jarikir/152090181/ 



Wieś Tilje w pobliżu miasta Dharapani 
Fot. Jan Zalud (CC by-nc-sa 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/janzalud/4178029105/ 



Wieś Dhi i Surkhang, w Strefie Dhawalagiri  
Fot. Bob Witlox d (CC by-nc-sa 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/bobwitlox/1557781723/ 



Karawana mułów we wsi Ghandruk położonej na wysokości 6.500 ft, w zachodniej części 
Nepalu. Mieszka w niej ok. 5000 osób. Wielu z nich ma osły i muły służące im do 
transportu towarów. 
Fot. Phil Parsons (CC by-nc-sa 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/philcilcain/5300102915/ 



NA NIZINACH 



Wieś na szklaku z Pokhary  (miasto w centralnym Nepalu) do doliny rzeki Kali Gandaki.  
Kali Gandaki  – rzeka w Nepalu i Indiach, lewy dopływ Gangesu. Doliną Kali Gandaki 
prowadzą popularne trasy turystyczne.  
fot. Piotr Gaszyński  



Katmandu – stolica Nepalu 
fot. Ananta Bhadra Lamichhane (CC by 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/anantablamichhane/503598197/  



Słonie indyjskie. Dają się łatwo oswajać i dlatego wykorzystywane są w Nepalu jako zwierzęta 
robocze. Wykorzystywane są również w bardzo popularnym w Nepalu sporcie tj. polo na 
słoniach. Poruszają się bardzo sprawnie, niemal bezgłośnie i prawie nie pozostawiając śladów. 
Doskonale pływają i chętnie kąpią się w błotnistych sadzawkach. 
Na zdjęciu: słonie w Parku Narodowym Chitwan  (czyt. czitwan) wożą turystów.   
fot. Piotr Gaszyński  



Tarasowe pole ryżowe  w środkowym Nepalu. Ryż jest dpostawowym składnikiem 
napalskiegojedzenia, jada się go zarówno na śniadanie, ja i na obiad i na kolację. 
Najpopularniejsze danie Nepalczyków to Daal Bhat, czyli ryż (bhat) polewany jest sosem z 
soczewicy (daal) . 
fot. Piotr Gaszyński  



SZKOŁY  



Szkoła podstawowa w górskiej miejscowości Pirti w Nepalu, położonej ponad 40 km od 
najbliższej drogi jezdnej została utworzona w 1995 roku przez Hirana Magara - przewodnika 
himalajskiego a zarazem pierwszego mieszkańca Pirti, który po ukończeniu szkoły podstawowej w 
dystrykcie kontynuował naukę poza jego granicami - w Kathmandu. W szkole uczy się  obecnie 72 
dzieci w wieku  od 5 do 12 lat. W  Nepalu analfabeci stanowią 55 % dorosłej populacji.       
fot. Mariusz Dec 



Uczniowie publicznej szkoły podstawowej we wsi Kanakpur położonej na południowym 
wschodzie Nepalu, lipiec 2012 
Fot. Heather Webb/The Advocacy Project (CC by-nc-sa 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/advocacy_project/7697809712/ 



Lekcje w Shree Sanskrit School, Tandrang, Nepal, październik 2010. 
Fot. Andrew Purdam(CC by-nc-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/apurdam/5609142053 



Przedszkole przy Shree Sanskrit School, Tandrang, Nepal, październik 2010. 
Fot. Andrew Purdam (CC by-nc-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/apurdam/5609142053 



Putri, uczennica pierwszej klasy szkoły podstawowej w Senterum  uczy się w klasie razem z 
uczniami i uczennicami drugiej i trzeciej klasy. Zachodnie Borneo, Indonezja, maj 2010. 
Fot. Ramadian Bachtiar/CIFOR (CC by-nc-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/cifor/5594395080 



Szkoła podstawowej w Senterum. Zachodnie Borneo, Indonezja, maj 2010. 
Fot. Ramadian Bachtiar/CIFOR (CC by-nc-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/cifor/5593819429/ 



Szkoła podstawowa w Cape Coast, Ghana, sierpień 2006 
Fot. Luke and Kate Bosman (CC by-nc-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/lukebosman/217995795/ 



Szkoła podstawowa na wyspie trzcionowej w Puno, Peru, maj 2003 
Fot. Cotaro Tahara (CC by-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/cotaro70s/2422522211/ 



Szkoła podstawowa w Newells Academy, Ghana, czerwiec 2007 
Fot. 7 Nation Army's (CC by-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/moosil/2726133806/ 



Szkoła podstawowa w Gwatemali, październik 2006 
Fot. Barnaby Wasson (CC by-nd 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/barnabywasson/262019404/ 



Szkoła podstawowa w Mongolii, wrzesień 2007 
Fot. Siu-shan LEE (CC by-nc 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/smallhill/1417293847/ 
 



Dzień Nelsona Mandeli w szkole podstawowej  w Tanzanii, luty 2009 
Fot. Kim Tyo-Dickerson (CC by-nc 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/76282222@N00/3337738430/ 



Szkoła podstawowa w Algierze, Algieria, styczeń 2009 
Fot. Magharebia (CC by-nc 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/magharebia/5781840579/ 





Na ulicach Katmandu. Młodzi Nepalczycy noszą ubrania w zachodnim stylu czyli jeansy, bluzki 
czy koszulkach. Większość mężczyzn w różnym wieku też ubiera się często po europejsku. 
Starsze kobiety zazwyczaj noszą sari, czyli ubiór składający się z długiego na ok. 5 m materiału, 
którym kobiety owijają się, ale tkanina jest układana w taki sposób, że wygląda na sukienkę.  
fot. Piotr Gaszyński  



Na czole, pomiędzy 
brwiami, wielu wyznawców 
hinduizmu (ale głownie 
kobiet) widać  namalowaną  
kropkę. Jest to bindi zwane 
też tika. Maluj e się ją w 
miejscu trzeciego oka. 
Tika  chroni przed utratą 
energii i daje siłę, chroni 
przed demonami i 
nieszczęściem. Jest 
rodzajem 
błogosławieństwa. 
Na zdjęciu widać proszek  
tika do robienia kropek na 
czole.  
fot. Piotr Gaszyński  



Flagi modlitewne  - ich historia sięga 10.000 lat wstecz. Wówczas to uzdrowiciele używali 
odpowiednio ułożonych kolorowych tkanin do przywracania zdrowia pacjentom. Układ kolorów 
od tysięcy lat jest ten sam. Symbolizują one żywioły, które budują nasze ciało i ducha. Kolory 
symbolizują: żółty – ziemię, zielony – wodę, czerwony – ogień, biały – powietrze, wiatr, chmury, 
niebieski – przestrzeń. W celu uzdrowienia należy otoczyć chorego sznurem flag. Jednak Ich 
główną funkcją flag jest uświęcenie przestrzeni, w której wiszą. 
fot. Piotr Gaszyński  



Wielka Stupa Boudhanath jest jedną z głównych świątyń buddyjskich w Katmandu. 
Pochodzi z XVI wieku, dominuje w krajobrazie Katmandu i jest jedną z największych na 
świecie. Jedną z jej z cech charakterystycznych są wszystkowidzące oczy namalowane na jej 
czterech ścianach. 
fot. Piotr Gaszyński  



Riksze na ulicach Kathmandu.  
fot. Piotr Gaszyński  



Sztuka Newarów: pomnik 
w Bhaktapur 
Fot. Alemaugil 
http://it.wikipedia.org/wik
i/File:Bakhtapur1.JPG 



Girlandy z kwiatów na Durbar Square w Kathmandu. Takie girlandy są wieszane na 
rzeźbach bogów – jako ofiara dla nich, ale również obdarowuje się nimi gości, ozdabia się 
nimi podczas świąt domy oraz zwierzęta. 
Fot. Cheryl Marland (CC by 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/lavenderstreak/3016549036/in/faves-34197727@N07/ 



Sztuka Newarów – rezydencja bogini Kumari,  Durbar Square, Kathmandu . Kumari  Dewi to 
nepalska żyjąca bogini (dewi). Słowo "kumari" w języku nepali znaczy "dziewica". Kumari to 
dziewczynka, która nie weszła jeszcze w okres dojrzewania, pochodząca z nepalskiego ludu 
Newarów, specjalnie wybrana i uznawana za inkarnację bogini Taledźu. Kumari jest czczona przez 
nepalskich hinduistów i część buddystów. 
Fot. Cheryl Marland (CC by 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/lavenderstreak/3016549036/in/faves-34197727@N07/ 



Bóg Śiwa  - jego imię znaczy łaskawy, jeden z najistotniejszych bogów w hinduizmie. 
Kathmandu, Nepal. 
Fot. Cheryl Marland (CC by 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/lavenderstreak/3016514810/  



Bóg Śiwa 
Fot. Wojtek Ogrodowczyk 
(CC by-nc 2.0) 
http://www.flickr.com/ph
otos/sharnik/2220370831
/ 



Lama trzyma w ręku dzwonek "dordże" (wadżra) jego świątobliwości Dagchena Rinpocze, 
niszcząc hewadżra-mandalę. Zbliżenie na mandalę z kolorowego piasku, klasztor Tharlam 
buddyzmu tybetańskiego, Katmandu, Nepal 
Fot. Wonderlane (CC by 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/wonderlane/4333755459/ 



Bóg Sziwa 
Fot. Wonderlane (CC by 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/wonderlane/2083789054/ 



Niszczenie mandali - zmiatanie świętego piasku z mandali, klasztor Tharlam, Boudha, 
Katmandu, Nepal 
Fot. Wonderlane (CC by 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/wonderlane/2083871590/ 


