India Expedition
Mniej więcej pół wieku dzieli czasy Sulejmana Wspaniałego i cudnej urody jego żony Roksolany,
znanej z serialu „Wspaniałe Stulecie” jako Hürrem od wydarzenia, które zadecydowało o „nowym
otwarciu” w gospodarczych i politycznych relacjach Europy z krajami Dalekiego Wschodu. Odkąd
Turcy zdobyli Konstantynopol w 1453 roku, zagradzając europejskim statkom handlowym drogę do
Indii i Chin, skąd sprowadzano przyprawy, jedwab, ryż i wiele innych towarów, na Starym
Kontynencie rozpoczęła się era wypraw żeglarskich, których celem było odnalezienie innej drogi do
Indii, z pominięciem ziem zajętych przez tureckich wyznawców Allacha.
Dziś śladem dawnych podróżników wyruszają do Indii Jakub Przywara i Mateusz Jaśkiewicz ze
Stowarzyszenia „Historia Koluszek”. – Chcemy zwiedzić terytoria na pograniczu IndyjskoPakistańskim a także część zachodniego wybrzeża Indii, a głównym celem naszej wyprawy jest
Ladakh i Kaszmir, zwane Dachem Indii lub Małym Tybetem – mówią Jakub Przywara i Mateusz
Jaśkiewicz.
Podróżnicy zamierzają przejechać także przez najwyżej położoną na świecie drogę i dotrzeć do
granic Chin. – Ogółem, miejsca, które planujemy odwiedzić, to : Shimla – Manali – Leh – Najwyższa
droga świata Khardung La 5359 n.p.m – jezioro Pangong Tso – Bikaner – świątynia szczurów w
Deshnok – Amritsar – przejście graniczne z Pakistanem – Bombaj – Valivade (polskie osiedle
Sybiraków) – Goa- powiedzieli nam panowie Jakub i Mateusz. Jednym z ich przystanków będzie port i
miasto, gdzie w 1498 roku dotarł znany podróżnik Vasco da Gama, odkrywając nową drogę do Indii.
Miasto Vasco da Gama nazwę zawdzięcza swojemu Odkrywcy. Do tego miejsca koluszkowscy
podróżnicy udadzą się prosto z Bombaju, gdzie, wśród wielu zabytków znajduje się także cmentarz.
– Jest tam pochowany Konsul Generalny RP z okresu międzywojennego i II wojny światowej,
Eugeniusz Banasiński i jego żona Kira – powiedział Jakub, a Mateusz uzupełnił: „Odwiedzimy też
słynną restaurację reżyserów, w której twórcy filmowi wybierają sobie aktorów”. Indie są krajem
produkującym około 1000 filmów rocznie, co daje im pierwsze pod tym względem miejsce na
świecie.
Podczas całej wyprawy, podróżnicy zobaczą nie tylko miejsca związane z wielokulturowością Indii i
ich religijną panoramą (hinduizm, buddyzm, islam, chrześcijaństwo), lecz zamierzają wszędzie tam,
gdzie będą, promować Koluszki. Z możliwie każdego miejsca do naszej redakcji będą napływały
bieżące informacje z dalekich Indii. Można powiedzieć, że TwK po raz pierwszy będzie miało swoich
korespondentów z Dalekiego Wschodu. – Mamy ze sobą koszulki z logo Koluszek, miśki i wiele
innych gadżetów związanych tematycznie z naszym miastem. Chcemy pozostawić tam jak najwięcej
śladu naszej miejscowości – powiedział Jakub Przywara. Podróżnicy chcą spotkać się z burmistrzem
jednego z Indyjskich miast.
Co sprawiło, że postanowili zwiedzić tamten region świata? Mateusz Jaśkiewicz, który w Indiach nie
będzie po raz pierwszy mówi, ze będąc tam, można przenieść się w zupełnie inny świat i w inną
epokę. – To kraj bardzo przyjaźnie nastawionych ludzi, gdzie wzajemnymi relacjami nie rządzi
jeszcze pieniądz. Nie jest tak, że jak nie masz pieniędzy, to ci nikt nie pomoże. Hindusi dzielą się z
tobą wszystkim, co mają. Ale my też zamierzamy podzielić się naszymi darami. Jednym z nich będzie
miód z pasieki pana Sławomira Sokołowskiego – mówią Mateusz i Jakub. Na koniec przypomnijmy o
akcji promującej Koluszki i nasz region. Jakub Przywara i Mateusz Jaśkiewicz będą reklamować

naszą Małą Ojczyznę w Indiach i u podnóży Himalajów i wysyłać nam na bieżąco relacje z wyprawy.
O tym, co zobaczą będziemy mogli przeczytać zarówno w wydaniach „Tygodnia w Koluszkach”, lecz
także na stronach internetowych Gminy Koluszki a także na fabebookowym profilu Gminy Koluszki.

