XIV Wyprawa
Przejazd klimatyzowanym pociągiem, w trakcie którego zostaliśmy poczęstowani obiadem i
lodami był dla nas bardzo przyjemny. Żałowaliśmy, że trwał tylko 2 godziny. Do Delhi
dojechaliśmy ok 23.00. Ze stacji metra przeszliśmy do naszego hotelu.
Następnego dnia, po zbiórce o 10.00 pojechaliśmy rikszami do Qutb Minar – minaretu,
wzniesionego w XIII w. z czerwonego piaskowca, o wysokości 73 m, średnicy 3 m u szczytu i
14 m u podstawy. Qutb Minar został wzniesiony jako część pierwszego meczetu w Indiach –
Kuwwat-al.-Islam. Po wysłuchaniu wykładu Michała, zaczęliśmy zwiedzanie. Popołudniu
dostaliśmy czas wolny, który część z nas poświęciła na zakupy, część na jedzenie, czy
odpoczynek w hotelu.
Następny dzień przeznaczyliśmy na zobaczenie galerii przeznaczonej Indirze Gandhi.
Obejrzeliśmy zdjęcia, fragmenty gazet związane z Indirą, jej ubrania, pokój w którym
spędzała czas oraz miejsce, w którym została zamordowana w 1984 roku. Po wysłuchaniu
referatu udaliśmy się do nowoczesnemu muzeum poświęconemu Gandhiemu. Mahatma
Gandhi został zamordowany 30 stycznia 1948 roku przez hinduskiego fanatyka. Mieliśmy
okazję przejść ostatnią trasą, którą zmierzał aż do miejsca, w którym został postrzelony. W
środku muzeum znajdował się pokój, w którym Gandhi spędził ostatnie 144 dni swojego
życia, wiele zdjęć, fragmentów gazet. Obejrzeliśmy wystawę kukiełek przedstawiających
ważne fragmenty życia Gandhiego. Z zainteresowaniem oglądaliśmy filmy, które
przedstawiały historię Jego życia. Był wybitnym człowiekiem, jednym z twórców
współczesnej państwowości indyjskiej, który dążył do swoich celów bez użycia broni. Dotąd
o wolność kraju walczono bronią. Gandhi zdobył wolność dla swojej ojczyzny własną
dobrocią. Jest to postać tak popularna, o takich osiągnięciach, że referat o życiu Mahatmy
trwał 70 minut i został ogłoszony najdłuższym referatem XIV wyprawy.
Riszkami dojechaliśmy do India Gate (Bramy Indii), którą w 1921 roku ufundował książę
Wielkiej Brytanii ku chwale indyjskich żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej.
Stamtąd spacerem doszliśmy pod zespół budynków rządowych – parlament i sekretariaty.
Zobaczyliśmy Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz RashtrapatimBhawan (Dom
Prezydencki).
Kolejnego dnia zobaczyliśmy Raj Ghat – miejsce, w gdzie Gandhi został poddany kremacji.
Pośród zadbanych trawników znajduje się pomnik upamiętniający Gandhiego.
Zobaczyliśmy znajdujący się w pobliżu Digambara Jain Temple – szpital dla ptaków
prowadzony przez dżinistów. Było to groteskowe przeżycie gdy oglądaliśmy leczące się
ptaszki, a na ulicach Indii ludzie umierają z głodu…
Ostatniego dnia spakowaliśmy się i przygotowaliśmy do podróży. O 4:20 wylecieliśmy z
Delhi samolotem do Moskwy.

|1

