Dlaczego podróże są ważne? Dlaczego warto podróżować?
Niegdyś podróże zarezerwowane były tylko dla nielicznych. Przed wiekami przemieszczanie się
z jednego miejsca na drugie było długotrwałe, drogie i niebezpieczne. Większość ludzi nie miała
ani czasu, ani pieniędzy, by udawać się dalej niż do najbliższego miasteczka. Śmiałkowie,
którzy podróżowali się w obce kraje, czy to dla zdobycia wykształcenia, czy na handel lub
pielgrzymkę, ryzykowali stratę życia w starciu z licznymi zbójcami, czatującymi przy drogach.
Dzisiaj sprawy wyglądają całkiem inaczej. Droga z Madrytu do Krakowa lub z Budapesztu do
Londynu to kilka godzin komfortowego lotu samolotem. Wypadki są stosunkowo rzadkie, a tanie
linie lotnicze oferują bilety w cenach dostępnych dla kieszeni każdego. Mimo to wiele osób z
niechęcią wyraża się o podróżach i stawia pytanie, czy w ogóle warto je odbywać. Osobiście
jestem przekonany, że jak najbardziej warto.
Podróże pozwalają nam poznawać inne kultury, kraje i miasta. Oczywiście informacje o nich
dostępne są w książkach, gazetach, a także w Internecie. Ale chyba każdy przyzna, że co
innego czytać o Katalonii, a co innego zobaczyć na własne oczy piękne mury barcelońskiej
świątyni Sagrada Familia. Albo usiąść nad wodami Morza Śródziemnego i smakować tamtejsze
przysmaki. Są to przeżycia jedyne w swoim rodzaju, a bez znajomości innych kultur nie
jesteśmy w stanie zrozumieć dziedzictwa naszego własnego kraju – w końcu skąd mam
wiedzieć, kim ja jestem, skoro nie mam żadnego porównania z innymi?
Podróże stanowią też doskonałą inwestycję edukacyjną. W końcu znajomość języków obcych
jest niezwykle istotna na dzisiejszym rynku pracy. Angielskiego wprawdzie możemy się uczyć w
szkole, ale nawet zdana matura nie zastąpi nam praktycznych ćwiczeń z tego języka, jakie
zaoferować mogą ulice Londynu. Jeśli poradzimy sobie w obcym kraju, żadne przeszkody nie
będą nam straszne! To nie tylko doskonałe warsztaty ze znajomości obcych dialektów, ale
także wspaniała szkoła charakteru.
Podróże mogą nas wszechstronnie wzbogacić. Pomagają zrozumieć samych siebie, dają
przyjemność obcowania z nowymi smakami i kolorami krajobrazu, a także są ćwiczeniem
bardzo praktycznych umiejętności. Rezygnacja z podróży bardzo nas zubaża.

