Dlaczego warto podróżować? Rozprawka
Żyjemy w czasach, gdy podróże stały się powszechnie dostępne. Pomyślcie tylko, że jeszcze
dwieście lat temu podróż z jednego miasta do drugiego była prawdziwą wprawą! Jeżdżono
konno lub powozami, więc przemieszczanie się trwało długo –a drogi zapełniali zbójcy i dzikie
zwierząt. Nawet sto lat temu, gdy istniała już kolej, wyprawy nie stanowiły łatwego kawałka
chleba. W końcu między kontynentami nie można było przemieszczać się pociągiem –a wiele
osób musiało emigrować do Ameryka za pracą. Porzucali oni swoje domy, rodziny i kraje i
udawali się w kosztowne i wielotygodniowe rejsy, by dotrzeć w obce strony. Dzisiaj to wszystko
należy do przeszłości – nawet ci, którzy poszukują pracy w innym kraju, najczęściej lecą tam
samolotami. Podróż trwa krótko i jest stosunkowo tania. Ale w takim razie pojawia się pytanie,
czy warto podróżować, jeśli nie musimy?
Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma to sensu. Owszem, loty są tanie, ale przecież w Internecie
możemy obejrzeć zdjęcia z miejsc, które nas interesują. Po co mam udawać się do Indii, skoro
wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową nazwę tego kraju, by w ciągu ułamka sekundy
napawać się widokiem jego kolorowych krajobrazów? Po co poświęcać kilka godzin na lot do
Turcji, skoro w telewizji obejrzeć można ciekawe dokumenty o tym państwie? Są to argumenty
dość poważne, jednak powinniśmy pamiętać, że żadne zdjęcia i filmy nie zastąpią zobaczenia
czegoś na własnego oczy. W końcu, czy wystarczy zobaczyć zdjęcie Wielkiego Kanionu, by
pojąć, jak ogromny jest ten cud natury? Czy obejrzenie filmu o egzotycznym jedzeniu może
zastąpić jego smak? Oczywiście, że nie!
Ale ktoś mógłby powiedzieć: „no dobrze, jeśli kogoś to interesuje, niech sobie leci i ogląda
egzotyczne strony – ja nie mam na to najmniejszej ochoty. Mnie jest dobrze w Polsce”. Gdy
słyszymy takie słowa, powinniśmy temu komuś uświadomić, jak wiele traci! Obce kraje to nie
tylko niezwykłe kolory i smaki – są one także drogą do tego, byśmy lepiej zrozumieli samych
siebie. W końcu musimy znać inne kultury, by docenić swoją własną. Skąd mogę wiedzieć, czy
pierogi są rzeczywiście takie dobre, skoro nie jadłem nigdy potraw, którymi raczą się Hiszpanie
lub Japończycy? Skąd mam pewność, że nasze polskie zwyczaje są rzeczywiście tak piękne,
skoro nie poznałem pieśni i legend Chińczyków? Dzięki podróżowaniu jesteśmy w stanie lepiej
docenić to, co mamy – a także polubić inne narody, które są różne od naszego, ale równie
pasjonujące!
Myślę, że warto podróżować. Wędrówki dają nam możliwość poznania bogactwa świata i
doceniania naszych własnych regionalnych skarbów.

