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Moje hobby-podróże.

Hobby to nie  tylko  robótki  ręczne,  gotowanie,  zbieranie  znaczków czy uprawianie

sportu. Moim hobby, a tak naprawdę, naszym rodzinnym hobby są podróże. Ale od początku.

Pasją  do  podróżowania  zarazili  mnie  moi  rodzice.  Od  kiedy  pamiętam,  to  każdą  wolną

chwilę, spędzamy w podróży albo na planowaniu kolejnej wyprawy. Już jako małe dziecko

podróżowałem po Europie. Zdjęcia, które oglądam z tamtego okresu, to obrazki z greckich

wysp; Krety, Rodos, Korfu, Santorini, czy wyspy Symi. Tej ostatniej wyspy praktycznie nie

pamiętam, bo byłem zbyt mały, ale nadal w domu mamy gąbki do kąpieli, których nigdy nie

lubiłem,  bo  są  szorstkie.  Pisząc  o  moich  podróżach,  muszę  wspomnieć  o  wyprawach

zimowych. Zima, to też dla nas dobry czas na podróżowanie. Każdej zimy, wyjeżdżamy w

piękne Alpy: do Austrii, Włoch, Szwajcarii. Tam właśnie nauczyłem się jeździć na nartach i

desce snowboardowej. Tak, jak moi rodzice, pokochałem sporty zimowe. Moje hobby i moja

pasja do podróży, rosły razem ze mną. Mogę dziś sięgną

 pamięcią wstecz i zobaczyć cudowne miejsca, w których byłem. Piękne plaże wysp

karaibskich  takich  jak  Kuba,  Dominikana,  Martynika,  Meksyk,  Kajmany  czy  Jamajka.

Podczas  wycieczki  na Kajmany,  odwiedziłem rezerwat  żółwi zielonych,  a jednego z nich

malutkiego żółwia, mogłem trzymać na  rękach. Bardzo dobrze to pamiętam. Figurkę żółwia

mam  do  dziś  w  pokoju.  Moją  pierwszą  daleką  wypraw,  była  wycieczka  do  Stanów

Zjednoczonych. Odwiedziłem wtedy kilka miast takich jak Las Vegas, Los Angeles, Santa

Barbara, San Diego i San Francisco. Las Vegas jest cudowne, kolorowe i pełne świateł. Na

pójście do kasyna byłem za mały, mogłem je tylko pooglądać, ale grać już nie. Las Vegas, za

to kojarzy mi się z Wielkim Kanionem. Do Kanionu  polecieliśmy małym samolocikiem i

niezbyt  dobrze  wspominam  tą  podróż.  Za  to  Czerwone  Góry  w  Wielkim Kanionie  oraz

szklaną platformę widokową zawieszoną nad przepaścią, będę pamiętał zawsze. Wejście na

nią było tylko dla odważnych. Ja do tych odważnych się zaliczam, bo razem z tatą weszliśmy

na nią.  Odwiedzenie  kilku  miast  na zachodnim wybrzeżu  Stanów Zjednoczonych.  Muszę

wspomnieć,  że  statki  wycieczkowe,  silnie  wpisują  się  w  moje  podróże.  To  dzięki  tym

wycieczkowcom,  było  możliwe  odwiedzenie  wielu  bardzo  odległych  od siebie  miejsc,  w

stosunkowo  krótkim  czasie.  Nasze  podróże  trwają  od  siedmiu,  dziesięciu  do  16  dni

maksymalnie. Także w taki sposób odwiedziłem Azję. A konkretnie wyspy Japonii takie jak ;

Honsiu, Hokaido, Kiusiu i Sikoku oraz Taiwan i jego stolicę Taipei. Rejsy statkiem mają swój

urok. Rejs z Tajwanu do Tokio, napędził  mi wiele strachu. Płynęliśmy podczas wielkiego

sztormu.  Nasz  statek,  musiał  dla  bezpieczeństwa  pasażerów lekko  zboczyć  z  kursu.  Nad



ranem pogoda się poprawiła i bezpiecznie dopłynęliśmy do Tokio. Do Polski wróciliśmy już

samolotem. Podczas innej wyprawy do Azji byłem w Tajlandii, Wietnamie , Hongkongu i

Singapurze. W każdym z tych miejsc, było ciekawie. Na przykład w Tajlandii jeździłem na

słoniu. Gdy chcieliśmy w Bangkoku, zobaczyć świątynie Wat Pho i Szmaragdowego Buddę,

to obowiązkowo trzeba było ubrać się w długie spodnie. Nie byłoby w tym nic dziwnego,

gdyby nie to, że te spodnie dla mnie i mojej rodziny były w kolorowe słonie. Wyglądaliśmy

bardzo śmiesznie. Wietnam, to cudowne zielone pole ryżowe i charakterystyczne trójkątne

kapelusze. 

Kolejnym kontynentem, który odwiedziłem była Afryka. To przeważnie gorące wakacje w

Maroku i Egipcie. Magiczne miasto na pustyni, czyli Dubaj, także zrobiło na mnie wielkie

wrażenie. Nie spodziewałem się, że w tym gorącym mieście  można jeździć na nartach. Ale to

jest możliwe, musicie mi wierzyć. Z każdej podróży, przywożę jakąś pamiątkę. Rzeczy, które

kojarzą mi się z danym miejscem czy krajem. Mam ich już naprawdę dużo. Oprócz pamiątek,

jest  także  mnóstwo  zdjęć.  Chyba  śmiało  mogę  powiedzieć,  że  tysiące,  bo  moi  rodzice,

podróżowali także jak mnie jeszcze nie było na świecie. Odwiedzili na przykład Kenie czy

RPA.  Ostatnią  naszą  podróżą  była  Brazylia  i  Argentyna.  To  bardzo  odległe  miejsce,  ale

również piękne i  warte  zobaczenia.  Chociaż  słońce,  którego w Rio de Janerio,  wcale nie

widzieliśmy, bo dzień był pochmurny, tak bardzo nas oparzyło to i tak miło wspominam tą

wycieczkę. 

Mnóstwo  pamiątek,  tysiące  przebytych  kilometrów,  setki  zdjęć  to  cudowne  moje

wspomnienia z podróży. Podróże, które stały się moją pasją i moim hobby. Podróżowanie, to

jedna z największych przygód, w jakiej może uczestniczyć człowiek. Wiem to, ze swojego

doświadczenia. Chociaż, byłem już w wielu miejscach, to jeszcze wiele chciałbym zobaczyć i

poznać. Moim marzeniem jest podróż do Australii i na Alaskę. Mam nadzieję, że uda mi się

spełnić to marzenie, bo chcieć to znaczy móc.


