
W XX wieku urlop determinowały przede 
wszystkim pieniądze, które mogliśmy na nie-
go przeznaczyć oraz fizyczna możliwość do-
tarcia w wybrane miejsce (w tym szansa 
na uzyskanie paszportu). W XXI wieku, gdy 
wiele z przeszkód w podróżowaniu usunię-
to, znaczenia nabrał inny czynnik: bezpie-
czeństwo.  

 
Stało się to zupełnie niezauważenie. Dwa lata te-
mu, przed Światowymi Dniami Młodzieży w Kra-
kowie, zaczęły się do mnie odzywać koleżanki-
matki z pytaniem, czy to bezpieczne, by puścić na-
stoletnie dziecko na to wydarzenie. Odpowiada-
łam, zgodnie z własnym głębokim przekonaniem 
(popartym wiedzą), że gdyby to dotyczyło moich 
dzieci, prędzej puściłabym je do Krakowa na im-
prezę masową niż do Paryża czy Brukseli (byliśmy 
akurat „świeżo” po zamachach w tych miastach). 
Że każde zdarzenie masowe niesie ze sobą grupę 
zagrożeń, wśród których akt terroru niekoniecz-
nie jest tym najbardziej prawdopodobnym (cho-
ciażby zadeptanie w czasie paniki, awarie technicz-
ne unieruchamiające uczestników, zagrożenia ze 
strony natury, zakłócenia porządku publicznego, 
wykroczenia pospolite i przestępstwa). Że staty-
stycznie większa jest szansa udziału w wypadku 
drogowym niż bycia ofiarą aktu terroru. Wakacyj-
ny niepokój jednak pozostaje i coraz częściej de-
terminuje nasze wybory. Czy słusznie? 

Egipt, Turcja czy Tunezja – ulubione wakacyj-
ne kierunki podróży Polaków – przeżywają fale 
spadków i wzrostu zainteresowania ściśle połączo-
ne z aktami terroru w tych krajach. Zdarzenia w Eu-
ropie (Francja, Wielka Brytania, Bruksela, Niemcy, 
Holandia, Hiszpania) skutecznie ostudziły w II de-
kadzie XXI wieku naszą chęć zwiedzania histo-

rycznych miejsc w tej części świata. Wszechobec-
ność aktów terroru powoduje, że trudno mówić 
o miejscach bezpiecznych. Stąd decyzja części ur-
lopowiczów i pozostaniu w Polsce i odkrywaniu 
(niekiedy dopiero po latach) uroków ojczyzny.  

Ci, którym Polska nie wystarcza, często decy-
dują się na odległe destynacje: Azję, Amerykę Po-
łudniową czy „niższe” niż północna części Afryki. 
Nawet jeśli terroryzm nie jest tu tak obecny jak w in-
nych częściach świata (co nie znaczy jednak, że nie 
ma go wcale) często mamy do czynienia z zagro-
żeniem „zwykłą” przestępczością, a turyści są trak-
towani jako źródło nie zawsze legalnego dochodu. 
Odmienność kultur, flory bakteryjnej czy tropikal-
ne choroby zakaźne to aspekty często pomijane 
przy planowaniu wakacji, choć mogą powodować 
spore i o wiele bardziej prawdopodobne niż terro-
ryści problemy. Podobnie jak regularnie występu-
jące w niektórych regionach zjawiska takie jak 
tsunami, trzęsienia ziemi, ulewne deszcze czy po-
wodzie. Geografia nie zawsze jest jednak naszą 
mocną stroną, a taniejące z roku na rok połączenia 
lotnicze dają złudne poczucie, że skoro gdzieś moż-
na dotrzeć w 8 czy 12 godzin, to nie może to być 
zbyt odmienne od tego, co znamy. Wszak jeszcze 
niedawno tyle zdarzało nam się jechać z południa 
Polski nad polskie morze.  

Czy zatem jedyną szansą na bezpieczny urlop 
jest w dzisiejszych czasach pozostanie w domu? 
Na szczęście nie. Większość z omawianych zagro-
żeń występuje od lat. Ich ryzyko wystąpienia wciąż 
jest niskie, o ile nie wybieramy się w miejsca otwar-
tego konfliktu zbrojnego bądź na zwiedzanie faweli 
w Rio de Janeiro czy dzielnicy Molenbeek w Bruk-
seli. Fakt, że podróżujemy więcej i statystycznie 
częściej coś się nam przytrafia nie oznacza, że 
wcześniej takiego ryzyka nie było. Jeśli częściej sły-
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szymy o niebezpiecznych zdarzeniach, to jest to 
nie tylko zasługa mediów, ale również skutek te-
go, że wybieramy się na wakacje słabo przygoto-
wani, przekonani, że wszystko, czego nam będzie 
potrzeba, znajdziemy na miejscu. Prawie jedna 
trzecia Polaków wyjeżdżająca zagranicę nie wyku-
puje ubezpieczenia, mimo że poza Unią Europej-
ską nie ma szans skorzystać bezpłatnie z lokalnej 
służby zdrowia, a i w Unii nie wszystkie świadcze-
nia są w ten sposób finansowane. Wciąż rzadko 
kompletujemy podstawową apteczkę z lekami 
niezbędnymi w danym regionie i repelentami 
na lokalne owady. Spora grupa turystów dalej uwa-
ża, że na wszystkie potencjalne dolegliwości naj-
lepszy będzie alkohol serwowany w ramach all-
inclusive.  

Tymczasem na wakacjach kluczowa jest trzeź-
wość umysłu i zdrowy rozsądek. Powstrzymanie 
się od chęci zrobienia czegoś wyjątkowego, zasma-
kowania przygody, którą będzie się można po-
chwalić po powrocie do domu. Gdy wahamy się 
czy warto zapuszczać się w lokalne dzielnice, gdzie 
na pierwszy rzut oka wyglądamy na obcych, war-
to się zastanowić, czy coś takiego zrobilibyśmy 
u siebie. Jeśli nie uważamy tego za właściwe 
w miejscu, które relatywnie dobrze znamy, dlacze-
go miałoby to być dobre daleko od domu?  

Nie do przecenienia jest znajomość regionu, 
do którego się wybieramy. Co prawda resorty wy-
glądają dziś podobnie w różnych częściach świa-
ta (i dają złudne poczucie, że panują tu nasze zasa-
dy), to wciąż są zlokalizowane w krajach o odmien-
nych kulturach, religii, zwyczajach, a nawet prze-
pisach prawa. Bikini na zamkniętej hotelowej pla-
ży zapewne będzie dozwolone, ale już na publicz-
nej, zwłaszcza w kraju muzułmańskim, nie tylko 
źle widziane, ale wręcz zakazane. Zbytnie okazy-
wanie czułości w miejscach publicznych jest w nie-
których krajach karane aresztem. O eksperymen-
tach z narkotykami czy nadużywaniu alkoholu nie 
wspominając. Jeśli więc mamy problem z akcep-
tacją zakazów odmiennych od tych, do których je-
steśmy przyzwyczajeni, lepiej zostać w domu. 
W pozostałych wypadkach spokojnie można się 
zabrać za pakowanie walizek.AR
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