
Mój Świat 30+

W 2008 roku podsumowałem w książeczce Mój Świat 
pierwsze kilka lat wypraw, pierwsze lata intensywnej pra-
cy zawodowej oraz lata jeszcze bardziej ciekawego i obfi-
tującego w najdziwniejsze wydarzenia życia.
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Gdy czytam wspomnienia sprzed kilku lat stwierdzam, 
że mój pogląd na pracę, na świat i na życie nie uległ ra-
dykalnej zmianie. W jego uporządkowaniu pomóc mi miał 
zakończony właśnie projekt Myśli Przewodnie. 

Nadchodzi czas, by podsumować niezwykłe lata moje-
go życia. Dziesięć lat temu, gdy leżałem przez długi czas 
w szpitalu nie wiedząc, w jakim stanie go opuszczę, czy 
będę mógł pracować i funkcjonować w sposób normal-
ny, postanowiłem zmienić swoje życie w sposób funda-
mentalny. Kilka tygodni temu serdeczny kolega sprawił 
mi komplement mówiąc: „kapitalnie wykorzystałeś ten 
czas”. Istotnie, od 26 grudnia 2004 staram się wykorzy-
stać każdy dzień życia, każdą godzinę i każdą chwilę tak, 
jakby były to ostatni dzień, godzina i chwila mojego życia: 
spotykam tylko najwspanialszych i nietuzinkowych ludzi, 
pracuję z wyjątkowymi i dla najciekawszych ludzi, robię 
w życiu prywatnym i zawodowym rzeczy niezwykłe, nie-
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powtarzalne; nie tracę czasu na niepotrzebne dyskusje. 
Zostawiam ślad.

Zmienia się charakter moich podróży: samotne wypra-
wy w odległe miejsca stopniowo zastępowałem wyprawa-
mi wodniackimi po Polsce, które pozwalały mi być blisko 
rodziny. Rok temu zakończyłem projekt DrogiWodne.pl 
i WaterWays.pl.  

Dzięki tym niezwykłym podróżom wydałem pierwszy 
od lat trzydziestych XX wieku kompleksowy przewodnik 
po polskich drogach wodnych.

www.waterways.pl

www.DrogiwoDne.pl

  Waterways in Poland consist of over 3500 km of rivers, lakes and canals. When compared to 
waterways in Germany, France, the Netherlands or Belgium, Poland’s rivers and canals are excep-
tionally clean and almost always picturesque. There are no barges or other large vessels moving 
along them, and they usually cut through corridors of luxuriant vegetation. Polish waterways are con-
nected with major European waterways. They can be reached through the system of waterways from 
Germany, France, Belgium, the Netherlands, Austria, the Czech Republic, Hungary and Romania. 
Almost every part of the Polish waterways is home to spectacular wildlife. One can see many kinds of 
birds and other animals, including rare species such as beavers, white eagles and elk. Cruising the 
waterways can take you to the Masuria (Mazury) region, the Old Town in Gdańsk, near the Teutonic 
Knights’ castle in Malbork, to the historic centre of Wrocław, Warsaw, and near the Wawel Royal 
Castle in Kraków. Polish waterways include the Vistula (Wisła) river, the last large wild river in Europe, 
as well as the Oberland (Elbląski) Canal, with its astonishing inclined planes; the Great Wielkopolska 
Loop (Wielka Pętla Wielkopolski), with its historic locks, and many scenic rivers and canals.

  Die Länge der Wasserstraßen in Polen, die aus Flüssen, Seen und Kanälen bestehen, beträgt 
über 3500 km. Im Vergleich zu den Wasserstraßen in Deutschland, Frankreich, Niederlanden und 
Belgien sind die polnischen Flüsse und Kanäle besonders sauber, fast immer malerisch schön. Sie 
werden nicht von Lastkähnen und anderen großen Schiffen befahren. Sie fl ießen in der Regel in Kor-
ridoren aus üppigem Grün. Die polnischen Wasserstraßen sind mit den wichtigsten Wasserstraßen 
Europas verbunden und über die Wasserstraßen in Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlanden, 
Österreich, Tschechien, Ungarn und Rumänien zu erreichen. In fast jedem Abschnitt der polnischen 
Wasserstraßen trifft man auf zahlreiche Vögel und andere Tiere, auch seltene Arten wie Biber, Adler 
und Elche. Über die Wasserstraßen erreicht man Masuren, die Altstadt in Danzig, das Schloss des 
Deutschen Ritterordens in Marienburg (poln. Malbork), das Zentrum von Breslau (poln. Wrocław), 
Warschau und die Burganlage Wawel in Krakau (poln. Kraków). Die polnischen Wasserstraßen be-
schränken sich nicht nur auf die Weichsel - den letzten wilden Fluss Europas, sondern erstrecken 
sich auch auf den Oberländischen Kanal (poln. Kanał Oberlandzki bzw. Kanał Elbląski) mit seinen 
erstaunlichen Rollbergen, den Großen Wasserrundweg von Großpolen (poln. Wielka Pętla Wielko-
polski) mit historischen Schleusen und einer Reihe an pittoresken Flüssen und Kanälen. 

  Les voies navigables polonaises représentent plus de 3 500 kilomètres de cours d’eau, lacs 
et canaux. Comparativement aux voies navigables allemandes, françaises, néerlandaises et belges, 
les rivières et canaux polonais sont exceptionnellement propres et presque toujours pittoresques. 
La navigation des péniches et autres grosses embarcations y est inexistante. Leur cours traverse 
généralement des régions verdoyantes. Le réseau hydrologique polonais est en communication avec 
les principales voies navigables européennes: il est accessible depuis les réseaux fl uviaux allemand, 
français, belge, néerlandais, autrichien, tchèque, hongrois et roumain. Sur pratiquement chaque tron-
çon de voie navigable polonaise, on peut rencontrer un grand nombre d’oiseaux et d’animaux rares 
tels que le castor, le pygargue à queue blanche ou l’élan. Les voies navigables permettent d’atteindre 
la Mazurie, le cœur de la vieille ville de Gdańsk, le château des chevaliers teutoniques de Malbork, le 
centre de Wrocław ou de Varsovie, le château royal de Cracovie (Wawel). Les voies navigables polo-
naises ne se réduisent pas à la Vistule – dernier grand fl euve sauvage d’Europe – mais comprennent 
aussi le canal d’Oberland (d’Elbląg) et ses étonnants plans inclinés, la grande boucle de Grande-Po-
logne et ses écluses classées, tout un réseau de rivières et canaux pittoresques.

  Drogi wodne w Polsce to ponad 3500 km rzek, jezior, kanałów. Na tle dróg wodnych Niemiec, 
Francji, Holandii, Belgii, polskie rzeki, kanały są wyjątkowo czyste, niemalże zawsze malownicze. 
Brak na nich ruchu barek i innych dużych statków. Płyną najczęściej w korytarzach bujnej zieleni. 
Polskie drogi wodne są skomunikowane z najważniejszymi drogami wodnymi Europy. Na polskie 
drogi wodne dotrzemy przez niemiecką sieć dróg wodnych z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Austrii, 
Czech, Węgier i Rumunii. Na niemalże każdym odcinku polskich dróg wodnych spotykamy mnóstwo 
ptaków i zwierząt, także rzadkich, jak bobry, bieliki i łosie. Drogami wodnymi dotrzemy na Mazury, 
na starówkę w Gdańsku, pod zamek krzyżacki w Malborku, do centrum Wrocławia, Warszawy i pod 
zamek królewski (Wawel) w Krakowie. Polskie drogi wodne to nie tylko Wisła – ostatnia dzika wielka 
rzeka Europy, ale także Kanał Oberlandzki (Elbląski) z jego niesamowitymi pochylniami, Wielka Pętla 
Wielkopolski z zabytkowymi śluzami i szereg malowniczych rzek oraz kanałów. 
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„Polskie Drogi Wodne” Tomasza Majora jest pierwszym od 1936 roku kom-
pleksowym przewodnikiem po polskich drogach wodnych. Podróżnik opisał 
w sposób przystępny najważniejsze drogi wodne Polski. Każdy odcinek został 
opisany w sposób praktyczny z uwzględnieniem szczegółowego kilometrażu. 

Autor przepłynął każdą z dróg wodnych wiele razy. Daje to gwarancję auten-
tycznego i praktycznego przekazu skrojonego na potrzeby wodniaka. Opis dróg 
wodnych Tomasza Majora jest niezwykle barwny i zawiera wiele przydatnych in-
formacji. 

Zwięzły opis historii miejscowości położonych nad polskimi drogami wodnymi 
pokazuje czytelnikowi, jak istotną rolę pełniły rzeki, jeziora i kanały w gospodarce 
Polski od czasów średniowiecza do II wojny światowej.

Autor opisuje w barwny sposób brzemienne w skutki dla wodniaków absur-
dy powojennej i aktualnej polityki śródlądowej w Polsce: sucha śluza, coroczne 
niechlujne koszenie i spławianie zielska na rzekach i kanałach, porty podwodne 
i suche przystanie, zakupione za unijne pieniądze śródlądowe statki spacero-
we niemieszczące się w śluzach i na kanałach, wątpliwej jakości i uciążliwą dla 
wodniaków modernizację, elektryfikację i elektronizację urządzeń na drogach 
wodnych. Wyjaśnia, dlaczego trudno dotrzeć Wisłą do Krakowa i Biebrzą do Au-
gustowa. Autor odkrywa dla wodniaków tajemnicze miejsca z duszą na polskich 
drogach wodnych. Wyjaśnia, dlaczego Wisła kiedyś płynęła do Morza Północne-
go, odkrywa dla czytelnika dzieje spławu zboża do Gdańska w dawnych wiekach 
i przypomina o tym, jak Jagiełło przechytrzył Krzyżaków i wybudował most łyż-
wowy (pontonowy) na Wiśle spławiając go z Kozienic przed Warszawą aż pod 
Czerwińsk. 

Przewodnik zawiera kilkanaście autorskich schematów dróg wodnych w Polsce. 
Doskonałym uzupełnieniem przewodnika jest autorska Mapa Polskich Dróg 

Wodnych - www.WaterWays.pl/map. 
Skrócona wersja niniejszego przewodnika ukazała się w wielojęzycznym wyda-

niu (w j. angielskim, niemieckim, francuskim i polskim) - www.WaterWays.pl/guide.    

„Zorganizowałem dla przyjaciół wieczór fotografii. Rzuciłem na stół kilkana-
ście zdjęć z różnych egzotycznych rzek świata. Były foty z górnej i środkowej 
części Mekongu oraz jej delty, z Kinabatangan na Borneo, znad Nilu Górnego 
i Środkowego, z Amazonki i jej dorzecza, z potężnej afrykańskiej rzeki Gambia. 
Były też zdjęcia zrobione nad Narwią. Wszystkie robione z pewnej odległości, 
pokazywały scenerię, zwierzęta z oddali, ale bez szczegółów. Nikt nie odnalazł 
naszych polskich krajobrazów rzecznych. - Bo nie są inne od tych z tropików! Bo 
są równie dzikie i piękne! Bo zieleń jest nie mniej soczysta od tej w Papui, czy na 
Borneo. I najważniejsze: w polskich rzekach nie ma śmieci, nie ma plastikowych 
butelek, których pełno w rzekach egzotycznych. Zamiast kapibary bóbr wygląda 
ciekawie na rzekę. Zamiast kobry padalec lub zaskroniec czasem przetnie nasz 
szlak. Moskity u nas większe i bardziej natarczywe, choć nie roznoszą malarii 
i dengue.” 

– Ze wstępu.

O autorze: www.TomaszMajor.com 
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KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasąDrogiWoDne.pl

Bruno Major & Tomasz Major

Flores
Komodo
Borneo

Bali

Azja oczami sześciolatka

Plan wyprawy jest prosty: jedziemy w miejsca sprawdzone przeze mnie w ostat-
nich dziesięciu latach; w miejsca, które odwiedzałem podróżując z plecakiem. Od-
wiedzamy zachodnią część wyspy Flores. Stamtąd ruszamy łódką na Komodo w 
poszukiwaniu największych jaszczurek na ziemi – smoków albo jak inni mówią 
waranów z Komodo. Kolejny punkt programu to pola ryżowe na Bali. I na koniec 
rarytas: moje ulubione miejsce w dżungli: lecimy na Borneo w poszukiwaniu na-
szych kuzynów – orangutanów oraz niezwykle rzadkich okazów naczelnych – no-
saczy sundajskich, umieszczonych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. 
W tajemnicy przed wszystkimi, a w szczególności przed uczestnikami wyprawy, 
zataiłem jeszcze jeden ważny punkt programu: pierwszy w życiu Bruna nocleg 
w dżungli! 

www.klubekspedycyjny.pl/wakacje

ISBN 978-83-60588-50-5

Największą przygodą życia jest obserwowanie małego 
człowieczka w jego poczynaniach: na białej kartce papie-
ru zapisujemy Nowe Życie. To najbardziej fascynujące za-
jęcie trzydziestoparolatka.

Od kilku lat rozkochuję syna w podróżowaniu. Efek-
tem naszych wspólnych podróży, eskapad i wypraw jest 
napisana z myślą o naszych bliskich i przyjaciołach seria 
przewodników „Wakacje z klasą”.

 

Książka ta jest też podsumowaniem mojej pracy zawo-
dowej w ostatnich latach. Przy okazji gromadzenia mate-
riałów do niej, przypomniałem sobie kilkanaście historii 
dziwnych, niepokojących i bardzo pouczających.

Nie będę się silił na kreślenie wielkich i licznych pla-
nów. 

Kiedyś w grudniowy wieczór po całym długim dniu 
narad wycieńczony pracą wracałem pociągiem do War-
szawy. Miałem za sobą całą długą jesień walki na froncie. 
Zadzwoniłem do biura podróży i poprosiłem o zrobienie 

KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasą„Oczkami małego chłopca jest na wyprawie Jego Pierwszy Aparat. Pierwsze 

robione bez opamiętania setki zdjęć pokazują nam, co dziecko zauważa w Azji. Są 
to dosłownie wszystkie statki na Mekongu, uroczyska w okolicach odnóg wielkiej 
rzeki, domki, dziwne i nowe dla dziecka owoce. Mama i tata na tle bujnej zieleni.”

Książka „Statki na Mekongu. – Czyli rzecz o polskich drogach wodnych.” to rela-
cja z niezwykłej rodzinnej wyprawy w Deltę Mekongu w Wietnamie. Oczami małe-
go chłopca odkrywamy niezwykłe miejsca w Wietnamie. Podróżnik Tomasz Major 
(www.tomaszmajor.com) dokonuje trafnych porównań Mekongu do Wisły i innych 
polskich dróg wodnych. Znajdziemy w książce wiele cennych uwag dotyczących 
turystyki wodnej w Polsce i modernizacji polskich dróg wodnych. W książce znaj-
dzie czytelnik pomysł na wspaniałe wakacje z rodziną w odległym kraju. Książka 
zachęca też zdecydowanie do eksplorowania najpiękniejszych dróg wodnych na 
świecie. Położone są one w Polsce. 

Cykl wydawniczy „Wakacje z klasą” przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi oraz 
dla par lubiących spędzać wolny czas w sposób ponadprzeciętny. Nie znajdziecie 
tu opisów parków rozrywki, wesołych miasteczek i innych miejsc, gdzie bombar-
duje się dzieciaki wieloma bodźcami. Znajdziecie za to miejsca niezwykłe, gdzie 
w sposób aktywny spędzicie najwspanialsze chwile. Dzięki takim wakacjom Wa-
sze dzieci poznają Polskę i świat. Z wakacji opisywanych w przewodnikach wynio-
są często więcej, niż nauczy je przez cały rok szkoła lub przedszkole. 

Wakacje to nie tylko wypoczynek i zabawa dla najmłodszych. To też czas wy-
tchnienia od pracy dla dorosłych. Autorzy odkrywają dla czytelników miejsca, 
gdzie rodzice wspaniale wypoczną, gdzie cała rodzina spędzi aktywne i ciekawe 
wakacje. 

„Wakacje z klasą” to cykl przeznaczony także dla ciekawych świata par, cenią-
cych spokój i wygodę.

Przewodniki nie zawierają wielu alternatywnych rekomendacji dotyczących 
noclegów. W przewodnikach zamieszczone są informacje o tych miejscach, które 
autorzy odwiedzili wiele razy i które wyjątkowo polubili. Zwykle rekomendowane 
są te miejsca, w których wypoczniecie po intensywnym dniu, w których dobrze 
zjecie, spędzicie fajny wieczór. W wielu miejscach jest dla zmęczonych mam wy-
godne spa. W wielu znajdziecie dobrze wyposażone winiarnie. Planując budowę 
własnego domu, wyposażenie mieszkania, znajdziecie w miejscach rekomendo-
wanych przez nas wiele inspiracji. Właściciele hoteli, które autorzy polecają, nie 
wiedzą o tym, że są opisywane na łamach przewodników. Nie mają oni tym sa-
mym wpływu na oceny autorów. 

W miejscach opisywanych nie ma zwykle dzikiego tłumu, korków i zgiełku. Wy-
poczynek rodzinny musi być bowiem spokojny. Na wielu trasach nie uświadczycie 
placów zabaw dla dzieci, aquaparków i wesołych miasteczek. Autorzy pokazują za 
to wspaniałe miejsca, gdzie we dwoje, z przyjaciółmi lub z całą rodziną będziecie 
odkrywać Polskę i świat oraz aktywnie spędzać czas.

www.KlubEkspedycyjny.pl/wakacje

KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasą

ISBN 978-83-60588-36-9 DrogiWoDne.pl

KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasąDrogiWoDne.pl

Francja karaibska,  
czyli Martynika  
i Gwadelupa

Bruno Major & Tomasz Major

W krainie
trzciny cukrowej,
bananów i rumu

ISBN 978-83-60588-68-0

Po wielu rodzinnych wypadach do Azji Południowo-Wschodniej, postanowili-
śmy zmienić kierunek. W pewien styczniowy poranek Bruno postawił na kuchen-
nym stole globus i zaczęliśmy się nim bawić. 

Priorytety były dwa: musi być ciepło i musi być bliżej, niż do Azji. Wybór szyb-
ko padł na Karaiby. Wybór był tylko na pozór prosty. W skład Karaibów wchodzą 
bowiem liczne państwa wyspiarskie oraz całkiem sporo terytoriów zależnych od 
Ameryki i państw europejskich. 

Gdzie się udać? – Razem z hordami europejskich fanów all inclusive na Kubę, 
Dominikanę, Arubę lub Saint Lucia? - Z nudnymi bogaczami na Bahamy i Kajma-
ny? Z biznesmenami uchylającymi się od podatków na Wyspy Dziewicze? – Po 
nowy paszport na Saint Kitts & Nevis? My postanowiliśmy wybrać się do Francji. 
Wszak Martynika i Gwadelupa to francuskie departamenty zamorskie. 

Zarówno Gwadelupa, jak i Martynika to dobra destynacja wakacyjna dla ko-
goś, kto lubi aktywnie spędzać czas, nie lubi stać w korkach, lubi podróżować bez 
lokalnego przewodnika i nie przeszkadza mu francuski tumiwisizm w wydaniu 
francusko-afrykańskim. 

Martynika i Gwadelupa to dobre destynacje dla Małych Podróżników. Jest tu 
czysto i bezpiecznie.

Gwadelupa i Martynika to piękne egzotyczne wysepki przepełnione bujną ziele-
nią, liczne malownicze i puste plaże, trzcina cukrowa, rum i banany.

www.klubekspedycyjny.pl/wakacje

„Pod koniec miesięcznej wyprawy do Azji przez kilka popołudni podsumowuje-
my nasze pięć wypraw w ostatnich trzech latach, wybieramy najciekawsze foto-
grafie. „Czym charakteryzuje się Azja?” – pytam syna. Rzucam hasło i otrzymuję 
odpowiedź lub serię odpowiedzi. Mamy dzięki tym rozmowom bardzo autentycz-
ny obraz Azji Południowo-Wschodniej”.

Książka „Nasza Azja. Azja oczami pięciolatka” to podsumowanie pięciu wy-
jazdów rodzinnych do Azji. Pierwszych pięciu wypraw małego chłopca, który 
odkrywa z rodzicami daleki region. W lekki i zabawny sposób autorzy opisują 
praktyczne aspekty wyjazdów z dzieckiem do dalekiego kraju, burzą mity doty-
czące żywienia, gehenny podróży, chorób. Doświadczony podróżnik Tomasz Major 
(www.tomaszmajor.com) przedstawia swój sposób na Azję z dzieckiem. Pokazuje, 
jak rozkochać małego człowieczka w egzotycznym kraju, jak dawkować mu wra-
żenia, jak stopniowo zachęcać do poznawania innych kultur, jak nie zniechęcić do 
zwiedzania. Okazuje się, że wyjazd do Azji to dla kilkuletniego dziecka najwspa-
nialsza lekcja geografii, religii, przyrody. Jednocześnie autorzy pokazują, jak po-
łączyć zamiłowania podróżnicze i ekspedycyjne taty, potrzeby mamy w zakresie 
atrakcji dla kobiet ceniących wygodę i estetykę oraz design, fascynację rodziców 
wykwintną kuchnią oraz zainteresowania małego dziecka. 

Cykl wydawniczy „Wakacje z klasą” przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi oraz 
dla par lubiących spędzać wolny czas w sposób ponadprzeciętny. Nie znajdziecie 
tu opisów parków rozrywki, wesołych miasteczek i innych miejsc, gdzie bombar-
duje się dzieciaki wieloma bodźcami. Znajdziecie za to miejsca niezwykłe, gdzie 
w sposób aktywny spędzicie najwspanialsze chwile. Dzięki takim wakacjom Wa-
sze dzieci poznają Polskę i świat. Z wakacji opisywanych w przewodnikach wynio-
są często więcej, niż nauczy je przez cały rok szkoła lub przedszkole. 

Wakacje to nie tylko wypoczynek i zabawa dla najmłodszych. To też czas wy-
tchnienia od pracy dla dorosłych. Autorzy odkrywają dla czytelników miejsca, 
gdzie rodzice wspaniale wypoczną, gdzie cała rodzina spędzi aktywne i ciekawe 
wakacje. 

„Wakacje z klasą” to cykl przeznaczony także dla ciekawych świata par, cenią-
cych spokój i wygodę.

Przewodniki nie zawierają wielu alternatywnych rekomendacji dotyczących 
noclegów. W przewodnikach zamieszczone są informacje o tych miejscach, które 
autorzy odwiedzili wiele razy i które wyjątkowo polubili. Zwykle rekomendowane 
są te miejsca, w których wypoczniecie po intensywnym dniu, w których dobrze 
zjecie, spędzicie fajny wieczór. W wielu miejscach jest dla zmęczonych mam wy-
godne spa. W wielu znajdziecie dobrze wyposażone winiarnie. Planując budowę 
własnego domu, wyposażenie mieszkania, znajdziecie w miejscach rekomendo-
wanych przez nas wiele inspiracji. Właściciele hoteli, które autorzy polecają, nie 
wiedzą o tym, że są opisywane na łamach przewodników. Nie mają oni tym sa-
mym wpływu na oceny autorów. 

W miejscach opisywanych nie ma zwykle dzikiego tłumu, korków i zgiełku. Wy-
poczynek rodzinny musi być bowiem spokojny. Na wielu trasach nie uświadczycie 
placów zabaw dla dzieci, aquaparków i wesołych miasteczek. Autorzy pokazują za 
to wspaniałe miejsca, gdzie we dwoje, z przyjaciółmi lub z całą rodziną będziecie 
odkrywać Polskę i świat oraz aktywnie spędzać czas.

www.KlubEkspedycyjny.pl/wakacje KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasą

ISBN 978-83-60588-37-6

Po wielu latach eskapad po Afryce, Ameryce Południowej i Azji wracam do po-
dróżowania po Polsce. Jest to wspomnienie mojego dzieciństwa, kiedy to z ro-
dzicami przemierzaliśmy nasz kraj. Podróżowanie po Polsce z dzieckiem jest od-
krywaniem znanych mi już, ale także całkiem nowych miejsc na nowo. Oczkami 
dziecka patrzymy z zupełnie innej perspektywy na najpiękniejsze zakątki naszego 
kraju. 

Na wakacje opisane w tej książeczce wyruszamy z południowej Polski. Kieru-
jemy się w kierunku północno-wschodnim, a następnie na zachód – ku Mazurom 
i Warmii.

Nie będzie wielodniowych spływów i rejsów (www.drogiwodne.pl), nie będzie 
eskapad w góry. Będzie za to spokojna rodzinna przejażdżka po Polsce.

Tomasz Major 
Kraków wiosna 2014

Cykl wydawniczy „Wakacje z klasą” przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi oraz 
dla par lubiących spędzać wolny czas w sposób ponadprzeciętny. Nie znajdziecie 
tu opisów parków rozrywki, wesołych miasteczek i innych miejsc, gdzie bombar-
duje się dzieciaki wieloma bodźcami. Znajdziecie za to miejsca niezwykłe, gdzie 
w sposób aktywny spędzicie najwspanialsze chwile. Dzięki takim wakacjom Wa-
sze dzieci poznają Polskę i świat. Z wakacji opisywanych w przewodnikach wynio-
są często więcej, niż nauczy je przez cały rok szkoła lub przedszkole. 

Wakacje to nie tylko wypoczynek i zabawa dla najmłodszych. To też czas wy-
tchnienia od pracy dla dorosłych. Autorzy odkrywają dla czytelników miejsca, 
gdzie rodzice wspaniale wypoczną, gdzie cała rodzina spędzi aktywne i ciekawe 
wakacje. 

„Wakacje z klasą” to cykl przeznaczony także dla ciekawych świata par, cenią-
cych spokój i wygodę.

Przewodniki nie zawierają wielu alternatywnych rekomendacji dotyczących 
noclegów. W przewodnikach zamieszczone są informacje o tych miejscach, które 
autorzy odwiedzili wiele razy i które wyjątkowo polubili. Zwykle rekomendowane 
są te miejsca, w których wypoczniecie po intensywnym dniu, w których dobrze 
zjecie, spędzicie fajny wieczór. W wielu miejscach jest dla zmęczonych mam wy-
godne spa. W wielu znajdziecie dobrze wyposażone winiarnie. Planując budowę 
własnego domu, wyposażenie mieszkania, znajdziecie w miejscach rekomendo-
wanych przez nas wiele inspiracji. Właściciele hoteli, które autorzy polecają, nie 
wiedzą o tym, że są opisywane na łamach przewodników. Nie mają oni tym sa-
mym wpływu na oceny autorów. 

W miejscach opisywanych nie ma zwykle dzikiego tłumu, korków i zgiełku. Wy-
poczynek rodzinny musi być bowiem spokojny. Na wielu trasach nie uświadczycie 
placów zabaw dla dzieci, aquaparków i wesołych miasteczek. Autorzy pokazują za 
to wspaniałe miejsca, gdzie we dwoje, z przyjaciółmi lub z całą rodziną będziecie 
odkrywać Polskę i świat oraz aktywnie spędzać czas.

www.KlubEkspedycyjny.pl/wakacje
KlubEkspedycyjny.pl

wakacje z klasąISBN 978-83-60588-45-1 DrogiWoDne.pl
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rezerwacji na przelot do Azji. „Dokąd?”- zapytał miły pan. 
- „Obojętnie dokąd, byle daleko. Może do Kambodży. Na 
miesiąc.” – zaproponowałem. „A Kiedy?” – padło kolejne 
pytanie. „Wylot może być nawet za dwie godziny. Dojeż-
dżam właśnie do Warszawy.” – odpowiedziałem zły na 
siebie i moją pracę, której tego roku miałem co niemiara. 
„No to mogę zaproponować, np. Luang Prabang w Laosie. 
Wylot jutro o szóstej rano, powrót w połowie stycznia.” 
– Padła poważna propozycja. – „Proszę zatem wystawić 
bilet i wysłać mi go tradycyjnie mailem. Dziękuję. Życzę 
Państwu spokojnych świąt i wszelkiej pomyślności w No-
wym Roku 2008 r.” – zakończyłem rozmowę. Po 23.00 wy-
siadłem na Centralnym w Warszawie. Pomaszerowałem 
do mieszkania. Zrobiłem sobie ciepłą herbatę. Z szuflady 
wyciągnąłem paszport, znalazłem trochę gotówki. W gar-
derobie stał mój wielki plecak, który towarzyszył mi za-
wsze na wyprawach. „Po co mi plecak?” – pomyślałem. 
Założyłem na nogi trampki, do kieszeni włożyłem portfel 
i paszport i w środku nocy pobiegłem do biura. Zosta-
wiłem współpracownikom kartkę, że wracam za miesiąc 
i że nie będę osiągalny w tym czasie, włączyłem autore-
sponder, zamówiłem taksówkę i pojechałem na lotnisko. 
Jakież było zdziwienie pani w okienku odprawy. Lot do 
Monachium, następnie przesiadka w Bangkoku. 28 go-
dzin lotu i żadnego bagażu, nawet podręcznego. Miesiąc 
spędzony w Laosie i Kambodży był jednym z najpiękniej-
szych w moim życiu. Był ucieczką od pracy i od trosk dnia 
codziennego. W tym czasie uknułem wspaniały plan: wró-
cę w połowie stycznia, przez pół roku zakończę wszystkie 
sprawy, pozamykam wszystkie firmy, które stworzyłem 
i … wyjadę z plecakiem na 4-5 lat. Na samotną wyprawę 
dookoła świata. W szczegółach zaplanowałem eskapadę: 
półtora roku w Afryce, a następnie: Indie - Azja Środko-
wa – Azja Południowo-Wschodnia – Japonia – Australia 
– Nowa Zelandia – Ameryki. Chciałem znaleźć miejsce, 
w którym rozpocznę drugie życie. Zawsze to chciałem 
zrobić. W połowie stycznia zbliżał się koniec mojej wy-
prawy do Laosu i Kambodży. Byłem szczęśliwy. Podstawa 
to mieć dobry plan. W ostatnie 3 dni wybrałem się nad 
Morze Południowochińskie. W pewne popołudnie siedzia-
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łem pod palmą i czytałem książkę. Z daleka widziałem bar 
na plaży, a w nim komputer z dostępem do internetu. Po 
kilku godzinach wahania postanowiłem poczytać maile, 
które przychodziły do mnie przez ostatni miesiąc. Zamó-
wiłem zimny Angkor Beer i usiadłem przed monitorem. 
Po chwili zamurowało mnie, gdy przeczytałem maila: „Je-
stem w ciąży. Będziesz ojcem.” Wszystkie misternie rzeź-
bione plany legły w gruzach. Wróciłem do Polski. 

Okazało się, że pomysły sprzed 10 lat na wielką sa-
motną wyprawę dookoła świata zamieniłem na najwspa-
nialsze eskapady z rodziną. Odłożyłem w nieoznaczonym 
czasie podróże do miejsc znajdujących się na liście moich 
kolejnych podróży: Namibia, Botswana, Japonia, Réunion.
Tak to już jest: kreślimy plany, które później trzeba mody-
fikować.

Kilkanaście dni temu w samolocie do Tajlandii Bruno 
zapytał, co sądzę o podróży „w 80 dni dookoła świata”. 
- Zamurowało mnie. To, o czy marzyłem i o czym już za-
pomniałem, teraz wraca do mnie. Natychmiast odpowie-
działem pytaniem „kiedy?”. Przez całą podróż do Azji, za-
miast spać, siedziałem w fotelu i planowałem wspólną 
eskapadę: Pustynia Namib, sawanna w Namibii, Kalaha-
ri, Wybrzeże Szkieletowe, Delta Okovango w Botswanie, 
Boże Narodzenie i Nowy Rok na Réunion, wulkany i oran-
gutany na Sumatrze, Gunung Bromo na Jawie, żółwie na 
wyspach Gili, podziemna rzeka na Palawan, Japonia, Za-
chodnie Wybrzeże i Parki Narodowe USA. – Ta podróż to 
nic innego, jak realizacja moich dawnych planów.

Najważniejsze jest to, by dobrze żyć. Wszelkie plany 
zawsze ulegają modyfikacjom. 

Książkę dedykuję wszystkim tym wszystkim wspania-
łym ludziom, z którymi dane mi jest podróżować i spoty-
kać się w niezwykłych miejscach; także wszystkim tym 
ludziom, którzy zarazili się ode mnie Magią Podróży.

Tomasz Major, Koh Phi Phi, grudzień 2014
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