Mój Świat 30+
W 2008 roku podsumowałem w książeczce Mój Świat
pierwsze kilka lat wypraw, pierwsze lata intensywnej pracy zawodowej oraz lata jeszcze bardziej ciekawego i obfitującego 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 radykalnej zmianie. W jego uporządkowaniu pomóc mi miał
zakończony właśnie projekt Myśli Przewodnie.
Nadchodzi czas, by podsumować niezwykłe lata mojego 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 normalny, postanowiłem zmienić swoje życie w sposób fundamentalny. Kilka tygodni temu serdeczny kolega sprawił
mi komplement mówiąc: „kapitalnie wykorzystałeś ten
czas”. Istotnie, od 26 grudnia 2004 staram się wykorzystać 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 wyprawy w odległe miejsca stopniowo zastępowałem wyprawami wodniackimi po Polsce, które pozwalały mi być blisko
rodziny. Rok temu zakończyłem projekt DrogiWodne.pl
i WaterWays.pl.

www.WaterWays.pl

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

„Polskie Drogi Wodne” Tomasza Majora jest pierwszym od 1936 roku kompleksowym 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-
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i suche przystanie, zakupione za unijne pieniądze śródlądowe statki spacero-
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Skrócona wersja niniejszego przewodnika ukazała się w wielojęzycznym wyda-
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Największą przygodą życia jest obserwowanie małego
człowieczka w jego poczynaniach: na białej kartce papieru zapisujemy Nowe Życie. To najbardziej fascynujące zajęcie trzydziestoparolatka.
Od kilku lat rozkochuję syna w podróżowaniu. Efektem naszych wspólnych podróży, eskapad i wypraw jest
napisana z myślą o naszych bliskich i przyjaciołach seria
przewodników „Wakacje z klasą”.

KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasą

Pierwszy Aparat. Pierwsze
dziecko zauważa w Azji. Są
w okolicach odnóg wielkiej
tata na tle bujnej zieleni.”

drogach wodnych.” to relaw Wietnamie. Oczami małee. Podróżnik Tomasz Major
Mekongu do Wisły i innych
ennych uwag dotyczących
wodnych. W książce znajw odległym kraju. Książka
iejszych dróg wodnych na

Bruno Major & Tomasz Major
Bruno Major & Tomasz Major

W krainie
trzciny cukrowej,
bananów i rumu

st dla rodzin z dziećmi oraz
przeciętny. Nie znajdziecie
ych miejsc, gdzie bombaro miejsca niezwykłe, gdzie
zięki takim wakacjom Wah w przewodnikach wynioprzedszkole.

młodszych. To też czas wydla czytelników miejsca,
spędzi aktywne i ciekawe

kawych świata par, ceniąPo wielu rodzinnych wypadach do Azji Południowo-Wschodniej, postanowiliśmy zmienić kierunek. W pewien styczniowy poranek Bruno postawił na kuchenekomendacji dotyczących
nym stole globus i zaczęliśmy się nim bawić.
cje o tych miejscach, które
Priorytety były dwa: musi być ciepło i musi być bliżej, niż do Azji. Wybór szybi. Zwykle rekomendowane
ko padł na Karaiby. Wybór był tylko na pozór prosty. W skład Karaibów wchodzą
m dniu, w których dobrze
Po wielu latach eskapad po Afryce, Ameryce Południowej i Azji wracam do po-bowiem liczne państwa wyspiarskie oraz całkiem sporo terytoriów zależnych od
dla zmęczonych mam
wydróżowania
po Polsce. Jest to wspomnienie mojego dzieciństwa, kiedy to z ro-Ameryki i państw europejskich.
iniarnie. Planując budowę
dzicami przemierzaliśmy nasz kraj. Podróżowanie po Polsce z dzieckiem jest od- Gdzie się udać? – Razem z hordami europejskich fanów all inclusive na Kubę,
w miejscach rekomendokrywaniem znanych mi już, ale także całkiem nowych miejsc na nowo. OczkamiDominikanę, Arubę lub Saint Lucia? - Z nudnymi bogaczami na Bahamy i Kajmaktóre autorzy polecają,
nie patrzymy z zupełnie innej perspektywy na najpiękniejsze zakątki naszegony? Z biznesmenami uchylającymi się od podatków na Wyspy Dziewicze? – Po
dziecka
nowy paszport na Saint Kitts & Nevis? My postanowiliśmy wybrać się do Francji.
ków. Nie mają oni kraju.
tym saWszak Martynika i Gwadelupa to francuskie departamenty zamorskie.
Na wakacje opisane w tej książeczce wyruszamy z południowej Polski. KieruZarówno Gwadelupa, jak i Martynika to dobra destynacja wakacyjna dla koumu, korków i zgiełku.
jemyWysię w kierunku północno-wschodnim, a następnie na zachód – ku Mazurom
goś, kto lubi aktywnie spędzać czas, nie lubi stać w korkach, lubi podróżować bez
u trasach nie uświadczycie
i Warmii.
lokalnego przewodnika i nie przeszkadza mu francuski tumiwisizm w wydaniu
eczek. Autorzy pokazują za
Nie będzie wielodniowych spływów i rejsów (www.drogiwodne.pl), nie będziefrancusko-afrykańskim.
ub z całą rodziną będziecie
eskapad w góry. Będzie za to spokojna rodzinna przejażdżka po Polsce.
Martynika i Gwadelupa to dobre destynacje dla Małych Podróżników. Jest tu
Tomasz Majorczysto i bezpiecznie.
Kraków wiosna 2014 Gwadelupa i Martynika to piękne egzotyczne wysepki przepełnione bujną zielenią, liczne malownicze i puste plaże, trzcina cukrowa, rum i banany.
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KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasą

www.klubekspedycyjny.pl/wakacje

Cykl wydawniczy „Wakacjerogi
z klasą” przeznaczony
jest dla rodzin z dziećmi oraz
ISBN 978-83-60588-36-9
oDne pl
dla par lubiących spędzać wolny czas w sposób ponadprzeciętny. Nie znajdziecie
tu opisów parków rozrywki, wesołych miasteczek i innych miejsc, gdzie bombarduje się dzieciaki wieloma bodźcami. Znajdziecie za to miejsca niezwykłe, gdzie
w sposób aktywny spędzicie najwspanialsze chwile. Dzięki takim wakacjom Wasze dzieci poznają Polskę i świat. Z wakacji opisywanych w przewodnikach wyniosą często więcej, niż nauczy je przez cały rok szkoła lub przedszkole.

Książka „Nasza Azja. Azja oczami pięciolatka” to podsumowanie pięciu wyjazdów 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 dotyczące 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 wrażenia, jak stopniowo zachęcać do poznawania innych kultur, jak nie zniechęcić do
zwiedzania. Okazuje się, że wyjazd do Azji to dla kilkuletniego dziecka najwspanialsza lekcja geografii, religii, przyrody. Jednocześnie autorzy pokazują, jak połączyć 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.

Francja karaibska,
czyli Martynika
i Gwadelupa

www.klubekspedycyjny.pl/wakacje

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 bombarduje się dzieciaki wieloma bodźcami. Znajdziecie za to miejsca niezwykłe, gdzie
w sposób aktywny spędzicie najwspanialsze chwile. Dzięki takim wakacjom Wasze dzieci poznają Polskę i świat. Z wakacji opisywanych w przewodnikach wyniosą często więcej, niż nauczy je przez cały rok szkoła lub przedszkole.

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

KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasą
D
W
.
„Wakacje z klasą” to cykl przeznaczony także dla ciekawych świata par, cenią-

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 wygodne spa. W wielu znajdziecie dobrze wyposażone winiarnie. Planując budowę
własnego domu, wyposażenie mieszkania, znajdziecie w miejscach rekomendowanych przez nas wiele inspiracji. Właściciele hoteli, które autorzy polecają, nie
wiedzą o tym, że są opisywane na łamach przewodników. Nie mają oni tym samym wpływu na oceny autorów.

cych spokój i wygodę.

KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasą
DrogiWoDne.pl

ISBN 978-83-60588-50-5

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 wygodne spa. W wielu znajdziecie dobrze wyposażone winiarnie. Planując budowę
własnego domu, wyposażenie mieszkania, znajdziecie w miejscach rekomendowanych przez nas wiele inspiracji. Właściciele hoteli, które autorzy polecają, nie
wiedzą o tym, że są opisywane na łamach przewodników. Nie mają oni tym samym wpływu na oceny autorów.

W miejscach opisywanych nie ma zwykle dzikiego tłumu, korków i zgiełku. Wypoczynek 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.

Flores
Komodo
Borneo
Bali

Azja oczami sześciolatka

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

ISBN 978-83-60588-68-0
„Wakacje z klasą” to cykl przeznaczony także dla ciekawych świata par, ceniących spokój i wygodę.

W miejscach opisywanych nie ma zwykle dzikiego tłumu, korków i zgiełku. Wypoczynek 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

www.KlubEkspedycyjny.pl/wakacje
ISBN 978-83-60588-45-1

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

Plan wyprawy jest prosty: jedziemy w miejsca sprawdzone przeze mnie w ostatnich dziesięciu latach; w miejsca, które odwiedzałem podróżując z plecakiem. Odwiedzamy 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 naszych kuzynów – orangutanów oraz niezwykle rzadkich okazów naczelnych – nosaczy 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!

DrogiWoDne.pl

odkrywać Polskę i świat oraz aktywnie spędzać czas.
KlubEkspedycyjny.pl
wakacje
z klasą
www.KlubEkspedycyjny.pl/wakacje

ISBN 978-83-60588-37-6

KlubEkspedycyjny.pl
wakacje z klasą

Książka ta jest też podsumowaniem mojej pracy zawodowej w ostatnich latach. Przy okazji gromadzenia materiałów do niej, przypomniałem sobie kilkanaście historii
dziwnych, niepokojących i bardzo pouczających.
Nie będę się silił na kreślenie wielkich i licznych planów.
Kiedyś w grudniowy wieczór po całym długim dniu
narad wycieńczony pracą wracałem pociągiem do Warszawy. Miałem za sobą całą długą jesień walki na froncie.
Zadzwoniłem do biura podróży i poprosiłem o zrobienie
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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. Dojeżdżam 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 Nowym Roku 2008 r.” – zakończyłem rozmowę. Po 23.00 wysiadłem na Centralnym w Warszawie. Pomaszerowałem
do mieszkania. Zrobiłem sobie ciepłą herbatę. Z szuflady
wyciągnąłem paszport, znalazłem trochę gotówki. W garderobie stał mój wielki plecak, który towarzyszył mi zawsze na wyprawach. „Po co mi plecak?” – pomyślałem.
Założyłem na nogi trampki, do kieszeni włożyłem portfel
i paszport i w środku nocy pobiegłem do biura. Zostawiłem współpracownikom kartkę, że wracam za miesiąc
i że nie będę osiągalny w tym czasie, włączyłem autoresponder, zamówiłem taksówkę i pojechałem na lotnisko.
Jakież było zdziwienie pani w okienku odprawy. Lot do
Monachium, następnie przesiadka w Bangkoku. 28 godzin lotu i żadnego bagażu, nawet podręcznego. Miesiąc
spędzony w Laosie i Kambodży był jednym z najpiękniejszych w moim życiu. Był ucieczką od pracy i od trosk dnia
codziennego. W tym czasie uknułem wspaniały plan: wrócę 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 Środkowa – 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 wyprawy 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. Zamówiłem zimny Angkor Beer i usiadłem przed monitorem.
Po chwili zamurowało mnie, gdy przeczytałem maila: „Jestem w ciąży. Będziesz ojcem.” Wszystkie misternie rzeźbione plany legły w gruzach. Wróciłem do Polski.
Okazało się, że pomysły sprzed 10 lat na wielką samotną wyprawę dookoła świata zamieniłem na najwspanialsze 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 modyfikować.
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 zapomniałem, teraz wraca do mnie. Natychmiast odpowiedziałem pytaniem „kiedy?”. Przez całą podróż do Azji, zamiast spać, siedziałem w fotelu i planowałem wspólną
eskapadę: Pustynia Namib, sawanna w Namibii, Kalahari, Wybrzeże Szkieletowe, Delta Okovango w Botswanie,
Boże Narodzenie i Nowy Rok na Réunion, wulkany i orangutany na Sumatrze, Gunung Bromo na Jawie, żółwie na
wyspach Gili, podziemna rzeka na Palawan, Japonia, Zachodnie 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 wspaniałym ludziom, z którymi dane mi jest podróżować i spotykać 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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