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Podróże od zawsze były pasją

Dariusza Pawlaka. Niewiele jest
zakątków na ziemi, do których nie
dotarł. Jeszcze w technikum ma-
rzył o podróży po Indiach. Wtedy
wyprawa wydawała się nieosią-
galna. Czytał na ten temat mnó-
stwo książek. Po drugim roku
studiów geografii na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu
największemu znawcy Indii zapro-
ponowano podróż i udział w uczel-
nianej, naukowej wyprawie
badawczej. Kolosalną sumę pie-
niędzy na ten wyjazd pożyczył od
wujka księdza. Trzymiesięczny
pobyt w Indiach i Nepalu był speł-
nieniem życiowych marzeń. To
było 26 lat temu. Ta pierwsza po-
dróż, była jak sen i można powie-
dzieć, że sen trwa nadal. Od tamtej
chwili odbył kilkadziesiąt podróży
po pięciu kontynentach od Austra-
lii, Chin, Filipin i Hongkongu po
RPA, Zimbabwe, Kenię, Malediwy,
Brazylię, Argentynę i USA.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy
był cztery razy w Meksyku i pięć
razy w Tajlandii, Malezji i Singapu-
rze. Tej zimy, kiedy my odśnieża-
liśmy chodniki pod domami,
Dariusz Pawlak razem z trzema
grupami turystów, w listopadzie,
styczniu i lutym wygrzewał się 9 ty-
godni na plażach Tajlandii i Malezji
upajając się kilkudziesięciostop-
niowym upałem. Przed nim jesz-
cze w tym roku trzy wyprawy do
Meksyku i Gwatemali, dwa do Taj-
landii i Singapuru a w grudniu wy-
biera się z grupą znajomych na
miesiąc do Indii. 

Od czasu pierwszej podróży
był już w Tajlandii ponad 50 razy, w
Indiach spędził tyle, czasu, że w
sumie uzbierałoby się siedem lat. 

W Osiecznej jest jego przystań, choć w domu jest raczej gościem. Podróżnik, pilot wycieczek zagranicznych, znawca wielu
kultur, wspinacz i właściciel firmy działającej na wysokościach. Wszystko, czym się zajmuje, jest jego pasją, choć obowiązki
sprawiają, że w ciągu kilkudziesięciu godzin musi się znaleźć na dwóch krańcach świata. 

Ta pierwsza podróż była moto-
rem zapalnym, potem było już ła-
twiej wyjechać. Z czasem kontakty
z Azją stały się kontaktami bizne-
sowymi. W 1990 roku założył hur-
townię indyjsko-tajską, którą
prowadził przez 4 lata, wielokrotnie
podróżując do Azji. To z Tajlandii
przywiózł stoły bilardowe, które
były ozdobą Cesar Bilard Club,
mieszczącego się w budynku dzi-
siejszego ZUS w Lesznie, który
prowadził przez 3 lata razem ze
wspólnikiem.

Kiedy w 1997 roku zrobił licen-
cję pilota dwa lata później dostał
zlecenie objęcia opieki na grupą
osób wybierającą się do Tajlandii. 

-Trochę się obawiałem, ale pra-
cownicy biura podróży uświadomili
mi, ż skoro byłem tam już 30 razy,
to nie będzie problemu. I mieli
rację - mówi D.Pawlak. 

Potem było już całkiem łatwo,
choć jak mówi - każda grupa jest
inna, każda ma inne wymagania,
są też różne zdarzenia, które prze-
wracają do góry nogami harmono-
gram podróży.

- Na przykład kiedy w Meksyku,
na przełomie kwietnia i maja 2009
roku wybuchła epidemia świńskiej
grypy cała grupa musiała chodzić
w maskach, na kilka dni pozamy-
kano wszystkie muzea i strefy ar-
cheologiczne, na miejscu trzeba
było zmieniać plany. Do tego do-
szły ciągłe badania stanu zdrowia
uczestników wycieczki, a po po-
wrocie, w Polsce przez tydzień nikt
nie chciał nas widzieć, przymu-
sowy tydzień urlopu w zakładach
pracy i nawet znajomi nas nie od-
wiedzali. – opowiada. 

Kilka razy w czasie swoich po-
dróży przeżył trzęsienia ziemi w In-

diach i Meksyku. Ze Sri Lanki wró-
cił 20 grudnia 2004 roku, cztery dni
przed tym jak fala tsunami znisz-
czyła doszczętnie hotel, w którym
mieszkał z grupą. 

Z każdej wyprawy przywozi
zdjęcia. Zapełnił już nimi kilkadzie-
siąt dużych albumów. Dla turystów
przygotowuje ciekawe opowieści o
kraju, kulturze, a po powrocie mon-
tuje dla nich pokazy zdjęć i wręcza,
jako pamiątkę z podróży.

- Do każdego wyjazdu trzeba
się dobrze przygotować - mówi.

Kupuje więc książki, mapy. Li-
teratura nie mieści się już na rega-
łach. Wśród książek znaleźć
można egzotyczne przedmioty –
symbole innych kultur na przykład

Didgeridoo – instrument Aboryge-
nów Australijskich pozyskiwany z
gałęzi eukaliptusa wydrążonej
przez termity.

W 2007 roku świętował z żoną
25. rocznicę ślubu. Z tej okazji wy-
korzystał daną mu po raz pierwszy
przerwę w podróży i z Singapuru
poleciał do Madrasu a stąd udał
się w 30-godzinną podróż pocią-
giem do Delhi, by spotkać się tam
z żoną i córką i jeszcze kilkoma
znajomymi osobami i spędzić 5 ty-
godni w Indiach.

- Ponieważ byliśmy tam na
przełomie roku mieliśmy okazję
uczestniczyć w Pasterce w Bazy-
lice w Tiruchirapalli na południu
Indii, będąc jedynymi białymi po-
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