
W sytuacji kiedy trzeba stawić czoła największym przeciwnościom, liczą się przede 
wszystkim odpowiednia postawa, hart ducha i wiedza. Człowiek ma w sobie instynkt 

samozachowawczy i niewyczerpane pokłady siły pozwalające pobudzić  
w sobie wojownika – twierdzi Jacek Pałkiewicz, reporter, eksplorator,  

odkrywca źródła Amazonki, twórca survivalu w Europie,  
autor książki „Wojna u progu – poradnik przetrwania”

W trudnych chwilach 
nie wolno tracić nadziei

Wojna na Ukrainie pokazała Polakom, że historia nie za-
trzymała się w miejscu i nawet w XXI wieku może nas do-
tyczyć. Nie da się ukryć, że moje pokolenie nie ma „z tyłu 
głowy” tego doświadczenia – jak zachować się w razie 
konfliktu, jak przeżyć, co robić. Pokój stępił tę czujność 
i wiedzę – czy Pana książka powstała właśnie dla takich 
osób jak ja? Zaniepokojonych i szukających odpowiedzi 
na te pytania.

Jacek Pałkiewicz: Długie lata pokoju na Starym Kon-
tynencie, osłabiły naszą czujność. Uwaga skupia 
się ostatnio na agresji Putina na Ukrainie, ale mało 
kto dostrzega, że na naszym globie od 1946 roku po 
dzień dzisiejszy skala konfliktów zbrojne nigdy nie 
przestała się zmniejszać. Świat jest wciąż miejscem 

krwawych konfliktów, w większości ignorowanych 
przez media. Czytamy nieraz tylko o Etiopii, Jeme-
nie, Nigerii, Libanie, Sudanie, Haiti, Kolumbii czy 
Birmie. Trzeba wiedzieć, że aktualnie wstrząsają 
naszą planetą 34 wojny i 15 sytuacji kryzysowych. 
W Afganistanie, w którym po prawie dwudziestu la-
tach zachodniej interwencji talibowie doszli do wła-
dzy, są całe pokolenia, które nigdy nie zaznały po-
koju i przeszły przez lata z jednej sytuacji przemocy 
w drugą. Poza Afganistanem, największym teatrem 
zbrojnych konfrontacji jest kontynent afrykański. 
Nie brak ich w Azji, Europie i Ameryce Południo-
wej. Istnieją konflikty zrodzone dziesiątki lat temu, 
jak ten w Birmie, czy między Izraelem a Palestyną 
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na Zachodnim Brzegu, lub między Armenią a Azer-
bejdżanem o Górski Karabach. Są jeszcze Kurdowie, 
którzy walczą od lat o „swój” region Kurdystan, obej-
mujący części Syrii, Iraku, Iranu i Turcji.
Liczba osób uciekających przed wojną, przemo-
cą, prześladowaniami i łamaniem praw człowieka 
wzrosła do prawie 82,4 miliona, czyli o 4 proc. wię-
cej niż trzy lata wcześniej. W latach 2020–2021 liczba 
osób potrzebujących pomocy humanitarnej wzrosła 
o 40 proc. co daje łącznie 235 milionów osób. Sztok-
holmski międzynarodowy instytut badań nad poko-
jem szacuje, że inwestycje na broń wzrosły w ciągu 
roku o 2,6 proc. osiągając 1,981 miliarda dolarów, naj-
wyższą bezwzględną wartość odnotowaną od 1988 
roku.

Jest pan nie tylko autorytetem survivalu ale też po-
dróżnikiem, który zwiedził, że tak powiem kolokwial-
nie – kawał świata. Zna Pan też realia ukraińskie, stąd 
chciałem zapytać – czy ten konflikt może być „poligonem 
doświadczalnym” dla nas, Polaków, jeśli chodzi o warun-
ki przetrwania podczas wojny? Myślę o warunkach miej-
skich czy geograficznych, w tym klimatu ale i bliskości 
kulturowej?

Uważam, że uwarunkowania kulturowo-klima-
tyczne nie odgrywają zbyt wielkiej roli jeśli chodzi 
o strategię przetrwania w dzisiejszych konfliktach. 
Natomiast, z pewnością „poligon” naszego sąsia-
da pokazał jak wygląda wojna XXI wieku. Jej ob-
raz dociera do nas bezpośrednio z linii frontu, nie 
mówiąc o tym, że często zalewa nas tsunami kon-
trowersyjnych komunikatów z brudnej wojny, któ-
re dezorientują, przygnębiają i napełniają bojaźnią. 
Okazuje się, że manipulacje online i rządzące dzisiaj 
światem fake newsy to nowa odsłona współczesnej 
wojny psychologicznej. Musimy zdawać sprawę, że 
podczas konfrontacji zbrojnej jesteśmy narażeni na 
potężną broń propagandy przeciwnika. Jej celem jest 
zaszczepianie strachu, sianie paniki, wywołanie ne-
gatywnych emocji, albo ukrycie własnych intencji 
i osłabianie wiarygodności obwieszczeń. W zawie-
rusze bezmiernej dezorientacji, zaczęliśmy egzysto-
wać w nieprzewidywalności, zmuszeni do radzenia 
sobie z frustracją, bezradnością, czy z lękiem co bę-
dzie potem. Boimy się, że nie potrafimy właściwie 
reagować na niewyraziste wydarzenia.

A może pewne techniki są uniwersalne? Może znalazłyby 
zastosowanie tak na Ukrainie, w Polsce czy w Ameryce 
Południowej?

Zacznę od tego, że obecnie życie nie wymaga on nas, 
tak jak niegdyś, niezniszczalnej siły przetrwania, 
a to z kolei przyczyniło się do tego, że współcześni 
ludzie wydelikatnieli, stracili pazury, gubią się przy 
pierwszej przeciwności losu. Dlatego dzisiaj w sytu-
acji kiedy trzeba stawić czoła największym przeciw-

nościom, liczą się przede wszystkim odpowiednia 
postawa, hart ducha i wiedza. Ta ostatnia wzmacnia 
wiarę we własne siły, pomaga pokonać strach i po-
dejmować racjonalne decyzje.
Zatem wiedza niezbędna do przygotowania się na za-
grożenie i do działania  w czasie kryzysu, będzie jed-
nakowa tak w Europie, jak i na innym kontynencie. 
Dobrze jest zapoznać się ze schematami zachowań, 
ze wskazówkami jak się zachować podczas alarmu 
ewakuacyjnego, jak sobie radzić kiedy zabraknie 
wody i energii elektrycznej, jakie przedmioty trzeba 
zabrać ze sobą na wypadek ewakuacji, jak uchronić 
się przed dezinformacją i udzielić pierwszej pomocy, 
itd., itd. W prowadzonej swego czasu przeze mnie 
szkole przetrwania we Włoszech instruktorzy za-
szczepiali w kursantach podstawową zasadę: w trud-
nych chwilach nie wolno tracić nadziei, rezygnować 
z walki, poddawać się, uważać, że zrobiło się wszyst-
ko co możliwe. Każdy człowiek ma w sobie instynkt 
samozachowawczy i niewyczerpane pokłady siły po-
zwalające pobudzić w sobie wojownika.

Niewątpliwie uważnie przestudiował pan realia ukraiń-
skie. Czy doświadczenia z wcześniejszych wypraw, także 
do stref wojny w innych rejonach świata, zaowocowały 
wiedzą, którą przekazuje pan w książce?

Podróżując po bezdrożach bez drogowskazów, mie-
rząc się z nieznanym i niedostępnym, przełamując 
bariery własnych ograniczeń, niejednokrotnie znaj-
dowałem się  blisko wątłej granicy między życiem 
a śmiercią. Kiedyś na Saharze spragniony, resztka-
mi sił, ciesząc się jak dziecko, dotarłem do studni 
z wodą. Ale nie mogłem się napić, bo pływała w niej 
zdechła koza. Sparaliżował mnie strach, bo kolejna 
studnia była odległa o cały dzień marszu. Zebrałem 
dostatecznie dużo doświadczenia survivalowego, co 
pozwoliło mi otworzyć pierwszą w Europie szkołę 
przetrwania. Potem przez kilkanaście lat uczyłem 
elitarne jednostki antyterrorystyczne strategii prze-
trwania w skrajnie surowych i niegościnnych śro-
dowiskach. Dzięki tak szerokiemu, zdobytemu na 
różnych polach doświadczeniu, przyjąłem propozy-
cję „Świata Książki” napisania poradnika na nasze 
dni. Inwazja Rosji na Ukrainę cofnęła nas do czasów 
Zimnej Wojny, zagrażając pokojowi na całym kon-
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tynencie. Chcielibyśmy wierzyć, że konflikt global-
ny jest nieprawdopodobny, ale twierdzę, że warto 
jest się przygotować na najgorsze. Zainwestować 
w siebie.

Czy konflikt ukraiński wyróżnia się czymś na tle innych 
znanych panu konfliktów zbrojnych? Jeśli tak – jakie na-
uki możemy z niego wyciągnąć?

Początkowo zanosiło się, że druga armia świata 
osiągnie cele agresji w ciągu kilku dni, góra kilku 
tygodni. Okazało się jednak, że Goliat ze Starego 
Testamentu już przegrał z Dawidem. Nie ukrywam 
podziwu dla odwagi, determinacji i patriotycznej 
postawy narodu, który stawia opór niebywałej skali 
zbrodni Putinowskiej machiny militarnej, popełnia-
nej na bratnim narodzie ukraińskim. Dla tej machiny 
łamanie praw wojny stało się częścią jej doktryny. 
Bestialstwo żołnierzy agresora, tortury i ekstermi-
nacja jeńców i ludności cywilnej, apokaliptyczne 
sceny, które nie pozwalają – zasnąć w nocy 
– zostaną one zapisane zapisane jako 
najbardziej barbarzyńskie i infernalne 
w historii. Obraz tej nawałnicy spo-
wodował moje odcięcie się na zawsze 
od tego kraju. Chylę czoła przed garstką 
bojowników podziemia kombinatu 
Azowstal, ostatniego bastionu obrony 
Mariupola – uosobienia piekła na 
ziemi, których heroiczny, prawie 
trzymiesięczny opór nie poszedł 
na marne. Zabarykadowani, bez 
wody i jedzenia, skomplikowali 
plany najeźdźcy, uniemożliwiając 
Putinowi szybkie zdobycie miasta; 
pokazali niewydolność armii ro-
syjskiej; powstrzymali ofensywę, 
dzięki czemu armia ukraińska zy-
skała czas na dozbrojenie przez 
Zachód. Mariupol w przyszłości 
będzie większą legendą niż Majdan. 

W książce duży nacisk kładzie Pan na 
kwestię bezpieczeństwa informacyjnego 
– odporności na fałszywe wiadomości, 
dezinformację, panikę etc. Czy wojna in-
formacyjna jest „dorobkiem” współczesnego 
świata i jego uwarunkowań? A może kwestie 
te istotne były i wcześniej, tylko dopiero 
współcześnie zaczęliśmy doceniać ich zna-
czenie dla bezpieczeństwa?

Propaganda i dezinformacja zawsze 
były narzędziami wykorzystywanymi 
w konfliktach wojennych, bo rywale, 
oprócz bitew, starają się zdestabilizować 
siły wroga, zdobyć poparcie ludności, 
podbić ich serca i umysły. Dzisiaj, dzięki 

mediom społecznościowym, internetowi i smartfo-
nom, przekształcanie informacji w broń o niespoty-
kanym dotąd zasięgu, stało się łatwiejsze i szybsze 
niż kiedykolwiek. Dużą rolę odgrywa infiltracja sieci 
komputerowych i baz danych. Wróg wykorzystuje in-
ternet  jako narzędzie do neutralizacji zabezpieczeń 
i zakłócenia funkcjonowania instytucji rządowych. 
Warto pamiętać, że dezinformacja generuje grzą-
skie źródło informacyjne utrudniające odróżnienie 
prawdy od kłamstwa. Na kilka tygodni przed tym, 
jak rosyjskie pociski zaczęły uderzać w ukraińskie 
miasta, Kreml wydał serię destruktywnych komuni-
katów na temat rządu w Kijowie. Według rosyjskiej 
telewizji państwowej siły ukraińskie dokonywały lu-
dobójstwa w separatystycznych regionach Doniecka 
i Ługańska. Aby lepiej przedstawić Ukrainę jako kraj 
atakujący, w sieciach społecznościowych zaczęły 
pojawiać się perfidne filmy o rzekomych ofiarach. 
Po rozpoczęciu inwazji ofensywa dezinformacyjna 
wzmocniła jeszcze bardziej swoje tony zmierzające 
do tworzenia atmosfery chaosu i zamieszania. Po-

dobnie jak Rosjanie, również Ukraińcy korzystają 
ze swojej kampanii propagandowej, na przykład, 

znacznie zawyżając liczbę ofiar wśród rosyjskich 
żołnierzy czy podkreślając najdrobniejszy swój suk-
ces, aby zmotywować żołnierzy. 

Czy w związku z rozmiarami dezinformacji nie jest 
więc tak, że walka o nasze bezpieczeństwo trwa już 

teraz, gdy siedzimy w domu, przed komputerem, nad 
telefonem – i filtrujemy dochodzące informacje i bu-

dujemy sobie obraz sytuacji?
Istotnie, media społecznościowe to arcygroź-
na pułapka, która może stać się narzędziem 

w rękach prześladowcy. Z internetu ko-
rzystają dziś ponad cztery miliardy osób, 
z czego podobno trzy miliardy to użyt-
kownicy social mediów. Młodzi ludzie 
większość wiadomości czerpie właśnie 

z mediów społecznościowych. Nic dziwnego, 
że odbiorca, który nie weryfikuje wiedzy w in-
nych źródłach, pozostaje odizolowany w bańce 
informacyjnej, która kształtuje jego poglądy. 

Pamiętajmy, że platforma, w której nie 
funkcjonuje żadna kontrola udo-

stępnianych komunikatów, stano-
wi idealną drogę do rozprzestrze-
niania szybko rozchodzących się 
fałszywych kontekstów. 

Dziękuję za rozmowę. 

Więcej informacji o podróżach 
i doświadczeniach Jacka Pałkie-
wicza na: www.palkiewicz.com
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W obliczu katastrofy wojennej nasz bezpieczny i przewidywalny świat znika. Spokojna, 
pełna jasnych planów na przyszłość, komfortowa egzystencja dobiega końca. 

Opanowuje nas ponura rzeczywistość

Wojna u progu?

Banki, sklepy, stacje benzynowe i ka-
wiarnie zostaną zamknięte. Prędzej czy 
później miasto będzie pozbawione energii 
elektrycznej, uszkodzeniu ulegnie dopływ 
wody, przestanie działać kanalizacja, zosta-
nie odcięty gaz. Komputer zwolni, zniknie 
połączenie komórkowe. Bombardowanie 
spowoduje pożary, zniszczy domostwa, 
doprowadzi do katastrofy. Naruszone zo-
staną wszelkie normy sanitarne. Uzbrojeni 
szabrownicy rozpoczną plądrowanie. (...)

W obliczu nadchodzącego 
konfliktu wojennego 

Inwazja Rosji w Ukrainie cofnęła nas do 
czasów zimnej wojny, zagrażając pokojowi 
na całym kontynencie. Od 24 lutego 2022 
roku Europa przeżywa na swoim obrzeżu 
nieznaną od dziesiątków lat nawałnicę mi-
litarną dotykającą pokojowo nastawionego sąsiada, z którym 
agresora łączyły ścisłe więzi międzyludzkie. Rządy przygoto-
wują więc coraz ostrzejsze sankcje, aby zatopić gospodarkę 
Rosji i odizolować ją od reszty świata, a uwagę opinii publicz-
nej coraz mocniej przykuwa przebieg wojny. Dawno minęły 
czasy, kiedy Stany Zjednoczone za pomocą odtajnionych da-
nych obalały kłamstwa Związku Sowieckiego na temat jego 
aktywności na Kubie lub kiedy blask ognia artyleryjskiego był 
jedynym dostępnym żywym obrazem kampanii Pustynna Bu-
rza w Bagdadzie. Teraz za pośrednictwem Twittera, TikToka 
i Telegramu świat chłonie militarne operacje agresora niemal 
w czasie rzeczywistym. 

Śledzimy na żywo ten bestialski najazd i chcemy wierzyć, że 
wojna globalna jest nierealna. Bo – tłumaczymy sobie – Ukra-
ina nie jest przecież członkiem paktu NATO, zatem nie stworzy 
pretekstu do starcia militarnego. Ale wojska Władimira Putina 
dopuszczają się szatańskich zbrodni wojennych i ludobójstwa 
na terytorium niezawisłego kraju. A także prowokacji. Nic 
dziwnego, że rośnie strach przed konfliktem o wymiarze to-
talnym. Nie wiemy co się wydarzy jutro, pojutrze. Czy pożoga 
wojenna rozprzestrzeni się i zburzy nasze codzienne życie? 

Jest mało prawdopodobne, by obywatele kwitnącego Bel-
gradu, stolicy państwa w centrum spokojnej Europy, zakła-

dali, że ich ulice zostaną zbombardowane 
przez samoloty „najbardziej demokratycz-
nego” kraju świata. Nie myśleli też o tym 
mieszkańcy proklamowanych w 2014 roku 
przez prorosyjskich separatystów samo-
zwańczych republik, donieckiej i ługań-
skiej, których tysiące zostały bestialsko 
zamordowane przez własnych rodaków. 
Historia zna niezliczone przykłady wojny 
domowej, która nie tylko puka do drzwi, 
ale w każdej chwili może się włamać. 
W każdej chwili uzbrojeni mężczyźni 
mogą wpaść i domagać się praw do two-
jego życia i własności.

Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, 
że rywalizacja między dwoma blokami – 
jednego skupionego wokół sojuszu Chin 
i Rosji, a drugiego wokół Stanów Zjed-
noczonych i Europy Zachodniej – weszła 
w fazę krytyczną. Wojna przeniosła się już 

niemal na naszą granicę. Świat stanął u progu nowej zim-
nej wojny, a to oznacza niebezpieczny moment w dziejach. 
Wspomnijmy Sarajewo 1914 roku i pierwszą wojnę światową, 
jeden z największych konfliktów zbrojnych w historii świata. 
Jej wybuch był przesądzony, niewiadomą było tylko, kiedy 
on nastąpi. Dziś jest tak samo, Europa siedzi na beczce pro-
chu, wystarczy iskra, żeby nastąpił wybuch. Stąd gorączkowe 
pytania: czy Putin zaatakuje Polskę i czy nasz kraj zostanie 
wciągnięty w trzecią wojnę światową?

Kiedy agresor zbliża się do miasta, naturalną reakcją jest za-
danie sobie pytania, jak się zachować w tej nowej, niecodzien-
nej sytuacji. Obcy i wrogi najeźdźca został wysłany z bronią 
w ręce do twojej ojczyzny, aby podbijać, niszczyć i zabijać. Drę-
czą cię niepewność, niepokój, a także strach i troska o bliskich. 
W jednej chwili ważne stają się sprawy, o których wcześniej 
nikt nie myślał. Jednak praktyka pokazuje, że wojna szybko 
uczy survivalu, umiejętności radzenia sobie w krańcowych 
warunkach.  

Fragment wstępu do książki Jacka Pałkiewicza 
i Krzysztofa Petka pod tytułem „Wojna u progu.  

Poradnik przetrwania”, wydanej przez  
Świat Książki w październiku 2022 r.
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