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Wychowani w cieplarnianych warunkach mężczyźni stracili poczucie pewności siebie i siłę, 
są sfrustrowani i pozbawieni charyzmy, mentalnie wykastrowani i pogubieni. Nie wiedzą, 
co to znaczy być pewnym siebie fighterem – mówi Jacek Pałkiewicz, podróżnik i jeden 

z pionierów survivalu w rozmowie z Wojciechem Ladą

Wycofuje się pan?
Jacek Pałkiewicz: To, co pan mówi, nie brzmi ład-
nie, ale muszę to jakoś przełknąć. Tak, postawiłem 
krzyżyk na tym, co było moją limfą życiową, ale to 
nie była kapitulacja. Nie wywieszałem białej flagi, to 
surowe prawa fizjologii postanowiły za mnie ogłosić 
przegraną. Nie zerwałem jednak ze światem, wresz-
cie, ku szczęściu Lindy, małżonki, która akceptuje 
tylko podróże pięciogwiazdkowe, mogę poświęcić jej 
czas, którego przez dziesiątki lat nie było.

Co w tej sytuacji zrobią komandosi, ekscentryczni milio‑
nerzy, liderzy biznesu? Wszyscy ci, którzy – cofając się 
wraz z panem do czasów pierwotnej walki o byt – liczy‑
li na zdobycie umiejętności bycia dominującą postacią 
w XXI w.? Mają alternatywne wzorce?

Uważam, że moja funkcjonująca we Włoszech szko-
ła survivalowa i lekcje będą jeszcze przez jakiś czas 
procentować. Na te nauki natykają się niektórzy też 
w moich książkach. Piszą o rady znajomi i nieznajomi, 
firmy zapraszają z wykładem on-line. Moja pora mi-
nęła, zostawiam miejsce dla moich następców, guru 
młodszego pokolenia, którzy doradzą, ukierunkują, 
pomogą budować osobowość, nauczyć pracy zespo-
łowej. Pamiętajmy, że dzisiaj internet oferuje wiele 
możliwości znalezienia interesującej formy edukacji. 
Chociaż prawdą też jest, że najlepszy podręcznik to 
nie to samo, co doświadczony mentor. Współczesny 
rodzaj męski często ma problemy z tożsamością, bo 
dzisiejsze życie nie wymaga, tak jak niegdyś, nie-
zniszczalnej siły przetrwania. Wysoki poziom życia, 
postęp technologiczny, świat nadmiaru i wielora-
kich bodźców, wszystko to przyczyniło się do tego, 
że ludzie wydelikatnieli, stracili pazury, nie potrafią 
się mierzyć z trudnościami, gubią się przy pierwszej 
przeciwności losu. Wychowani w cieplarnianych 
warunkach mężczyźni stracili poczucie pewności 
siebie i siłę, są sfrustrowani i pozbawieni charyzmy, 
mentalnie wykastrowani i pogubieni. Nie wiedzą, co 
to znaczy być pewnym siebie fighterem. Dlatego są 
potrzebne właściwe wzorce, lekcje i warsztaty pro-
wadzone przez doświadczonych trenerów rozwoju 
osobistego. Tylko ilu ludzi jest gotowych zapłacić za 
to wysoką cenę: wyrzeczeniami, dyscypliną, determi-
nacją i wytrwałością? I litrami potu?

Nawisem mówiąc: w przypadku pańskich działań slango‑
we pojęcie „betonowej dżungli” nabiera bardzo dos łow ‑ 

nego znaczenia. Myśli pan, że funkcjonowanie we współ‑
czesnej korporacji rzeczywiście wymaga umiejętności 
survivalu?

W słynących z bezwzględności międzynarodowych 
korporacjach dominują realne prawa dżungli. Tam li-
czy się skuteczność i zwiększanie zysków, słabszemu 
podziękują, a silniejsi w wyścigu szczurów rozwiną 
skrzydła, będą się wspinać po szczeblach kariery, 
zdobędą pieniądze. Pracownicy skazani są na perma-
nentną rywalizację o stołek. O przeżycie. Pandemia 
spowoduje duże bezrobocie, w firmie pozostaną naj-
silniejsi psychicznie i najbardziej drapieżni. Dyplom 
prestiżowej uczelni już nie wystarcza. Globalna kon-
kurencja wymusza na liderach poszukiwanie nowych 
rozwiązań i narzędzi, a zatem nieustanny rozwój 
i edukację. Pierwsze szkolenia „Challenging” – very 
hard, czyli koktajl adventure, survivalu i adrenaliny 
– dla liderów biznesu, firm konsultingowych czy fi-
nansjery, za którymi oglądają się „łowcy głów”, or-
ganizowałem wcześniej we Włoszech, potem z tych 
doświadczeń korzystano także w Polsce.

To była doskonała szkoła charakteru i hartu ducha, 
rozwijająca zdolności kierownicze i przebojowość. 
We wrogiej białemu człowiekowi dżungli Borneo mój 
instruktor, sierżant z Legii Cudzoziemskiej, ostrzegał 
„kursantów”, że dżungla nie toleruje słabeuszy. Nie 
ukrywał, że będą poddani nieustannej presji. Zapo-
wiadał: „Dobrniecie do bram piekła, aby stać się sil-
niejszymi. A potem musicie stamtąd jeszcze wrócić”. 
I wrócili z miejsca, gdzie nie wystarczają wyrazista 
osobowość, kompetencje ani autorytet. W gorącym 
powietrzu przesyconym wilgocią ciężar na plecach 
rzucał na kolana pewnych siebie profesjonalistów, 
a omdlewające nogi potykały się o plątaninę korzeni. 

Kocham Polskę, może nawet bardziej 
od przeciętnego Kowalskiego. 

Cieszę się, że często mogę być 
jej przykładnym ambasadorem 

w dalekich krajach
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Krańcowe obciążenia w warunkach ciągłego zagroże-
nia natężały niepewność. Ani przez moment nie dawa-
ły spokoju chmary owadów żądlących boleśnie nawet 
przez ubranie, pot zaś zalewał strugami oczy. To była 
najwyższa próba stymulująca wiarę w siebie, determi-
nację, odporność na stres, a także ducha zespołowego, 
czyli wszystko to, co jest niezbędne, aby znaleźć się 
o krok przed innymi. Tego nie można wynieść z auli 
nawet najlepszego uniwersytetu. Zatem nic dziwnego, 
że certyfikat ukończenia unikatowego stażu stanowi 
nobilitację oraz element godny umieszczenia na czo-
łowym miejscu w curriculum vitae każdego lidera.

A czy pańska decyzja o wycofaniu się nie jest również 
efektem umiejętności przetrwania? O ile mogę uwierzyć 
książce, ma się pan całkiem dobrze, tyle że rozsądek pod‑
powiada przynajmniej chwilową hibernację… To nie zmę‑
czenie, tylko decyzja?

To nie jest do końca tak, jak pan mówi. Chociaż je-
stem młody duchem, to nic nie zmieni gorzkiej praw-
dy, że barwny film mojego życia zmierza do finału. 
Już dawno przekroczyłem przeciętną długość życia 
mężczyzny w Polsce. Zaprzyjaźnieni lekarze sugeru-
ją, abym przyhamował, ale i tak sam zdaję sobie spra-
wę z obniżenia sprawności fizycznej. Peszy mnie to, 
że przez długie lata, wpajając kursantom mądrości 
ze sztuki przetrwania, twierdziłem, że pokonywanie 
własnych ograniczeń to tylko sprawa psychiki. Oka-
zuje się, że w pewnym wieku to nie ma odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości. Dziś widzę, że do głosu 
w tej kwestii dochodzą decydujące o naszym życiu 
prawa biologii człowieka, a tam te granice są jasno 
wytyczone. Z odwiecznymi prawami natury nikt 
jeszcze nie wygrał.

To jeszcze tylko jedno w kwestii pokoleniowej i już podą‑
żymy ku innym tematom. „Pałkiewicz.com” – tak brzmi 
tytuł pańskiej ostatniej książki. To dyskomfort czy ra‑
dość, że dziś źródła Amazonki można „odkryć” przez Go‑
ogle View, a samotnie przepłynąć Atlantyk da się pewnie 
na jakimś symulatorze? Czego nie uchwyci internet?

Nie zmarnowałem życia, robiłem zawsze to, na co 
miałem ochotę, jestem zatem osobą spełnioną, nad 
wyraz uprzywilejowaną, taką, która wygrała los na 
loterii. Podejmowałem karkołomne wyzwania, po-
znawałem nieprzyjazne krainy oraz żyjących tam 
osobliwych tubylców. Odnosiłem sukcesy tam, gdzie 
inni musieli się poddać. Nigdy nie zazdrościłem in-
nym, chociaż do naszych narodowych cech należy 
niechęć wobec osób odnoszących sukces. Nie odczu-
wam też cienia „przykrości” z tego, że tam, gdzie ja 
niegdyś musiałem się bardzo trudzić, aby być pierw-
szym, dzisiaj może dotrzeć prawie każdy. Miejsca do 
niedawna zarezerwowane dla wąskich elit, dziś są 
dostępne dla szerokich mas. Powiem więcej, z wiel-
ką przyjemnością obserwuję dzisiaj rodaków na 

odległych szlakach. W latach 80. praktycznie nie spo-
tykałem jeszcze nikogo. Potem zaczęli się pojawiać 
pojedynczy młodzi backpackersi, których w ostatniej 
dekadzie widuję już wszędzie. Wyrosła nam armia 
globtroterów, obywateli Europy, obytych, pewnych 
siebie i znających języki. Moim bogactwem jest 
przede wszystkim satysfakcja z niektórych dokonań. 
Doznaję niekłamanego samozadowolenia, dzieląc się 
z czytelnikami doświadczeniami z nieznanych, nie-
przyjaznych krain, dokąd doprowadziła mnie cieka-
wość świata. Ponadto niezwykle cenię sobie wykłady 
na uczelniach, a było ich sporo w różnych krajach. 
Odczuwam spełnienie ze spotkań z młodzieżą. Nie 
ukrywam dumy z tego, że Szkoła Podstawowa „Azy-
mut” w Mostach, na przedmieściach Lęborka, posta-
nowiła uczynić mnie swoim patronem. Dyrektor tej 
placówki Karolina Skorb-Kustusz podkreśliła, że wy-
bór opiekuńczego ducha na miarę XXI w. doskonale 
wpisuje się w wartości wpajane dzisiaj młodzieży.

Sporo pan pisze o wierze, o chrześcijaństwie. To jasne, 
tak się pan wychował, przygody ministranta… Mnie cie‑
kawi raczej konfrontacja chrześcijaństwa z wierzeniami 
pierwotnymi, które miał pan okazje poznać. W książce 
przytacza pan m.in. Czerskiego, Dybowskiego czy Czeka‑
nowskiego, ale to byli wielcy przyrodnicy i religię filtro‑
wali przez świeżego wówczas Darwina czy w ogóle po‑
zytywizm. Ale byli tam też wtedy Sieroszewski, Piłsudski 
(Bronisław) i dziesiątki innych – zachłyśnięci tymi daw‑
nymi systemami wyobraźni syberyjskiej, panteizmem, 
szamanizmem… W ich przypadku kontakt z wierzeniami 
pierwotnymi raczej osłabiał wiarę chrześcijańską. Jak 
wyglądało to w pana przypadku?

Kiedy zapytano Diogenesa, gdzie jest jego kraj oj-
czysty, odpowiedział, że jest obywatelem świata 
i cała Matka Ziemia to jego ojczyzna. Nie zdarzyło 
mi się, abym poznając różnorodność globu, kiedykol-
wiek odczuł jakąś tendencję asymilacji ze wspólno-
tą ogólnoludzką, a tym bardziej zbliżenia do jakichś 
kultów. Mój świat podróży – pasmo porywających 

Na naszych oczach zachodzi 
proces bardziej epokowy niż kryzys 

gospodarczy. W imię nowej religii 
– kapitalizmu – Stary Kontynent 

opuszcza związane z grecką i rzymską 
kulturą chrześcijaństwo, pulsujące 

serce Zachodu
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doświadczeń zarówno w krajach Pierwszego, jak 
i Trzeciego Świata oraz atencja dla ginących kultur 
i zwyczajów, a także spotkania z ludźmi, których trud-
no zapomnieć – związany był zawsze z dziennikarską 
profesją. Głębokie przeżycia wzbogacały moją duszę, 
ale jednocześnie służyły do zarejestrowania i prze-
kazania ich czytelnikom. Długoletnia praca w me-
diolańskim dzienniku „Corriere della Sera” nauczyła 
mnie zachowywania dystansu i bezstronności. Tam 
nie było miejsca dla dziennikarzy prezentujących 
swoje prywatne poglądy polityczne, bo tacy są nie-
wiarygodni. To ich po prostu dyskwalifikuje w tym 
zawodzie. Dlatego nigdy nie zdarzyło mi się skłonić 
do mniej czy bardziej znanych konfesji.

A dlaczego tak ważna jest pańskim zdaniem ta trady‑
cyjna, chrześcijańska kultura europejska? Poznał pan 
dziesiątki innych, które bez chrześcijańskiego korzenia 
rozwinęły się w porównywalnym, jeśli nie w wyższym, 
stopniu niż Europa. Tego doświadczyły kraje islamskie, 
do rewolucji kulturalnej Chiny… Może zmiany, ewolucja 
są naturalnym procesem i trwanie przy tradycji jest wal‑
ką z wiatrakami?

Jestem dumnym Polakiem i polskość noszę głęboko 
w sercu. Hymn narodowy stanowi dla mnie świętość 
i zawsze wysłuchuję go wyprężony jak struna, z za-
chowaniem powagi i z nieukrywanym wzruszeniem. 
A gdy słyszę go, będąc daleko od kraju, przeżycie 
jest dużo silniejsze. Przy tym jestem też zagorzałym 
Europejczykiem, mieszkam we Włoszech i w Pol-
sce, krajach tradycyjnie katolickich. Z niepokojem 

obserwuję, jak pokrętnie Unia Europejska stała się 
wrogiem wartości i tożsamości swoich narodów. 
Na naszych oczach zachodzi proces bardziej epokowy 
niż kryzys gospodarczy. W imię nowej religii – kapi-
talizmu – Stary Kontynent opuszcza związane z grec-
ką i rzymską kulturą chrześcijaństwo, pulsujące serce 
Zachodu. Proces nie dotyczy tylko przygaszonych 
uczuć religijnych, lecz burzy poczucie przynależności 
do tej cywilizacji. To, co było utrwalone od wieków 
i wydawało się naturalne oraz bliskie, dzisiaj upada. 
Do aspektu społeczno-kulturowego dołącza czynnik 
instytucjonalny, grzech UE, która odmówiła Europie 
uznania jej chrześcijańskich korzeni. Wspólny wątek, 
splatający rozdarty, niestabilny od zarania w swoich 
granicach i niepewny swojego losu Stary Kontynent, 
został powierzony Bogu–mamonie i wszelkim kie-
runkom ekonomiczno-finansowym. Do ewidentnej 
dechrystianizacji dochodzi ponadto wątek masowej 
inwazji imigrantów, głównie religii islamskiej, powo-
dującej dalszą alienację chrześcijaństwa w Europie. 
Przyjaciół poznaje się w biedzie, taką zawsze miałem 
zasadę. Pozostaję przy moich przekonaniach i nie za-
mierzam się ewakuować z tonącego okrętu.

Pisał pan i uczył survivalu w ekstremalnych warunkach 
naturalnych, w mieście, ale chyba nie zdarzyło się panu 
pisać o survivalu w czasach pandemii. Zaskoczyła pana 
ta nowa sytuacja? Ma pan jakieś rady?

W szkole przetrwania uczyliśmy, jak się zachować 
podczas szalejącej epidemii, ale nie przypuszcza-
łem, że dotknie nas to nieszczęście rodem z piekła. 
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Koronawirus sparaliżował świat, narzucając czarny 
scenariusz, oszołomił i przestraszył, odwrócił do 
góry nogami nasze codzienne nawyki, ale także los 
całej planety. Uwięził nas i spotęgował obsesje, prze-
jął niepewnością i frustracją. Rady? Nie możemy się 
rozstawać z maseczkami, żelem antybakteryjnym, 
chusteczkami dezynfekującymi i jednorazowymi 
rękawiczkami. Musimy się dostosować do narzuco-
nych restrykcji i konsekwentnie ich przestrzegać. To 
wszystko powinno się stać nowym nawykiem, inte-
gralną częścią naszej codziennej normalności. Dzię-
ki szczepionce, przy odrobinie wspólnego wysiłku, 
wygramy z niewidzialnym wrogiem. Mamy szansę na 
jedną z najjaśniejszych nadziei, jaka kiedykolwiek do-
tknęła mieszkańców planety na przestrzeni naszego 
życia. Chociaż, jak twierdzą eksperci, wirus nie znik-
nie całkowicie i jego cień z pewnością pozostanie.

Czy pańskim zdaniem pandemia zmieni coś w sposób 
trwały w mentalności ludzkiej, w relacjach międzyludz‑
kich, czy raczej po jej ustąpieniu wszystko wróci do daw‑
nej normy?

Rzeczywiście pojawiła się okazja do skorzy-
stania z awaryjnej sytuacji, zreflektowania 
się i ocenienia priorytetów. Paradoksalnie 
ciężkie czasy pandemii i związane z nią 
konsekwencje ofiarowują szansę na napra-
wienie relacji z przyrodą, na ograniczenie 
konsumpcyjnego rozpasania, pozbieranie 
myśli o sensie życia, o wzajemnych sto-
sunkach międzyludzkich czy o sensie Boga. 
Lekcja wyciągnięta z epidemii powinna po-
zwolić na stworzenie na wskroś nowej wi-
zji świata. Wzorem może być XIV-wieczna 
Florencja, która przekuła doświadczenie 
dżumy wszech czasów w sukces, czyniąc 
miasto europejskim centrum życia kultural-

nego, artystycznego i naukowego. Czy nam w tym 
się powiedzie? Nie wiem. Jest jednak faktem, że to 
tragiczne wydarzenie dziejowe wyzwoliło w wielu 
ludziach tkwiące w nich pokłady dobra, łącząc ich 
interes osobisty z interesem zbiorowym. Powsta-
ła współzależność, postawa łącząca egoizm z al-
truizmem, bo przestrzegając restrykcji rządowych, 
dbają oni nie tylko o siebie, lecz i o innych. Mimo 
narzuconego dystansu społecznego ludzie się wspie-
rają i pomagają sobie, troszczą się o seniorów i tych 
najsłabszych.

Cytuje pan w książce Bruce’a Chatwina, że  każda wę‑
drówka posiada swój aspekt realny i wyidealizowany. 
Chatwin wolał ten drugi – dlatego pewnie jego książki 
to kawał doskonałej literatury wykraczającej poza defi‑
nicję reportażu czy książki podróżniczej. Pan tymczasem 
preferuje pierwszy – twardo stąpa pan po ziemi i usiłuje 
„przekroczyć własne bariery psychiczne”. Przekraczał je 
pan, dryfując samotnie w szalupie na Atlantyku, prze‑
bywając wśród łowców głów na Borneo i podczas wie‑
lu innych ekstremalnych przygód, które przeżywa pan 

Paradoksalnie ciężkie czasy 
pandemii ofiarują szansę 

na naprawienie relacji 
z przyrodą, na ograniczenie 

konsumpcyjnego rozpasania, 
pozbieranie myśli o sensie 

życia, o wzajemnych 
stosunkach międzyludzkich 

czy o sensie Boga
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od niemal półwiecza. Skoro tyle ich pan przekroczył, to 
skąd się biorą kolejne? Czy one się w ogóle kiedyś kończą 
i można sobie powiedzieć: wystarczy, przekroczyłem sam 
siebie?

Tak, tych wysokich barier trochę się uzbierało, ale 
one zwykle wiązały się ze szkoleniem survivalowym. 
Oczywiście przeciwności losu były chlebem powsze-
dnim, bo poruszając się z dala od cywilizacji i idąc 
za filozofią „życie daje każdemu tyle, ile sam ma od-
wagę sobie wziąć, a ja nie zamierzam zrezygnować 
z niczego, co mi się należy”, nie mogło być inaczej. 

Czy gdyby nie uciekł pan z komunistycznej Polski, miałby 
pan szansę odbyć wszystkie te podróże?

20 lat później, po otwarciu granic, moje wyprawy nie 
stanowiłyby już takiego dorobku. Większość ekscytu-
jących przygód zaliczyłem ostatnim rzutem na taśmę.

A podoba się panu w dzisiejszej Polsce?
Kocham Polskę, może bardziej od przeciętnego Ko-
walskiego i mieszkając na stałe za granicą, staram się 
wynieść ją na piedestał. Cieszę się, że często mogę 
być jej przykładnym ambasadorem w dalekich kra-
jach. Ale gdy pan pyta, czy mi się ona dzisiaj podoba, 
to – w ślad za głosem włoskich znajomych – powiem, 
że nie. Do niedawna wiodący kraj wschodniej części 
UE na własne życzenie osłabił swoją pozycję. Na sa-
lonach Europy uważa się, że nasz głos przestał się 
liczyć, że staliśmy się kulą u nogi.

Bardzo krytycznie pisze pan o podziałach wśród Po‑
laków. Tymczasem one tylko narastają – widzi pan tu 

jakieś rozwiązanie? Może właśnie podróże i spojrzenie 
na Polskę z dystansu mogą zmienić perspektywę?

Zażenowany obserwuję „wojnę polsko-polską”, któ-
ra tak bardzo nadwerężyła więzi międzyludzkie. Nie 
trawię pogardy, cynizmu polityków, ich kłamstw 
i strategii ośmieszania. Stąd pojawił się w mojej 
głowie patriotyczny projekt społecznego pojedna-
nia i chcę się zaangażować w dzieło kruszenia muru 
między głęboko podzielonymi Polakami. Nie sympa-
tyzuję z żadną partią, ale stojąc ponad podziałami, 
mam rozległe kontakty towarzysko-przyjacielskie 
z notablami władzy reprezentującymi różne opcje 
polityczne, którzy gotowi są mnie wesprzeć.

Pan w każdym razie zdaje się to potwierdzać. Do książki 
dołączony jest plakat pod hasłem „cała Polska czyta Pał‑
kiewicza”, na którym widzimy polityków i znane postaci 
z różnych stron politycznego piekiełka, zgodnie zaczytu‑
jących się w pańskich tekstach…

Książka „Palkiewicz.com” zyskała popularność 
i pojawiło się już jej drugie wydanie. Cieszy mnie 
uznanie czytelników i zaufanie osób z pierwszych 
stron gazet. To tylko potwierdza, że poprawne sto-
sunki, ponad wszelką polityką, wcale nie muszą być 
mrzonką.

Może czas na podręcznik survivalu we współczesnej 
Polsce?

Dużo łatwiej napisać kompleksowe kompendium 
wiedzy o dżungli miasta i pokazać, jak stawiać czoła 
wyrafinowanym przestępcom, zagrożeniom przemy-
słowym, klęskom żywiołowym, jak się ustrzec przed 
gwałtem, przemocą w związku, stalkingiem czy oszu-
stwami w internecie. Temat krajowego survivalu leży 
daleko poza zasięgiem mojego potencjału. 
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