
Indiana Jones mógłby się od niego uczyć, jak prze-

trwać w ekstremalnie trudnych i niesprzyjających wa-

runkach, a mowa tu o Jacku Pałkiewiczu, urodzonym 

w 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym 

Immensen w Dolnej Saksonii. Ten polski dziennikarz 

i podróżnik, autor ponad 40 książek i wielu filmów 

dokumentalnych, organizator międzynarodowych, 

niesamowicie ryzykownych wypraw w nieznane, za-

słynął z wielu odkryć, między innymi źródeł Amazon-

ki. Współpracował przy realizacji programu przetrwa-

niowego kosmonautów w Rosji, na Syberii, szkolił 

wojska specjalne i jednostki antyterrorystyczne, jak 

GROM w zakresie strategii przetrwania w odmien-

nych strefach klimatycznych. Naszą uwagę skupił na 

sobie za sprawą wypraw azjatyckich. W 1992 roku 

przejechał na słoniach dżunglę wietnamską. W 1995 

roku odbył ekspedycję na jakach po ziemiach  Bhuta-

nu, w tym samym roku przepłynął rzekę Jangcy na 

sampanie, znanym nam z historii yongchun z okresu 

czerwonych dżonek. W roku 2001 powrócił do Indo-

chin nad rzekę Mekong, a 7 lat później ponownie od-

był wyprawę do Wietnamu, by już w 2009 udać się 

do Laosu. W ostatnich latach odwiedzał Chiny, skąd 

karawaną pojazdów terenowych pokonał tysiące kilo-

metrów Jedwabnego Szlaku, w drodze do Polski. Z 

Jackiem Pałkiewiczem spotkaliśmy się 14 listopada 

w Kaliskach, malowniczej wsi kociewskiej, która po 

raz drugi w tym roku zaskoczyła nas sprawną organi-

zacją wydarzeń kulturalnych najwyższej klasy. Dr Ja-

nusz Szymankiewicz z warszawskiej szkoły Ving Tsun 

kungfu zaczytywał się w młodości w zachodnich pe-

riodykach o sztukach walki, które oblegały półki do-

mowej biblioteki Jacka Pałkiewicza. Nie omieszkał 

nam niegdyś o tym wspomnieć. Bezpośredni kontakt 

z autorem ukoronował nasz środowy wieczór i na dłu-

go pozostawił pod wrażeniem wielu barwnych i jakże 

pouczających opowieści - jakby nie z tego świata. 
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Kaliskie spotkanie 
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