
 

Sklepy militarne i turystyczne oferują nam wiele gotowych kompletów, jednak osobiście 
uważam, że zestaw survivalowy najlepiej skompletować samodzielnie biorąc pod 
uwagę nabyte  doświadczenie oraz analizując miejsce wyprawy i warunki w nim panujące. 
Nie należy zbytnio się obciążać, ale także należy pamiętać, że w survivalu nie ma rzeczy 
zbędnych. 

Oto kilka rzeczy, które mogą pomóc w przetrwaniu: 

 

1 - zapałki sztormowe 

2 - zapałki 

3 - ścinki cienkiej kory brzozowej, idealne na rozpałkę 

4 - podgrzewacz 

5 - krzesiwo 

6 - karta przetrwania, płaski scyzoryk, 10 funkcji 

7 - gwoździe, przydatne do budowy schronienia podczas silnego wiatru, jako młotek można 
wykorzystać np. kamień 

8 - chusteczka higieniczna, szybko zapala się od krzesiwa 

9 - szpagat żeglarski, około 5m 



 

 

10 - płatki magnezowe, palą się wtedy gdy nie jest w stanie zapalić się już nic innego 

11 - gruba kora brzozy, idealna na podpałkę, pali się nawet gdy jest mokra 

12 - mój zestaw survivalowy - woreczek w którym mieszczą się wszystkie wymienione 
powyżej rzeczy 

13 - metalowy kubek 

14 - apteczka - plastry, gaza i bandaż 

15 - nóż, najważniejszy przedmiot, aby właściwie spełniał swoje zadanie musi być bardzo 
ostry 

16 - saperka, posiada także kilof, piłę i otwieracz 

17 - lina, powinna mieć przynajmniej 10m 

18 - bransoletka survivalowa, 3m liny skróconej splotem typu cobra, końce połączone szeklą 
żeglarską 

19 - telefon - wodoodporny i wytrzmały Samsung Solid GT B2710, najważniejsze funkcje  
to kompas, GPS, krokomierz i latarka 

20 - latarka o zasięgu przynajmniej 150m, kilka trybów świecenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schronienia - zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa zarówno psychicznego jak  
i fizycznego. 

W szałasie czy namiocie będziemy zawsze czuć się lepiej niż pod gołym niebem, będziemy 
osłonięci od wiatru, deszczu, dzikich zwierząt czy ciemności. Istnieje tak wiele rodzajów 
schronień, że nie sposób wszystkie wymienić, najważniejsze jest aby mieć wyobraźnię  
i improwizować oraz brać pod uwagę wszystkie istotne fakty przyrodnicze. 

W każdym klimacie i środowisku szałasy będą znacznie różnić się od siebie, niektóre będą 
zbudowane tak aby osłonić nas przed wiatrem, a inne przed deszczem, czasami najlepiej 
znaleźć sobie gotową kryjówkę np. jaskinię... 

Oto kilka przykładowych schronień: 

 

Schronienie, podobnie jak ognisko bardzo pozytywnie wpływa na naszą psychikę. Podczas 
wyprawy w odludne tereny możemy nie przetrwać bez odpowiedniego dachu nad głową... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Woda - jest podstawowym składnikiem, bez którego nie może funkcjonować żywy organizm. 
Zdrowy, dorosły człowiek może wytrzymać bez wody około 3 dni.  

Choć może się wydawać, że woda nas otacza i nigdy nie ma prawa jej zabraknąć, wiedzmy, 
że nawet bystre, górskie strumienie nie są całkiem wolne od zanieczyszczeń.  
Wystarczy, że kilkadziesiąt metrów dalej, w wodzie leży padlina. Spożycie takiej wody 
skutkuje w najlepszym przypadku biegunką, powodującą odwodnienie, które na łonie natury 
staje się śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego należy zawsze zakładać, że wszystkie naturalne 
zbiorniki wodne są zanieczyszczone chorobotwórczymi bakteriami,  
wirusami i pierwotniakami. 

Znamy jednak wiele sposobów oczyszczania i dezynfekcji wody, oraz inne metody  
jej pozyskiwania, warto z nich korzystać. 

 

 

 

 

 

 

 

Do przeprowadzenia dezynfekcji wody wykorzystuje się trzy metody:  

- przegotowanie - mikroorganizmy wywołujące biegunkę są wrażliwe na wysoką 
temperaturę   i giną w momencie gotowania wody. Dla pewności wiele źródeł podaje 
optymalny czas gotowania 10 minut, metoda ta jest doskonała, lecz często niewygodna  
i trudna do zrealizowania ze względu na brak surowców lub naczynia. 

- filtrowanie - polega na przepuszczeniu wody przez urządzenie filtrujące. Takie urządzenie 
można nabyć gotowe, mniej lub bardziej profesjonalne, ale także wykonać samemu 
prowizoryczny filtr do wody np. z butelki. 

Ważne jest żeby filtr składał się z kilku warstw różnych materiałów takich jak trawa, piasek, 
gaza, bawełna i najważniejszy - węgiel mający najcenniejsze właściwości. 

- zastosowanie środków chemicznych - polega na dodaniu do wody jodu lub chloru. Gotowe 
tabletki do odkażania wody można nabyć już w tej chwili w wielu miejscach, są bardzo 
skuteczne, lecz także mają swoje minusy i nie zawsze działają wystarczająco dobrze. 

 

 



 

 

Wybór metody zależy od stopnia zanieczyszczenia wody, osobistych preferencji,  
dostępu do paliwa, kosztów i liczby turystów. Należy pamiętać, że żadna metoda nie jest 
niezawodna, wszystkie ograniczają ryzyko zachorowania, lecz całkowicie go nie eliminują. 

Jeśli mamy taką możliwość, należy zastosować wszystkie wymienione metody.   

Mamy wówczas jeszcze większą pewność, że woda nadaje się do spożycia  
bez konsekwencji zdrowotnych. 

 

 

Przy dużym wysiłku, człowiek powinien dostarczać organizmowi codziennie trzy, cztery litry 
płynów jako niezbędne minimum, zdecydowanie lepiej, jeśli jest to czysta woda niż napoje. 
Przed odwodnieniem broni nas na początku pragnienie, które znika gdy nawodnimy 
organizm. Kolejnym znakiem zbliżającego się odwodnienia jest ciemny, 
skoncentrowany mocz o nieprzyjemnym zapachu, następnie zaczynamy odczuwać ból 
głowy, osłabienie oraz nudności. Pacjentów mających zaburzenia świadomości należy 
natychmiast ewakuować. 

Ponieważ nawodnienie organizmu jest ogromnie ważne, na wyprawie warto mieć ze sobą 
butelkę lub kubek metalowy. Nie wolno nam zapomnieć, że woda także gromadzi  
się w roślinach, skrapla się, zamarza oraz występuje w postaci pokrywy śnieżnej. 

Wody w danym miejscu jest dużo lub mało, ale zawsze trzeba umieć skorzystać  
z niej we właściwy sposób. 

 

 



 

Ogień !!!  

To największe z odkryć człowieka. Nie jest łatwo rozpalić ognisko gdy wieje wiatr lub pada 
deszcz. Istnieje wiele sposobów rozpalania ognia oraz wiele typów ognisk,  
to jedno z podstawowych zagadnień survivalu. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych 

rodzajów ognisk: 

 

1) Ognisko typu wigwam - gałązki układamy strzeliście do góry, takie ognisko szybko się pali 
i daje dużo światła, najlepsze jeśli mamy dużo drewna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Ognisko typu studnia - grube gałązki układamy w czworokąt, na przemian jedne na 
drugich, a do środka wkładamy paliwo, takie ognisko zapewnia dużo światła i ciepła oraz nie 
wymaga tak dużej ilości drewna. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ognisko typu piramida - podobne jak studnia tyle, że ułożone jest z pełnych warstw 
drewna, kładziemy jedną warstwę na drugiej w przeciwną stronę, pali się długo, ale daje 
mało światła. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ognisko typu gwiazda - wymaga minimalnej ilości drewna, kilka gałęzi układamy końcami 
do siebie i tylko co jakiś czas dosuwamy je do środka, nadaje się do gotowania, niewielki 
płomień. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) Ognisko długotrwałe - rozpalamy je pomiędzy dwiema dużymi kłodami lub w długim dołku, 
idealne do gotowania kilku potraw jednocześnie, jest osłonięte przed wiatrem. 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie powyższe rodzaje ognisk oraz przykładowe techniki ich rozpalania 
zaprezentowałem w jednym ze swoich filmów, zachęcam do obejrzenia moim 
kanale YouTube.  

Ogień zapewnia ciepło, umożliwia gotowanie, wysyłanie sygnałów dymnych, ochrania przed 
dzikimi zwierzętami oraz bardzo pozytywnie wpływa na psychikę człowieka, powinniśmy  
o tym pamiętać i postarać się rozpalić ognisko zawsze gdy znajdziemy się w tarapatach... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Żywność, którą zabieram na wyprawy mysi spełniać cztery podstawowe kryteria: 

 - musi być lekka 

 - bardzo pożywna 

 - zabierać mało miejsca w bagażu 

 - nie wywoływać pragnienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe wyposażenie "zestawu przekąskowego": 

1) Suchary specjalne SU-2 PIASTOWSKIE - zabieram je na każdą wyprawę, są bardzo 
sycące, a przy tym nie słone więc nie wywołują pragnienia. W paczce znajduje się 6 sztuk, 
jest to wystarczająca ilość aby zaspokoić głód. 

2) Ciasteczka lub batonik owsiany - także bardzo pożywne rozwiązanie dostarczające 
zastrzyku energii. 

3) Cukierki czekoladowe, owocowe lub czekolada - cukierki owocowe nawilżają błonę 
śluzową co jest wskazane zwłaszcza kiedy kończą się nam zapasy wody natomiast 
czekolada powoduje wydzielanie hormonu szczęścia przez co znacznie poprawia nam 
nastrój, jedynym minusem jest to, że czekolada rozpuszcza się pod wpływem wysokiej 
temperatury co należy wziąć pod uwagę. 

4) Wafle ryżowe - są dietetyczne i możeny je bezpiecznie jeść podczas kłopotów 
trawiennych, które mogą się pojawić podczas wyprawy. 

5) Sezamki - dobra i zdrowa przekąska podczas zwiększonego wysiłku fizycznego. 

6) Mieszanka studencka - jej najważniejszym składnikiem są orzechy, które korzystnie 
wpływają na pamięć i koncentrację oraz mają działanie antydepresyjne, zawierają także 
wiele witamin oraz magnez, idealnie więc nadają się na długie wyprawy survivalowe. 

 



 

 

7) Owoce suszone lub liofilizowane - najlepszym rozwiązaniem są owoce liofilizowane, 
ponieważ zachowują najwięcej witamin i innych wartościowych składników jakie posiadają 
owoce w swojej podstawowej postaci, niestety są w Polsce jeszcze drogie i trudnodostępne. 

Lepszym rozwiązaniem stają się zatem owoce suszone, które także zachowują częściowo 
swoje właściwości, są lekkie i łatwo dostępne. Można zakupić własną suszarkę do warzyw 
oraz owoców i suszyć je samemu. 

8) Baton migdałowy - dobrze, gdy w składzie znajdują się jedynie miód i migdały,  
wtedy to smaczna i zdrowa przekąska. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnią deską ratunku powinny być rośliny jadalne znalezione po drodze, a więc np. 
szczawik zajęczy czy pokrzywa. Można je przygotowywać na wiele sposobów w zależności 
od potrzeb oraz możliwości sprzętowych ( wiadomo, że nie zawsze nosi się ze sobą 
manierkę ). 

Należy jednak zachować ostrożność i uważać na rośliny trujące, jeśli mamy jakiekolwiek 
podejrzenie, że roślina jest niejadalna to jej nie próbujemy.  
Przed wyprawą lub grzybobraniem należy koniecznie wnikliwie zapoznać się z poradnikiem 
survivalowym lub atlasem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia powinniśmy myśleć przede wszystkim  
o roślinach, ponieważ polowanie wymaga umiejętności oraz wkładu energii,  
a zbieranie jedynie oddzielania jadalnych roślin od trujących... 

 

 

Ubranie także stanowi jedno z podstawowych zagadnień survivalu. Umiejętność właściwego 
dobierania stroju do pogody przydaje się każdemu, nie tylko podczas wypraw w nieznane. 

Ubranie jest pierwszą linią obrony przed żywiołami czyhającymi na nas w dziczy.  
Wielu ludzi twierdzi, że nigdy nie ma złej pogody tylko niewłaściwy ubiór. 

 
  
Główną zasadą właściwego ubioru jest warstwowość, ponieważ pomiędzy warstwami 
gromadzi  
się powietrze, które podgrzewane przez ciało świetnie izoluje. 

Ta zasada jest ważna zwłaszcza w zimnym klimacie. 

Wyróżniany wiele rodzajów ubrań: 

- bielizna termoaktywna - usuwa pot na zewnątrz, który dzięki temu nas nie ochładza, warto 
jednak pamiętać, że bielizny termoaktywnej nie należy nosić latem, ponieważ przy wysokiej 
temperaturze nie spełnia ona swojego zadania, a przylegając ściśle do ciała tylko potęguje 
uczucie gorąca. 

- koszula - jest uniwersalnym ubraniem na różne pogody, może stanowić warstwę cieplną  
lub chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i owadami, dobrze gdy jest z wytrzymałego 
materiału. 

- spodnie - mamy ogromny wybór spodni, spodnie przede wszystkim powinny być lekkie,  
a zarazem wytrzymałe i elastyczne, dobrze, gdy posiadają wzmocnienia z materiału rip-stop. 

Oczywiście zależnie od klimatu i pory roku możemy potrzebować spodni ocieplanych  
lub wodoodpornych. 



 

 
  
- bluza lub polar - stosownie do wymogów otoczenia możeny wybrać różne rodzaje materiału 
oraz krój stroju i zdecydować czy ma to być golf, bluza z kapturem czy rozpinana. 

- kurtka - przeciwwiatrowa, przeciwdeszczowa, puchowa czy sztormiak, wszystkie kurtki 
stanowią naszą odzież zwierzchnią, muszą być bardzo wytrzymałe, oddychające i starannie 
wykonane przez renomowaną firmę, która zapewni nam suchość i ciepło co może 
bezpośrednio zadecydować o naszym przetrwaniu. 

 
 

 

 

 

- buty - głównym zadaniem naszych butów jest zachowanie stóp w cieple i suchości,  
dobre buty trekkingowe powinny usztywniać kostkę, najlepsze pod tym względem są buty 
taktyczne. Czasem jednak możemy potrzebować innego rozwiązania np. butów aqua,  
które szybko schną i nie rozkleją się po wejściu do wody. Pamiętajmy, że nasze nogi mogą 
stać się naszą jedyną szansą na przetrwanie, dlatego dbajmy o nie.  

Ważną zasadą survivalu jest także aby przeciwnie do wojska nie ubierać się kamuflująco  
ale w jaskrawe barwy co znacznie ułatwia zauważenie nas przez służby ratunkowe. 

 



 

 

 

Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, w której gdzieś poza cywilizacją znajdziemy  
się nieoczekiwanie obok leżącego na ziemi człowieka.   

Największą sztuką jest wtedy umiejętność zachowania sprawnego reagowania.  
Nawet posiadając dużą wiedzę medyczną, często największym problemem dla nas staje się 
stres, który uniemożliwia nam wykonanie nawet oczywistych działań. Gdy nie możesz liczyć 
na pomoc karetki, musisz podejmować właściwe decyzje i musisz robić to szybko,  
a jednocześnie mądrze, jest to naprawdę wielka sztuka, która nie przychodzi łatwo.  
Podjęcie właściwych decyzji ułatwi ocena pacjenta, to ona stanowi podstawy naszego 
działania. 

Choroby i uszkodzenia mechaniczne ciała są niestety nieodłączną częścią życia.  
Nie oznacza to jednak, że mamy zamknąć się w domu i nie wychodzić z niego z obawy 
przed wypadkiem. 

Oczywiście powinniśmy być uważni i ostrożni, ale czasem nawet to nie jest w stanie 
zapewnić nam dostatecznego bezpieczeństwa, jednak zwiększy je znacznie.  

Wiem o tym najlepiej uprawiając survival. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Powinniśmy zatem zawsze mieć przy sobie choć małą apteczkę turystyczną.  
Jest nam powszechnie znane bardzo wiele rodzajów apteczek. Różnią się wielkością, 
wyposażeniem i przeznaczeniem. Wiemy, że ani w apteczce samochodowej ani w jachtowej 
nie mogą znajdować się żadne leki, ponieważ w sytuacji zagrożenia i napięcia oraz stresu 
możemy niewłaściwie zastosować lekarstwa czym jeszcze bardziej zaszkodzimy 
poszkodowanemu. 

Zwykle jest jednak tak, że gdy wyjeżdżamy na wczasy z rodziną, gdzie często są małe dzieci 
musimy mieć ze sobą podstawowe lekarstwa. Warto wtedy oddzielić je od apteczki 
"pierwszej pomocy" wkładając do dodatkowej torebki lub innej różniącej się znacznie 
wielkością lub kolorem apteczki, aby ich nie mylić. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem pierwszej pomocy jest szybkie i pewne zabezpieczenie poszkodowanego do czasu 
pojawienia się personelu medycznego...  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Każdy człowiek powinien posiadać podstawowe informacje na temat pierwszej pomocy. 

Możemy je zdobyć na wielu kursach oraz w szkołach i na pokazach. Mając okazję do nauki 
podstawowej pierwszej pomocy nie należy odmawiać, zwłaszcza, że takie informacje 
zazwyczaj nic nie kosztują, a zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób,  
aby zachęcić ludzi do działania. 

 
 

Przykładowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy zaprezentowałem w jednym ze swoich 
filmików, zachęcam do obejrzenia jego oraz innych filmów na moim kanale YouTube.  

 

https://web.archive.org/web/20161104174553/http:/militaria-hobby.eu/images/survival/apteczka/4.jpg�

