
„Vademecum survivalowe” Paweł Frankowski, Witold Rajchert 

 

Na książkę Pawła Frankowskiego i Witolda Rajcherta pt. „Vademecum survivalowe” 

natknąłem się w wakacje. Od dawna interesowałem się technikami przetrwania, surivalem i 

leśnym bushcraftingiem. Czytałem kilka innych książek o tematyce survivalu, jednak ta 

konkretna pozycja przykuła moją uwagę. Jest to  zbiór przeróżnych zagadnień z zakresu 

outdooru, bushraftingu, survivalu oraz preppingu. 

 Pierwszym powodem dla którego sięgnąłem po wspomnianą pozycję, to fakt, że sami 

autorzy są głęboko osadzeni w tematyce survivalu. Autorzy popełnili inne ciekawe pozycje 

książkowe z tematyki survivalowej, które również polecam przeczytać („Buscraft 

weekendowy”, „Sztuczki survivalowe”).  

W książce można znaleźć podstawową wiedzę o tym, jak się zachować i co zrobić, aby 

wyjść cało z sytuacji ekstremalnych zarówno w lesie, w górach, jak i w mieście. 

Vademecum to forma encyklopedii. Dlatego też nie potrzebujemy jej czytać od deski 

do deski. Jest to dla mnie plus książki, gdyż można wybrać rozdziały/tematykę, która nas 

aktualnie interesuje. Spektrum tematyki vademecum jest szerokie. Z książki dowiedziałem się 

np. jak przyrządzać robaki, jak larwy muchy leczą trudno gojące się rany, jak suszyć ubrania 

na mrozie. 

Autorzy książki podpowiadają, co warto kupić, aby przetrwać w różnych 

niespodziewanych sytuacjach. Możemy dowiedzieć się również, jak skompletować własną 

indywidualną apteczkę.  

Zaciekawił mnie rozdział o zdobywaniu jedzenia w mieście – za darmo. Jest to dla mnie 

nowy temat. Autorzy pokrótce opisują pewien nowy trend tj. freeganizm – czyli zdobywanie 

jedzenia za darmo, w miejscach gdzie jest ono wyrzucane.  

Autorzy rozprawiają się z wieloma mitami, tj. gubienie tropów psów podczas 

przechodzenia przez rzekę oraz dają inspiracje do wielu ciekawych działań np. jak rozpalić 

ognisko w lesie w deszczu, jak zrobić naturalny lek przeciwbólowy (czyli tzw. naturalną 

aspirynę) i wiele innych.  

Wart podkreślenia jest wątek psychologiczny – podejścia do emocji, stresu. Omówiony 

został krótko ze względu na charakter książki – doceniam, że autor poruszył to ważne 

zagadnienie. Emocje towarzyszą nam na co dzień, a w sytuacjach survivalu potęgują się i warto 

znać techniki radzenia sobie ze stresem. 

Książkę czyta się lekko, gdyż po części systematyzuje informacje podstawowe, które 

większość z nas zna z różnych innych pozycji książkowych lub są to informacje tzw. życiowe. 

Książka jest napisana prostym językiem, co pozwala osobie w każdym wieku zrozumieć, co 

autor chciał nam przekazać. Zawartość jest uporządkowana oraz posegregowana w 

poszczególne zagadnienia. Jest to według mnie pozycja obowiązkowa dla osób, które lubią być 

przygotowane na każdą, nawet ekstremalną sytuację.  

Czytałem kilka pozycji z obszaru buschraftingu i szeroko rozumianego survivalu. 

Książkę „Vademecum survivalowe” odbieram bardzo pozytywnie – jako podsumowanie i  

kompendium wiedzy. Znajdziemy tutaj odpowiedzi prawie na wszystkie pytania survivalowe. 

Będą to odpowiedzi podane w skondensowanej formie, którą warto dodatkowo poszerzyć 

innymi pozycjami książkowymi.  



Książka bardzo mi się spodobała i polecam ją wszystkim tym, którzy lubią tematykę 

survivalu lub po prostu chcą się dowiedzieć czegoś nowego. Książkę polecam zarówno 

początkującym adeptom wiedzy survivalowej, jak i osobom zaawansowanym, które lubią mieć 

skondensowaną wiedzę dostępną w jednym miejscu. 
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