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Nie trać głowy - czyli wstęp do survivalu 
 

Co zrobisz, by przetrwać zimną noc pod gwiazdami? Jakie umiejętności musisz posiadać, aby ochronić 

się przed hipotermią? Czy wiesz jakie rośliny i zwierzęta mogą Ci zagrażać w trakcie wędrówek wśród 

gór i lasów?  

To tylko niektóre pytania, na które nasi pierwotni przodkowie znali odpowiedzi. Posiadali oni 

umiejętności przetrwania w niesprzyjającym środowisku, które im wydawały się naturalne. Dzisiaj, jeżeli 

jeszcze spotykamy się z koniecznością zastosowania tych umiejętności, to z reguły ma to miejsce w 

świecie wirtualnym. Nasze pierwsze kroki w wielu ‚survivalowych” grach to właśnie odnalezienie drogi 

w lesie, czy obrona przed niespodziewanymi zagrożeniami. Ale czy te wirtualne umiejętności mają 

jakiekolwiek odniesienie do realnego świata? Właśnie tego i wielu innych ciekawych rzeczy dowiecie się 

w trakcie naszej wyprawy. Spróbujemy wspólnie na nowo odkryć umiejętności radzenia sobie w 

zaskakujących sytuacjach podczas wyprawy do lasu czy orientacji w terenie bez użycia systemu GPS 

znajdującego się w smartfonie. 

 

W trakcie półtoragodzinnej wyprawy poznacie: 

• podstawy wiedzy survivalowej, 

• najczęstsze zagrożenia, z którymi możecie się zetknąć w trakcie wypraw na łono natury, 

dowiecie się również jak sobie  nimi radzić,  

• podstawowe techniki ochrony przed hipotermią, 

• kilka zaskakujących ciekawostek przyrodniczych. 

Przeprowadzicie również akcję ratunkową w oparciu o znajomość stron świata. 

Zapraszamy! 

 

 

Charakter zajęć: wyprawa terenowa 

Czas trwania: 1,5h 

Grupa: do 25 uczestników,  

Ograniczenia wiekowe: 7+ 

Cena: 500 zł 

Uwagi: Prosimy o właściwy ubiór - zajęcia w części 

prowadzone są w gęsto zarośniętych, wyboistych 

miejscach. W przypadku wystąpienia 

obiektywnych przeszkód (np.: załamanie pogody, 

ubiór nieadekwatny do wędrówki poza szlakami, 

ograniczenia kondycyjne grupy) - prowadzący 

zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

zajęć poprzez rezygnację z niektórych zadań. 
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Przetrwać w lesie - czyli survivalu ciąg dalszy 
 

Jakie umiejętności musisz posiadać, aby ochronić się przed hipotermią i odwodnieniem? Czy wiesz jak 

w prosty sposób przygotować schronienie w lesie z tego co masz akurat pod ręką? Czy rozpalenie ognia 

„z niczego” jest proste? 

W ramach kolejnej wyprawy survivalowej zapraszamy Was na wycieczkę szlakiem Królowej rzek 

Wielkopolski – Warty. W trakcie zajęć na świeżym powietrzu oprócz zapoznania się z  nowymi 

umiejętnościami survivalowymi odwiedzimy niezwykłe nadwarciańskie cuda przyrody. Trasa będzie nas 

wiodła poprzez łąki, łęgi i liczne rozlewiska wodne zamieszkane przez różnorodne gatunki roślin i 

zwierząt. Poznamy ich przystosowania do życia oraz dowiemy się w jaki sposób może nam ta wiedza 

pomóc poradzić sobie w trakcie różnorodnych zaskakujących zdarzeń, które mogą na nas czekać na 

szlaku. Podziwiając przyrodę poznamy nowe techniki survivalowe, które sprawią, że pobyt na łonie 

natury stanie się bezpieczną i fascynującą przygodą. Wszystko to odbywać się będzie w sąsiedztwie 

Poznania – miasta, w którym wystarczy postawić parę kroków poza utartymi ścieżkami, by zetknąć się z 

dziką przyrodą. 

 

W trakcie zajęć „Przetrwać w lesie” dowiesz się wszystkiego co zostało przedstawione w trakcie 

wyprawy terenowej pod tytułem „Nie trać głowy”. Ponadto: 

• poszerzysz wiedzę na temat podstaw survivalu i umiejętności radzenia sobie w  różnorodnych 

zaskakujących sytuacjach na łonie natury, 

• poprzez praktyczne ćwiczenie poznasz podstawowe zasady budowania schronień, 

• poszerzysz swoją wiedzę na temat ochrony przed hipotermią i odwodnieniem, 

• poznasz najprostsze metody wyznaczania stron świata, 

• sprawdzisz czy nad Wartą w Poznaniu można się poczuć jak w dżungli amazońskiej? 

Zapraszamy! 

 

 

Charakter zajęć: wyprawa terenowa 

Czas trwania: 2,5h 

Grupa: do 25 uczestników,  

Ograniczenia wiekowe: 9+ 

Cena: 800 zł 

Uwagi: Prosimy o właściwy ubiór - zajęcia w części 

prowadzone są w gęsto zarośniętych, wyboistych 

miejscach.  

W przypadku wystąpienia obiektywnych 

przeszkód (np.: załamanie pogody, ubiór 

nieadekwatny do wędrówki poza szlakami, 

ograniczenia kondycyjne grupy) - prowadzący 

zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

zajęć poprzez rezygnację z niektórych zadań.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


