
DOMOWY SURVIVAL
PRZEZORNY – PRZYGOTOWANY – BEZPIECZNY

PORADNIK, KTÓRY POZWOLI CI PRZYGOTOWAĆ SIĘ  
NA TRUDNE CZASY I UŁATWIĆ SOBIE ŻYCIE NA CO DZIEŃ

Na pewno słyszeliście o amerykańskich prepperach przygotowujących 
się na koniec świata. Ale kryzysowe, niesprzyjające, nietypowe 

sytuacje zdarzają się codziennie. To małe domowe nieprzyjemności 
są prawdziwym zagrożeniem i wyzwaniem.  Przecież w każdej chwili 

może zdarzyć ci się awaria prądu, terminala płatniczego albo utkwisz 
samochodem w rowie. Ale jeśli będziesz wiedział, jak poradzić sobie 

z zalaniem mieszkania, bez trudu dasz sobie radę także podczas 
powodzi stulecia. 

Metody nowoczesnych prepperów przystosowane do zwykłych 
codziennych potrzeb sprawią, że zawsze poradzisz sobie sam.  

W każdej sytuacji. 

Bądź przezorny, a w twojej rodzinie nigdy nie zdarzy się koniec świata.  

Krzysztof Lis, Artur Kwiatkowski – survivaliści, twórcy bloga 
i vloga Domowy Survival. Od lat wprowadzają w życie zasady 

opisane w tej książce.
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Rozdział 1   
Trudne  
czasy –  

czyli jakie?
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17rozdział 1. trudne czasy – czyli jaKie?   

C zym tak naprawdę są trudne czasy? O jakich kryzysowych, nietypo-
wych, niesprzyjających sytuacjach będziemy rozmawiać? 

Synonimem trudnych czasów jest w Polsce czarna godzina. Moment, 
w którym coś nam się nie udało, nastąpił kryzys. Spodziewany okres nie-
spodziewanie dużych trudności różnego rodzaju. Wojna, utrata pracy, re-
cesja gospodarcza. Ale przecież niesprzyjających okoliczności jest dużo, 
dużo więcej.

Część z nich to banalne, codzienne uciążliwości. Banalne, bo względ-
nie łatwo sobie z nimi poradzić, wymaga to tylko nieco większego wy-
siłku. Banalne także dlatego, że po prostu dość częste, więc jesteśmy do 
nich przyzwyczajeni, przynajmniej częściowo.

 → Masz ważny dzień w pracy. Albo rozmowę o pracę. Albo ostatni moż-
liwy termin na zrobienie zdjęcia do paszportu, bo inaczej nie zdążysz 
załatwić dokumentu i zagraniczny wyjazd przepadnie. Budzisz się 
rano, a tu – jak na złość – nie ma wody w całej dzielnicy. Jak się teraz 
ogolić albo umyć i ułożyć włosy, gdy jedyna woda, jaką masz, to odro-
bina na dnie czajnika oraz pół szklanki niedopitej dzień wcześniej 
gazowanej mineralnej? Czy będziesz mieć dość czasu, żeby najpierw 
pojechać samochodem do koleżanki mieszkającej w innej dzielnicy, 
gdzie można się umyć?

 → Pędzisz rano do pracy, spóźniony, a na dodatek (przecież nieszczęścia 
chodzą parami) zapomniałeś, że minął termin ważności twojego 
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18 DOMOWY SURVIVAL

biletu miesięcznego na komunikację miejską. Biletomat w auto-
busie nie działa albo przyjmuje tylko monety, a ty przecież nigdy nie 
masz przy sobie gotówki, bo teraz za wszystko można zapłacić kartą 
lub telefonem (o czym usilnie chcą nas przekonać banki). Rozmowa 
z kontrolerem skończy się nie tylko mandatem, lecz także dodatko-
wym spóźnieniem!

 → Zielone Świątki, sklepy pozamykane. Ciebie to nie martwi, bo przecież 
masz co jeść na kolację i śniadanie następnego dnia. A obiad zamó-
wisz przez internet. Przyjeżdża dostawca z pizzą lub sushi i okazuje 
się, że jego terminal płatniczy nie działa. Czy jesteś w stanie zapła-
cić gotówką, czy też otrzymana wcześniej kara za brak biletu niczego 
cię nie nauczyła? 

 → Wracasz samochodem z weekendu na działce albo urlopu w górach. 
Zmęczony, bo przecież urlop jest po to, by wypocząć i zmęczyć się na-
raz. Nagle opona dziurawi się na jakimś porzuconym na jezdni żela-
stwie. Dobrze, że tylko jedna. Przecież w bagażniku wozisz tylko jedno 
koło zapasowe. Czy jest w nim dość powietrza? Choć tyle, by powoli 
dojechać do najbliższej stacji benzynowej? Czy masz sprawny lewarek 
i wiesz, jak go użyć? A jeśli nie, to może chociaż wykupiłeś ubezpiecze-
nie assistance? Albo nosisz przy sobie telefon komórkowy z dostępem 
do internetu, by znaleźć najbliższą pomoc drogową? I gotówkę, by za 
jej usługi od razu zapłacić? 

Skala i prawdopodobieństwo zdarzenia
Wspomniane wydarzenia są dość prawdopodobne. Każdy z nas zna ko-
goś, komu przynajmniej jedna taka sytuacja kiedyś się przydarzyła. My 
przeżyliśmy wszystkie. 
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19rozdział 1. trudne czasy – czyli jaKie?   

Jednocześnie na pewno zauważyłeś, że te „katastrofy” mają dość mały 
zasięg, bo dotykają pojedynczej osoby czy pojedynczej rodziny. Albo 
kilkunastu tysięcy ludzi na osiedlu. Przez to łatwo je zbagatelizować, 
bo przecież nie mają bezpośredniego związku ani z tobą, ani z twoimi 
najbliższymi.

Tymczasem klęski globalne są bardzo rzadkie. Częściej zdarzają się 
katastrofy dotykające całego kraju lub połowy kontynentu. Jeszcze czę-
ściej te o zasięgu lokalnym. A najczęściej te, które wpływają na życie jed-
nego miasta, jednej dzielnicy, jednej rodziny. 

Z tego powodu przygotowywanie się na mało prawdopodobne 
zdarzenia o dużym zasięgu (np. globalną pandemię) ma mniejszy 
sens niż przygotowywanie się na bardziej prawdopodobne zdarze-
nia o mniejszej skali (np. grypę, która rozłoży jednocześnie wszyst-
kich domowników). 

Wokół idei „przygotowuję się 
na X” (w miejsce X podstaw jakieś 
zdarzenie o dużej skali – światowa 
wojna jądrowa, pandemia, apoka-
lipsa zombie, globalna awaria sieci 
elektroenergetycznej) konstruowa-
no kolejne odcinki Doomsday Prep-
pers, czasem wręcz zmuszając bo-
haterów tego serialu do określenia, 
z czym planują się zmierzyć. Tym-
czasem takie podejście nie ma sen-
su, bo nie da się przewidzieć, jaki 
kataklizm się zdarzy. Na szczęście 
nasze przygotowania mogą przydać 
się w wielu kryzysowych sytuacjach 

Można zauważyć pewną prawidłowość – 
dużo częściej zdarzają się sytuacje kryzyso-
we o mniejszym zasięgu niż te o większym. 
Oznacza to, że raczej dotknie nas katastrofa 
o charakterze lokalnym niż ogólnokrajowa 
czy ogólnoświatowa. Jest większe ryzyko, 
że prądu zabraknie na obszarze powiatu niż 
całego województwa czy kraju. A także że 
mały pożar transformatora odetnie zasi-
lanie w twoim bloku czy domu prędzej, niż 
w ziemię uderzy asteroida, powodując kata-
strofę o skali porównywalnej do wymiera-
nia dinozaurów.
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20 DOMOWY SURVIVAL

i pomóc w ich przetrwaniu. A jeśli koniecznie chcesz stanąć w obliczu zagro-
żenia, to na początek niech to będą sytuacje, które przytrafiają się najczę-
ściej, dotykające pojedynczych rodzin.

Zanim zaczniesz się organizować na wypadek powodzi stulecia 
(sprzedając dom i przeprowadzając się w bezpieczne miejsce), bądź go-
tów na zalanie domu przez pękniętą rurkę, urwaną rynnę lub podtopie-
nie wskutek ulewy, a jeśli mieszkasz w bloku – na zalanie mieszkania 
przez sąsiada z piętra wyżej. 

Koniec świata, jaki znamy
W publikacjach dotyczących przygotowywania się na trudne czasy czę-
sto pojawia się określenie „koniec świata, jaki znamy”. To moment, w któ-
rym nasze życie ulega wywróceniu do góry nogami. Gdy wszystko to, do 
czego jesteśmy przyzwyczajeni, rozpada się albo drastycznie zmienia. 

Taką sytuacją będzie na pewno mocno ograna przez popkulturę apo-
kalipsa zombie, do której jeszcze wrócimy (s. 276). Ale w skali pojedyn-
czej rodziny będzie nią również utrata pracy przez głównego żywiciela. 
Albo jego kalectwo, a nawet śmierć. Nagle może się okazać, że nie ma za 
co kupić jedzenia, opału, nie ma czym zapłacić za prąd, wynajem miesz-
kania, nie mówiąc już o spłacie raty kredytu. 

Współcześnie żyjemy w lepszych warunkach niż kiedyś polscy kró-
lowie. Mamy w domach ogrzewanie i oświetlenie. Wiele czynności wy-
konują za nas maszyny zasilane energią elektryczną. Z kranów płynie 
woda, ciepła i zimna, a w odpływach znikają fekalia i woda zabrudzona 
podczas kąpieli lub mycia naczyń. Żyjemy całkiem bezpiecznie. Pracu-
jemy tylko przez jedną trzecią doby. Jemy świeże mięso przez cały rok, 
warzywa i owoce, także te egzotyczne, możemy kupić w dowolnym 
momencie. 
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21rozdział 1. trudne czasy – czyli jaKie?   

Problem polega na tym, że na nasze codzienne życie ogromny wpływ 
ma wiele różnego rodzaju systemów:

 → elektrownie, sieci elektroenergetyczne i transformatory – zaopatru-
jące nas w prąd,

 → kopalnie, tłocznie gazu, gazociągi i różnego rodzaju urządzenia – do-
starczające nam węgla, gazu ziemnego i innych paliw,

 → stacje pomp i filtrów, rurociągi – zapewniające czystą, zdatną do picia 
i celów higienicznych wodę,

 → rolnicy, dystrybutorzy żywności, sieci hurtowni i sklepów – dzięki któ-
rym prawie codziennie możemy pójść do sklepu spożywczego i kupić 
coś świeżego do jedzenia.
Jakakolwiek niewydolność któregoś z wymienionych systemów może 

mieć bardzo daleko idące skutki. Także dlatego, że są one od siebie 
zależne. 

Katastrofalna może być zwłaszcza awaria sieci elektroenergetycznej. 
Bez prądu nie będą przecież działać m.in.:

 → lampy w domach, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna,

 → kopalnie zaopatrujące elektrownie w węgiel,

 → stacje pomp i filtrów w sieciach wodociągowych,

 → chłodnie służące do przechowywania żywności,

 → systemy bankowości elektronicznej, centra obsługujące transakcje 
kartami płatniczymi, wreszcie sklepowe terminale i kasy fiskalne,

 → telefony komórkowe i stacje przekaźnikowe, 

 → windy, bramy garażowe, wentylatory, lodówki, kuchenki.
Gdy zabraknie prądu, nie będzie można korzystać z większości zdoby-

czy technicznych naszej cywilizacji. 
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22 DOMOWY SURVIVAL

Czego uczy nas historia?
Mówi się, że historia ma ustrzec ludzi przed popełnianiem po raz kolejny 
tych samych błędów. Prepperzy wiedzą jednak, że mało kogo czegoś na-
uczyła i że raczej należy z niej czerpać wiedzę o tym, co robić, gdy inni po 
raz kolejny zbłądzą, postępując tak samo jak ich przodkowie.

W dziejach można znaleźć mnóstwo przykładów sytuacji kryzyso-
wych, które wywracały ludziom życie do góry nogami. Kilka z nich tu 
przytoczymy.

Rok 1816, znany jako rok bez lata, obfitował w gwałtowne i nie-
typowe zjawiska pogodowe, głównie na północnej półkuli naszego 
globu. Ich przyczyną był wybuch indonezyjskiego wulkanu Tambora, 
który w kwietniu 1815 roku wyrzucił do atmosfery duże ilości pyłu 
wulkanicznego, co znacznie zmniejszyło ilość energii słonecznej docie-
rającej do powierzchni ziemi i w konsekwencji przyczyniło się do dra-
stycznego obniżenia temperatur. Skutkiem zimnego lata były mniejsze 
plony, a w konsekwencji ogromny wzrost cen zbóż oraz lokalne klęski 
głodu. Podobne zjawiska, choć na mniejszą skalę, obserwowano także 
później1. 

Druga pandemia cholery w latach 1829–1850, która rozpoczęła 
się w Indiach i rozprzestrzeniła po całej Europie, ogarniając m.in. Wielką 
Brytanię, obie Ameryki oraz Chiny i Japonię, była najgroźniejszą epidemią 
XIX wieku. Cholera zabijała więcej ludzi i robiła to szybciej niż inne cho-
roby, rozprzestrzeniając się głównie przez skażoną odchodami wodę. Do 
Polski dotarła z wojskami rosyjskimi w czasie powstania listopadowego. 
W Rosji zachorowało na nią 250 tys. osób, a zmarło 100 tys. (40% zakażo-
nych). W Paryżu zaraza zabiła około 20 tys. osób z 650-tysięcznej populacji 

1 Zob. Rok bez lata, Wikipedia.org, 1 grudnia 2016: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Rok_bez_lata [dostęp: 20 lutego 2017].
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23rozdział 1. trudne czasy – czyli jaKie?   

miasta (ponad 3%)2. Cholera od momentu rozpowszechnienia się na po-
czątku XIX wieku przyczyniła się do śmierci dziesiątek milionów ludzi. 

Burza magnetyczna w 1859 roku była jedną z najbardziej intensyw-
nych w dotychczasowej historii. Zakłócenia w ziemskim polu magnetycz-
nym powodowały awarie sieci telegraficznej w Europie i Ameryce Pół-
nocnej, a okazjonalnie także pożary od iskier sypiących się z telegrafów. 
Szkody były względnie niewielkie, bo infrastruktura energetyczna nie 
była tak rozbudowana jak dziś3.

Blackout (awaria zasilania) w Nowym Jorku w 1977 roku trwał 
tylko dwa dni, ale na obszarze prawie całego miasta doszło do wielu kra-
dzieży, włamań oraz różnych aktów wandalizmu, w tym podpaleń. Aresz-
towano 4,5 tys. osób, ponad 500 policjantów odniosło obrażenia. Dwa 
nowojorskie lotniska wstrzymały pracę na kilka godzin, mnóstwo ludzi 
utknęło w niedziałających windach, a z metra trzeba było ewakuować 
około 4 tys. pasażerów. Straty materialne powstałe wskutek braku prądu 
sięgnęły według szacunków nieco ponad 300 mln dolarów (co według 
dzisiejszej mocy nabywczej tej waluty odpowiadałoby kwocie 1,2 mld 
dolarów albo 5 mld złotych). Podobno dzięki skradzionemu wtedy sprzę-
towi elektronicznemu znacznie przyspieszył rozwój hip-hopu4. 

W czasie oblężenia Sarajewa w latach 1992–1996 zginęło lub zagi-
nęło około 10 tys. osób, zaś rany odniosło niemal 56 tys. osób. Znacz-
ną część ofiar stanowiły dzieci; szacuje się, że 1,5 tys. straciło życie lub 

2 Zob. 1829–51 cholera pandemic, Wikipedia.org, 8 lutego 2017: https://en.wikipedia.
org/wiki/1829%E2%80%9351_cholera_pandemic [dostęp: 20 lutego 2017].

3 Zob. Z. Jaworowski, Te plamy nas wykończą, „Polityka” [online], 10 sierpnia 2009: 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/298904,1,te-plamy-nas-wykon 
cza.read [dostęp: 20 lutego 2017].

4 Zob. New York City blackout of 1977, Wikipedia.org, 20 lutego 2017: https://en.wiki- 
pedia.org/wiki/New_York_City_blackout_of_1977 [dostęp: 20 lutego 2017].
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24 DOMOWY SURVIVAL

zaginęło, a 10 tys. zostało rannych, do 40% nieletnich sarajewian strze-
lali snajperzy, 19% było świadkiem jakiejś masakry, a 38% widziało 
zabitego członka swojej rodziny. Co więcej, wśród mieszkańców miasta 
gwałtownie wzrosła liczba samobójstw, podwoiła się liczba aborcji oraz 
spadła liczba urodzeń5.

Wskutek działania piramidy finansowej Amber Gold poszkodowa- 
nych zostało około 19 tys. osób, które straciły w sumie około 851 mln zło-
tych6. Łatwo przeliczyć, że każdy poszkodowany stracił przeciętnie 44 tys. 
złotych. Nietrudno też sobie wyobrazić, jakie skutki dla rodzinnych finan-
sów mogło mieć umieszczenie wszystkich oszczędności w jednym miejscu. 

Regularnie powtarzane promocje różnego rodzaju produktów 
w sieciach dyskontów (plastikowe buty, skórzane torebki znanej marki 
itd.) przyciągają dziesiątki, jeśli nie setki osób zachęconych perspektywą 
zaoszczędzenia kilkudziesięciu złotych. I jednocześnie są gwarancją tego, 
że sklepowe półki zostaną szybko opróżnione przez ludzi zwyczajnie 
głodnych. Pozwalają też przewidzieć, że będzie przy tym dochodziło do 
iście dantejskich scen.

Kto nam pomoże, czyli o naiwnej wierze
w pomoc służb

„Jestem praworządnym obywatelem, płacę podatki, pomoc państwowych 
służb należy mi się jak psu buda” – pomyśli pewnie spora część ludzi do-
tkniętych jakimś kataklizmem. Z etycznego punktu widzenia nie sposób 

5 Zob. Oblężenie Sarajewa, Wikipedia.org, 20 lutego 2017: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Obl%C4%99%C5%BCenie_Sarajewa [dostęp: 20 lutego 2017].

6 Zob. 19 tys. poszkodowanych, 851 milionów złotych, 16 tys. tomów akt. Afera Amber 
Gold w liczbach, tvn24.pl, 20 marca 2016: http://www.tvn24.pl/pomorze,42/gdansk- 
rusza-proces-ws-amber-gold,628410.html [dostęp: 20 lutego 2017].
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25rozdział 1. trudne czasy – czyli jaKie?   

się z takim twierdzeniem nie zgodzić. Jest ono słuszne, ale niestety także 
naiwne.

Pomoc służb, państwowych czy prywatnych, najczęściej przychodzi 
dość późno. Niekiedy trzeba na nią czekać naprawdę bardzo długo. W in-
nych sytuacjach może w ogóle nie zdążyć. 

Jeśli staniesz się ofiarą gwałtu albo brutalnego napadu, w niczym nie 
pomoże ci przyjazd policyjnego patrolu tuż po tym, gdy ktoś wyrządził 
ci krzywdę. Jest on zresztą wysoce nieprawdopodobny, bo w takiej sy-
tuacji trudno zadzwonić na numer ratunkowy, a najbliższy patrol i tak 
będzie pewnie oddalony o co najmniej kilka minut drogi. Zaatakowanej 
osobie przyda się pomoc psychologa, może wieloletnia terapia u psychia-
try, wspomagana lekami na uspokojenie. Albo broń palna za paskiem czy 
choćby gaz pieprzowy na wierzchu w torebce. 

Jeśli ulewa zaleje ci piwnicę, przy odrobinie szczęścia strażacy z mo-
topompą przyjadą do ciebie następnego dnia. Jeśli poszkodowanych bę-
dzie więcej, a twój dom jest akurat ostatni przy ulicy, to prawdopodobnie 
minie kilka dni, zanim do niego dotrą. Murom na pewno się to nie przy-
służy. Lepiej kupić własną pompę albo zrzucić się z sąsiadami na droższą, 
bardziej wydajną. Może wykorzystacie ją do wypompowywania wody 
już w czasie ulewy, zmniejszając skutki zalania?

W razie pożaru samochodu lepiej mieć pod ręką odpowiednio skutecz-
ną gaśnicę niż tylko telefon, z którego można zadzwonić po straż pożarną. 
Ta przyjedzie raczej dogaszać wrak niż uratować wóz przed spłonięciem. 
Niestety, z pożarem domu może być podobnie.

W razie zatrzymania akcji serca lub zadławienia u bliskiej osoby bar-
dziej przydatna będzie umiejętność udzielenia pierwszej pomocy aniżeli 
telefon po karetkę. 

Gdy złapiesz gumę, szybciej pomożesz sobie, samodzielnie zmieniając 
koło, niż dzwoniąc po pomoc drogową.
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PORADNIK, KTÓRY POZWOLI CI PRZYGOTOWAĆ SIĘ  
NA TRUDNE CZASY I UŁATWIĆ SOBIE ŻYCIE NA CO DZIEŃ

Na pewno słyszeliście o amerykańskich prepperach przygotowujących 
się na koniec świata. Ale kryzysowe, niesprzyjające, nietypowe 

sytuacje zdarzają się codziennie. To małe domowe nieprzyjemności 
są prawdziwym zagrożeniem i wyzwaniem.  Przecież w każdej chwili 

może zdarzyć ci się awaria prądu, terminala płatniczego albo utkwisz 
samochodem w rowie. Ale jeśli będziesz wiedział, jak poradzić sobie 

z zalaniem mieszkania, bez trudu dasz sobie radę także podczas 
powodzi stulecia. 

Metody nowoczesnych prepperów przystosowane do zwykłych 
codziennych potrzeb sprawią, że zawsze poradzisz sobie sam.  

W każdej sytuacji. 

Bądź przezorny, a w twojej rodzinie nigdy nie zdarzy się koniec świata.  

Krzysztof Lis, Artur Kwiatkowski – survivaliści, twórcy bloga 
i vloga Domowy Survival. Od lat wprowadzają w życie zasady 

opisane w tej książce.
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