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Nauka 
z lasu 

Krzysztof „Krisek" Kwiatkowski pracował 
w ośrodku dla trudnej młodzieży, 
który nie przetrwał. Ale sam przetrwać potrafi 
i sztuki surwiwalu uczy innych. 
• M A R C I N P I Ą T E K 

Należy do gatunku dzikuń-
skich. A l bo racze j pusz-
czańskich, bo w polskie j 
r zeczywis tośc i dominuje 

leśna odmiana surwiwalu. Kwiatkow-
ski, rocznik 1952, surwiwalowo aktyw-
ny od dobrych 30 lat, autor tematycznych 
książek, preferuje bieszczadzkie ostępy, 
gdzie z racji wypracowywanych latami 
układów z tamtejszym nadleśnictwem 
on i jego banda (jak sam mawia: moje 
prywatne harcerstwo) mają nieskrę-
powany wstęp. W wersji cywil izowanej 
biorą ze sobą namioty, zapasy żywności, 
a gdy idą na żywioł, to już wszystko - na-
rzędzia, jedzenie, dach nad głową - mu-
szą organizować na miejscu. 

Chodzą po lesie tak, aby się zgubić. 
Torują drogi wśród zarośli, myszkując 
tam, gdzie nawet bieszczadzcy leśnicy 

90 

się nie zapuszczają. Na koniec jest dla 
odważnych próba generalna: trzy dni 
z dala od obozowiska, samotnie. Mini-
malistyczny ekwipunek: plecak, karima-
ta, śpiwór, nóż, latarka, krzesiwo. Wodę 
trzeba znaleźć samemu, zapasy jedzenia 
niewskazane - gdy ktoś zgłodnieje, las 
zaspokoi pierwszy głód, ale można też 
nie jeść wcale, picie wystarczy (Kwiat-
kowski nieraz sprawdzał - da się wy-
trzymać). Niewskazane są też kontakty 
między uczestnikami wyzwania, by nie 
naruszać doświadczenia samotności. 
Tego jednak przestrzegać trudno, bo wy-
trzymać samemu ze sobą długie trzy 
doby to jest dopiero sztuka przetrwania. 

Z obserwacji Kwiatkowskiego, w cywi-
lu pedagoga z wieloletnim stażem (obec-
nie przymusowo emerytowanego; łódzcy 
urzędnicy zdecydowali, że ośrodek dla 
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trudnej młodzieży, w którym przez lata 
pracował, nie ma racji bytu), zaczytują-
cego się w książkach psychologicznych: 
podczas samotnego bytowania doskwie-
ra niektórym nuda. - Próbą nerwów jest 
samotna noc. Wtedy niektórzy wracają. 
Słyszeli wcześniej od leśników, że bywają 
w okolicy wilki, niedźwiedzie, ale to nie 
ich obawiają się najbardziej. Największy 
lęk budzą obcy ludzie, choć w tych stro-
nach można spotkać właściwie tylko ucie-
kinierów od życiowych porażek, takich 
drobnych pijaczków, zupełnie nieszkodli-
wych, zajmujących się wypalaniem węgla 
drzewnego- mówi Kwiatkowski. 

Nauka przetrwania, trochę na wzór 
amerykański , ma nas przygo tować 
na najgorsze. Stąd u wieloletnich prak-
tyków, u Kwiatkowskiego również, per-
manentny, choć dyskretny, stan wzmo-



W cywilizowanej wersji surwiwalu biorą ze sobą namioty i zapasy żywności, 
gdy idą na żywioł, to już wszystko - narzędzia, dach nad głową, jedzenie 
- muszą organizować na miejscu. 

żonej czujności, pobudzenia, kreślenia 
w wyobraźn i potencja lnych p lanów 
ratunkowych. Pierwsze, co Krisek robi 
po zameldowaniu się w hotelu na mał-
żeńskim urlopie, to sprawdzenie dróg 
ewakuacji. Tak już ma, to jest silniejsze 
od niego. 

Ale mimo poczucia misji, jakie nie-
odłącznie towarzyszy surwiwalowcom, 
traktuje się ich raczej z przymrużeniem 
oka. Ot, duzi chłopcy, cierpiący na syn-
drom Piotrusia Pana, bawiący się w har-
cerzy. Zaszyci gdzieś na odludziu, pielę-
gnują własną twardość, budując szałasy 
z gałęzi, myjąc się w z imnym strumie-
niu, zjadając żywe dżdżownice, a w wer-
sji chuligańskiej - kradnąc inwentarz 
z okolicznych gospodarstw. Bo tak naj-
łatwiej samodzielnie zorganizować coś 
na kolację. 

Nie bierze się surwiwalu na poważnie 
również dlatego, że moda na wszystko, 
co ekstremalne i radykalne, porwała tę 
część środowiska, która dostrzegła, że da 
się na tym przyzwoicie zarobić. Propa-
gują surwiwal powierzchowny, mający 
wywołać wielkie „wow", gdy już (obo-
wiązkowo) pochwalą się swoim nowym 
twardzielskim wcieleniem w przestrzeni 
internetowej. Jak powiada Kwiatkowski, 
typ oldskulowy, uczestnicy takich wy-
praw siedzą wokół ogniska, pieką kieł-
baski i strugają z kawałka drewna jakąś 
łyżkę. - Potrafią godzinami rozmawiać 
o technikach i narzędziach, np. o nożach: 
stal, ostrze, rękojeść. A przecież, zgodnie 
z surwiwalową zasadą, najlepszy zawsze 
jest ten nóż, który masz przy sobie - wy-
kłada prostotę sztuki przetrwania. 

Surwiwal jest widowiskowy - wie 
o t y m t e l e w i z j a . W serii „Survivor-
man", znanej u nas jako „Człowiek, który 
przetrwa wszystko", emitowanej przez 
Discovery, główny bohater Les Stroud 
porywa się na tygodniową samotność 
w różnych odludnych miejscach i pod-
ręcznymi kamerami dokumentuje swą 
niełatwą egzystencję. Jego główne zmar-
twienia to nie zwariować od bliskości • 

" R E K L A M A " 



l udz i k style 
^ otaczających go zagrożeń, jeść, pić, nie 
zmarznąć, nie zachorować. Przetrwać. 
Jest to, co lubi widz: Les posila się suro-
wą foczą wątrobą, foczym okiem uważa-
nym przez inuickie dzieci za delikates, 
wygrzebuje z pni larwy owadów, które 
piecze w żarze ogniska. Les jest zarad-
ny jak MacGyver: z jednej zapałki zrobi 
dwie, a na następnym noclegu rozpali 
ogień dzięki wiedzy, że krowie łajno, 
które przeniósł z poprzedniego obozo-
wiska w blaszanym pojemniku, może 
się tlić godzinami. Les sprawia wrażenie 
zestresowanego: tu ślady niedźwiedzia 
polarnego, tam szkielety zwierząt poką-
sanych przez grzechotniki. Kwintesencja 
samotnego bytowania na pustkowiu. 

Kwiatkowski mówi, że jego surwiwal 
jest dla kamer nudny, z ich punktu wi-
dzenia za mało się dzieje. Nie ma preten-
sji o spłycanie tematu, o eksponowanie 
jego efekciarskiej strony, bo jednak 
są tacy, którzy sami z siebie chcą czegoś 
więcej niż dłubania scyzorykiem w pa-
tykach i pobudzają własną wyobraźnię, 
odkrywają, że owo trochę sterowane na-
śladownictwo pionierów, robinsonów, 
to jest dobra zaprawa przed powrotem 
do prawdziwego życia. - Mówi się w na-
szym środowisku, że jeśli poczułeś uderze-
nie adrenaliny, popełniłeś błąd. Surwiwal 
to nie jest sztuka dla sztuki, ale pewne 
specyficzne narzędzie, mające wyrobić 
w nas pewność siebie i spokój, który ma 
się przydać w sytuacji, gdy inni panikują. 

Z natura oswajał małego Krzyśka 
ojciec Sławomir, spadochroniarz 
gen. Stanisława Sosabowskiego, 
uczestnik bitwy pod Arnhem. Generał 
rozkazał szkolić swoich podopiecznych 
ze sztuki przetrwania w obcym, dzikim te-
renie. Tę szkołę bycia gotowym na wszyst-
ko w wojennej rzeczywistości żołnierze 
nazywali kursem korzonkowym. 

Po wojnie kapral podchorąży Kwiat-
kowski postanowił ułożyć sobie życie 
w Polsce. Jakoś się udawało - weterani 
Sosabowskiego, jak odnotowali historycy 
dziejów najnowszych, specjalnie ustrojo-
wi nie wadzili. W wakacje ojciec zabierał 
Krzyśka na wyprawy, gdzie korzonkowe 
umiejętności miały się przydać. Inicjacyj-
na była na Mazurach. Poruszali się rowe-
rami, spali w lasach, w rowach, na łąkach, 
a ojciec imponował zaradnością, pomy-
słowością, opanowaniem w każdej sytua-
cji. Krzysiek też chciał być taki. 

P rywatne harcerstwo zaczę ło się 
od wyjazdów z grupami młodzieży, któ-
re Krzysztof, dyplomowany pedagog, 
dostawał pod swoje skrzydła. Kwiat-
kowskiemu, w przeciwieństwie do nie-
których opiekunów, chciało się ruszyć 
w teren. Korzonkowe życie wciągało go 
coraz bardziej, ktoś podrzucił mu koloro-
wy włoski magazyn, w którym tematem 
okładkowym była wyprawa Jacka Pałkie-

wicza na Borneo. Uznał, że własne ob-
serwacje dotyczące sztuki przetrwania 
i płynącej stąd mocy kształtowania cha-
rakteru warto opisać. Wydał książkę, po-
znał się kiedyś z Pałkiewiczem, pogadali 
jak surwiwalowiec z surwiwalowcem. 
Mistrz Pałkiewicz pochwalił pisane sło-
wo autorstwa Kwiatkowskiego - Krisek 
momentalnie urósł o kilka pięter. Pisanie 
wciąż uważa za część swojej misji - nie-
dawno ukazała się kolejna edycja jego 
książki „Surwiwal po polsku". 

Potem, już w ośrodku wychowawczym, 
gdzie trafiły mu się trudne przypadki 
- rozboje, podejrzenie usiłowania zabój-
stwa, podpalenie bezdomnego - urządzał 
surwiwal na co dzień. Rozumiany jako 
niechodzenie na łatwiznę. - Była między 
nami przyjaźń, ale były też wymagania. 
Mówiłem chłopakom na przykład, że nie 
dostaną przepustek tak po prostu. Ale gdy 

Kwiatkowski uważa, 

że staliśmy się wygodni, 

rozleniwieni życiem 

w bezpiecznym cywilizacyjnym 

kokonie. Skażeni wyuczoną 

bezradnością, obojętni 

w sytuacjach, gdy można 

pomóc. 

mnie trochę poznali, wiedzieli, że mają 
to rozumieć jako zachętę do negocjowa-
nia, wchodzenia w sztukę argumentacji 
- opowiada Krisek. 

Były też klasyczne surwiwalowe wypa-
dy - nie tylko w plener, ale np. do Glin-
nika, gdzie stacjonowała jednostka ka-
walerii powietrznej. Przychylnym okiem 
patrzył na pedagogiczne metody dowód-
ca jednostki, wówczas jeszcze major Ta-
deusz Buk. Jakaś musztra, tor przeszkód, 
trochę strzelania - twardo, ale z zacho-
waniem poprawki, że ma się do czynienia 
z cywilami. Przygodą życia miała być dla 
nich wyprawa na Syberię - 300 km prze-
dzierania się przez tajgę. - Załatwiłem 
pieniądze, prawie 100 tys. zł. Mieliśmy już 
przewodników, dwóch myśliwych, którzy 
mieli nas chronić i dostarczać pożywienie. 
Tłumaczyłem chłopakom, że będziemy 
tam sobie nawzajem potrzebni i że tam 
nie da się trzasnąć drzwiami, trzeba na-
uczyć się współdziałania. Ale do wyprawy 
nie doszło, bo ośrodek zamknięto, straci-
łem pracę, a chłopców rozparcelowano 
- n i e może odżałować Kwiatkowski. 

To był chyba jedyny moment w doro-
słym życiu, gdy poczuł dotkliwą bezrad-
ność i całe jego surwiwalowe doświad-
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czenie, które mówi , że człowiek jest 
w stanie przystosować się do każdych 
okoliczności, a warunki zewnętrzne 
można wykorzystać do swoich potrzeb, 
zdało się na nic. 

Nie czuł się taki bezradny na sy-
beryjskim pustkowiu. Było tak: przy-
padek sprawił, że Romuald Koperski, 
organizator rajdu Transsyberia 2004 i jed-
nocześnie kierowca terenówki, którą jechał 
Krisek, odjechał z postoju bez niego. Został 
sam jak palec gdzieś przy Trakcie Kołym-
skim. Zapadł zmrok, nieprzyjemnie siąpiło, 
noc groziła przymrozkami, a Kwiatkowski 
miał na sobie tylko polar, a ze sprzętu la-
tarkę oraz multitoola, czyli wielofunkcyjny 
scyzoryk, z którym nie rozstaje się nigdy 
(takie zboczenie surwiwalowe). - Pierw-
sza myśl była taka, że na pewno sobie po-
radzę. Ale nie zdążyłem jeszcze rozejrzeć 
się za jakimś schronieniem, nie zdążyłem 
podjąć decyzji, czy klecić szałas z gałęzi, czy 
może iść wzdłuż drogi, którą podobno raz 
na dobę coś jeździ, gdy zobaczyłem świa-
tła samochodu. To był ostatni wóz z naszej 
kolumny, którego zupełnie się nie spodzie-
wałem - opowiada Krisek. 

Życiowe doświadczenie podpowia-
da mu, że każdy może na uprawianiu 
surwiwalu skorzystać. Znaczenie ma 
środowisko - sprawdza się stereotyp, 
że dorastanie na wsi hartuje bardziej niż 
w mieście. Chętni przychodzą w miarę 
świadomi tego, co ich czeka, ale bezpo-
średnia styczność z surową naturą może 
wzniecić paniczne instynkty - zdarzył się 
kiedyś chłopak, który urządził awanturę 
0 to, że w porze obiadu musiał chodzić 
głodny. Psuł atmosferę, wkrótce sam opu-
ścił grupę. 

Kwiatkowski jest zresztą nie najlep-
szego zdania o przeciętnych Polakach: 
- We francuskich schroniskach mawia się, 
że jak nocą widać na przełęczy trzy świa-
tełka, to z wyprawy wraca grupka trzech 
Francuzów. Albo ośmiu Polaków. 

Uważa, że staliśmy się wygodni, roz-
leniwieni życiem w bezpiecznym cywi-
lizacyjnym kokonie. Skażeni wyuczoną 
bezradnością, obojętni w sytuacjach, 
kiedy można pomóc, zaprogramowa-
ni w czekaniu na przeszkolone służby. 
- Trochę w tym jestem prowokacyjny, 
świadomie złośliwy, ale ta bierność jest 
powszechna, zaraźliwa i niezwykle iry-
tująca. W psychologii to się nazywa fa-
cylitacją społeczną - będąc w grupie, nie 
podejmujemy działania, bo uważamy, 
że na pewno jest ktoś, kto zrobi to lepiej, 

1 dochodzi do rozproszenia odpowie-
dzialności. A doświadczenia surwiwa-
lowe mają wywołać instynkt działania. 
Bo wtedy na pewno uruchomi się reakcja 
łańcuchowa - za pierwszym odważnym 
ruszą inni, a wśród nich znajdzie się pew-
nie ten, który wie, jak pomóc. I o to chodzi. 

M A R C I N P I Ą T E K 


