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Wstęp 

 

 Z sytuacjami kryzysowymi1 świat ma do czynienia od zarania dziejów, jednakże ich charakterystyka z 
biegiem lat się zmienia. Współcześnie sprzyjają temu przede wszystkim dynamicznie zmieniające się realia życia. 
Jakkolwiek, nakład pracy jaki może wykonać pojedynczy obywatel w celu skutecznej obrony siebie, swojej rodziny 
i mienia w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej i jej skutków jest nieduży i w wielu przypadkach nie wymaga 
posiadania jakichkolwiek środków pieniężnych. Co więcej, doświadczenia poprzednich sytuacji kryzysowych uczą, 
że rzeczywistość wokół nas jest dużo bardziej zależna od naszych decyzji i działań, niż to nam się wydaje. 

 Poniższe schematy postępowań opracowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostały 
przedstawione w formie zbioru wniosków z przeznaczeniem do zastosowania przez ludność cywilną 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018 - 2020 i bazują na przebiegu różnych sytuacji kryzysowych na świecie; 
wszystkich konfliktach zbrojnych i działaniach wojennych wojsk rosyjskich i amerykańskich mających miejsce w 
XXI wieku; systematycznie przeprowadzanych symulacjach komputerowych kierunków progresji sytuacji 
kryzysowych w Polsce, Europie i na świecie; państwowych raportach o epidemii ptasiej grypy w Polsce, Unii 
Europejskiej i Chinach; doświadczeniach polskich żołnierzy nabytych na misjach wojskowych, stabilizacyjnych i 
pokojowych oraz na podstawie specjalistycznych źródeł wiedzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument ten można kopiować i udostępniać innym osobom. 

This document is free to copy and share. 

                                                           
1 Sytuacja kryzysowa to zbiorcze określenie dla wojen, pandemii, epidemii, poważnych kryzysów gospodarczych 
lub politycznych i innych, których konsekwencją jest naruszenie więzów społecznych. 
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Przed nastaniem sytuacji kryzysowej 
 

 

1. Wojna atomowa 

 

W razie zaistnienia wojny atomowej w zdecydowanej większości przypadków wystarczy, że 

przeprowadzimy się do miejsc opisanych w tej sekcji, żeby ocalić swoje życie. Natomiast dzięki 

utrzymywaniu się promieniowania radioaktywnego na wysokim poziomie tylko przez kilka dni po zrzuceniu 

bomb atomowych oraz wypisaniu wielu czynności, które możemy podjąć w celu zminimalizowania efektów 

wybuchów tych bomb - w długiej perspektywie czasowej moglibyśmy powrócić do normalnego życia.  

W przypadku wybuchu wojny atomowej na świecie, plany krajów posiadających broń atomową 

przewidują wystrzelenie większości posiadanych rakiet z głowicami jądrowymi nad Ocean Spokojny, 

Atlantycki, Indyjski i nad część mórz na świecie w celu zdetonowania ich tam i wywołania niewiarygodnie 

wielkich i szybkich fal przedzierających się nawet na setki kilometrów w głąb lądów państw będących 

stronami w konflikcie. Takie działania są związane z osiągnięciem większego obszaru zniszczeń oraz 

posiadaniem przez wiele państw systemów obrony przeciwrakietowej. Dla Polski wojna atomowa 

oznaczałaby zalanie północnej i zachodniej części kraju, ponieważ bomby atomowe zostałyby zdetonowane 

nad Oceanem Atlantyckim, Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim. Fale nadchodziłyby więc z kierunków 

występowania tych akwenów. Ludność terenów przez które miałyby przejść fale musiałaby przeprowadzić 

się jak najszybciej na południe lub na wschód kraju. Wojna atomowa dla Polski oznaczałaby również 

bombardowanie atomowe Warszawy przez Federację Rosyjską. 
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Symulacja zalania Polski przez fale wywołane detonacjami bomb atomowych w razie zaistnienia 

konfliktu atomowego. Państwa Europy zachodniej byłoby zalane w znacznie większym stopniu niż 

Polska, co widać na przykładzie Niemiec. Wynika to ze stosunkowo bliskiej odległości mórz i 

Oceanu Atlantyckiego od tych państw. 

 

Co więcej, jeżeli mieszkamy w budynku o większej ilości kondygnacji niż trzy, to koniecznie musimy się 
przeprowadzić - przynajmniej do momentu potencjalnego zrealizowania się scenariusza wojny atomowej - jak 
najszybciej do budynku o co najwyżej trzech kondygnacjach. Bloki mieszkalne powodowane wybuchem bomby 
atomowej przewracają się, nawet jeżeli znajdują się w dalekiej odległości od miejsca jej eksplozji. Bloki zabijają 
wtedy wszystkich przebywających w nich ludzi. Analogiczne zniszczenia w przypadku domów jednorodzinnych o 
mniejszej ilości kondygnacji niż trzy nie występują. 
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Testowy blok mieszkalny przewrócony przez bombę atomową o sile 275 kt. W 10-piętrowych blokach 
mieszkalnych można odczuć wiatr na ostatnim piętrze nawet w pogodny dzień.  

 

Testowa dzielnica mieszkalna po wybuchu bomby atomowej o sile 75 kt. 

 

 

Zniszczenia w przypadku domów zwykle obejmują tylko okna i dach oraz zazwyczaj nie zagrażają życiu 
ludzkiemu. Co więcej, domy jednorodzinne - zwłaszcza te wybudowane z pustaków - mają niebywale 
mocną konstrukcję. 

 

Z racji występowania znacznej ilości bloków mieszkalnych w miastach, niezaopatrywania sklepów w 

miastach podczas wielu rodzajów sytuacji kryzysowych, trudu jaki trzeba włożyć w wydostanie się z miasta 

po nastaniu właściwej fazy wojny atomowej, położenia niektórych miast Polski na terenach zalewowych 

oraz szybko postępującej zachorowalności w miastach na choroby epidemiczne w średnim i długim okresie 
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czasu; ludność miast powinna udać się jak najszybciej2 do rodziny lub znajomych na wieś lub do małego 

miasta nieznajdującego się na terenie zalewowym, ponieważ wymienione powody ucieczki w tych 

miejscach nie będą w ogóle występować lub nie będą mieć znaczenia. Wielokrotnie w przeszłości bywało, 

że po zaistnieniu sytuacji kryzysowej o bardzo poważnych skutkach oraz po pozostaniu znacznej liczby 

ludności w danym mieście; szybko kończyła się w nim żywność. Ma to miejsce szczególnie w przypadku 

dużych aglomeracji miejskich i kryzysów o bardzo gwałtownych przebiegach wydarzeń. 

Co więcej, jeżeli wiemy, że dana sytuacja kryzysowa będzie mieć miejsce również w innych krajach - 

zwłaszcza w Europie zachodniej - to zadzwońmy do rodziny i znajomych przebywających tam, celem 

sprowadzenia ich do kraju. W Europie zachodniej zagrożenia są dodatkowo spotęgowane dużą gęstością 

zaludnienia, zróżnicowaniem narodowościowym i stosunkowo bliską odległością od mórz i Oceanu 

Atlantyckiego co w konsekwencji prowadzi do otrzymywanych za każdym razem bardzo niekorzystnych 

symulacji gwałtownie przebiegających sytuacji kryzysowych we wszystkich leżących tam krajach. Z tego 

powodu najlepsza byłaby jak najszybsza - niedługo po pierwszych informacjach medialnych o możliwości 

zaistnienia wojny atomowej dostępne drogi komunikacji byłyby niedrożne - ucieczka z zagranicy 

znajdujących się tam ludzi. Gdyby nawet zaistniała sytuacja kryzysowa nie miała bardzo niepomyślnego 

przebiegu, to po kilku dniach prawdopodobnie będzie można wrócić do swojego miejsca zamieszkania 

znajdującego się w Europie zachodniej. Jeżeli natomiast miałaby bardzo niepomyślny przebieg, to 

uratujemy sobie i naszym bliskim życie przeprowadzką. A więc w momencie dowiedzenia się o możliwości 

zaistnienia wojny atomowej najlepiej jest przeprowadzić się do bezpiecznego miejsca, jeżeli się w takim 

jeszcze nie znajdujemy !  

Więcej o samych ucieczkach w sekcji „Przeniesienie się”. 

 

Głównym skutkiem użycia broni atomowej byłaby zima nuklearna, zwłaszcza że do jej wywołania nie 

jest potrzebna duża ilość zdetonowanego arsenału atomowego świata. Po wybuchu bomb atomowych w 

powietrze zostałaby uniesiona radioaktywna ziemia, a do atmosfery dostałby się również kwas siarkowy. 

Zima nuklearna charakteryzowałaby się: 

- kilkudniowym załamaniem pogody i bardzo silnymi wichurami, 

- kilkoma dobami ciągłej nocy,  

- obniżeniem temperatury powietrza, 

- dużymi rozbieżnościami w temperaturze w poszczególnych częściach kraju, pomimo ogólnego 

ochłodzenia klimatu,  

- ogólnym zmniejszeniem się ilości opadów deszczu i śniegu, 

- zmniejszonymi ilościami otrzymywanych płodów rolnych czego przyczyną byłyby: 

- zmniejszona ilość promieni słonecznych, 

 - zanieczyszczenie gleby, 

 - zmniejszona ilość opadów atmosferycznych. 

         

                                                           
2 Patrz kolejny akapit. 
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Obrona przed skutkami wojny atomowej obejmowałaby: 

- Wczesne, sumienne i dokładne wykonanie wszystkich czynności procedury działań znajdującej się w 

sekcji „Przygotowania właściwe”, zwłaszcza kroku 14. procedury.  

- Nie zwracanie uwagi na krajobraz jaki towarzyszyłby nam po wojnie atomowej. Wywoływałby on 

dużo silniejszy efekt psychologiczny niż praktyczny, ponieważ w niedużym stopniu w średnim 

horyzoncie czasowym utrudniałby podejmowanie działań. 

- Żartowanie, opowiadanie ciekawych anegdot itp. 

 

 

2. Postawy i zachowania  

 

 Cechy osobowości, których najczęściej brakuje podczas zaistnienia sytuacji kryzysowej to życzliwość i 
współpraca. Poszczególne osoby, jak również grupy osób w danych gospodarstwach domowych ryzykują swoje 
życia podczas każdej sytuacji kryzysowej często tylko z powodu uprawiania złego stylu rozmowy, a co za tym 
idzie, ustalania złego lub nieustalenia w ogóle planu działania adekwatnego do okoliczności, w których się 
znajdują. Objawiać się to może też późnym podejmowaniem właściwych działań lub odejściem jednej osoby z 
grupy i pójściem jej "we własną stronę". Zawsze lepiej jest działać w grupie niż samemu, ponieważ 
nieodpowiedzialne zachowania jednostki często kończą się tragedią już podczas stosunkowo niewielkich 
sytuacji kryzysowych. Nie dopuszczajmy zatem i sami nie twórzmy całkowicie zbędnych problemów wynikających 
z pozornie tylko mało istotnych braków cech osobowości wymienionych wyżej, zwłaszcza że wcześniej czy później 
w okolicznościach sytuacji kryzysowej beneficjentami naszych poczynań zawsze są inne przebywające z nami 
osoby. 

 Podczas rozmów nawet jeżeli jesteśmy pewni, że to my mamy rację, a nie domownicy lub lider, to nie 
krzyczmy, nie kłóćmy się, wysłuchujmy do końca i nie rozbijajmy jedności domowników zwłaszcza w przypadku 
stosunkowo mało istotnych spraw. W symulacjach komputerowych obrazujących zaistnienie i postęp w Polsce 
sytuacji kryzysowych o bardzo poważnym i gwałtownym charakterze - niekoniecznie musi to być wojna atomowa - 
za każdym razem otrzymujemy wyniki wskazujące, że brak umiejętności interpersonalnych będzie najczęstszą 
przyczyną śmierci Polaków, a nie sama sytuacja kryzysowa lub jej skutki !  

 

 

3. Procedury i higiena 

 

 Często po zaistnieniu sytuacji kryzysowej bardzo ważne staje się wymyślenie i przestrzeganie procedur 
poranka, wieczora, obiado-kolacji, dobrych nawyków higienicznych i innych nie tak ważnych. Jest to konsekwencja 
potrzeby zorganizowania większej i zazwyczaj poddenerwowanej ilości osób przebywających w domu. Poniżej 
przedstawiono autentyczną, wypracowywaną oraz odpowiednio zredagowaną i uzupełnioną o komentarze 
procedurę poranka 21 osób zamieszkałych małe gruzińskie gospodarstwo rolne podczas wojny rosyjsko-
gruzińskiej w 2008 roku.  
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Codziennie o 4:45 nad ranem gotowe do pracy były cztery osoby - dwie bardzo odpowiedzialne osoby, które 
same się zgłosiły do porannego wstawania i dwie o największych skłonnościach do depresji3. Procedura poranka  
tych osób obejmowała: 

1. Niepostrzeżone wyglądanie przez okna domu w celu tak dokładnego sprawdzenia czy nikogo nie ma w 
pobliżu domu, jak to tylko było możliwe. 

2. a) Jeżeli nikogo nie dostrzeżono - co wcale nie oznaczało, że w pobliżu domu nikogo nie było - to ciche 
odbarykadowywanie drzwi domu z mebli.                                                                                                                                                        
b) Jeżeli dostrzeżono ludzi, to ciche zmobilizowanie wszystkich zdrowych i silnych mężczyzn przebywających 
w domu w celu potencjalnej obrony go albo zneutralizowania zagrożenia4.                                          
Mobilizowanie mężczyzn powinniśmy sobie zawczasu spokojnie przećwiczyć. 

3. Bardzo ostrożne wyjście z domu w celu pozyskania wody.  
4. Pójście po wodę na poranne potrzeby domowników. 
5. Gotowanie wody. 
6. Budzenie pozostałych domowników. 
7. Umycie się w łazience. 
8. Przebranie się w czyste ubrania w łazience. 
9. Sporządzenie śniadania dla domowników. 
10. Spożycie swojej porcji śniadania oraz niekiedy prewencyjne spożycie akurat dostępnych witamin, warzyw, 

niektórych ziół lub pewnych medykamentów5. Co więcej, nie posiadano wystarczającej ilości zastawy dla 
wszystkich, więc kolejne osoby po zjedzeniu myły talerze i sztućce, którymi jadły, po czym oddawały je 
następnym domownikom.  

11. Dokładne umycie zębów. 

 

Co więcej, o 6:15 budzono wszystkie kobiety i dzieci celem ich wczesnego umycia się i tym samym 
późniejszym nieblokowaniem kolejki do łazienki. Po nich myli się mężczyźni. Powyższa procedura obowiązywała 
wszystkich domowników, mimo iż nie wszyscy wykonywali ją od samego początku. Zauważmy też, że 
przedstawiona procedura poranka oprócz zorganizowania domowników miała na celu utrzymanie ich należytej 
higieny, o którą wszyscy powinni dbać dużo mocniej6 podczas trwania sytuacji kryzysowych oraz ich następstw.  

 

Równolegle:  

- Kolejne budzące się osoby dostosowywały swoje działania do działań już podjętych przez innych 
domowników oraz wykonywały koniecznie wszystkie z nich począwszy od punktu 7. procedury zgodnie z jej 
kolejnością.  

- Jedna łazienka była przeznaczona do mycia się, a druga do prania.  

- Każda dorosła osoba starała się przebywać w łazience do maksymalnie 10 minut. Wyjątek stanowiła 
sytuacja, kiedy niektórzy domownicy planowali sobie golenie, kompanie lub coś innego zabierającego dużo 
czasu - takie osoby do łazienki wchodziły po wszystkich. 

                                                           
3 Praca i zajęcia pomagają w zwalczeniu wszelkich stanów depresyjnych. 
4 Walki były ostatecznością. 
5 Najlepszymi prewencyjnymi środkami do spożycia były te, o silnym działaniu przeciwbakteryjnym, 
przeciwpasożytniczym i przeciwwirusowym, np. czosnek, chrzan, mięta. Prewencyjnie zażywajmy tylko te 
medykamenty, których mamy dużo, żeby nie zabrakło nam ich w przyszłości podczas ewentualnej bardzo 
wzmożonej zachorowalności domowników. 
6 Higienie, chorobom i kwestiom pokrewnym poświęciliśmy 6 ostatnich sekcji tego dokumentu. 
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- Każdej osobie wymieniano wodę do mycia się na nową oraz ustalano odpowiednie miejsce w kolejce7. 
Rzadsze próby wymieniania wody w połączeniu z myciem się po osobach z nie swoich grup i kategorii 
wiekowych oraz płciowych podczas wielu różnych sytuacji kryzysowych doprowadzały do konfliktów między 
poszczególnymi osobami w domu i nie tylko.      

 

Wieczorna procedura tych samych rodzin była często podobna do porannej.  

 

Powinniśmy spisać wszystkie stworzone procedury i nawyki higieniczne oraz powinniśmy powiesić je w 
dobrze widocznym oraz często uczęszczanym przez każdego domownika miejscu w domu. Z początkiem sytuacji 
kryzysowej niezwłocznie zaaplikujmy procedurę wprowadzającą najwięcej ładu w domu, czyli procedurę poranka 
oraz ustalmy kilka równoległych zasad usprawniających jej działanie. Śmiało może to być przedstawiona powyżej 
procedura, która z biegiem czasu będzie przez nas dostosowywana do naszych uwarunkowań.  

Procedury muszą być wykonywane na każdym kroku przez każdego domownika, żeby spełniały 

swoje role organizacyjne i higieniczne ! 

 

Ustalenie i przestrzeganie procedur jest często bardzo niesłusznie niedoceniane. Niejednokrotnie 
chaos w domu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych o poważnych konsekwencjach 

przyczyniał się do głębokich i niebezpiecznych stanów depresyjnych domowników oraz rozbijał ich 
jedność w związku z dużą ilością osób zamieszkujących dom ! 

 

 

4. Przeniesienie się 

 

 Niekiedy klęski żywiołowe8, wojny i niektóre inne sytuacje kryzysowe wymuszają na nas potrzebę 
natychmiastowego przeniesienia się do miejsc, w których występuje dostępna dla nas żywność, czyli niemal 
zawsze do rodziny lub znajomych na wieś. Nawet przy stosunkowo małej skali potencjalnego zagrożenia często 
bardzo dobrym rozwiązaniem okazywało się schronienie w takim miejscu jeszcze przed zaistnieniem sytuacji 
kryzysowej. Jakkolwiek, największym problemem w kontekście opuszczenia domu jest jedność zdania jego 
domowników. Często jedna lub kilka osób chce iść w inną stronę niż reszta lub w ogóle chce pozostać w domu, 
przez co rodzina rozdziela się lub nic nie robi. Zachowanie takie nierzadko doprowadzało do tragedii takich osób 

                                                           
7 Myto się w kolejności: kobiety z małymi dziećmi, kobiety, starsze dzieci, mężczyźni, nastolatkowie, osoby 
starsze, a także w grupach starszych dzieci, nastolatków i osób starszych kobiety przed mężczyznami. Nie 
starajmy się zmieniać tej kolejności, ponieważ jej kształt niemal zawsze przyjmuje ostatecznie podaną postać. 
Jakkolwiek, podczas wypracowywania powyższej procedury poszczególne osoby starały się wejść wcześniej w 
kolejkę - absolutnie nie pozwalajmy na kłótnie w tej kwestii. Zważywszy na okoliczności kłótnie nierzadko 
doprowadzają do głębokich depresji. Co więcej, osoby w takim stanie starają się nie okazywać swojego bardzo 
słabego stanu psychicznego. Jeżeli zatem ktoś wykłócałby się o miejsce w kolejce, to szybko uciszmy go i 
ewentualnie wymierzmy takiej osobie dotkliwą karę niezwiązaną z kolejką, np. brak posiłków przez cały dzień. 
Kara powinna być wyegzekwowana. 
8 Klęska żywiołowa to katastrofa naturalna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób. 
Najczęściej jest ona związana z czasowym niewystępowaniem odpowiednio dużej ilości pożywienia na danym 
obszarze. 
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oraz osób, które przy nich trwały. A zatem emocjonalne decyzje nie powinny stawać na przeciw zamiarom reszty 
domowników, które zazwyczaj mają tylko na celu przemieszczenie się do bezpiecznego miejsca.  

 

Jeżeli miejsce do którego będziemy się kierować znajduje się w odległości dalszej niż 15 km od miejsca, z 
którego będziemy się do niego udawać lub prowadzą do niego drogi inne niż wiejskie, to mimo iż najczęściej 
wyrusza się samochodem do takiego miejsca, to końcowe kilometry, np. z powodu zakorkowywania się dróg, 
niemal zawsze przebywa się pieszo. Sytuacje takie mają miejsce już po upływie niecałej doby od pierwszych 
dzienników i innych doniesień medialnych dotyczących przyszłego zajścia sytuacji kryzysowej. Jeżeli zatem nawet 
tylko podejrzewamy, że nadchodząca sytuacja kryzysowa może skutkować masowym przemieszczaniem się 
ludności na wsie, to przed wyruszeniem w drogę samochodem lub innymi środkami komunikacji przygotujmy się 
także na pieszą wędrówkę. Co więcej, im dalej znajduje się docelowe miejsce przenosin, tym ciężej do niego 
dotrzeć oraz to też większa ilość kilometrów, które będziemy mieli potencjalnie do przejścia. Nie oznacza to 
jednak, że od razu powinniśmy odrzucać rozważane, dalej położone, potencjalne cele przenosin. Jeżeli cel taki 
znajduje się w odległości do 75 km i jest położony na obszarze słabo zaludnionym, to możemy jeszcze obrać go 
sobie za miejsce, do którego będziemy się kierować.  

 

Przenosiny za pomocą samochodu powinny charakteryzować się:    

- Staraniem dotarcia do miejsca docelowego jak najszybciej. 

- Przemieszczaniem się mniej uczęszczanymi drogami. Starajmy się dotrzeć do celu drogami wiejskimi. 

- Nie przejeżdżaniem przez miasta ani nawet przez miejscowości.  

- Unikaniem ludzi, chyba że styczności z nimi wymaga od nas sytuacja, 

- Nie stawianiem samochodów w pobliżu drzew, słupów ani czegokolwiek, co mogłoby na nie spaść i je 
uszkodzić.  

Niektórych z powyższych punktów często nie da się zastosować, jeżeli mamy do przebycia bardzo długą 
trasę, np. liczącą setki kilometrów. Wyjątkowo ważne jest wtedy wyruszenie do miejsca docelowego w 
ciągu pierwszej doby lub od razu od momentu pojawienia się pierwszych przekazów medialnych o 
potencjalnym zagrożeniu. 

 

Planując jechać do celu, weźmy ze sobą: 

- Dużo wody i żywności.  

- Portfele, większą kwotę pieniędzy, biżuterię i inne drogocenne rzeczy. 

- Butelki i garnki.  

- Ciepłe ubrania, kołdry, koce, a zwłaszcza buty ! Brak ciepłych butów w dłuższym okresie czasu może się 
okazać dużym problemem.  

- Apteczki, leki, medykamenty i środki opatrunkowe.  

- Wszelkiego rodzaju folie, plandeki itp. 

- Dużo pojemnych plecaków, toreb i walizek - mała ładowność rzeczy podczas sytuacji kryzysowych o 
poważnych skutkach później zawsze tworzy problemy.  

- Mapy Europy, ewentualnie Polski, na których uwzględniono miasta i drogi.  
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- Wszelkie źródła prądu, światła i ognia, np.: powerbanki, baterie, latarki, świece, zapalniczki, naładowane 
wcześniej komórki z wyłączonymi wszystkimi funkcjami niepotrzebnie pobierającymi prąd. Nie zapomnijmy 
też wziąć rzeczy niezbędnych do funkcjonowania powyższych, np. kabli czy ładowarek. 

- Maski antysmogowe, ścierki, chustki. Te ostatnie będziemy namaczać i przykładać do nosa i ust w 
przypadku zaistnienia epidemii, wojny atomowej lub wielu rodzajów katastrof naturalnych. 

- Środki higieniczne, zwłaszcza rzeczy potrzebne do golenia się. 

- urządzenia, narzędzia i przedmioty, które naszym zdaniem mogą się przydać, np. co ciekawe często bardzo 
pożyteczne wiatraki pokojowe. 

- Dokumenty:  

- Akty notarialne oraz odpisy z ksiąg wieczystych związane z posiadaniem przez nas domu, 
mieszkania, ziemi oraz innych nieruchomości. 

- Kilka rachunków w formie papierowej za prąd, wodę, ogrzewanie, ziemię lub śmieci. 

- Ubezpieczenia nieruchomości i innego mienia. 

- Dokumenty związane z posiadaniem przez nas samochodów, łodzi, papierów wartościowych itp. 

- Akty urodzenia, chrztu, małżeństwa i rozwodu. 

           - Dyplomy ukończenia szkół i kursów, certyfikaty.  

- Dokumenty poświadczające nasze doświadczenie zawodowe. 

           - Dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy. 

  - Dokumentację medyczną domowników. 

 

   

5. Pierwsze przygotowania 

 

W przypadku możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej o poważnych skutkach bardzo ważne jest jak 

najwcześniejsze przygotowanie się do niej z racji największych możliwości podjęcia wielu różnorakich 

działań. Zacznijmy od kupna: 

- kilkudniowego zapasu żywności oraz butelkowanej wody, 

- środków higienicznych, zwłaszcza wielorazowych urządzeń i przedmiotów do golenia, 

- przenośnego radia i mapy terytorium Europy i Polski, na której uwzględniono miasta i drogi, 

- masek antysmogowych i chust, 

- źródeł prądu, np. powerbanków, baterii, akumulatorów, 

- źródeł światła, np. latarek, świec, 

- źródeł ognia, np. zapałek, zapalniczek. 
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- rzeczy potrzebnych do wykonania wzmocnienia dachu i zabezpieczenia domu9, czyli:  

- taśm budowlanych, 

- desek lub kantówek,  

- gwoździ i wkrętów potrzebnych do zabicia okien deskami oraz do przytwierdzenia kantówek 

lub desek do więźby dachowej, czyli do drewnianej konstrukcji dachu.  

 

Podczas każdej sytuacji kryzysowej dostęp do lekarzy jest co najmniej ograniczony, dlatego bardzo 

ważne jest szybkie kupno następujących: 

- Leki o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, np.: Ibuprom,  

Dampiryna, Nurofen, Dolgit, Excedrin, Ibum. 

- Leki o działaniu przeciwbólowym lub przeciwgorączkowym albo przeciwzapalnym i powiązanych 

do nich, np.: APAP, Etopiryna, Dexak, Aspiryna. 

- Leki dla dzieci: 

- Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, np.: Ibufen dla dzieci FORTE, Ibuprom 

dla dzieci FORTE, Apap dla dzieci Forte, Panadol dla dzieci, Nurofen dla dzieci Forte.  

- Na katar i kaszel, np.: Lipomal, Pelafen Kid 3+, Chlorek Sodu. 

- Na kaszel, np.: ACC Classic, ACC mini, AMOL, GrinTuss Pediatric.  

- Na katar, np.: NasivinSoft, Acatar HydroCare. 

- Inne, np.: Tantum-Verde - stan zapalny jamy ustnej i gardła, Foxill - dolegliwości skórne, 

Woda utleniona - otarcia, czopki glicerolowe - zaparcia, Infacol - kolki, Natrium Chloratum - 

elektrolity, Pulmex Baby - maść rozgrzewająca, Aromactiv Baby - usypianie, Apetizer - brak 

łaknienia.  

- Ewentualnie witaminy dla kobiet w ciąży np.: Prenatal duo, Pregna Plus, Witaminy i minerały 

prenatalne Solgar. 

- Leki związane z chorobami przewlekłymi domowników. 

- Mięte, ponieważ jest to jedyny ogólnodostępny środek walczący z wirusami, bakteriami oraz 

dolegliwościami przewodu pokarmowego. 

- Farmaceutyki o działaniu przeciwbiegunkowym, np.: węgiel aktywowany, Stoperan, Colon C, 

Dicoflor, Nifuroksazyd Hasco, Laremid, Vivomixx, Floractin, Lacidofil, Trilac20. 

- Czosnek i chrzan, ponieważ są to jedyne ogólnodostępne środki o tak silnym działaniu 

antybiotycznym10. 

- Farmaceutyki przeciwprzeziębieniowe, przede wszystkim Sztyfty do nosa, ale także np. FluControl 

Max, Ascalcin Plus, Febrisan, Fervex, Coldrex Maxgrip C. 

                                                           
9 Patrz sekcja „Przygotowania właściwe” na sposoby wzmocnienia dachu i punkt 14. procedury. 
10 Antybiotyki w aptekach są dostępne jedynie po okazaniu recepty. 
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- Farmaceutyki przeciwkaszlowe, np.: Bronchosol, Alcep, ACC Hot, Flavamed, GrinTuss Adult, 

Deflegmin. 

- Preparaty przeciwwszawicze i przeciwpchelne, np. Sora, BENTLEY Organic czy bardzo skuteczne 

mydła dziegciowe. Przy przedłużających się w czasie skutkach sytuacji kryzysowej - a ich czasu 

trwania nie jesteśmy w stanie zawczasu przewidzieć - na pewno będą nam potrzebne, więc 

zdecydowanie powinniśmy je mieć.  

- Elektrolity, np. Zdrovit Litorsal, Floractin Elektrolity. 

- Witaminy, zwłaszcza witamina C oraz witaminy z grupy B, np.: Rutinoscorbin, Cerutin, Witamina B 

Complex, Mega Witamina B Complex, B12 Strong, Molekin B12. 

- Ewentualnie tabletki jodowe, np. Kelp.  

Do tego powinniśmy jeszcze dokupić nowe apteczki wraz z wyposażeniem w postaci przynajmniej 

bandaży, gazików, plastrów, wat, przylepców, wody utlenionej, nożyczek i worków foliowych.  

 

W przypadku możliwości zaistnienia wojny atomowej lub scenariusza, który może do niej 

prowadzić11, kontaktujmy się, równolegle podczas własnych przygotowań, z rodziną i znajomymi w 

następującej kolejności ich zamieszkania: 

- Europa zachodnia,  

- tereny zalewowe,  

- miasta,  

- bloki mieszkalne,  

w celu powiedzenia im, żeby się wynieśli z tych miejsc, oczywiście odpowiednio zaopatrzeni12, przynajmniej 

na okres kilku dni do rodziny lub znajomych zamieszkujących dom jednorodzinny na wsi i 

niezamieszkujących ani terenów zalewowych, ani Europy zachodniej.  

Nie telefonujmy jednak zbyt długo, ponieważ czas przed zaistnieniem sytuacji kryzysowych jest na 

wagę złota. Skupmy się zatem na przygotowaniu własnej rodziny i siebie. W innym przypadku niewłaściwie 

ustalone priorytety mogą wyrządzić nam wiele szkód.  

W razie posiadania znacznej kwoty pieniędzy w walucie obcej - np. w związku z pracą za granicą - 

koniecznie wymieńmy przynajmniej jej 1/3 na walutę lokalną, czyli w przypadku Polski na złotówki. W 

okolicznościach nadchodzącej sytuacji kryzysowej o potencjalnie poważnych skutkach najrozsądniej jest w 

ogóle posiadać pieniądze w walucie kraju, w którym się przebywa. Jest to sytuacja w tym rozumieniu 

analogiczna z zaistniałą w 2015 roku sytuacją osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich13. 

 

 

                                                           
11 Więcej o możliwym zainicjowaniu wojny atomowej w sekcji „Geopolityka w kontekście ludności cywilnej 
Polski”. 
12 Więcej o rzeczach do wzięcia w sekcji „Przeniesienie się”. 
13 Wymiana pieniędzy na odpowiednią walutę nie jest zjawiskiem rzadkim na świecie podczas wszelkiego 
rodzaju sytuacji kryzysowych o poważnych konsekwencjach. 
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6. Przygotowania właściwe 

 

Kolejne kroki przygotowywania się do godziny zero14 w bezpiecznym miejscu obejmują dokładnie w 

tej kolejności: 

1. Jeżeli jeszcze nie ma w naszym być może nowym, bezpiecznym miejscu przebywania wszystkich 
domowników, to dzwonimy, żeby ich do niego sprowadzić. 

2. Dzwonimy do krewnych i znajomych celem przekazania im najmocniej ich dotyczących w danej sytuacji 
kryzysowej informacji z tego dokumentu oraz innych ustaleń, np. żeby uciekali z bloków mieszkalnych. 

3. Ładujemy baterie, powerbanki, latarki, komórki itp. Wyłączamy w komórkach wszystkie niepotrzebne funkcje 
pobierające prąd. 

4. Wypłacamy część pieniędzy z banku, tworząc sobie zapas gotówki. Ilość wypłacanej gotówki zależy od skali 
potencjalnie mającej miejsce sytuacji kryzysowej. Lepiej zawsze wypłacić jej więcej niż za mało. 

5. Tworzymy w domu zapas wody, który wystarczy domownikom na przynajmniej 3 dni spożywania i zanosimy 
go do docelowego miejsca przebywania - opisanym w punkcie 15. tej procedury - podczas najwyższej 
intensyfikacji działań kryzysowych. W razie możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej o bardzo poważnych 
skutkach zawsze dobrą praktyką - niekiedy nawet ratującą życia ludzkie - było także umycie i napełnienie w 
domu wszystkiego co nadaje się do przechowywania wody, a przede wszystkim wanien po brzegi i 
używanie tej wody niemal wyłącznie do picia oraz pamiętanie o bardzo mocnym racjonowaniu jej.  

6. Wzmacniamy dach domu. 
7. Jeżeli mamy możliwość bezpiecznego wycięcia tych drzew w pobliżu naszego domu i budynków 

gospodarczych, które mogłyby zagrozić uszkodzeniami ich dachów, to zróbmy to. 
8. Przenosimy użyteczne rzeczy z budynków gospodarczych do domu, np. agregaty prądotwórcze, przetwornice, 

grzejniki olejowe, radia, różnego rodzaju folie, a przede wszystkim wiadra, łopaty i szpadle tak bardzo 
potrzebne do potencjalnego przekopywania się przez pyły. 

9. W przypadku podejrzenia wystąpienia silnego wiatru gasimy piec nawet w przypadku występowania 
stosunkowo niskich temperatur na dworze. Piece nie wytrzymują temperatur związanych ze wzmożonym 
ciągiem powietrza, a silny wiatr towarzyszy wielu sytuacjom kryzysowym.  

10. Przestawiamy samochody zdala od słupów, drzew itp. tak, żeby nic nie mogło na nie spaść. 
11. Chowamy do domu i budynków gospodarczych zarówno przytwierdzone do nich, jak i wolnostojące na 

podwórzu rzeczy, zwłaszcza te o większej wadze. 
12. Jeżeli któryś z naszych sąsiadów posiada dom o słabej konstrukcji lub o słabym dachu, to zaprośmy jego 

domowników do siebie na czas najwyższej intensyfikacji działań kryzysowych. Miejmy przy tym na uwadze, 
żeby nowoprzybyli wzięli ze sobą najważniejsze rzeczy, przede wszystkim naczynia mieszczące dużo wody, 
które powinniśmy nią napełnić niedługo po ich przybyciu oraz żywność.  

13. Przenosimy do miejsca opisanego w punkcie 15. tej procedury zapas wody i puszkowanego jedzenia, żeby nie 
musieć sobie go przyrządzać; ciepłe ubrania i koce; apteczki; źródła światła i prądu; łopaty, szpadle i wiadra 
oraz maski antysmogowe tak, żeby mieć je przy sobie podczas najwyższej intensyfikacji działań kryzysowych. 
Stworzony zapas rzeczy powinien wystarczyć domownikom na kilka dni przebywania w jednym 
pomieszczeniu. Wyjątkiem jest woda i jedzenie, których powinno być jak najwięcej. 

14. - Zaklejamy taśmami naprawczymi wszelkie nieszczelności domu - do wielkości dziurek od klucza włącznie - 
i innych ważnych dla nas budynków;   
- Zabijamy okna domu ściśle umieszczonymi deskami, płytami wiórowymi itp. Zwłaszcza okna posiadające 
szklane szyby;                                          
- Podejmujemy inne działania celem zabezpieczenia budynków;                            
- Wyłączmy instalacje wodne, elektryczne itd. wszystkich budynków oprócz domu;                                                 
- Zamykamy dokładnie wszystkie okna i drzwi; 

                                                           
14 „Godzina zero” jest najczęściej konkretną godziną, od której zaczyna się dużo wyższa intensyfikacja wszelkich 
działań niepożądanych. 
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To bardzo ważny punkt przygotowań !  
15. Idziemy ze wszystkimi domownikami schronić się do najniżej położonej kondygnacji domu, zdala od okien.  

Warto również do danego pomieszczenia przenieść stoły, jeżeli ich tam nie ma, ponieważ można się pod nimi 
schować w razie niepomyślnego przebiegu sytuacji kryzysowej. Jeżeli nie posiadamy piwnicy, to najlepszym 
miejscem do ukrycia się będzie zazwyczaj przedpokój usytuowany przy drzwiach wejściowych do domu.     

16. Wyłączamy instalacje elektryczną, wodną itp. domu. 

Równolegle wykonujemy wszelkie inne zdroworozsądkowe działania istotne w kontekście naszej 
indywidualnej sytuacji.  

 

Przed momentem najwyższej intensyfikacji wojen i niektórych katastrof naturalnych często wynika potrzeba 
zabezpieczenia dachu, ponieważ jest on bardzo podatny na uszkodzenia. Jeżeli dach jest mocno uszkodzony, to 
dom do czasu jego naprawienia może nie nadawać się do zamieszkiwania. Wzmocnienie dachu w kontekście 
nowoczesnych technologii militarnych jest jeszcze ważniejsze. W przypadku spadzistych konstrukcji dachowych, 
dach najlepiej zabezpieczyć przybijając do środków drugich, trzecich, czwartych i piątych krokiew (licząc od końca 
dachu) desek, np. kantówek, po obu stronach krokwi i z obu końców dachu. Polega to na przybiciu lub 
przykręceniu z obu stron krokwi desek o jak największej grubości. Deski powinny być jak najdłuższe i mocujemy je 
w środku krokiew. W efekcie krokwie zostaną pogrubione w miejscu, gdzie działa na nie największa siła. Bardzo 
ważne jest też solidne przymocowanie desek tak, by „pracowały” wraz z krokwią. Można tego skutecznie dokonać 
oklejając dodatkowo krokwie wraz z deskami taśmami naprawczymi. 

Każdy rodzaj konstrukcji dachowej zabezpieczmy również za pomocą:                           
- Likwidacji wszelkich nieszczelności poddasza i dachu - możemy je chociażby zakleić taśmami naprawczymi;           
- Poprawienia wszelkich widocznych niedociągnięć dachu. 

 

Na rysunku podświetlono krokwie, które powinny zostać wzmocnione poprzez obustronne przybicie 
desek do ich środków. Następnie krokwie powinny zostać oklejone wraz z deskami taśmami 
naprawczymi. Miejmy na uwadze, iż nie jest to profesjonalne wzmocnienie dachu, a jedynie takie, które 
możemy wykonać mając mało czasu na przygotowania oraz ograniczoną ilość materiałów. Jakkolwiek, 
konstrukcja dachu przedstawionym sposobem zostałaby bardzo znacznie wzmocniona. 



19 
 

 W kontekście uchronienia samego domu przed skutkami sytuacji kryzysowych, najważniejsze są punkty 6. i 
14. procedury, a więc zamknięcie, zabicie i ewentualne zaklejenie okien i drzwi oraz opisane wzmocnienie dachu. 

Równolegle słuchajmy radia, telewizji i innych mediów w celu pozyskania wartościowych informacji, 

np. o uruchomionych programach rządowych, dokładnym momencie wystąpienia godziny zero i innych. Co 

więcej, słuchajmy mediów codziennie, aż do całkowitego zakończenia się skutków sytuacji kryzysowej15, a 

nie tylko podczas jej właściwej fazy. W najpoważniejszych sytuacjach kryzysowych nadal najbardziej 

niezawodnym środkiem rozpowszechniania informacji jest radio, więc warto zaopatrzyć się odpowiednio 

wcześniej w przenośne radio i potrzebne do zasilania go baterie. 

Pamiętajmy, żeby zdążyć wykonać powyższe kroki procedury przed godziną zero. Po jej nastaniu starajmy 
się - o ile to możliwe - nie rozmawiać na tematy ciężkie celem podniesienia morale. 

 

 

7. Zagrożenia ze strony innych osób  

 

 Zagrożenia ze strony ludzi, zwłaszcza w przypadku niefunkcjonowania sklepów spożywczych, najczęściej 
przejawiają się chodzącymi od domu do domu grupami osób16, które wypytują się ich lokatorów o posiadaną 
przez nich żywność lub o ich płody rolne. Osoby zamieszkałe dom najczęściej odmawiają pomocy. Jeżeli jednak 
osoby przybyłe mają widoczną przewagę fizyczną, to bardzo często dochodzi do napaści na osoby zamieszkałe 
dom celem przeszukania go. Przeszukania dotyczą również innych budynków gospodarczych stojących na danej 
posesji. 

Podczas niektórych sytuacji kryzysowych zjawiskiem powszechnym jest chodzenie po wsiach dzieci 

bez rodziców. Jeżeli tylko pozwalały na to zasoby płodów rolnych i innych, to najlepszym rozwiązaniem 

było przygarnięcie takich dzieci przez poszczególne rodziny w gospodarstwach domowych i traktowanie 

ich jak własne dzieci. 

 

W przypadku zapukania do naszych drzwi pierwszych osób, a na początku jest to często, choć nie zawsze, 
rodzina i znajomi, najlepiej jest pozwolić zamieszkać z nami dokładnie zawczasu ustalonej ich ilości17, ponieważ 
jutro lub pojutrze będą do nas przychodziły już niemal wyłącznie mało zaufani sąsiedzi lub zupełnie nieznane nam 
osoby z dużo bardziej wrogimi zamiarami w przypadku nie podzielenia się z nimi żywnością. Wskazane 
rozwiązanie było najlepszym dla każdej ze stron - nowoprzybyli otrzymywali żywność, a osoby pierwotnie 
zamieszkujące dom szybko i znacznie zwiększały jego potencjał obronny, co było niezmiernie ważne w przypadku 
przyjścia grupy osób chcącej wtargnąć do niego i go obrabować. Ma to miejsce bardzo wiele razy nawet w 
wysokorozwiniętych krajach podczas zaistnienia sytuacji kryzysowych związanych skutkowo z 
niefunkcjonowaniem sklepów. Po porozumieniu się z nowoprzybyłymi osobami - często nie ma możliwości 
przyjęcia do domu wszystkich osób, które zapukają do naszych drzwi, a tylko ich części; najlepiej jeżeli są to 
dobrze zbudowani, młodzi mężczyźni i dzieci - przynajmniej kilku mężczyzn spośród przyjętych musi od razu zostać 
w domu na wypadek przyjścia wrogich grup. Jeżeli natomiast z kalkulacji wynika, że moglibyśmy przyjąć jeszcze 
jakieś osoby do domu, a nie przychodzi do nas już nikt z rodziny ani znajomych, to pozwólmy zamieszkać z nami 

                                                           
15 Wojny, katastrofy naturalne i klęski żywiołowe niekiedy trwają krócej i są mniej poważne niż ich 
konsekwencje. 
16 Często nikogo nie znamy w takich grupach. 
17 Odpowiednio wcześniej należy dokładnie wyliczyć na podstawie ilości posiadanych przez nas kcal, ile osób 
możemy przyjąć. Sposób w jaki należy to policzyć, przedstawiono w sekcji „Główne aspekty życia i pracy 
rolników”.  
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budzącym zaufanie osobom, których nie znamy, a które na pewno będą do nas pukać. Rozmawiać z 
nowoprzybyłymi powinna osoba najbardziej komunikatywna spośród domowników, np. lider domu, który w 
sytuacjach kryzysowych często wyłania się samoistnie. W zamian za przyjęcie grupa lub grupy nowoprzybyłych 
muszą zobowiązać się bronić domu przed innymi osobami razem z rodzinami pierwotnie zamieszkującymi dom. 
Inaczej zwiększamy prawdopodobieństwo porażki. Co więcej, nowo zamieszkali muszą przebywać w domu 
podczas potencjalnych kolejnych ataków, a zatem nie mogą mieszkać w swoich własnych domach nawet jeżeli te 
znajdują się blisko. Jakkolwiek, osoby, które przybyły, w momencie nadejścia nowej grupy osób poszukujących 
żywności i gotowych do fizycznego ataku nie zawsze były lojalne i niekiedy uciekały. Jednakże konsekwencje 
przeszukiwań, rabunków, ataków i upływu czasu powodowały, że uciekinierzy nigdy już nie znajdowali kolejnego 
gospodarstwa, w którym mogliby zamieszkać. Zatem nowoprzybyła grupa mężczyzn z rodzinami powinna zawsze 
bronić się w pierwszym gospodarstwie, do którego przybędzie i nie powinna próbować uciekać nigdzie indziej, 
ponieważ to niemal pewna porażka.  

Jeżeli natomiast domownicy mają wielu silnych mężczyzn wśród rodziny i znajomych, których mogą zabrać 
do domu obecnie przez nich zamieszkiwanego oraz mają odpowiednio dużo żywności, to powinni oni ich 
sprowadzić do niego - najlepiej z rodzinami, które motywują ich do działania - jeszcze przed przeszukiwaniami 
domów przez grupy ludzi. 

Mężczyźni, którzy staną do walki powinni być zdrowi fizycznie, psychicznie, nie niewysocy i silni. W innym 
przypadku ryzykują oni utratę zdrowia, a nawet życia, w dużo większym stopniu niż inni. 

 

Działania mające na celu skuteczną obronę obejmują także: 

- Opracowanie przynajmniej podstawowych planów i taktyk obrony siebie, naszych rodzin oraz posiadanego 
mienia. 

- Nie mówienie nikomu czegokolwiek o posiadanych zasobach. Przybyłej do nas rodzinie także nie mówmy 
od razu wszystkiego, ponieważ mogłaby ona - nawet w dobrej wierze - przekazać informacje dalej tak, że 
wieść o naszym stanie posiadania wyszłaby daleko poza obręb domu. 

- Nie wyróżnianie się zachowaniem i podejmujmy te same czynności co sąsiedzi, np. też poszukujmy 
żywności. 

- Ustalmy wśród wszystkich domowników jednakowe odpowiedzi na pytania innych osób o posiadaną 
żywność i inne zasoby. 

- Trzymajmy się razem, ze szczególnym uwzględnieniem osób z jakiegoś powodu słabszych. 

- Nie poruszajmy tak często poważnych tematów z domownikami. Rozmawiajmy częściej na tematy miłe i 
lekkie.  

- Stosujmy wszelkiego rodzaju techniki relaksacyjne oraz spożywajmy węglowodany18.  

Pamiętajmy również, że widywana większa ilość osób i samochodów przed domem to zawsze podejrzenia o 
większą ilość posiadanej żywności i innych zasobów.  

Przed atakami możemy też bronić się razem z sąsiadami. W pierwszej kolejności rozmawiajmy z sąsiadami 
zaufanymi; mieszkającymi w niedalekiej odległości od nas lub posiadających nasz dom w zasięgu wzroku; 
rosłymi i silnymi oraz będących w podobnej do naszej sytuacji. Ich pomoc w przypadku ataku 
niejednokrotnie okazywała się bezcenna. Brak ewentualnej pomocy z ich strony w tego rodzaju sytuacjach 
często szkodził także im samym, poprzez brak wystarczająco wielu silnych osób „dostarczonych” przez nas 

                                                           
18 Przykładowe źródła węglowodanów to: pieczywo, makarony, kasze, otręby, płatki owsiane, ziemniaki, ryż. 
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podczas napadów na nich. Z wielu powodów zdecydowanie nie powinniśmy liczyć na każdorazową pomoc 
sąsiadów w razie ataków na nas. 

 

Innym rodzajem ataków są ataki z użyciem broni palnej19. W obronie przed nimi prewencyjnie odbierzmy 
broń osobom posiadającym ją, zanim te zorientują się, że ktoś może do nich po nią przyjść. Inaczej jest pewne, że 
takie osoby będą z nią chodzić do kolejnych gospodarstwach rolnych i ewentualnie przyjdą z nią we wrogich 
zamiarach także do nas. Osoby posiadające broń także nierzadko potrafiły przyjść z nią do danych gospodarstw nie 
będąc w stanie odpowiednio szybko jej wyjąć i strzelić. Dlatego jeżeli tylko widzimy, że możemy zabrać ją 
napastnikom, to zróbmy to. Wcześniej jednak musimy dokładnie pomyśleć nad potencjalnym przebiegiem takiej 
sytuacji, dużo rozmawiać i mieć konkretny plan działania w jakich okolicznościach tego ewentualnie dokonać20. 
W przypadku zrealizowania się tego rodzaju zagrożenia na dworze, domownicy powinni przebywać jak najdalej od 
okien i drzwi wejściowych domu. Jeżeli natomiast my też posiadalibyśmy broń, to bardzo spokojnie oraz ważąc 
każde słowo i ruch powiedzmy o tym stronie przeciwnej. 

Ataki z użyciem broni palnej były najczęstszym rodzajem ataków na poszczególne gospodarstwa rolne 
podczas niektórych rodzajów sytuacji kryzysowych. 

 

Do kwestii ataków zawsze podchodźmy z należytą ostrożnością zwłaszcza w przypadku sytuacji 
kryzysowych związanych ze znacznie mniejszą ilością żywności w sklepach ! 

 

 

8. Główne aspekty życia i pracy rolników 

 

Tuż po nastaniu sytuacji kryzysowej rolnicy posiadający większe lub znaczne ilości pożywienia powinni 
ustalić ile osób na czas obecny mogą za dzięki niej wyżywić. Liczy się to poprzez zsumowanie kilokalorii w 
posiadanych płodach rolnych oraz innych, następnie podzielenie otrzymanej liczby najpierw przez ilość dni 
pozostałych do najbliższych zbiorów z pól, a następnie przez 950, czyli przez minimalną ilość kilokalorii, którą 
każdy człowiek powinien codziennie zjadać. Od otrzymanej liczby odejmujemy ilość osób obecnie zamieszkujących 
dom. W ten sposób dostajemy ilość osób, którą możemy jeszcze do niego przyjąć.  

 

Przykład:  

Posiadamy 2 tony ziemniaków i 1 tonę grochu przeznaczonych wyłącznie do zjedzenia, a nie do posadzenia 
lub na zasiew. 1 kg ugotowanych ziemniaków zawiera 750 kcal, a 1 kg ugotowanego grochu 810 kcal. W domu 
mieszka 5 osób. Do najbliższych zbiorów plonów z pól i zasilenia naszej stodoły w płody rolne pozostało dokładnie 
do maksymalnie 94 dni21. W przypadku wystąpienia pyłów, o których mowa w dalszej części sekcji, zbiory w 
pierwszym roku po ich wystąpieniu powinny nastąpić 20 dni później niż zazwyczaj ma to miejsce, a zbiory w 
kolejnych latach około tydzień później.  

                                                           
19 Jej właścicielami są najczęściej policjanci, służba więzienna, służba celna, myśliwi, żołnierze i osoby cywilne 
posiadające odpowiednie zezwolenia na posiadanie broni.  
20 Nie porywajmy się na kradzież broni uzbrojonym mężczyznom, jeżeli np. jest ich więcej niż mężczyzn w 
naszym domu. 
21 Przypomnijmy sobie kiedy najpóźniej plon z pola ląduje w naszej stodole lub magazynach i ustalmy ile dni do 
danej daty jeszcze pozostało.  
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Obliczenia: 

2000 kg * 750 kcal + 1000 kg * 810 kcal = 2.310.000 kcal - tyle posiadamy kalorii w ziemniakach i grochu.  

2.310.000 kcal / 94 dni = 24.570 kcal/dzień - około tylu kalorii dziennie powinniśmy rozdysponowywać.  

24.570 kcal / 950 kcal = 26 osób - tyle osób maksymalnie możemy wyżywić do kolejnych zbiorów. 
Otrzymaną w tym miejscu liczbę zazwyczaj zaokrąglamy do liczby mniejszej. 

26 osób - 5 osób = 21 osób - tyle jeszcze osób możemy przyjąć do domu i nawet nie jednej więcej, ponieważ 
wyliczenia te zostały przeprowadzone przy założeniu minimalnej ilości zjadanych codziennie kalorii przez 
każdego z domowników oraz przy założeniu, że całość posiadanej żywności wytrzyma 3 miesiące i nie 
zepsuje się w tym czasie - w tym celu zawsze trzeba dużo mocniej niż zwykle dbać o nią22. Jeżeli natomiast 
posiadalibyśmy żywność o tendencji do szybkiego psucia się w pewnych warunkach, to mimo wszystko 
przyjmijmy, że od 5% do 10% takiej żywności nie przetrwa długiego okresu czasu. W powyższym przykładzie 
taką tendencję mają ziemniaki, które podczas mrozów szybko zaczynają gnić, więc ilość przyjętych do domu 
osób powinniśmy w podanym przykładzie zmniejszyć szacunkowo o 1 lub 2 lub możemy ją dokładnie 
wyliczyć z góry przyjmując w powyższych wyliczeniach, że posiadamy nie 2000 kg ziemniaków, a 1820 kg. W 
ten sposób realnie i bezpiecznie przyjęliśmy że 9% ziemniaków zepsuje się mimo silnego dbania o nie. W 
przypadku niefunkcjonowania sklepów spożywczych raczej nie powinniśmy liczyć na pozyskiwanie 
znacznych ilości żywności z zewnętrznych źródeł. Co więcej, codziennie każdy musi zjadać mniej więcej taką 
ilość żywności, która odpowiada 950 kcal, żeby starczyło jej do kolejnych zbiorów.  

W powyższym przykładzie musielibyśmy również brać ze stodoły do domu codziennie około 19,4 kg 
ziemniaków oraz 10,6 kg grochu. 

1820 kg / 94 dni = 19,4 kg codziennie pozyskiwanych do domu ziemniaków, 

1000 kg / 94 dni = 10,6 kg codziennie pozyskiwanego do domu grochu.  

Nie musimy odmierzać każdemu domownikowi bardzo dokładnie ustalonej ilości żywności po 
przygotowaniu jej. Niech pojedyncza osoba wyznaczona zawczasu do nakładania jedzenia, najlepiej młody 
mężczyzna, po prostu stara się nakładać każdemu na talerz po tyle samo żywności.  

 

Dodatkowo pamiętajmy: 

- W pierwszych obliczeniach zawsze powinniśmy uwzględnić tylko kalorie z grochu i ziemniaków, czyli tylko 
z tego, co będziemy jeść, nawet jeżeli mielibyśmy inne płody rolne, ale nie jedlibyśmy ich. Jeżeli np. 
mielibyśmy ziemniaki, groch i żyto, a postanowilibyśmy jeść na razie ziemniaki i groch, to obliczenia 
wyglądałyby analogicznie do powyższych. 

- Jeżeli natomiast wymienilibyśmy się z sąsiadem i pozyskali inny rodzaj żywności lub zaczęlibyśmy wyjadać 
najpierw żywność, która potencjalnie szybko może się zepsuć - w podanym przykładzie byłyby to 
ziemniaki- to po rozpoczęciu codziennego spożywania innej niż wcześniej żywności, obliczenia powinniśmy 
przeprowadzić od nowa dla danych płodów rolnych.  

- Powyższe obliczenia mają zastosowanie tylko w przypadku potrzeby zaplanowania dysponowania 
żywnością, a więc zazwyczaj gdy mamy jej stosunkowo dużo - powyżej około połowy tony. 

To tylko jeden ze sposobów dysponowania ilością zjadanego codziennie pożywienia. Możemy też liczyć 
podane wartości na inne sposoby i przy innych założeniach. Co więcej, jedzenie w pierwszej kolejności 
płodów rolnych, które najszybciej mogą się zepsuć jest wypróbowaną i bardzo zalecaną praktyką, np. 
ziemniaki powinniśmy zjadać przed zbożami. 

                                                           
22 Więcej o dbaniu o żywność w dalszej części sekcji. 
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Analogiczne obliczenia do przedstawionych powyżej nie mają zastosowania w przypadku posiadania 
pożywienia w postaci zwierząt hodowlanych, ponieważ są one w pewnych aspektach nieprzewidywalnym ich 
źródłem. Jeżeli nawet posiadamy dużo zwierząt hodowlanych, to podczas niefunkcjonowania sklepów 
spożywczych nie liczmy, że wyżywią one w średnim i długim terminie czasowym więcej niż 8 do 10 osób, a i to pod 
wieloma warunkami. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem była zawsze wymiana „nadmiaru” posiadanych 
zwierząt od razu po wystąpieniu sytuacji kryzysowej o poważnych skutkach na potrzebne nam w danym 
momencie różne rzeczy lub usługi. Sami powinniśmy pozostawić sobie ich na własne potrzeby dużo więcej niż 
mogłoby to się wydawać. Nierzadko bywało - najczęściej po ubyciu dużej ilości zwierząt lub w przypadku 
gospodarstw rolnych z niewielką ilością inwentarza - że po ubyciu dużej części zwierząt resztę z nich z konieczności 
lokowano w pokojach domu wraz ze zbożami i paszami potrzebnymi do wyżywienia ich. Często skutkowało to 
bardzo zadowalającymi efektami pomimo początkowej niechęci domowników do umieszczenia zwierząt w domu.  

 

Zauważmy również, że dwoma różnymi kwestiami jest pozostawienie sobie odpowiedniej ilości różnego 
rodzaju płodów rolnych na:  

- Potrzeby żywieniowe domowników. 

- Obsady i zasiew pola.  

 

Utrzymywanie dobrego kontaktu z rolnikami podczas wystąpienia bardzo poważnej klęski żywiołowej 

powinno być przez nas wyjątkowo mocno cenione, ponieważ możemy potrzebować wtedy ich pomocy w 

postaci żywności. Jakkolwiek, w obecnych czasach sami rolnicy często głodują podczas występowania klęsk 

żywiołowych, ponieważ sprzedają oni swoje płody rolne tuż po zbiorach, przez co nie mają w momencie 

wystąpienia klęsk żywiołowych nic albo prawie nic nadającego się do spożycia przez człowieka. Nowe płody 

rolne najczęściej wyrastają dopiero za kilka tygodni od momentu zajścia początkowej lub właściwej fazy 

klęski żywiołowej, co w przypadku szybkiego wystąpienia okresu bez pożywienia wśród ludzi, mimo 

wszystko skutkuje atakami na gospodarstwa rolne23. Rolnicy są zatem wyjątkowo silnie narażeni na grabieże 

plonów na początku epidemii, tuż po zaistnieniu niektórych katastrof naturalnych itp. W przeszłości miały 

miejsca wojny, podczas których w danym kraju przeprowadzano ataki na znaczną większość gospodarstw 

rolnych celem odebrania im plonów - zwykle wszystkich. Ataki takie nawet na pojedynczych rolników we 

wsi i ich całkowita grabież w dłuższym horyzoncie czasowym zawsze skutkowały klęskami głodu, 

ponieważ sytuacja innych rolników zamieszkałych pobliskie wsie była zazwyczaj bardzo podobna. 

Współpracujmy z rolnikami zamiast próbować odebrać im żywność, żeby nie podciąć gałęzi, na 

której wszyscy siedzimy !  

 

Osoby, firmy i instytucje posiadające znaczne ilości żywności, którymi nie mogą się podzielić w inny 

sposób, niż po przez rozdanie ich24, powinny to zrobić zwłaszcza, że podczas wielu sytuacji kryzysowych nie 

działają poprawnie podstawowe systemy magazynowe, więc różne płody rolne w niedługim okresie czasu 

nie nadają się do czegokolwiek. Co więcej, dobrym działaniem bywało również porozumieniem się z 

właścicielem gospodarstwa rolnego - np. takim, które rozdawało żywność - w celu pozyskiwania sobie jej od 

niego w dalszej perspektywie czasowej. W tym celu nierzadko jest jednak potrzebna z obu stron pewna 

wola współpracy, życzliwość, ustępliwość, chęć podejmowania różnego rodzaju prac i duża ilość 

                                                           
23 Więcej o atakach w sekcji „Zagrożenia ze strony innych osób”. 
24 Do silosów zbożowych, magazynów, spichrzy, przechowalni, młynów, mleczarni, stodół, kurników, chlewów, 
sklepów itp. przychodzili ludzie i brali sobie dowolną ilość danego pożywienia, a właściciel często pilnował tylko, 
żeby nie pozostało go mniej, niż na potrzeby jego domu i ewentualnie gospodarstwa rolnego. 
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prowadzonych rozmów celem wypracowania sposobów pomocy sobie nawzajem. Osoby całkowicie 

uzależnione od danego rolnika, co oczywiste, broniły go również wraz z nim samym i jego rodziną przed 

różnego rodzaju zagrożeniami, np. przed atakami ludności25, jeżeli nie chciano mu zostawić żywności i 

płodów rolnych na własne potrzeby żywieniowe i pod przyszłe zasiewy oraz uprawy przez inne wrogo 

usposobione osoby. Dlatego w przeszłości obu stronom - rolnikowi, jak i osobom żywnościowo powiązanym 

z nim - bardzo zależało na współpracy.  

 

Rolnicy podczas zaistnienia jakiejkolwiek klęski żywiołowej proszeni są o dzielenie się swoimi plonami 

z innymi osobami oraz o jak najszybsze obsadzenie możliwie największej powierzchni pól roślinami26 tak, 

żeby nie dopuścić do wystąpienia znacznie mniejszej ilości pożywienia przede wszystkim tuż po zajściu 

klęski żywiołowej - efekt wąskiego gardła - ale również później, aż do momentu wystąpienia odpowiednio 

dużej, ogólnodostępnej ilości żywności. W okresie zbioru plonów pomoc taka może przybierać formę 

zebrania sobie roślin przez osoby postronne wprost z pola. Często odbywa się to bez jakiegokolwiek 

nadzoru rolnika. 

Wiele razy w przeszłości takie działanie ratowało życie niezliczonej ilości ludzi !                        

Możliwie najwcześniej uświadamiajmy jak największą liczbę rolników o tym, jak mogą nam pomóc. 

 

Rolnik powinien planować zasiewy licząc, że 1 ha ziemi w praktyce zawsze starcza na wyżywienie 30 

osób w ciągu roku lub - na co dobitnie wskazują symulacje - na 10 osób w pierwszym roku po wybuchu 

wojny atomowej, która wiąże się z występowaniem kilkumetrowych warstw pyłów na ziemi. Te znacznie 

zmniejszają plonowanie roślin. Żyzne ziemie na terenie Polski mogą natomiast wyżywić od 43 do 48 osób z 

ha i odpowiednio od 18 do 20 osób w razie wystąpienia pyłów. Uwzględniono tutaj konieczność 

pozostawienia sobie części plonów pod przyszłe zasiewy i przyjęto, że ludność cywilna we własnym zakresie 

także o nie będzie mocno dbać, żeby ich niepotrzebnie nie tracić, np. podczas zimowania. Przyjęto także, że 

gospodarstwa rolne będą się nimi wymieniać między sobą w celu nie sadzenia na tej samej ziemi ciągle tych 

samych roślin. Zauważmy też, że im lepszą ziemię posiadamy, tym nieproporcjonalnie więcej osób możemy 

z niej wyżywić. Jest to związane z jej wysokim plonowaniem oraz identyczną jak w przypadku słabszej ziemi 

ilością potrzebnego materiału siewnego lub nasadzeniowego na hektar. 

Pył związany z wojną atomową nie jest opadem radioaktywny ! 

 

Jeżeli dodatkowo grozi nam przemarsz wrogiego wojska przez zamieszkiwaną przez nas wieś27, to 
przenieśmy posiadaną żywność w wiele różnych niedostępnych lub dobrze ukrytych albo oddalonych od domu 
miejsc w celu niezabrania jej przez żołnierzy. Natomiast w przypadku gdybyśmy mieli jej więcej niż na potrzeby 
wyżywienia domowników i na obsady lub zasiew pola to podzielmy się nadwyżką żywności z innymi osobami, 
zwłaszcza przed przemarszem, żeby nie dać jej żołnierzom.  

Starajmy się dotrzeć z informacją o przemarszu oraz o ukryciu lub rozdaniu jedzenia przez 
rolników jak najwcześniej. Masowa grabież płodów rolnych przez żołnierzy wrogich armii była 

                                                           
25 Ataki ludności opisano w sekcji „Zagrożenie ze strony innych osób”. 
26 Preferowane są wysokokaloryczne i obficie plonujące, np. ziemniaki. 
27 Więcej o przemarszu w sekcjach „Geopolityka w kontekście ludności cywilnej Polski” i „Przemarsz wrogiego 
wojska”. 
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niekiedy najpoważniejszym problem podczas wojen i nierzadko oznaczała bardzo poważne problemy 
także dla gospodarstw nieobrabowanych ! 

 

O właściwe leżakowanie ziemniaków możemy zadbać m.in. poprzez: 

- Regularne przerzucanie worków z nimi - co około 3 tygodnie - z górnych partii kopca, piwniczki lub 
przechowalni na dół i na odwrót, żeby wszystkie miały bardziej równomierny dostęp do świeżego 
powietrza.  

- Zapewnienie im lepszego przewiewu poprzez włączenie w ich pobliżu domowego wiatraka lub otwieranie 
im na noc drzwi budynku, w którym się znajdują. 

- Zapewnienie im lepszej temperatury w zimę po przez przykrywanie ich od strony drzwi budynku, w którym 
się znajdują foliami, plandekami, starymi dywanami, kocami itp.      

- Regularne przebieranie ich - zgniłe ziemniaki szybko się od siebie zajmują. 

Inne płody rolne wymagają innych form działań prewencyjnych.  

 

 

9. Geopolityka w kontekście ludności cywilnej Polski 

 

Wystąpienie wielu globalnych sytuacji kryzysowych może spowodować agresję Federacji Rosyjskiej 

m.in. na Polskę. W obecnej sytuacji politycznej na świecie Federacja Rosyjska czeka na pretekst do 

równoczesnego ataku na wiele krajów Europy i Azji oraz na pewność, że Stany Zjednoczone nie zagrożą jej 

wtedy wojną. Najbardziej prawdopodobnymi wydarzeniami inicjującymi przebieg wypadków prowadzący 

do agresji Federacji Rosyjskiej na Polskę są: 

- pandemie,  

- wojny Stanów Zjednoczonych z militarnie silnymi krajami, 

- globalne katastrofy naturalne prowadzące do klęsk żywiołowych, np. ogólnoświatowej suszy, 

- wydarzenia geopolityczne.  

Bardzo szybko dane powyższe wydarzenie mogłoby doprowadzić do bombardowań atomowych - w 

Polsce na Warszawę - mobilizacji rosyjskiego wojska i wojen. W tym kontekście ważne dla ludności cywilnej 

jest codzienne słuchanie mediów od momentu wystąpienia informacji o możliwości zaistnienia sytuacji 

kryzysowej, przygotowanie map terytorium Polski i Europy oraz bieżące monitorowanie na podstawie 

relacji z mediów pozycji armii rosyjskiej oraz przygotowanie się na potencjalny przemarsz wojska 

rosyjskiego przez Polskę. Wiele przemarszów w przeszłości odbywało się bardzo szybko z racji ilości 

zaangażowanego w nie wojska. Pamiętajmy zatem, żeby zdążyć z przygotowaniami przed przyjściem armii 

rosyjskiej do wsi, w której mieszkamy celem uniknięcia zgwałcenia przebywających w domu kobiet i 

ukrycia lub rozdania niezbędnych do życia rzeczy - przede wszystkim żywności i posiadanych lekarstw, o 

czym więcej w sekcji „Przemarsz wrogiego wojska”.  
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Po nastaniu sytuacji kryzysowej 
 

 

10. Przemarsz wrogiego wojska  

 

 Jednym z największych niebezpieczeństw dla osób cywilnych podczas sytuacji kryzysowej prowadzącej do 
wojny jest przemarsz wrogiego wojska przez kraj. W przypadku Polski najprawdopodobniej byłby to przemarsz 
wojska rosyjskiego. Żołnierze wrogich oddziałów obchodzą wszystkie domy, rabując je oraz gwałcąc dziewczynki 
oraz kobiety, dlatego wszelkie działania opisane w tej sekcji należy zacząć wykonywać od razu po dowiedzeniu się 
o pochodzie wrogiej armii, żeby zdążyć przed jej nadejściem. Pomoże nam w tym śledzenie na mapie Europy, 
ewentualnie Polski, aktualnego położenia wrogiej armii bazujące na relacji z mediów, których należy słuchać 
codziennie od momentu wystąpienia pierwszych informacji o możliwości zajścia jakiejkolwiek sytuacji 
kryzysowej.  

Śledzenie na mapach położenia armii jest niezmiernie ważnym działaniem w kontekście zdążenia z 
przygotowaniami związanymi z przemarszem ! 

 

 Poniższe przygotowania przygotowano na podstawie doświadczeń z poprzednich konfliktów zbrojnych o 
różnym zakresie z udziałem Federacji Rosyjskiej i symulacjach komputerowych. Są najbardziej prawdopodobnym 
przebiegiem wydarzeń w razie przemarszu armii tego kraju. 

                                                                                          

Przygotowania do przemarszu zaczynamy od dyskretnego ukrycia części:  

- żywności, 

- leków i innych farmaceutyków,  

- ciepłych ubrań i ciepłych butów,  

- najbardziej niezbędnych urządzeń, narzędzi i przedmiotów, 

- pieniędzy i kosztowności, 

- talerzy i sztućców, jeżeli mamy ich dużo, 

a także: 

- broni, niektórych dokumentów oraz innych newralgicznych rzeczy, 

- radia, z zastrzeżeniem pozostawienia w domu podczas przeszukiwania przynajmniej jednego radia 
nieznajdującego się w telefonie komórkowym 

w kilku oddalonych od siebie miejscach. Każde z nich powinno koniecznie się znajdować poza domem. Federacja 
Rosyjska nie jest żywnościowo samowystarczalnym krajem, dlatego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej o 
bardzo poważnych skutkach; przede wszystkim pandemii, wojny i globalnej katastrofy naturalnej prowadzącej do 
klęsk żywiołowych; rosyjscy żołnierze rabowaliby całą żywność podczas przemarszu. Takie działanie z ich strony 
miało już niejednokrotnie miejsce w przeszłości. W tym kontekście należy ukryć jak najwięcej żywności lub nawet 
ją rozdać jej część, angażując w to jak największą ilość domowników i poświęcając temu jak najwięcej czasu. 
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Równocześnie miejmy w pamięci, żeby po ukryciu żywności nadal musimy zdążyć uciec przed przemarszem 
wojska przez miasto lub wieś, którą zamieszkujemy. 

Co więcej: 

- Nie ukrywajmy całej żywności, leków, typowych przedmiotów znajdujących się na wsiach lub w miastach, 
biżuterii oraz innych, ponieważ całkowity brak niektórych rzeczy jest równoznaczny z podejrzeniem 
przygotowywania się do przemarszu wojska, co ma poważne konsekwencje dla osób, które pozostaną w 
domu. 

- Sąsiedzi nie powinni wiedzieć o ukrywaniu przez nas żywności i innych rzeczy, dlatego najczęściej 
przenosiny odbywają się w tajemnicy w nocy.  

- Dobrą praktyką bywało wyznaczenie jednego z domowników na zarządzającego przenosinami rzeczy w 
inne miejsca w celu zwiększenia zorganizowania i przyśpieszenia pracy.  

- Po ukryciu wszystkich rzeczy zakamuflujmy miejsca ukrycia żywności i rzeczy także przed sąsiadami i 
nikomu pod żadnym pozorem nie mówmy czegokolwiek o nich, oczywiście zwłaszcza żołnierzom.  

Pozostałe rzeczy tak poukładajmy w szafach i szafkach oraz porozkładajmy w domu, żeby wskazywały one 
na zamieszkiwanie go przez co najwyżej kilka osób więcej, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Miejmy tu na 
uwadze ilość osób, które w nim z jakiegoś powodu pozostaną ukrywając się oraz to, co będziemy mówić podczas 
przesłuchiwania. Duża liczba osób zamieszkujących dany dom może sugerować bowiem występowanie w nim 
znacznej ilości żywności. Jeżeli nie zdążylibyśmy ukryć rzeczy, to zawsze możemy powiedzieć żołnierzom, że 
domownicy dopiero co uciekli. Inną czynnością którą powinniśmy wykonać przed dotarciem wrogiego wojska do 
naszego miejsca zamieszkania, to wyrzucenie ze śmietników wszystkiego, co mogłoby wzbudzić wrogość żołnierzy 
względem osób, które w nim pozostaną podczas przemarszu.  

 

Kolejnym krokiem jest ucieczka przede wszystkim kobiet i dzieci, ale także mężczyzn do miejsc odludnych 
np. jak najdalej w głąb jak największego, najbardziej niedostępnego i jak najbliższego - w razie wystąpienia 
potencjalnej konieczności powrotu pieszego - lasu. W jego głąb ucieknijmy minimum na taką odległość, żeby płacz 
dzieci nie był słyszalny w okolicy najbliżej znajdujących się budynków i dróg.  

Rzeczy, które powinniśmy wziąć ze sobą podczas ucieczki obejmują przynajmniej dwudniowy zapas: 
żywności, wody, leków, ciepłych ubrań, źródeł światła i ciepła, środków higienicznych, pieniędzy oraz koce, radio, 
mapy najbliższej okolicy, garnki, butelki, kosztowności, portfele. Do docelowego miejsca ucieczki udajmy się jak 
najwcześniej. 

Ukrywanie powinno się charakteryzować: 

- Pozostawieniem samochodów w pewnej odległości od docelowego miejsca ucieczki celem nie wzbudzania 
podejrzeń przebywania w danym miejscu ludzi. 

- Pozostawieniem w domu części kosztowności i pieniędzy. Ich całkowity brak wzbudza agresję wśród 
żołnierzy przeszukujących dom.  

- Wyjęciem baterii z telefonów komórkowych, jeszcze przed ucieczką do docelowego miejsca ucieczki i nie 
wkładaniem ich z powrotem przynajmniej do momentu upewnienia się, iż wroga armia poszła dalej28. 

- Nieatrakcyjnym wyglądem kobiet w przypadku odkrycia miejsca ich ukrywania się przez żołnierzy wrogiej 
armii oraz 

- kierowaniem się wtedy chłodną kalkulacją; lepiej jest dać zgwałcić kobiety, niż stawiać opór i 
umrzeć. Do żołnierzy mówmy krótko, naturalnie, bez emocji oraz bez wypowiadania 

                                                           
28 Więcej o telefonach w dalszej części sekcji. 
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nieprzyjemnych słów. Starajmy się też zmniejszyć kontakt wzrokowy z żołnierzami, nie 
eliminując go zupełnie. W razie wystąpienia zdenerwowania spowodowanego naszą rozmową 
wśród chociażby jednego spośród żołnierzy, natychmiast przestańmy mówić i przystawajmy na 
wszystko, co nam powie. Przeciwne działania - nawet pojedynczej osoby - niż tutaj opisane, 
zazwyczaj kończą się śmiercią nie tylko pragnącego nieudolnie uchronić kobiety od gwałtu, ale 
również śmiercią innych osób w krótkim i średnim horyzoncie czasowym. Spowodowane jest to 
wieloma czynnikami. Zimna krew oraz kilka prostych i sprawdzonych zasad stosowanych w 
momencie spotkania się twarzą w twarz z żołnierzami wrogiej armii często decyduje o losach 
rodzin. 

 

Równolegle, po ucieczce domowników, kilka osób - najlepiej młodych i zameldowanych w danym domu - 
powinno koniecznie w nim pozostać podczas przemarszu. Po ucieczce domowników powinny one uprzątnąć ślady 
na dworze pozostawione przez przejście wielu osób w inne miejsce, jeżeli takie ślady występują; oraz samochody, 
ponieważ ich duża ilość przed domem wiele sugeruje.  

Po nadejściu żołnierzy osoby, które pozostaną w domu będą przez nich przesłuchiwane i, o ile to tylko 
możliwe, nie powinny kłamać podczas odpowiadania na ich pytania. Często zadawane przez żołnierzy pytania to: 
Gdzie pracowaliśmy?; Dlaczego nigdzie nie ma kobiet i dzieci?; Skąd wiedzieliście, że nadchodzimy? Na drugie 
pytanie możemy przykładowo odpowiedzieć – zgodnie z prawdą „Kobiety i dzieci uciekły niedługo po tym, jak się 
dowiedziały o przemarszu armii”, a na trzecie „Z mediów”, co zazwyczaj też jest prawdą. Inne pytania, które często 
zadają żołnierze to: Ile posiadacie ziemi ornej?; Ile posiadacie plonów z ziemi?; Co jedliście przez ostatnie kilka 
dni?; Kiedy uciekły kobiety i dzieci?; Gdzie znajdują się kobiety i dzieci?; Ile osób mieszka obecnie w tym domu?; Ile 
mieszka w tym domu mężczyzn, ile kobiet a ile dzieci?; Jak i dlaczego znaleźliście się akurat tutaj?; Czy posiadacie 
dokument „Kierunki postępowań ludności cywilnej w kontekście sytuacji kryzysowych” ? itp. Odpowiedzi na 
niektóre z tych pytań mogą sugerować występowanie w danym domu lub gospodarstwie rolnym znacznej ilości 
żywności, a także mogą powodować inne bardzo poważne rodzaje problemów. Podczas przesłuchiwania i 
rozmów z żołnierzami musimy także stosować zasady zachowania i odpowiedniego mówienia opisane 
wcześniej w tej sekcji oraz absolutnie nie dążyć do ponownego spotkania się z nimi. 

 

Pamiętajmy również o wręczeniu sąsiadom, bliskim, rodzinie oraz znajomym29, którzy nie posiadają tego 
dokumentu, papierowej kopii tej sekcji - w formie wydruku, kopii ksero lub ręcznego przepisania - żeby oni także 
mogli się przygotować do przemarszu. Osoby które uciekną z domu, powinny wziąć ten dokument ze sobą, żeby w 
momencie pobytu żołnierzy wrogiej armii w domu, koniecznie go oni nie odkryli. Jeżeli jednak znaleźliby oni ten 
dokument lub pojedyncze jego sekcje, to nie zdradzajmy danych osób, które nam je dały, jeżeli rzeczywiście 
otrzymaliśmy je od kogoś. 

Podczas pobytu żołnierzy w kraju, zwłaszcza podczas przemarszu i ukrywania się kobiet z bliskimi, ciągle 
miejmy ustawiony w komórkach tryb „Nie przeszkadzać” lub analogiczny oraz wyłączajmy w nich wszelkie rodzaje 
transmisji danych takie jak: bluetooth, Wi-Fi, Komórkowy transfer danych i inne; lub w ogóle wyjmijmy z 
telefonów baterie, ponieważ łatwo jest namierzyć wrogim armiom ludzi poprzez sygnały z ich komórek ! 

 

Zdecydowanie odradzamy ukrywanie ludzi oraz rzeczy w domu. Kobiety są zazwyczaj odnajdywane i 
gwałcone, a rzeczy są rabowane. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu część kobiet zostałaby w domu, to podejmijmy 
działania mające na celu dyskretne ich obrzydzenie żołnierzom oraz oczywiście ukrycie. 

 

                                                           
29 Ich problemy mogą stać się szybko naszymi problemami w razie niepoinformowania ich o przemarszu. 
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11. Pisanie i wdrażanie procedur  

 

Podczas występowania sytuacji kryzysowych powstaje zazwyczaj wiele różnych procedur i reguł 
postępowania. Spiszmy je wszystkie i powieśmy w dobrze widocznym oraz często uczęszczanym przez każdego 
domownika miejscu. Regularnie sprawdzajmy również, czy są one wykonywane przez wszystkich. Jeżeli okazałoby 
się, że nie są, to wymuśmy ich przestrzeganie. Z czasem możemy redukować ilość powieszonych na ścianie kartek 
z procedurami, jeżeli wiemy, że są one praktykowane przez wszystkich. Nie wyrzucajmy jednak kartek ze starymi 
procedurami, ponieważ czasem one się jeszcze przydają. 

Procedury powinny charakteryzować się: 

- Zawieraniem każdego potrzebnego - odkrytego przez nas lub jeszcze nie - działania. Z tego powodu 
musimy rozmawiać o nich oraz analizować je. 

- Jak najwcześniejszym pisaniem ich i wdrażaniem. 

- Najlepiej posiadaniem jednej czynności w jednym kroku procedury. 

- Prostotą. 

 

Procedury muszą obejmować: czynności poranka, wieczora, obiado-kolacji, dobrych nawyków 
higienicznych; czynności higieniczne wykonywane po przyjściu z budynków gospodarczych i od zwierząt, żeby nie 
przynosić wesz, pcheł lub bakterii do domu30; mycie desek do krojenia, blatów, zlewów, sztućców i talerzy; 
podejmowanie czynności mających na celu należyte opiekowanie się kobietami w ciąży, kobietami karmiącymi i 
dziećmi np. dwukrotne a nie pojedyncze gotowanie im wody do picia czy dostęp do łazienki poza kolejką.  

Procedury mogą obejmować również: dokładne mycie zębów po posiłkach bez uszkadzania dziąseł; mycie 
rąk po pobycie w łazience oraz przed spożyciem posiłków; niestresowanie się; relaks; żartowanie; gry i zabawy; 
regularne pranie ręczników i innych rzeczy; zdejmowanie butów w przedpokoju po przyjściu z dworu; niekiedy 
codzienne szukanie wesz i pcheł w otoczeniu; poranną toaletę poszczególnych osób i wiele innych w zależności od 
kontekstu sytuacji kryzysowej. 

Przykładowe gry i zabawy, w które można zawsze pograć: Skojarzenia; Słowo na ostatnią literę; Dodaj literę. 
Dla dzieci dodatkowo: Papier, nożyce, kamień; Pomidor; Coś w pobliżu na literkę; Dokończ słowo; Dokończ 
historię; Zagadki; Łapki. 

 

 

12. Higiena    

 

 Jeżeli nie posiadamy ran, zadrapań, skaleczeń itp. to droga wszelkich bakterii i wirusów prowadzi do nas 
przez usta. Dlatego też powinniśmy koniecznie trzymać się procedury: Najpierw jem, potem się myję, a na końcu 
dokładnie myję zęby. Starajmy się także myć zęby w taki sposób, żeby nie uszkadzać dziąseł, ponieważ w miejscu 
ran bakterie i wirusy będą przechodzić do krwiobiegu. Należy pamiętać, że higiena to absolutna podstawa podczas 
wielu rodzajów sytuacji kryzysowych, zwłaszcza epidemii, wojen i klęsk żywiołowych. 

  

                                                           
30 Patrz w sekcji „Higiena” na 2. dobrą praktykę higieniczną. 
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 Największe zagrożenia w czasie epidemii pochodzą: z nieprzestrzegania zasad higieny; ze skupisk ludzkich; 
od myszy, szczurów, wesz i pcheł; ze skażonych źródeł wody; od chorych zwierząt - jeżeli widzimy chore zwierzę, 
to niezwłocznie je zabijmy oraz zdezynfekujmy możliwie dokładnie przestrzeń, w której się poruszało. Niekiedy 
skażone mogą też być skrawki ziemi, np. przez padłe na nich zwierzęta. 

 

 Dobre praktyki higieniczne obejmują m.in.: 

- Szczególnie ważne jest gotowanie niemal każdej wody, którą chcemy użytkować oraz pozyskiwanie jej z 
pewnego źródła. 

- Jeżeli w naszym otoczeniu występują wszy lub pchły albo znajdują się osoby ze skaleczeniami lub ranami 
skóry, to mycie się osób przychodzących z budynków gospodarczych do domu w wydzielonych do tego 
specjalnych miejscach jest wymagane.  

- Wysoką higienę osobistą i częste mycie się. Posiadanie przez każdego domownika przede wszystkim 
osobnego ręcznika, ale także kubka, talerza, sztućców i innych przedmiotów osobistego użytku. 

- Dokładne mycie kuchni, zwłaszcza noży oraz desek do krojenia. Mycie rąk zawsze przed 
przygotowywaniem posiłku oraz po jedzeniu. Mycie owoców i warzyw. 

- Dokładne mycie dzieci, jeżeli same jeszcze tego nie potrafią lub mają z tym problemy. 

- Wylewanie nieczystości w takie miejsca, które nie skażą żadnego źródła wody. 

- Osoba, która przyrządza posiłki, niech również karmi dzieci, żeby jedzenie przeszło przez jak najmniejszą 
ilość rąk. 

- Nie próbowanie surowego mięsa w trakcie jego przygotowywania. Mycie naczyń i rąk po kontakcie z 
surowym mięsem oraz brudnymi warzywami i owocami. 

- Mocne smażenie czyli poddanie wystarczająco długiej obróbce termicznej mięsa. Szczególną ostrożność 
należy zachować, przyrządzając jagnięcinę i wieprzowinę. 

- Długie gotowanie w wysokiej temperaturze; mięso musi być ugotowane także po rozmrożeniu. Trzeba 
mieć pewność, że soki z wnętrza mięs są czyste, czyli nie są różowe. 

- Każdorazowe mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami. Mycie rąk zawsze po każdym kontakcie z ziemią. 
Używajmy rękawic przy pracach w ogrodzie.  

- Mycie rąk dzieciom po zabawie w piaskownicy, a także pamiętanie o obcinaniu dzieciom paznokci.  

- Częste mycie toalety.  

 

Higiena w kontekście drobiu 

 Sprzątajmy nawet kurz u zwierząt drobiowych, ponieważ zarazić się można poprzez dotknięcie piór chorego 
ptaka, tak dzikiego jak i z hodowli. Osoby mające duży kontakt z ptactwem powinny nosić chociaż prowizoryczną 
odzież ochronną. Należy regularnie sprzątać i myć klatki ptaków, stosując przy tym odzież ochronną. Po kontakcie 
z ptakami należy zadbać o higienę osobistą. Ptasie jaja i mięso drobiowe trzymajmy zdala od innej żywności. 
Unikajmy spożywania surowego jajka, np. w postaci kogla-mogla. Jajka przynajmniej umyjmy nawet przed 
włożeniem ich do lodówki. 

 

 W przypadku kontaktu z innymi zwierzętami hodowlanymi także należy zachowywać zasady higieny, 
jednakże nie są one aż tak rygorystyczne jak w przypadku drobiu. 
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13. Zdrowie 

 

 O zdrowie w sytuacjach kryzysowych - jeżeli nie mamy dostępu do leków, a często wtedy tak jest - dba się 
najczęściej za pomocą mięty, czosnku i chrzanu, czyli nielicznych ogólnodostępnych i sprawdzonych środków o 
działaniach antybakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwpasożytniczym bądź antybiotycznym31.  

 

 Czosnek 

 To warzywo, którego właściwości powinniśmy znać nie tylko podczas sytuacji kryzysowych. Czosnek jest 
naturalnym antybiotykiem, hamuje rozwój bakterii, obniża ciśnienie krwi, pomaga zwalczać i zapobiegać 
wszelkiego rodzaju infekcjom, zwłaszcza jest bardzo skuteczny w infekcjach wirusowych układu oddechowego, 
ponieważ podczas przeziębienia czy grypy ciepłe mleko ze zmiażdżonym ząbkiem czosnku ułatwia odkrztuszanie, 
rozgrzewa, wzmaga potliwość, obniżając gorączkę, i udrażnia drogi oddechowe. Spożywany na surowo czosnek 
chroni przed zawałem i udarem, ponieważ ma właściwości przeciwzakrzepowe podobne do aspiryny - znacząco 
zmniejsza lepkość krwi. Powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, co w efekcie może zapobiec zawałowi serca i 
udarowi mózgu. Dodatkowo zmniejsza zmiany miażdżycowe. Regularne spożywanie czosnku poprawia 
elastyczność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu usprawnia się przepływ krwi. Czosnek wspomaga trawienie 
poprzez bardzo korzystny wpływ na pracę układu trawiennego - przyśpiesza i nasila wydzielanie żółci, usprawnia 
pracę jelit i tym samym zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych wzdęć. Dlatego jest doskonałym dodatkiem nie 
tylko do mięs, ale też do wielu innych potraw tłustych i ciężko strawnych. Czosnek niszczy pasożyty jelit dzięki 
wyjątkowo silnemu działaniu bakteriobójczemu oraz jest bardzo skuteczną bronią przeciw pasożytom układu 
pokarmowego: owsikom, glistom czy nawet tasiemcom. W przypadku podejrzenia o taką przypadłość oraz pod 
warunkiem nieposiadania żadnych problemów wątrobowych należy przez kilka tygodni codziennie zjadać kilka 
ząbków surowego czosnku lub wypijać mleko zagotowane z czosnkiem. Hamuje on rozwój bakterii, ponieważ 
zawarte w czosnku olejki eteryczne bogate w związki siarki są doskonałym naturalnym antybiotykiem, silniejszym 
nawet od penicyliny. Hamują one rozwój najbardziej niebezpiecznych bakterii - gronkowca złocistego, 
paciorkowca, pałeczek okrężnicy, otoczkowców – które stają się coraz bardziej odporne na działanie 
antybiotyków. Jednocześnie czosnek nie ma działań ubocznych, typowych dla chemicznych antybiotyków - nie 
niszczy naturalnej flory bakteryjnej. Działa także antynowotworowo, niszcząc tak odporne na działanie rozmaitych 
substancji bakterie, jak bytujące w żołądku Helicobacter pylori, odpowiedzialne za raka tego narządu. Regularne 
spożywanie czosnku lub zażywanie jego ekstraktów może znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka 
żołądka, okrężnicy i jelita grubego. Czosnek jest bardzo ciężki dla wątroby. Najzdrowszy jest czosnek spożywany 
na surowo, np. w postaci rozsmarowanego ząbku czosnku na pajdzie chleba. 

  

 Mięta 

 Jest zdecydowanie najlepszym ziołem, które możemy zażywać podczas wszelkiego rodzaju sytuacji 
kryzysowych. Mięta wykazuje bowiem silne działanie bakteriobójcze i przeciwwirusowe; posiada właściwości 
przeciwskurczowe, więc zmniejsza napięcia tkanek i mięśni w organiźmie; przywraca zdrowe ruchy perystaltyczne 
jelit oraz pomaga przy niestrawności i w zaburzeniach wydzielania soków trawiennych. Z tych powodów 
spożywanie mięty jest zalecane przy wielu problemach przewodu pokarmowego, np. przy: chorobach dróg 
żółciowych, zapaleniu pęcherzyka żółciowego, skręcie kiszek, zapaleniu jelit, zmniejszonym wytwarzaniu żółci, 
wzdęciach, braku łaknienia, nieżycie żołądka, chorobach wątroby, lekkiej niewydolności wątroby, syndromie 
drażliwego jelita, bólach żołądka, zatruciach pokarmowych, zaburzeniach trawienia, nudnościach, 
niestrawnościach i kolkach jelitowych. W mniejszym stopniu pomaga w rekonwalescencji po zapaleniu wątroby. 
Wykazuje również aktywność wobec niektórych grzybów i pleśni. Wcieranie liści mięty w chore miejsca ma 

                                                           
31 Działanie antybiotyczne, czyli niszczące bakterie, grzyby i pierwotniaki, ale nie wirusy np. grypy czy 
przeziębienia.  
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działania miejscowo przeciwświądowe, znieczulające i przeciwzapalne oraz wywołuje uczucie chłodu, dlatego w 
taki sposób zaleca się jej stosowanie np. przy ospie wietrznej. Co więcej, właściwości bakteriobójcze olejku 
miętowego są silniejsze od mięty spożywanej w formie zaparzanej. Z racji zwiększania ilości soku żołądkowego 
zażywanie mięty jest niewskazane w refluksie, wrzodach, nadkwaśności żołądka, raku narządów układu 
pokarmowego i niektórych innych chorobach i dolegliwościach. 

 

 Chrzan 

 Posiada wiele prozdrowotnych właściwości, ale w sytuacjach kryzysowych stosuje się go głównie jako 
antybiotyk. Dziko rosnący chrzan można jednak łatwo pomylić ze szczawiem końskim, który jest naturalnym 
lekiem na biegunkę, wymioty i niestrawność oraz posiada bardzo dużo żelaza i witaminy C. Wspomaga również 
wytwarzanie żółci. Spożywanie w dużych ilościach szczawiu końskiego nie jest zalecane kobietom w ciąży i 
kobietom karmiącym. Szczaw koński możemy odróżnić od chrzanu poprzez jego dosyć długie czerwone korzenie. 
Chrzan ma krótsze i niemal białe korzenie. 

 

 

Mięta polna. Roślina o silnym, charakterystycznym zapachu, nie zawsze „miętowym”. Kwitnie od lipca do 
października. Swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapach
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Chrzan kwitnie od maja do września. Swoim obszarem występowania obejmuje całą Polskę. Można 
równie dobrze spotkać go w ogrodzie, jak i za płotem, nad rowem czy przy drodze krajowej.  

 

Suszenie ziół 

Zioła zaczynamy suszyć - najczęściej nieumyte, tuż po ich zebraniu i po lekkim ich potrząśnięciu celem 
wypadnięcia z nich owadów i suchych liści - w miejscu zacienionym, czystym, nieprzesyconym innymi zapachami, 
niegorącym, a przede wszystkim przewiewnym, np. na poddaszu, w stodole, pod wiatą w pogodny letni dzień oraz 
na pewno nie w kuchni. Jeżeli zioła zebraliśmy przy korzeniu lub cięliśmy je w łodydze, to powinniśmy je suszyć w 
zawiązanych, nie za dużych, luźnych, niestykających się, zwieszonych na sznurku grupach. Suszenie nie powinno 
trwać dłużej, niż do momentu kruszenia się liści i łamania się łodyg ziół w palcach. Ususzone zioła zachowują 
swoją naturalną barwę i właściwości lecznicze nawet do półtora roku.  

 

Suszenie ziół. 
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Sprawdzone działania prozdrowotne: 

- Podczas wojen i epidemii znaczącą rolę może odgrywać brak witamin i składników mineralnych w zjadanym 
pożywieniu, objawiający się awitaminozą, anemią lub szkorbutem. Warto wtedy uprawiać warzywa i mieć na 
uwadze, że rukola to jedyne warzywo, które dostarcza organizmowi człowieka wszystkich niezbędnych witamin i 
składników mineralnych i to w takich ilościach, żeby zapobiegać powyższym trzem chorobom. Co więcej, zwiększa 
ona odporność, dostarcza wielu innych witamin i minerałów, a spożywana regularnie odtruwa i silnie wzmacnia 
organizm.  

- Od czasu do czasu bardzo wskazana jest dezynfekcja całego domu. 

- Sprawdzoną metodą podawania dzieciom niesmacznych naparów z niektórych ziół jest dodawanie do nich cukru. 
Napar jest dużo smaczniejszy dla dziecka, a przy tym nie traci swoich właściwości prozdrowotnych. Metodę tą 
możemy stosować także w przypadku niektórych niesmacznych posiłków oraz syropów. 

 Pamiętajmy, że podczas wojen, epidemii i klęsk żywiołowych to co spożywamy i pijemy bardzo często 
zawiera bakterie, wirusy i pasożyty, powodujące bardzo wiele dolegliwości układu pokarmowego. Mogą one 
prowadzić do dużo poważniejszych chorób. Zażywajmy zatem leki, zioła, czosnek i chrzan także profilaktycznie. 

 

 

14. Myszy i szczury 

 

 Występowanie myszy i szczurów w bliskim otoczeniu człowieka może mieć wyjątkowo poważne 
konsekwencje, zwłaszcza w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych związanych z masowymi 
przeprowadzinami ludności na co dzień zamieszkującej miasta na obszary wiejskie. Gryzonie te mogą roznosić - za 
pomocą swoich odchodów, łap, ugryzień oraz wesz i pcheł - pałeczki32 wielu groźnych chorób, często zakaźnych, 
takich jak: tyfus plamisty, wścieklizna, zapalenie płuc, dżuma, tularemia, salmonelloza i różnego rodzaju gorączki.  

Obecnie wiele myszy i szczurów przez całe swoje życie przebywa niemal wyłącznie w bliskim sąsiedztwie 
człowieka, będąc w znacznej mierze uzależnionymi od produkowanej przez niego żywności, np.: na łąkach, polach, 
w budynkach gospodarczych i w kuchniach. Do ostatnich dwóch z ww. miejsc gryzonie te przeprowadzają się na 
wiosnę i na jesień w poszukiwaniu pożywienia. Jeżeli je tam znajdą, to lokują się blisko tego pożywienia, często 
pod podłogami lub w dziurach ścian, prowadząc głównie nocny tryb życia i sprawnie poruszając się w 
ciemnościach. Są szybkie i zwinne, świetnie biegają i skaczą, mogą się wspinać po drzewach oraz po ścianach. Nie 
przepadają za wodą, ale są dobrymi pływakami, jeżeli wymaga tego od nich sytuacja. Co więcej, niektóre osobniki 
tych gryzoni są agresywnymi drapieżnikami i w przypadku zaatakowania przez człowieka lub nie posiadania drogi 
ucieczki podejmują walkę, rzucając się na niego i gryząc go. Potrafią czasami razem się bronić przed wspólnym 
wrogiem. Jak większość gryzoni są też bardzo płodne. Dojrzałość płciową osiągają już po 6 do 12 tygodni od 
momentu urodzenia się. Jak na zwierzęta tej wielkości krótko żyją - zarówno myszy jak i szczury najczęściej do 
roku. Ich obecność w budynkach gospodarczych często jesteśmy w stanie stwierdzić już po samym 
charakterystycznym mysim zapachu ich odchodów. Posiadają nieprzeciętne zdolności adaptacyjne - żyją w 
kopalniach, wielkich chłodniach, a nawet w górach w wielkich mrozach, jeżeli tylko mają dostęp do pożywienia.  

Prewencja i sposoby pozbycia się myszy i szczurów obejmują: natychmiastowe zamykanie drzwi domu po 
każdym wyjściu i wejściu do niego; utrzymywanie wysokiej czystości w domu i regularne sprzątanie kuchni oraz jej 
podłogi w celu niepozostawiania resztek jedzenia - nawet okruszków - ponieważ mogłyby się nimi pożywić 
gryzonie; przechowywanie jedzenia na noc w zamykanych pojemnikach lub wyłącznie w lodówce; utrudnianie 
dostępu do wszelkich przedmiotów, których gryzoń mógłby użyć do budowy gniazda; polowania kotów na myszy; 
rozstawianie pułapek, pułapek-klatek, trutek, lepów; pomoc jednostki samorządowej, np. gminy; wynajęcie 

                                                           
32 Pałeczka to bakteria, która ma charakterystyczny, wydłużony kształt. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCnictwo
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profesjonalnej firmy deratyzacyjnej oraz niekiedy także dezynfekcyjnej. W przypadku trutek trzeba uważać na 
niezjedzenie ich przez małe dzieci i posiadane zwierzęta. Te ostatnie mogą zjeść także żywe lub martwe gryzonie, 
które zjadły trutki i sobie zaszkodzić. Szczurów pozbywamy się także za pomocą szpadli, wideł i broni. Najlepiej 
jest dać je kilku domownikom, wejść razem do budynku gospodarczego i szybko rozpocząć zabijanie szczurów. 
Trzeba się wtedy wykazać niezłym refleksem i zwinnością. Co więcej, szczury nie lubią zapachów: oleju 
napędowego, formaliny, a przede wszystkim kostki toaletowej; a myszy zapachów: dzikiej mięty, dziewanny, 
dzikiego rumianku, spleśniałej cytryny, lakieru do włosów, kwiatów wrotyczu, które w tym celu zbiera się latem i 
suszy, oleandrów i świeżych zielonych liści pomidorów. Dobrą praktyką jest także szukanie gniazd gryzoni nie 
rzadziej niż co dwa tygodnie w celu zabicia niezdolnych do poruszania się jeszcze młodych. Ważne jest także 
systematyczne oglądanie worków z płodami rolnymi, pomieszczeń oraz ścian domu i budynków gospodarczych, 
żeby odpowiednio wcześnie wykryć obecność gryzoni w naszym otoczeniu.  

 

 

15. Wszy i pchły 

 

O ile bakterie bytujące na myszach i szczurach nie są problemem w czasach niekryzysowych, o tyle stanowią 
poważne zagrożenie nawet w szerokościach geograficznych Polski podczas kryzysów niezwiązanych z epidemiami. 
Jeżeli zatem w naszym otoczeniu pojawiły się - albo mamy podejrzenie, że za niedługo mogą się pojawić - 
myszy, szczury, wszy albo pchły to wszyscy domownicy codziennie powinni szukać na sobie oraz w domu wesz i 
pcheł. Po ewentualnym ich znalezieniu należy niezwłocznie podjąć działania celem wyeliminowania ich, 
ponieważ owady te mogą być nosicielami pałeczek wielu groźnych chorób33, jeżeli wcześniej bytowały na 
myszach lub szczurach. Jest to niezmiernie ważna informacja podczas trwania następstw sytuacji kryzysowych 
związanych z przebywaniem wielu tych gryzoni w bliskim otoczeniu człowieka, czyli najczęściej w stodole, innych 
budynkach gospodarczych i w kuchniach. Z powodu występowania tych gryzoni w podanych miejscach szczególnie 
narażeni na występowanie na sobie wesz i pcheł są rolnicy i inne osoby pracujące bezpośrednio w gospodarstwie 
rolnym, zwłaszcza przy inwentarzu. W przypadku niepodjęcia odpowiednich działań pierwsza osoba zarażona tymi 
owadami szybko rozprzestrzeni je na pozostałych domowników i inne osoby z jej najbliższego otoczenia. Jeżeli 
natomiast przestaniemy panować nad ilością wesz lub pcheł i będziemy je znajdować u kolejnych domowników, 
to wszyscy powinniśmy bezwzględnie i natychmiast ogolić się na łyso na całym ciele; dużo rozmawiać w celu 
znalezienia rozwiązań prowadzących do pozbycia się wesz lub pcheł i ich przyczyn; opracować nowe reguły i 
procedury higieniczne oraz przestrzegać wszelkich zaleceń medycznych związanych z obecnością tych owadów.  

Jeżeli dane zwierzę padło z powodu wesz lub pcheł albo jest ich na nim dużo, to musimy to zwierzę zabić, 
następnie jego ciało szczelnie zamknąć w foliowym worku lub spalić je, a na końcu zakopać na głębokość 
przynajmniej dwóch metrów zdala od ziemi rolnej, źródeł wody, ciągów wodnych34 i wszelkich domostw w celu 
potencjalnego nierozprzestrzeniania pałeczek groźnych chorób. Podobnie postępujemy z osobami, które zmarły 
na którąś z chorób przenoszonych przez te owady albo w ciągu ostatniego miesiąca przed śmiercią były 
nosicielami pcheł lub wesz lub chorowały na którąś z chorób przenoszonych przez nie. 

 

Wszy 

W Polsce występują trzy rodzaje wesz, które bytują na ludziach: wesz głowowa, łonowa i odzieżowa. Różnią 
się one między sobą miejscem osiedlania się na ciele, barwą, budową i ogólną charakterystyką. Wszy nie pływają i 
nie skaczą, ale za to szybko się przemieszczają, dlatego do zakażenia nimi dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z 

                                                           
33 Choroby przenoszone przez pchły i wszy to te same, które wymieniono w sekcji „Myszy i szczury”. 
34 Żeby niezanieczyścić źródeł wody i ciągów wodnych, najlepiej jest zakopać dane zwierzę w najniżej 
położonym punkcie wsi. 
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chorym, najczęściej w skupiskach ludzkich, takich jak: szkoły, przedszkola, sale zabaw, autobusy, tramwaje; lub 
poprzez zakażone przedmioty: szczotki, spinki, grzebienie, ubrania, nakrycia głowy, ręczniki, pościele, materace, 
pluszowe zabawki i inne rzeczy, które miały bezpośredni kontakt z ciałem chorego, zwłaszcza z jego głową. Wszy 
ludzkie nie bytują na zwierzętach domowych, takich jak pies czy kot, ponieważ mają one sierść. Wyjątkiem są 
nieliczne gatunki zwierząt, które posiadają włosy. Pamiętajmy również, że jeśli dana osoba ma wszy, to pewne 
działania natychmiast powinny podjąć także wszystkie osoby z jej najbliższego otoczenia, np. z domu. Inaczej 
będzie dochodzić do kolejnych zarażeń, ponieważ wszy bardzo szybko i łatwo rozprzestrzeniają się. Wszawica 
może występować pomimo dobrego poziomu higieny osobistej, a otarcia naskórka będące następstwem 
obecności wesz i drapania się mogą prowadzić do groźnych chorób. Wszy we wszystkich swoich stadiach żyją 
łącznie do 5 tygodni, jeżeli posiadają żywiciela. 

Wszawica głowowa najczęściej jest rozpoznawana u osób w wieku od 3 do 21 lat. Wszy występują głównie 
we włosach na głowie, ale także w brodzie, rzęsach35, brwiach, za uszami i na karku. Często wszami głowowymi 
zarażamy się przez niewyrobione nawyki higieniczne oraz, w przypadku dzieci, kontaktowe zabawy. Głównym 
objawem tego rodzaju wszawicy jest silny świąd skóry głowy, który powoduje rozdrapywanie jej sobie do krwi i 
strupków, włosy zlepione surowiczą wydzieliną oraz zaczerwienienie skóry głowy. Bywa, że wyrywamy sobie 
włosy do gołej skóry. Silny świąd sprawia, że drapiemy się nawet przez sen. Gnidy36 tego najczęściej 
występującego rodzaju wesz są: małe, okrągłe, przyklejone do nasady włosa i nie dają się oddzielić palcami. 
Przybierają one różne kolory i zazwyczaj ciężko je dojrzeć. Wesz głowowa jest nosicielem pałeczek wielu chorób. 

Wesz łonowa żyje najczęściej w okolicach łonowych, pod pachami, w owłosionych rejonach klatki 
piersiowej, w okolicach wewnętrznych powierzchni ud, w zaroście twarzy, na rzęsach, w brwiach. Bywa niekiedy 
znajdowana nawet we włosach okolicy skroniowej. Może występować zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, jednak 
u dzieci, w związku z brakiem owłosienia na ciele i zarostu na twarzy, lokuje się w rejonie rzęs i brwi. Wesz łonowa 
najczęściej rozprzestrzenia się z okolic łonowych matki czy ojca na dzieci podczas przytulania się oraz spania w 
jednym łóżku. W przypadku dorosłych rozprzestrzenia się głównie za sprawą kontaktów seksualnych. W miejscu 
wstrzyknięcia toksycznego jadu przez wesz łonową pojawiają się na skórze charakterystyczne tzw. błękitne plamy 
- szare lub sino-fioletowe plamki, którym towarzyszy bardzo dokuczliwy świąd. Sięgają one czasami nawet 
rejonów klatki piersiowej. Sama wesz łonowa nie przenosi żadnych chorób, chociaż jej ukąszenia mogą 
powodować apatię, stany podgorączkowe i drażliwość, a otarcia naskórka będące skutkiem drapania się są 
szeroką drogą do potencjalnych zakażeń. Wesz łonowa przypomina kształtem kraby - a jej gnidy przypominają 
piasek - w przeciwieństwie do wszy głowowej, która jest podłużna i większa. Bardzo trudno jest się pozbyć 
zarówno gnid, jak i dorosłych form tego rodzaju wesz, ponieważ są one odporne na wysokie temperatury. 

Wszą odzieżową zarażamy się poprzez pośredni lub bezpośredni kontakt z zawszoną pościelą, odzieżą lub 
bielizną - głównie w miejscu styku ubrań ze skórą, czyli najczęściej na karku, szyi, szwach odzieży i w okolicach 
intymnych. Na skórze wszy odzieżowe, w przeciwieństwie do wesz głowowych i łonowych, przebywają tylko, kiedy 
szukają miejsca do ssania krwi lub kiedy pożywiają się nią, czyli łącznie około godziny na dobę. Resztę czasu wszy 
odzieżowe spędzają w otoczeniu. Objawy tego rodzaju wszawicy to: silny świąd skóry, który często nasila się w 
nocy; czerwone grudki obrzękowe; spowodowana drapaniem się łuszcząca i pogrubiona skóra; nadżerki; niekiedy 
brunatne przebarwienia i małe blizny, które pojawiają się po przeczosach lub po zakażeniach ropnych. Wylęganiu 
się wesz odzieżowych z jaj pomaga wysoka i stabilna temperatura oraz wysoka wilgotność powietrza, dlatego 
gnidy potrafią czekać na wyklucie się nawet kilka tygodni. Dorosła forma wszy odzieżowej: bardzo szybko się 
rozmnaża i krótko żyje - tylko około 10 dni; jest największą z wesz bytujących na ludziach w Polsce - dorasta do 5 
mm; ma odwłok, który odróżnia ją wizualnie od pozostałych rodzajów wesz; jest niekiedy nosicielem wielu 
pałeczek chorób. Z wszą odzieżowa paradoksalnie mamy do czynienia najczęściej w zimę. W lato zakładamy 
lżejszą odzież oraz częściej ją zmieniamy, przez co wylęg wesz odzieżowych następuje średnio 2 tygodnie później 
niż w zimę lub w ogóle. Natomiast zimą pod warstwami odzieży na ciele utrzymuje się stała i odpowiednio wysoka 
temperatura.  

                                                           
35 Wesz w rzęsach szczególnie trudno się pozbyć. 
36 Gnidy to niewyklute jeszcze z jaj wszy. 

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/swiad-jakie-choroby-objawiaja-sie-swedzeniem-skory_35534.html
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Często w razie pojawienia się wesz w naszym otoczeniu podczas trwania sytuacji kryzysowej lub podczas 
trwania jej skutków leczenie powinniśmy zacząć od zgolenia wszystkich włosów na ciele. Musi się temu poddać 
każdy z domowników. Golenie powtarzajmy najdalej po 5 dniach. Użyte do golenia nożyczki i inne narzędzia po 
wszystkim albo wygotujmy albo umyjmy w bardzo gorącej wodzie z detergentem albo umyjmy spirytusem. 
Drugim krokiem w zwalczaniu wszawicy jest przestrzeganie specyficznego reżimu sanitarnego, tj. kąpieli 
zawszonej osoby; zmiany bielizny, odzieży, ręczników, pościeli, kołder itp. oraz gotowanie ich lub pranie w 
minimum 60°C np. w wodnym roztworze dziegciu i nieużywanie przez okres miesiąca; niedotykanie kanap, krzeseł 
i poduszek, jeżeli w otoczeniu jest osoba zarażona wszawicą; codzienne odkurzanie podłogi i mebli w domu, 
fotelika samochodowego, tapicerki w samochodzie itp., ponieważ mogą się tam ukrywać wszy; spryskiwanie 
domu dziegciem; stosowania leków; usunięcie z najbliższego otoczenia ludzi i zwierząt jak największej ilości 
rzeczy, w których mogą bytować wszy; trzymanie się osób posiadających wszy zdala od zwierząt i ludzi, zwłaszcza 
od dzieci i od skupisk ludzkich; prasowanie żelazkiem z parą ustawioną na co najmniej 200°C - podczas prasowania 
szczególną uwagę zwracajmy na szwy; niespanie z innymi osobami; powstrzymywanie się od uprawiania seksu; 
dezynfekowanie używanych szczotek, grzebieni itp. - moczymy je przez co najmniej 20 minut w gorącej wodzie z 
mydłem; pilnowanie dzieci, żeby nie zamieniały się lub nie pożyczały sobie czapek, spinek, grzebieni, szczotek, 
pluszaków; sprawdzanie co kilka dni ubrań i wszelkich przedmiotów, na których mogą znajdować się wszy i gnidy; 
czasami usuwanie zawszonych dywanów - można je np. wytrzepać i schować po pojawieniu się pierwszych wesz w 
domu. Niekiedy należy po wypraniu w gorącej wodzie kocy, poduszek itp. jeszcze szczelnie je zamknąć na okres 2 
tygodni w foliowym worku, a rzeczy, których nie da się wyprać na okres 3 tygodni.  

Po tygodniu powtórzmy działania zwalczające wszy. Czasami trzeba je powtarzać kilka razy, aby być 
pewnym nienastąpienia nawrotu wszawicy. Równolegle codziennie sprawdzajmy sobie własne ciała, odzież i 
nawzajem głowy w poszukiwaniu wesz i to nawet w okresach, w których podejrzewamy ich niewystępowanie w 
naszym otoczeniu. Mimo podjętych działań świąd powszawicowy może nam towarzyszyć nawet kilka miesięcy po 
wyleczeniu, a poszukiwania wesz często odbywają się jeszcze do 15 dni od momentu wytępienia ich. 

Mimo zastosowanego leczenia domowego, u niektórych ludzi nadal występują objawy bytowania pasożyta. 
Takie osoby należy izolować, żeby nie rozprzestrzeniały wszawicy. W przypadku dramatycznego pogorszenia się 
stanu zdrowia osoby izolowanej musimy trzymać emocje na wodzy i nadal postępować według jasno określonych 
zawczasu reguł mających na celu maksymalne zmniejszenie kontaktu z chorym oraz nierozprzestrzenianie wesz. 
Dlatego od razu po umieszczeniu osoby zawszonej w oddzielnym pomieszczeniu podejmijmy szereg działań 
prozdrowotnych na rzecz chorego37, zanim będzie za późno. Co więcej, bardzo dobrą praktyką było posiadanie 
własnej izolatki/pokoju przez każdą izolowaną osobę oraz wtykanie starych kocy pod drzwi jej pokoju.  

 

Pchły 

Pchły zostają przyniesione do domu przez ludzi, psy i koty, które przebywały wśród zapchlonych zwierząt. 
Po znalezieniu się w domu, pchły szukają dogodnego miejsca w szparach podłóg, dywanach, materacach, 
legowiskach psów i kotów, pod linoleum, na strychach i w piwnicach. Pasożytują tylko dorosłe osobniki, które 
żywią się krwią pobieraną bezpośrednio z naczyń. 

Owady te nie lubią żerować na człowieku. Jeżeli jednak to robią, to ssą go krótko i kilka razy w ciągu dnia. 
Objawy ich żerowania na skórze człowieka to: czerwone plamki, opuchlizna, silny świąd, grudki zapalne oraz w 
przypadku drapania się potencjalnie pokrzywkowate bąble, rozlane rumienie i alergiczne lub bakteryjne pchle 
zapalenie skóry. Pchły roznoszą też psie tasiemce u psów, kotów i ludzi, a zwłaszcza u małych dzieci. Osoba 
ugryziona może również stać się niespokojna i nadpobudliwa. Inaczej niż w przypadku kąsania przez pluskwy, 
obrzęk spowodowany ugryzieniami pcheł jest regularny i zazwyczaj pojawia się wyraźna, czerwona i bardzo 
swędząca opuchlizna. Pchły ponadto mogą być nosicielami pałeczek groźnych chorób.  

                                                           
37 Nierzadko bywało, że osoba zawszona siedziała ogolona, goła, wykąpana w preparacie przeciwwszawiczym, 
w odwszawionym i niemal całkowicie pustym pokoju. Jej głównym zajęciem często były rozmowy przez drzwi. 
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Walka z pchłami polega, podobnie jak w przypadku wesz, przede wszystkim na szybkim wprowadzeniu i 
utrzymywaniu specyficznego rygoru sanitarnego w domu, czyli na: dokładnym wymiataniu, myciu i odkurzaniu 
podłóg ze szczególnym uwzględnieniem szpar podłogowych; spryskaniu wszelkich szpar w podłodze, listw, mebli, 
dywanów itp. środkami owadobójczymi, np. bardzo skuteczną permetryną lub wodnym roztworem dziegciu; 
szorowaniu drewnianych podłóg ostrymi szczotkami, używając do tego gorącej wody z preparatem 
owadobójczym; codziennym wietrzeniu i trzepaniu materacy, kołder, pościeli, kocy, poduszek i wszelkich innych 
tkanin znajdujących się w pomieszczeniach zasiedlonych przez pchły; okresowym ich praniu w temperaturze co 
najmniej 60°C lub myciu w wodzie z octem; nieprzebywaniu osób mocno zapchlonych w pobliżu zwierząt, innych 
osób, skupisk ludzkich, a zwłaszcza dzieci; wyrzuceniu rzeczy najmocniej zapchlonych; myciu i kąpaniu się 
domowników w środkach przeciwpchelnych; niespaniu z innymi osobami; okresowym odpchlaniu całego domu i 
niezaśmiecaniu go. Pchły nie znoszą także ostrych zapachów np. benzyny, nafty, chloru a zwłaszcza amoniaku, 
naftaliny, terpentyny i pasty do podłóg, więc możemy je wcierać lub spryskiwać nimi wszelkie szpary w meblach i 
podłogach po umyciu ich. Ponadto niektóre rodzaje pcheł nie lubią zapachu płatków róż, liści paproci i dzikiej 
mięty. Łóżko można więc posypać miętą lub kłaść na nim świeże liście paproci. Płatki, które opadły z róż, można 
rozsypywać wokół łóżka, a wysuszone kłaść bezpośrednio na pościeli. Można także smarować ciało lub skrapiać 
ubrania, kołdry i bieliznę olejkami zapachowymi itd. Odstraszająco na pchły działają również olejki eteryczne, np. 
goździkowy czy eukaliptusowy oraz wiele ogólnodostępnych preparatów przeciwpchelnych. W przypadku zwierząt 
najlepiej jest je dokładnie myć i wyczesywać co 3 dni przez miesiąc, jeżeli pcheł jest na nich stosunkowo niewiele. 

Dzięki regularnym zabiegom zazwyczaj udaje się skutecznie wytępić pchły i pozbyć się ich larw.  

  

Wszy we włosach kobiety. 

 

Łydka pogryziona przez pchły. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocet
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Pchła na palcu na zdjęciu w powiększeniu. 

 

 

16. Preparaty owadobójcze 

 

Podczas sytuacji kryzysowych często nie mamy dostępu do wielu punktów usługowych, w których 
moglibyśmy kupić preparaty owadobójcze. Jednak w razie potrzeby sami możemy je sobie łatwo wytworzyć i 
powinniśmy to robić nawet, jeżeli nie zagrażają nam wszy ani pchły, ponieważ doświadczenia z poprzednich 
sytuacji kryzysowych uczą, że w przyszłości nie zawsze ma się wszelkie sposobności do uzyskania niżej 
opisanych środków.  

Nie wytworzenie zawczasu poniższych preparatów skutkowało czasami bardzo poważnymi 
konsekwencjami zdrowotnymi dla domowników ! 

 

 

 Dziegieć 

Dziegieć to maź, którą otrzymujemy za pomocą suchej destylacji pędów, kory lub drewna niektórych 
gatunków drzew i krzewów. Wykazuje on bardzo silne właściwości owadobójcze, w tym przeciwpchelne i 
przeciwwszawicze, a także w pewnym stopniu złuszcza stary naskórek i spowalnia proces łuszczenia się 
nowopowstającego naskórka, dzięki czemu skóra przestaje swędzieć i potęgować problemy związane z 
obecnością na nas pcheł lub wesz.  

W mydłach, szamponach, innych środkach higienicznych i wodzie z dodatkiem dziegciu możemy się myć; 
możemy wcierać je w sierść i w skórę zwierząt; spryskiwać nimi newralgiczne obszary domu, stodoły i budynków 
gospodarczych oraz prać w nich ubrania, pościele, kołdry, koce, poduszki itp., czyli miejsca i rzeczy, w których 
obserwujemy lub mamy podejrzenie, że za niedługo możemy obserwować aktywność wesz lub pcheł. Dziegieć 
pomaga także przy wielu pomniejszych dolegliwościach i schorzeniach skórnych, tj. przy: odleżynach, nużycy, 
świądzie, twardzinie, liszajach, grzybicy skóry, łuszczycy, stanach zapalnych skóry oraz częściowo już zagojonych i 
nieotwartych: owrzodzeniach, ropniach i trudno gojących się ranach spowodowanych urazami mechanicznymi. Z 
racji ogólnodostępności dziegciu niekiedy pomocne okazują się też jego właściwości antybakteryjne, grzybobójcze, 
dezynfekujące, miejscowo przeciwbólowe i przeciwzapalne w różnego rodzaju innych przypadłościach i 
sytuacjach. Preparatami dziegciowymi nie należy się myć dłużej niż 3 do 5 tygodni i na nie większej powierzchni 
skóry niż 40%. Innymi przeciwwskazaniami do stosowania preparatów dziegciowych są także: ciąża, choroby 
szpiku i poważne schorzenia skórne. Długotrwałe stosowanie dziegciu może powodować uszkodzenie nerek i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piroliza
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/skora/grzybica-skory-przyczyny-objawy-i-leczenie_35888.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/skora/luszczyca-objawy-i-leczenie-luszczycy-komu-grozi-luszczyca_36628.html
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wątroby, obumieranie tkanek skóry oraz nowotwory, więc stosujmy go z należytą ostrożnością. Dziegieć ma 
również właściwości fotouczulające, dlatego nie możemy wystawiać się na słońce podczas mycia się 
produktami z jego dodatkiem. W przypadku mycia zwierząt preparatami dziegciowymi zalecenia są podobne, jak 
w przypadku ludzi. Zwierzęta bowiem reagują na dziegieć tak samo jak ludzie. 

 Do wytworzenia dziegciu potrzebne są: szpadel; chrust, patyki lub drewka; woda; ziemia; zapałki lub 
zapalniczka; dwa duże i głębokie naczynia - większe z nich z przynajmniej 9 otworami usadowionymi na środku 
spodu, każdy otwór o średnicy około centymetra; kora brzozowa lub pędy jałowca wraz z igliwiem. Ewentualnie 
drewno brzozowe lub kora sosnowa albo drewno sosnowe - uzyskany z nich dziegieć charakteryzuje się nieco 
słabszymi właściwościami, niż ten uzyskany z kory brzozowej czy pędów jałowca, jednak nadal są to bardzo silne 
właściwości. Wytwarzanie dziegciu rozpoczynamy od wykopania dołu w ziemi - jeżeli go jeszcze nie posiadamy - o 
głębokości nieco większej niż dodana wysokość obu naczyń. Górne naczynie z otworami wypełniamy jednym lub 
kilkoma z surowców: kora brzozowa; pędy jałowca; drewno brzozowe; kora sosnowa; drewno sosnowe. 
Zamykamy górne naczynie pokrywą. Pod jego spód podkładamy dolne naczynie. Całość wkładamy do otworu w 
ziemi. Górne naczynie wraz ze stykiem naczyń szczelnie oblepiamy około dwucentymetrową mieszaniną wody i 
ziemi, ponieważ surowiec nie może mieć dostępu do powietrza z zewnątrz. Dolne naczynie wraz z połową 
górnego zasypujemy ziemią. Wokół górnego naczynia umieszczamy korę brzozową38, chrust, patyki i drewka - nie 
może być ich za dużo, żeby nie wytworzyć wewnątrz naczyń zbyt wysokiej temperatury - i podpalamy je 
równocześnie w kilku miejscach, dbając także o to, żeby płomienie rozeszły się po wykopie. W wyniku ogrzewania 
się górnego naczynia, zawarty w nim materiał ulega termicznemu rozkładowi. Powstałe w wyniku tego gazy 
przemieszczają się przez otwory w dnie górnego naczynia do dolnego naczynia, gdzie się skraplają. Proces 
destylacji może trwać od ponad godziny do nawet 3,5 godziny - zazwyczaj jednak około 2 godzin 20 minut. 
Otrzymujemy dziegieć. Wydobywamy naczynia. Dziegieć przed ostygnięciem posiada płynną postać o najczęściej 
ciemnobrunatnej barwie i otrzymuje się go jednorazowo od kilkunastu do kilkudziesięciu mililitrów. Im mocniejsze 
właściwości dziegciu, tym intensywniejszy jego charakterystyczny i nieprzyjemny zapach. Tak otrzymany dziegieć 
dodajemy do mydeł, szamponów, środków myjących, ciepłej wody itp. tak, żeby występował on w nich w stężeniu 
- w zależności od kontekstu sytuacyjnego - od 10 do 25%. W domowych warunkach - w razie zaistnienia sytuacji 
kryzysowej - dziegieć jest najczęściej wytwarzany w garnkach, przy czym jeden z nich jest wcześniej odpowiednio 
nawiercany, żeby posiadać wspomniane wcześniej otwory. Garnki jednak łatwo się nagrzewają do zbyt wysokich 
temperatur, dlatego podczas nabierania wprawy w wytwarzaniu dziegciu, zwłaszcza przy pomocy garnków, 
powinniśmy ustalić: odpowiedni czas destylacji dziegciu, zależny od rodzaju i wielkości posiadanych naczyń oraz 
od ziemi; grubość warstwy ziemi, którą będziemy oblepiać naczynia; głębokość zasypywania naczyń ziemią oraz 
ilość wrzucanej do wykopu kory brzozowej, chrustu, patyków i drewek.  

 Strata dwóch garnków w gospodarstwach domowych związana z potrzebą wytwarzania w nich dziegciu 
często okazywał się za dużym ich ubytkiem, dlatego domownicy danych gospodarstw rolnych często 
porozumiewali się w ich kwestii z jednym lub dwoma sąsiadami - koniecznie zaufanymi - współdzieląc z nimi 
garnki przeznaczone do wytwarzania dziegciu. Powinniśmy również porozmawiać z sąsiadami o kwestii 
współdysponowania jałowcami, brzozami i sosnami rosnącymi w okolicy, żeby uniknąć ewentualnej sytuacji 
zawłaszczenia sobie całego ich okolicznego zasobu przez jedno gospodarstwo zwłaszcza, że na potrzeby 
pozyskiwania dziegciu zazwyczaj wystarczało posiadanie pół drzewa brzozy lub sosny na osobę. A zatem 
przykładowo 12 osób zamieszkujących dom będzie potrzebowało około 6 drzew brzóz lub sosen (12 * 0,5 = 6) do 
wytwarzania dziegciu na najbliższe lata pod warunkiem, że w domu będą miały miejsce inwazje wesz lub pcheł nie 
częściej niż raz na pół roku. Jeżeli natomiast miałyby one miejsca rzadziej lub w ogóle, to bez żadnych przeszkód 
możemy oddawać część zgromadzonych wcześniej zapasów drewna i kory; brzóz, sosen i pędów jałowca osobom 
bardziej ich potrzebującym, ponieważ sami ich prawdopodobnie nie użyjemy w całości do wytworzenia dziegciu - 
pędy jałowca możemy składować do 4,5 roku, ścięte brzozy od 2 do 4 lat, a ścięte sosny od 1 do 2,5 roku bez 
utraty ich właściwości leczniczych. Po danym dla siebie czasie dosyć szybko wymieniony materiał drzewny zaczyna 
je tracić.  

                                                           
38 Kora brzozowa jest również dobrą podpałką, ponieważ bardzo szybko się podpala. 
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Nie twórzmy problemów podczas oddawania innym osobom źródeł pozyskiwania dziegciu, ponieważ 
prawdopodobnie w przyszłości my także będziemy potrzebowali czyjejś pomocy i nie będziemy mieli do 

zaoferowania nic w zamian ! 

 

„Domowa metoda” wytwarzania dziegciu. 

 

Kora brzozowa podczas suchej destylacji. 
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Dziegieć brzozowy otrzymany domową metodą. 

  

Wrotycz 

Wrotycz to zioło, które rośnie przy wielu szosach, w rowach i na łąkach. Ciepły napar z wrotyczu wtarty w 
skórę odstrasza owady, dzięki czemu zapobiega ugryzieniom much, komarów, kleszczy, świerzbowców, wesz itp., 
jednak nie zawsze zwalcza skutecznie pchły. Wrotyczu nie powinniśmy stosować dłużej niż przez miesiąc tak 
samo, jak zdecydowanej większości ziół39. Co więcej, zapachu tego zioła nie lubią myszy, więc ususzone kwiaty 
wrotyczu możemy rozsypywać wszędzie tam, gdzie uważamy, że znajdują się lub będą mogły się znajdować te 
gryzonie - przede wszystkim w okresie ich migracji możemy rozsypywać wrotycz w drzwiach budynków i w nie za 
dużej ilości w pokojach i w kuchni.  

Napar z wrotyczu na wszy we włosach 

Potrzebujemy 1 łyżki suszonych kwiatów wrotyczu oraz opcjonalnie połowę łyżki suszonego ziela 
macierzanki albo tymianku albo piołunu. Zioła wsypujemy do szklanki, a następnie zalewamy je niemal po brzegi 
wrzącą wodą. Mocno mieszamy napar. Pozostawiamy go pod przykryciem na 20 minut. Gotowy wcieramy w ciało. 
Jeżeli posiadamy wszawicę głowową, to namaczamy nim dokładnie włosy i zawiązujemy na głowie chustę na 3 
godziny. Następnie myjemy i wyczesujemy włosy specjalistycznym lub gęstym grzebieniem. Po dobie myjemy 
włosy w ciepłym occie i ponownie wyczesujemy je odpowiednim grzebieniem. Zabiegi powtarzamy najdalej po 
tygodniu. Możliwe jest wystąpienie raczej niegroźnych skutków ubocznych opisanych działań. 

  

Wrotycz jest bardzo pospolitą w Polsce rośliną. Kwitnie od lipca do września w przydrożnych rowach, 
przy szosach i na łąkach. 

                                                           
39 Wiele ziół alergizuje na siebie jeżeli jest przyjmowana w ilości do dwóch szklanek dziennie przez dłużej niż 
miesiąc - niezależnie od formy w jakiej są przyjmowane. Po miesiącu zażywania jakichkolwiek ziół zawsze 
musimy sobie zrobić przynajmniej dwutygodniową przerwę od nich. 
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Niejednokrotnie bardzo ważne okazywało się mówienie innym osobom o możliwości poradzenia sobie 
z wszami i pchłami za pomocą dziegciu oraz wrotyczu ! 


