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Weekend pełen wrażeń i przygód na Targach!
Targi  Euro  Target  Show  odbędą  się  już  za  niespełna  tydzień  (25-27  marca  2022  roku)  na  terenie
Międzynarodowych  Targów  Poznańskich.  Będzie  to  rozpoczęcie  nowego  sezonu  spotkań  dla  wszystkich
pasjonatów strzelectwa, survivalu i łowiectwa oraz miłośników przyrody. 

Wielka pasja, tradycja, kultura i dużo dobrej zabawy – tak w skrócie można opisać zbliżającą się trzydniową
imprezę. Uczestnicy Targów, którzy przyjadą do Poznania mogą liczyć na bardzo widowiskowe wydarzenie, które
z  pewnością  wzbudzi  wiele  pozytywnych  emocji.  Podczas  Targów  polscy  producenci,  a  także  importerzy
reprezentujący najbardziej znane zagraniczne marki, zaprezentują artykuły niezbędne podczas każdej wyprawy
łowieckiej, survivalowej i militarnej. 
Uczestnicy Targów będą mieli okazję poznać najnowsze trendy z każdej dziedziny myślistwa, strzelectwa oraz
szeroko  rozumianego  outdooru  -  od  optyki  strzeleckiej  i  łucznictwa,  przez  wyposażenie  oraz  akcesoria  dla
strzelnic,  po  broń  i  amunicję  (także  sportową),  wyposażenie  taktyczne,  pojazdy  terenowe  czy  odzież  oraz
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obuwie. Oprócz topowych marek na Euro Target Show pojawi się strefa rzemieślników z wyrobami ze skóry czy
dziełami knifemakerów. 

Na  scenie  prelekcyjnej  pojawią  się  tacy  goście  jak:  Naval,  który  przybliży  temat  „Wojna  widziana  oczami
żołnierza JW GROM”, Iwona Guzowska, która poprowadzi wykład pt. „Trening mentalny w sytuacji zagrożenia”,
Paweł  Szlednak  „Szlendi”  z  sztabu Partyzanci  lubelszczyzny  omówi  „Filary  sztuki  przetrwania” czy  Seweryn
Kubicki „Piechur” zgłębi tajniki „Survivalu wczoraj i dziś”.

Na  scenie  głównej  -  myśliwskiej  wśród  licznych  atrakcji  znajdą  się  wydarzenia,  które  na  pewno  wzbudzą
zainteresowanie  odwiedzających  tj.:  pokaz  mody  myśliwskiej,  pokaz  wabienia  przeprowadzony  przez  Klub
Wabiarzy Jeleni, koncert muzyki myśliwskiej zespołu Babrzysko, „Rozmowy w kniejach”, Anna Smoter odpowie
na pytanie „Czy sowa do naprawdę mądra głowa?” czy konkurs wiedzy o przyrodzie zorganizowany przez Polski
Związek Młodzieży Łowieckiej.  Smakosze kuchni  myśliwskiej  również znajdą coś dla siebie. W sobotę pokaz
kulinarny poprowadzi  uczestnik  Hell’s  Kitchen Jakub Wolski,  a  w niedzielę Przemysław Malec  z  DarzBór  TV
wygłosi prelekcję z degustacją dla publiczności „Od pola do stołu”. 

Dla zwiedzających został zaplanowany szereg wydarzeń towarzyszących: se-LEKCJA Zachara (zapisy po linkiem
https://mtp-link.pl/y23b7), 7 strzelnic tematycznych (m.in. multimedialna, ASG, pneumatyczna, łucznicza, IPSC),
zawody strzeleckie ASG dla dzieci i młodzieży przygotowane przez Małą Armię. Zostanie wydzielona specjalna
strefa  relaksu  z  wioską  hamakową  „Leśnego  Ludzika”  oraz  prezentacja  najpiękniejszych  gatunków  psów
myśliwskich Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego.

Ekspozycja Targów zajmie pawilon numer 5. Wejście Holem Północnym, od ul. Bukowskiej. 
Program wydarzeń:
https://eurotargetshow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/program-wydarzen/
 
Bilety dostępna na: 
https://tobilet.pl/euro-target-show-2022.html

Zapisy na se-LEKCJA Zachara: 
https://rejestracja.tobilet.pl/pl/euro-target-show-2022-rejestracja-se-lekcja-z-zacharem/

Więcej informacji na stronie Euro Target Show: 
www.eurotargetshow.pl
Kontakt dla mediów: 
Paulina Kajewska, 
paulina.kajewska@grupamtp.pl, 
tel. 609  783  134. 
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Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu
Powstało w 2010 roku i aktualnie jest największą organizacją społeczną w kraju, zajmującą się 
promowaniem sztuki przetrwania. Do najważniejszych celów Stowarzyszenia związanych z 
surwiwalem należą działania społecznie użyteczne w sferze nauki, edukacji, oświaty, 
wychowania, resocjalizacji, ekologii, proobronnej oraz upowszechniania multiwiedzy 
surwiwalowej.

Wśród członków Stowarzyszenia - zrzeszonych w grupach regionalnych, znajdują się edukatorzy, przyrodnicy, 
turyści, członkowie PTTK, animatorzy zajęć outdoorowych, doświadczeni instruktorzy surwiwalu i bushcraftu, 
autorzy książek, publikacji, wykładowcy akademiccy, odkrywcy, pasjonaci przygody, funkcjonariusze służb 
mundurowych, członkowie organizacji skautowych, miłośnicy lasu i specjaliści z różnych dziedzin życia 
przydatnych w sztuce przetrwania. Stowarzyszenie jest wspólną przestrzenią dla ludzi z różnych środowisk, 
prezentujących często odmienne podejścia do surwiwalu, ale posiadających wspólny mianownik – chęć 
rozwijania i promowania sztuki przetrwania jako sposobu na życie oraz nowoczesnego narzędzia edukacyjno-
wychowawczego.

Członkowie Stowarzyszenie biorą udział w konferencjach jako prelegenci lub uczestnicy, dotyczących szeroko 
pojętej edukacji plenerowej.

Stowarzyszenie prowadzi warsztaty, prelekcje, pogadanki, jest aktywne w mediach społecznościowych, zaś jego 
przedstawiciele są zapraszani jako eksperci do radia, telewizji i ogólnopolskich gazet.
Głównym terenem działań Stowarzyszenia są obszary leśne - jako najbardziej naturalna i powszechna formacja 
przyrodnicza w naszym kraju, zaś najcenniejszym partnerem w edukacji są Lasy Państwowe jako gospodarz 
terenu.
Wspólnym przedsięwzięciem stanowiącym owoc współpracy Lasów Państwowych i Stowarzyszenia jest książka 
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„LEŚNY SURVIVAL” i powstanie Leśnej Akademii Surwiwalu. Stowarzyszenie czynnie współpracowało z Lasami 
Państwowymi w programie pilotażowym, który miał na celu zbadanie stałej możliwości biwakowania w Leśnych 
Kompleksach Promocyjnych oraz w promowaniu programu "Zanocuj w lesie".

Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu od 2017 roku jest partnerem międzynarodowego programu Leave No 
Trace na terenie Polski.
Leave No Trace, to program, którego celem jest propagowanie odpowiedzialnych, etycznych i ekologicznych 
postaw, przekazywanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących minimalizowania wpływu na środowisko 
przyrodnicze. Idee zostały zawarte w 7 zaleceniach Leave No Trace:
1.Zaplanuj i przygotuj się zanim wyruszysz
2.Trzymaj się szlaków i biwakuj w odpowiedni sposób
3.Zadbaj o odpady i śmieci
4.Zastaną przyrodę pozostaw w stanie nienaruszonym
5.Minimalizuj skutki używania ognia
6.Respektuj życie dzikich zwierząt
7.Szanuj innych użytkowników terenu i szlaku
Od 2018 roku SPSS prowadzi kursy Trenerów Etyki Outdoorowej, szkolenia i warsztaty z Etyki Outdoorowej oraz 
organizuje różne wyprawy krajowe jak i zagraniczne promujące Leave No Trace.

Stowarzyszenie jako organizacja NON PROFIT, większość swojej działalności prowadzi na zasadach wolontariatu i
ze środków własnych członków. 

SPSS jest podzielona na grupy regionalne działające w całej Polsce:
https://surwiwal.edu.pl/regiony/

W ramach Stowarzyszenia jest wydawany jedyny w Polsce, bezpłatny magazyn o surwiwalu i bushcracie - 
„BIULETYN SURWIWALOWY”:
https://surwiwal.edu.pl/numery-archiwalne-biuletynu/

Co roku organizowany jest zlot członków, sympatyków SPSS oraz wszystkich pasjonatów sztuki przetrwania 
“SURWIWALIA”:
https://surwiwal.edu.pl/category/surwiwalia/

Członkowie SPSS prowadzą działalność szkoleniową i warsztatową na kursach przetrwania, w plecówkach 
edukacji "Leśnych przedszkoli", szkołach stopnia podstawowego i ponadpodstawowego oraz uczelniach 
wyższych, projektują różne rozwiązania przydatne w turystyce kwalifikowanej, surwiwalu i bushcrafcie. 
Posiadają dużą wiedzę i doświadczenie związane ze szkoleniami i sprzętem przydatnym w różnych działaniach 
outdoorowych. 

Certyfikujemy, testujemy, analizujemy sprzęt i usługi przydatne w szeroko pojętej turystyce kwalifikowanej.
Od prawie 12 lat, w działaniach Stowarzyszenia oraz w wydarzeniach, w których uczestniczyło SPSS, wzięło 
udział kilkadziesiąt tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych. Członkowie Stowarzyszenia przeszkolili kilka tysięcy 
funkcjonariuszy różnych służb mundurowych oraz kilkanaście tysięcy osób zainteresowanych sztuką 
przetrwania.

Stanowimy zgrany i skuteczny zespół. Uczymy odpowiedzialnie.

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z naszą bieżącą działalnością na stronie:

surwiwal.edu.pl
SPSS
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SURWIWALIA 2022
Autor: Grzegorz Urbanek GR SPSS ŚLĄSK

Tegoroczne Surwiwalia odbędą się 3-5 czerwca 2022 r. w przepięknej okolicy wsi Osła w województwie 
Dolnośląskim w Agroturystyce i Stajni Żabi Młyn.
Surwiwalia to niezwykła okazja do spotkania dla miłośników surwiwalu, bushcraft i szeroko pojącego outdooru. 
To także świetne miejsce dla rodzin, które chcą pokazać swoim dzieciom jak obcować z naturą. Bogata oferta 
warsztatów sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Instruktorzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem i 
wiedzą.
Uczestnicy mogą liczyć na warsztaty i prelekcje m.in.:
- z ognia
- leśnej kuchni
- wykład z grzybów nadrzewnych
- przechowywanie żywności
- leśne warsztaty plastyczne
- praca w skórze
- plecionkarstwo użytkowe
- psychologia w surwiwaku
- surwiwalowy recykling
- preppering
- przeprawy i mosty linowe
- warsztaty z krótkofalówek
- warsztaty w łucznictwa

ponadto:
- II Kongres trenerów etyki outdorowych
- fatbike
- krav maga
- pokaz psów ratowniczych
- leśne przedszkole
- prezentacje m.in. z marszu dookoła Polska czy wyprawy z Alaski do Ameryki Południowej

Dodatkowo do dyspozycji uczestników będzie parking, pole namiotowe oraz wioska hamakowa.
Daj się przenieść do świata, w którym wypoczynek oznacza zgodę z naturą i samym sobą. Niezapomniana 
atmosfera gwarantowana!
Na tegoroczne Surwiwalia zaprasza grupa Śląsk. Nie może Was zabraknąć! ;)
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Grupa Regionalna Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu Podhale jest jedną z 
najmłodszych grup SPSS działających w Polsce. GR SPSS była też organizatorem zlotu 
„SURWIWALIA 2021”. 
Autor: Krzysztof Domarecki GR SPSS PODHALE

Członkowie GR SPSS PODHALE i wolontariusze podczast zlotu SURWIWALIA 2021

SPSS Grupa Regionalna Podhale współpracuje z  Gminą Czarny Dunajec wraz z  Centrum Kultury i  Promocji
prowadząc  zajęcia  i  warsztatów  dla  dzieci  i  młodzieży  w  okresie  ferii  i  wakacji  z  zakresu  podstawowych
umiejętności surwiwalowych, etyki outdorowej promując i pokazując otaczającą nas przyrodę z jej walorami np.
torfowiska i góry łącząc to z regionalną kulturą, mitologią słowiańską i zielarstwem.
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Wycieczka po torfowiskach

Stowarzyszenie  WMW  Wspólnie  Można  Więcej,  czyli  Stowarzyszenie  wspierające  min.  osoby  z  dysfunkcją
wzroku wspólnie przygotowywaliśmy wycieczki i warsztaty z elementami surwiwalu.

Byliśmy  już  w  Tatrach,  Pieninach  na  Spuściźnie  Orawsko-nowatarskiej  czyli  torfowiskach,  zwiedzaliśmy  i
poznawali regionalne zabytki, kulturę i historię regionu Podhala oraz zadbaliśmy o relaks i poprawę zdrowia w
Termach Chochołowskich.

Angażujemy  się  w szkolenia  proobrone  wspólnie  z  Wojskową Komendą  Uzupełnień  i  Ligą  Obrony  Kraju  w
Nowym Targu inicjując program „Szkolenie z podstaw wojennego rzemiosła” na strzelnicy w Nowym Targu.

Współpracujemy z instytucjami o charakterze przyrodniczym i kulturowym min „Szlak wokół Tatr” organizując
wycieczki rowerowe z elementami turystyki outdoorowej i surwiwalowej promując lokalną przyrodę i kulturę
łącząc to z innymi projektami, muzeami i zabytkami.

Wspomnę tu o „Szlaku przydrożnych kapliczek w Gminie Czarny Dunajec, żywym skansenie w Chochołowie,
„Muzeum na torach”,  „Centrum Promocji  i  Ochrony Torfowisk”,  Muzeach w Nowym Targu  i  okolicach oraz
centrach i miejscach edukacyjnych Lasów Państwowych i Parków Narodowych.
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Łączymy siły,  aby wspólnie promować turystykę outdoorową w strefie  nadgranicznej  po stronie Słowackiej.
Niestety z przyczyn pandemicznych i obecnych konfliktach oraz zmianie priorytetów mamy związane ręce.

Kolejnym ciekawym projektem w których braliśmy udział promując turystykę outdoorową był projekt „Muzeum
w krajobrazie, krajobraz w Muzeum” z Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju.

Dbając  o  rozwój  własnego  bezpieczeństwa  w  terenie  zorganizowaliśmy  wspólne  ćwiczenia  podczas  VII
Ogólnopolskiego  zlotu  miłośników  surwiwalu  „Surwiwalia  2021”  w  Czarnym  Dunajcu  z  Ochotniczą  Strażą
Pożarną  w  Czarnym  Dunajcu,  Podhalańską  Grupą  Poszukiwawczo  Ratowniczą  i  Centrum  Ratownictwa  z
Wrocławia,  Polskim Związkiem Krótkofalowców oddział  w  Krakowie,  których  tematem były  improwizowane
nocne poszukiwania osób zaginionych (pozorantów którzy byli ucharakteryzowani), pierwsza pomoc i transport
osób  poszkodowanych  w  terenie  podmokłym  i  niedostępnym.  Kolejnym  szkoleniem  był  improwizowany
wypadek masowy z udziałem pozorantów. Służby używały ciężkiego sprzętu do wydostania poszkodowanych i
koordynowały  pomoc  udzielaną  przez  uczestników  „Surwiwaliów”.  Szkolenia  były  przeprowadzone  pod
nadzorem odpowiednich służb a pomocy pozorantom udzielani  przypadkowe osoby biorące udział  w zlocie.
Szkolenia po zakończeniu zostały omówione przez służby ratownicze ze wskazaniem i omówieniem błędów i
profesjonalności ratujących i koordynujących akcję ratowniczą.

Były to jedne z większych ćwiczeń terenowych organizowanych przez SPSS wraz ze służbami mundurowymi. W
ćwiczeniach brało udział ok 160 osób w tym ratowników, strażaków i uczestników zlotu.

Szkolenia członków SPSS i sympatyków dobywają się systematycznie przez co podnosimy swoje umiejętności i
kwalifikacje.  Szkolimy  się  z  Centrum  Ratownictwa  we  Wrocławiu,  Szkołą  Górską  5+  oraz  innymi  firmami  i
osobami,  Szkolimy się  też  wewnętrznie  na zlotach  i  spotkaniach.  Przykładem tego może być  ostatnie  duże
wydarzenie jakim były „ Surwiwalia 2021” w Czarnym Dunajcu, gdzie przez 4 dni odbyło się ok 60 spotkań,
warsztatów, prelekcji w których codziennie brało udział ok 150 osób.

Braliśmy wspólnie udział z „Fundacją Szczęśliwe Jutro” czyli z podopiecznymi Domu Dziecka we Wróblówce w
kilku wydarzeniach min. „Surwiwaliach 2021”, Dzień Dziecka organizowany w placówce i „Recykling Rejs – u
źródeł” czyli wspólnie z Dominikiem Dobrowolskim zbieraliśmy śmieci w okolicach ścieżek rowerowych.

Nawiązaliśmy  tez  współpracę  ze  szkołami  średnimi  o  profilu  wojskowym  im.  Bohaterów  Westerplatte  w
Jabłonce i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. w Nowy Targu

Współpracujemy  z  regionalnym  oddziałem  Straży  Granicznej  w  Zakopanem,  Wojskowym  Ośrodkiem
Szkoleniowo  Kondycyjnym  w Kościelisku,  E.S.D.S  Explosive  Self  Defence  System  Zakopane,  Podhale  Rescue
Team.

Wspieramy też DKMS, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oddział Zakopane.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na fb:                                                                                  foto.GR SPSS PODHALE

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Polska-Szko
%C5%82a-Surwiwalu-Grupa-Podhale-106081831560604/
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SZKOLENIA

Warsztaty „Ogień od A do Z”
Autor: Przemysław Gawroński GR SPSS Wielkopolska

W dniach 9-11 kwietnia 2021 jako GR Wielkopolska SPSS zorganizowaliśmy Warsztaty „Ogień od A do Z”. Zlot 
odbył się w naszej leśnej bazie w miejscowości Nadarzyce. Tematem przewodnim, jak sama nazwa warsztatów 
wskazuje, był oczywiście ogień i wszystko co jest związane z uzyskaniem tego tak drogocennego dla 
surwiwalowca zjawiska fizyczno-chemicznego. Od tysięcy lat ogień jest „kompanem” człowieka i zawsze w jego 
życiu będzie towarzyszył. To przecież dzięki niemu możemy się ogrzać, uzdatnić wodę do picia, przyrządzić 
posiłek, rozświetlić mrok ciemnej nocy.
Warsztaty rozpoczęły się w sobotę rano. Pierwsza część prowadzona przez Heronima Magrowicza poświęcona 
była rodzajom stosowanych rozpałek w surwiwalu i różnych metod rozpalania. Była mowa o smolnych 
szczapkach, żywicznych szyszkach, korze brzozowej itp. Zaprezentowane zostały również gotowe rozpałki 
chemiczne i syntetyczne, które również powinny się znaleźć w podręcznym zestawie przetrwania. 
Zaprezentowane i przećwiczone przez uczestników metody rozpalania to m.in.: łuk ogniowy (jak go wykonać i 
użyć), krzesiwa syntetyczne, różnego rodzaju zapałki, baterie, akumulatory, soczewki oraz nadmanganian 
potasu. Każdy z uczestników mógł prezentowane metody osobiście przećwiczyć i przekonać się, że nie jest to 
zawsze takie łatwe jak się wydaje na filmach kanałów YouTube.
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Druga część warsztatów ogniowych poświęcona była wykonaniu i użyciu krzesiwa kowalskiego. Jaki materiał 
zastosować, jak wykuć krzesiwo, nawet w warunkach terenowych, jakich rozpałek użyć do uzyskania żaru (jak 
zwęglić bawełnę czy spreparować błyskoporka pokorowego), oraz jak rozpoznać krzemienie - o tym wszystkim 
dowiedzieliśmy się od Bartosza Szutkowskiego, który na co dzień zajmuje się wytwarzaniem takich zestawów do 
uzyskiwania ognia.

Z wszystkich tych prezentowanych metod największe zainteresowanie wzbudzał oczywiście łuk ogniowy i 
krzesiwo kowalskie. Są to obecnie jedne z ciekawszych metod rozpalania ognia wśród surwiwalowców i 
bushcrafterów.

Zlot już za nami. Mam głęboką nadzieję, że każdy z uczestników wyniósł coś interesującego z tych warsztatów. I 
że następne spotkania również będą tak owocne i przyciągną jeszcze większe grono miłośników surwiwalu.
Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia na następnym zlocie!

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie:

facebook.com/SPSS.Wielkopolska   

                                                                                                                                                                                                                                                    foto. GR SPSS WIELKOPOLSKA
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TESTY

Fenix E18R i wszystko staje się jasne!
Autor:Maciej Żmijewski GR SPSS ŚLĄSK

Mówi  się,  że  nie  ważny  jest  rozmiar,  ale  sztuka  używania.  W tym  przypadku  rozmiar  ma duże  znaczenie,
ponieważ mamy do czynienia z latarką EDC. O tyle o ile w życiu powiedzenie to w domyśle m ówi, że im większe
tym lepiej działa, tak tym razem nie do końca musi tak być.

Latarka  trafiła  do  mnie  dzięki  uprzejmości  sklepu
Kolba.pl, a link do latarki macie tutaj:
https://kolba.pl/product/24208,latarka-diodowa-
fenix-e18r

Żeby  dokładniej  zrozumieć  moc  tego  maleństwa
zacznijmy od cyferek ze strony Dystrybutora.
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Jeżeli  zestawisz  powyższą  tabelkę  z  60cioma
milimetrami wielkości i 50 gramami wagi to zaczniesz
rozumieć  skąd  wziąłem  przyrównanie  na  początku
tekstu. Jeżeli dodasz do tego anodowane aluminium
lotnicze  to  okaże  się,  że  to  “maleństwo”  jest
niezniszczalne.
Nie  będę  Cię  zanudzał  parametrami  dotyczącymi
wbudowanej diody i zastosowanych technologii, bo
to znajdziesz pod linkiem nieco wyżej.
Celem tego tekstu jest przybliżenie moich własnych
odczuć na temat Fenix E18R. A więc do dzieła:
WIELKOŚĆ
Tutaj pierwsze moje odczucia były mieszane. Jak coś
tak  niewielkiego  może  pomieścić  750  lumenów  w
całkiem  znośnych  czasach.  Znałem  już  wcześniej
Firmę, więc spodziewałem się, że to może się udać.
Udało  się!  Doskonale  się  to  udało!  Pomimo
niewielkich  rozmiarów  leży  dobrze  w  dłoni,  na
czapce,  a  nawet  w  zębach  –  no  nie  mów,  że  nie
zdarzyło Ci się pracować z latarką w zębach.

MOCOWANIE
Masz  do  dyspozycji  klips  do  czapki,  szlufki  –
czegokolwiek. Trzyma dobrze, a u mnie pełni jeszcze
dodatkową  funkcję.  Zasłaniam  nim  przycisk
włączania,  żeby  mieć  pewność,  że  mimo  blokady
sama mi się włączy – takie moje zboczenie.
Drugim  sposobem  montażu  jest  dość  dobrze
trzymający  magnes  umieszczony  w  tylnej  części
latarki  – na pokrywie z baterii. Pozwala wygodnie i
komfortowo  zamocować  ją  do  elementów
metalowych.  U mnie  ten magnes pełni  dodatkową
opcję  –  pozwala  mi  zbierać  kulki  BB  podczas
strzelania z wiatrówki.
CZAS DZIAŁANIA
Nie mierzyłem tego z zegarkiem w ręku, ale noszę
Fenix’a w nerce przy sobie. Używam go dość często i
nie zdarzyło mi się,  żeby kiedyś nie był gotowy do
akcji.  Wbudowany  akumulator  można  ładować  za
pomocą  dołączonego  kabelka.  Kabelek  o  tyle
ciekawy,  że  mocowany  do  latarki  na  magnes  co

zapewnia  szybkie  podłączenie  i  dużą  żywotność
złącza.

ŚWIATŁO
Moc  samej  latarki  jest  zupełnie  wystarczająca
zarówno  przy  pracach  w garażu,  samochodzie,  ale
daje radę również podczas wypadów do lasu. Kolor
nie męczy oczu, a szeroki wachlarz trybów świecenia
pozwoli  dopasować  się  do  każdej  sytuacji.  Na
pochwałę zasługuje tutaj tryb turbo i stromo, które
mogą nam się  przydać  w sytuacji,  kiedy  będziemy
wezwać pomocy lub będziemy zmuszeni do obrony i
ucieczki.  W  tym  ostatnim  aspekcie  tryb
stroboskopowy nie ma sobie równych – nie da się go
zwyczajnie przeoczyć.
BEZPIECZEŃSTWO
Jako że sama latarka podczas pracy w najwyższych
trybach  potrafi  się  nagrzać  Producent  daje  nam
możliwość  zablokowania  urządzenia.  Dwuklikiem
blokujemy  możliwość  przypadkowego  zapalenia.
Dodatkowo zawsze  przesuwam klips  mocujący  nad
przycisk i mam 100% pewności.

PODSUMOWANIE
Teraz już wiesz drogi Czytelniku skąd moje zachwyty
nad tym “maleństwem”?
Jeżeli dodamy do tego rozsądną cenę jak za tą jakość
to  otrzymamy  przyjemne  połączenie,  które  aż  się
prosi, żeby trafić do naszej kieszeni. Generalnie, jeżeli
chodzi  o oświetlenie w EDC to zdecydowanie moje
trafienie w 10-tkę.
                                                                                Foto: autor
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TESTY

TAK DLA ZASADY – GERBER PRINCIPLE
Autor.Marian RADAR Wyrzykowski GR SPSS MAZOVIA

Czy macie czasem takie  wrażenie,  że  spotykacie kogoś,  widzicie  jakiś  przedmiot  i  czujecie  od razu chemię,
czujecie jakbyście mogli z nim „konie kraść”?

Nóż GERBER PRINCIPLE pierwszy raz zobaczyłem na
Beskidzkim Kursie Przetrwania. Od razu spodobał mi
się.  Dzięki  uprzejmości  firmy  CRAG SPORT będącej
dystrybutorem  noży  i  narzędzi  firmy  GERBER
(gerbertools.pl),  miałem okazję  testować go.  Minął
rok, odkąd trafił w me ręce.

GERBER PRINCIPLE to  niewielki  nożyk,  promowany
jako  nóż  BUSHCRAFTOWY,  czyli  do  użycia  przez
pasjonatów  spędzania  wolnego  czasu  w  plenerze,
prawie w całej działalności biwakowo-turystycznej. 

Konstrukcja
Nóż  ma  głownię  typu  drop  point,  czyli  z  lekko
opadającym  grzbietem,  ze  szlifem  typu  SCANDI
(ground zero – czyli szlif jest jednocześnie krawędzią
tnącą).  Nóż  ma  tzw.  fulltang,  czyli  głownia  jest  z
pełnym  trzpieniem  rękojeści  (trzpień  odwzorowuje
pełny  obrys  rękojeści),  co  gwarantuje  bardzo
wytrzymałą  konstrukcję  noża.  Grzbiet  głowni  jest
“naostrzony”, co ułatwia krzesanie iskier z krzesiwa.
Ostrze  wykonane  jest  ze  stali  nierdzewnej  o  dużej
zawartości węgla 420HC. Okładziny noża wykonano z
tworzywa  sztucznego  pokrytego  gumą,
przytwierdzono je do tanga trzema tulejkami.
Pochwa  została  wykonana  z  tworzywa  sztucznego,
posiada blokadę głowni z wyraźnym kliknięciem przy
zatrzaskiwaniu się  na nożu,  na dole  pochwy został
wykonany otwór drenażowy, aby woda się w niej nie
gromadziła.  Producent  dostarcza  pochwę  z
dodatkowymi  elementami  umożliwiającymi
przypięcie  pochwy  do  taśm  MOLLE-PALS,  do  pasa

pionowo  i  poziomo,  oraz  tasiemką  z  rzepem  dla
pewniejszego trzymania noża.
Długość noża: 19.1cm
Długość głowni: 9.4cm
Grubość głowni: 3.2cm
Szlif ostrza: skandynawski
Stal: 420 High Carbon
Waga noża: 109g (z pochwą:153.1g)
Nó¿ wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych,  w
fabryce  GERBER  LEGENDARY  BLADE  w  Portland  w
stanie Oregon.

Rok, to już rok, ten rok bardzo szybko minął, a nóż
GERBER  PRINCIPLE  stał  się  stałym  towarzyszem
moich wypraw, warsztatów, szkoleń, kursów. Podczas
tego roku nóż był w użyciu prawie codziennie. Cięcie,
batonowanie,  struganie,  krojenie,  obieranie,
iskrzenie,  rzeźbienie,  przecinanie,  skrobanie,
podważanie,  rozłupywanie,  rąbanie,  wiercenie,  to
jego chleb powszedni.
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Testy
Nóż  PRINCIPLE  ma  skandynawski  szlif  ostrza,  co
sprawia,  że powinien świetnie pracować w drewnie.
Struganie i rzeźbienie nie powinno sprawiać żadnych
trudności i tak jest w rzeczywistości. Mam dwa testy,
którym poddaje każdy swój leśny nóż:
Batonowanie -  przerąbywanie  polanek  za  pomocą
noża i  pobijaka.  Ten  test  ma za  zadanie  sprawdzić
wytrzymałość  konstrukcji  na  duże  obciążenia
mechaniczne.  GERBER  PRINCIPLE  pomimo  krótkiej
głowni i niskiej masie, bardzo dobrze sobie radził z
kawałkami drewna o szerokości ok 7-9 cm. Zdażało
mi się nawet, rąbać szersze drwa, aby dostać się do
suchego wnętrza.

Rzeźbienie – to  precyzyjne  struganie,  ja  wykonuję
łyżkę.  Wystruganie  łyżki,  wbrew  pozorom  nie  jest
takie  łatwe  i  wymaga  precyzji  oraz  cierpliwości.
Długość ostrza i masa noża GERBER PRINCIPLE stała
się atutem przy takiej pracy. Łatwiej  jest operować
lekkim i krótkim nożem, bo nie męczymy się aż tak i
jest  to  bardziej  bezpieczne  dla  nas.  Nożem  tym
wykonałem już tyle łyżek, że trudno je policzyć.

Oprócz  batonowania  i  rzeźbienia,  do  testów mogę
zaliczyć TRY STICK. Na każdych warsztatach i kursach
z leśnego rękodzieła wykonujemy tzw. TRY STICK – kij
prawdy,  na  którym  można  przetestować  swoje

umiejętności pracy w drewnie i jakość noża. GERBER
PRINCIPLE świetnie sprawdza się i w tym zadaniu. O
TRY  STICKU  napiszemy  w  jednym  z  kolejnych
numerów BS.
Użytkowanie
Jako nóż terenowy, ma robić robotę w terenie. Na
biwaku,  podczas  pieszej  wędrówki  najczęściej
przygotowujemy  jakiś  posiłek,  jakieś  drobne  prace
obozowe, ognisko.
Przyrządzanie  posiłków  to  najczęściej  krojenie
pieczywa, wędlin, serów, smarowanie kromki chleba
różnymi smarowidłami. Gdy chcemy coś upichcić w
kociołku,  to  dochodzi  do  tego  obieranie  warzyw  i
krojenie  ich.  PRINCIPLE  dobrze  sprawuje  się  jako
nó¿  kuchenny,  jedyny  problem  pojawia  się,  gdy
chcemy  grubo  pokroić  twarde  owoce  i  warzywa.
Jabłka, ziemniaki, marchewkę, bardziej łupie niż kroi.
Odpowiada  za  to  szlif  SCANDI,  który  przypomina
ostrze  siekiery.  Nie  jest  to  duży  mankament  dla
mnie, czy ja ładnie przetnę jabłko czy ziemniaka, to
nie  ma  aż  takiego  znaczenia,  szczególnie,  że  w
kociołku i tak tego nie widać.

Prace  obozowe  to  głównie  przecinanie  linek,
robienie  śledzi  i  szpilek  do  tarpa  lub  namiotu,
rusztów  i  trójnogów  nad  palenisko  a  nawet
przygotowanie zwykłego patyka na kiełbaskę. Odkąd
użytkuję  ten  nóż,  nie  miałem  żadnych  z  nim
problemów, świetnie sprawuje się w takich pracach.
Ognisko,  przygotowanie  ogniska  to  głównie
batonowanie  polanek  na  mniejsze  kawałki,
okorowywanie,  struganie  drzazg  i  pierzastych
patyków.  Ten  nóż,  w  takich  pracach,  czuje  się  jak
„ryba w wodzie”, został do nich stworzony. 
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Grzbiet  głowni  został  tak  wyszlifowany,  że  ułatwia
krzesanie  iskier  z  krzesiwa,  to  bardzo  duże
udogodnienie.  Ożywałem  tej  części  noża  jako
iskrownika  na  wiele  sposobów  i  świetnie  się
sprawdza w tej roli.

Oprócz mnie,  używali  go  kursanci  i  warsztatowicze
oraz dzieci. Wielu z nich wyrażało pozytywne opinie
o tym nożu.

Do  użytkowania  zalicza  się  też  bezpieczne
przenoszenie noża. Zapewnia to pochwa oraz system
montażu. Czy to będzie klips, elastyczna szlufka czy
skomplikowany  system,  ma  to  robić  w  sposób
bezpieczny.  Pierwsze  co  zauważyłem  po  wyjęciu  z
pudełka, że zatrzask noża działa bardzo słabo i nóż
można  wytrząsnąć  z  pochwy,  zaradziłem  temu  w
prosty sposób. Włożyłem do kubka pochwę i zalałem
wrzątkiem.  Po  kilkudziesięciu  sekundach  wyjąłem
pochwę  i  delikatnie  wcisnąłem  zatrzask  noża  do
wnętrza pochwy na głębokość ok 1-2 mm, następnie
przytrzymałem  i  przytrzymując  włożyłem  w  zimną
wodę. Zatrzask zaczął działaś bardzo pewnie i nóż mi
nie wypadł ani razu więcej. Przy chowaniu noża do
pochwy, słychać bardzo wyraźne kliknięcie. Wyjęcie
noża  ułatwia  występ  pod  kciuk  umieszczony  na
bocznej ściance pochwy.
Mam przyzwyczajenie,  że nóż noszę na szyi. Jest to
dla  mnie  najwygodniejszy  sposób.  Niestety
konstruktor  nie  przewidział  takiej  formy
przenoszenia noża.  Ale  bez problemu udało mi  się
zamontować linkę na pochwie w taki sposób, abym
bezpiecznie  mógł  nosić  nóż  na  szyi.  Innej  metody
przenoszenia  noża  nie  próbowałem.  Nóż  jest  tak
niewielki i na tyle lekki, że nie czuję go, gdy mam go
na szyi.

Ostrość,  nie  wiem  co  mam  napisać...  ani  razu  go
jeszcze nie ostrzyłem, ani razu nie podostrzałem. Na
początku golił włosy na przedramieniu (test ostrości),
ale  po  tym  roku  już  stracił  fabryczną  ostrość  i
powiedziałbym,  że  ma  teraz  ostrość  roboczą,
wystarczającą do moich potrzeb.
Rękojeść noża została tak wyprofilowana, że mogą go
chwycić  na kilka sposobów i  czuję,  że trzymam go
pewnie.  Mam  poczucie,  że  rękojeść  lekko  się
przykleja  do  mojej  dłoni  i  tworzymy  jedność  z
nożem, stajemy się jednym narzędziem.

Dziś, nie wyobrażam sobie, aby nie wyjść z domu bez
tego noża. Bardzo lubię nim pracować, nie zawiódł
mnie, a do tego bardzo mi się podoba jego wygląd,
mimo wszystko jest  to bardzo pożądana cecha,  bo
lubię  otaczać  się  przedmiotami  które  podobają  mi
się.  Na  produkty  firmy  GERBER  jest  udzielona  25
letnia  gwarancja.  Kilku  moich  znajomych
instruktorów survivalu ma już ten nó¿ i chwalą sobie
pracę  nim.  Cóż  mogę  napisać  więcej.  GERBER
PRINCIPLE  to  taki  mały,  wytrzymały,  kompaktowy
wół roboczy do lasu, mogę nim zrobić 95% rzeczy w
lesie,  a  te  5%  to  robię  piłą...  Jeśli  poszukujesz
narzędzia do lasu, to myślę, że warto rozważyć kupno
noża GERBER PRINCIPLE.

Bardzo  dziękuję  firmie  CRAG  SPORT (cragsport.pl)
dystrybutorowi  narzędzi  firmy  GERBER  GEAR
(gerbertools.pl) za wsparcie i pomoc w napisaniu tej
recenzji.  W  poprzednim  numerze  BS  można
przeczytać recenzję noża GERBER SPINE.          Foto.autor
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