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Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Sprawozdanie obejmuje okres od momentu założenia Stowarzyszenia
do dnia pierwszego, statutowego Zjazdu Walnego.

Powstanie SPSS i zarządzanie
Zjazd założycielski odbył się 18 grudnia 2010 roku w Ustroniu-Grotnikach
koło Zgierza. Dalszymi działaniami prowadzącymi do formalnego zaistnienia
Stowarzyszenia zajęły się osoby wybrane do zarządu. Ich działania
skoncentrowały się więc na przygotowaniu wszelkich papierów rejestracyjnych
i złożeniu ich w sądzie rejonowym. Następnie każdy z członku zarządu musiał
pojawić się w sądzie, aby w obecności urzędnika złożyć swój podpis na
dokumentach, co oznaczało dla nich przyjazd z innych miast.
Postanowienie o rejestracji zostało wydane 27 maja 2011 przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Opracowane i zatwierdzone na zjeździe założycielskim logo Stowarzyszenia
doczekało się wykonania w postaci haftu-naszywki na odzież.
W lutym 2011 roku zakupiono domenę u internetowego dostawcy Home.pl –
surwiwal.edu.pl.
Od tego momentu rozpoczęto tworzenie pod tym adresem portalu oraz forum
stowarzyszeniowego. Wymagało to poznania internetowych narzędzi do tworzenia
stron i forów, wybrania tego najodpowiedniejszego oraz poznania jego funkcji
i działania. Ogłoszenie o rejestracji Stowarzyszenia pojawiło się na już
funkcjonującym portalu. Na dotychczas używanym zamkniętym forum
GoldenLine – przejściowo prowadzono tu dyskusje związane z podstawowymi
zadaniami organizacyjnymi – ogłoszono linki do portalu oraz do forum.
Kolejnymi działaniami były: złożenie wniosku o przyznanie REGON
oraz otwarcie bezpłatnego konta bankowego w PKO BP SA.
Dla stworzenia lepszych warunków rozruchu Stowarzyszenia zarząd postanowił
na początku 2011 roku zaprosić do członkostwa kilka osób znanych osobiście jako
doświadczone survivalowo oraz orientujące się w działaniach organizacyjnych
i prawnych. Kilka z nich powołano na doradców dla zarządu.
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Pierwsze posiedzenie zarządu odbyło się w 18 sierpnia 2012. Zdecydowano
wówczas dokonać kilku niezbędnych poprawek w statucie.
15 października 2011 roku zwołany został Nadzwyczajny Walny Zjazd.
Związany był on z koniecznymi zmianami statutowymi dotyczącymi określenia
charakterystyki członka rzeczywistego i członka sympatyka oraz kilku
drobniejszych zmian w tym obszarze – zatwierdzono reguły polityki
członkowskiej. Określono wysokość składek członkowskich i ustalono, że będą
one obowiązywały od 2012 roku, uznając tym samym, że rok 2011 będzie rokiem
bezskładkowym.
Zarząd sukcesywnie dokonywał przyjęć członków-sympatyków. Od grudnia
2011 nie wpłynęły żadne rekomendacje dla członków zwyczajnych
(rzeczywistych). W końcu roku 2011 Stowarzyszenie miało ok. 50 członków.
Od momentu rejestracji SPSS odbyło się 8 oficjalnych zebrań Zarządu
(oraz kilkanaście okazjonalnych) oraz 1 Nadzwyczajny Walny Zjazd.
Na dzień 20 kwietnia, a więc w przeddzień sprawozdawczego Walnego Zjazdu,
Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu liczy 90 członków.
Składki opłaciły 54 osoby.
Ankiety dosłało 22 członków.

Działania statutowe SPSS
Poniżej przedstawione są te działania członków SPSS, które były zgłoszone
przed ich organizacją jako dzieło służące SPSS lub ich opis został przekazany
Stowarzyszeniu jako forma służąca gromadzenia wspólnego dorobku.

W roku 2011
28-29 stycznia 2011, Laliki koło Zwardonia – Stanisław Kędzia zorganizował
„Styczniowy biwak minimalistyczny”.
17-19 marca 2011 – udział aktywny (referaty) Stanisława Kędzi i KJ
Kwiatkowskiego w Warsztatach lawinowo-śniegowych organizowanych przez
PAN, GOPR i IMGW w „Murowańcu” na Hali Gąsienicowej.
I Szkolenie wewnętrzne SPSS poświęcone rozpalaniu ognia i budowaniu
schronień przygotowali: Stanisław Kędzia, Andrzej Podgóreczny
i KJ Kwiatkowski w Ustroniu-Grotnikach pod Łodzią 9-10 kwietnia 2011.
„Człowiek a przyroda” – spotkanie w auli Wyższej Szkole Agrobiznesu
w Łomży 26 maja 2011 przygotował Mirosław Walczyk; prowadził
KJ Kwiatkowski.
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Kurs instruktorów survivalu Polskiej Akademii Sportu (28-29 maja teoria
na AWF Warszawa; 3-8 czerwca 2011 w Komaszycach) – instruktorami byli
członkowie naszego Stowarzyszenia: Przemysław Płoskonka, KJ Kwiatkowski,
Stanisław Kędzia, Andrzej Podgóreczny, Bogdan Jaśkiewicz i Mirosław Walczyk.
II szkolenie wewnętrzne SPSS poświęcone uzdatnianiu wody przygotował
Jarosław Wrosz w Rumii i w okolicach Rezerwatu Beka 8-10 lipca 2011;
współprowadzący: Jacek Drabarczyk i Bogdan Jaśkiewicz.
Wyprawa 4x4 „Romania Trek” 18-25 września 2011 zorganizowali:
Przemysław Płoskonka, KJ Kwiatkowski przy pomocy Marcina Kęsickiego
i Martyny Majdy.
III szkolenie wewnętrzne z terenoznawstwa przygotował 8-10 października
2011 Bogdan Jaśkiewicz wraz z Jackiem Drabarczykiem; wspomagał Jakub
Dorosz, Nowe Kawkowo k. Olsztyna.
14-15 października 2011 w Teresinie pod Warszawą została zorganizowana
przez Fundację Nasza Ziemia, Firmę Żywiec Zdrój S.A., Katedrę Animacji
Kultury i Pracy Socjalno-Wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Pracownię Nauki i Przygody – konferencja „Pedagogika
przygody”. Czynny udział (referaty) wzięli Przemysław Płoskonka
i KJ Kwiatkowski (w przygotowaniu publikacje).
Przemysław Płoskonka rozpoczął pracę badawczą na potrzeby doktoratu
nt. „Społeczne uwarunkowania survivalu jako aktywności turystycznorekreacyjnej” pisany na AWF – przewód wszczęty wrzesień 2011.
31 sierpnia – 3 września oraz 22 października 2011 – impreza dla
Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji Ad Rem – odbyła się w Spale
w postaci dwóch wyjazdów (czterodniowy i jednodniowy) w ramach pracy
z młodzieżą trudną z placówki wychowawczej. Prowadzący: KJ Kwiatkowski,
Kamil Grzelka, Klaudia Jadwiszczyk, Marcin Kęsicki.
IV szkolenie wewnętrzne: warsztaty traperskie pod Kamieniem Pomorskim,
prowadzący Aleksander Kasechube; uczestnicy aktywni: Jarosław Wrosz, Andrzej
Podgóreczny, Stanisław Kędzia – 21-22 października 2011.
Koło schroniska w Starych Wierchach w Gorcach, 4-5 listopada, 10-12
listopada i 17-19 listopada 2011, impreza „Wielka Wyprawa” o charakterze
survivalowym dla dzieci zagrożonych demoralizacją – KJ Kwiatkowski, Kamil
Grzelka, Klaudia Jadwiszczyk, Adam Jagiełło – łącznie 3 trzydniowe wyjazdy
z poprzedzającym je jednodniowym rekonesansem pedagogicznym (szkoły
z Wieliczki, Miechowa, Olkusza). Główny organizator: Fundacja Homo Homini
im. K. de Foucauld.
3 grudnia 2011 – impreza survivalowa w Spale dla działu marketingu Hotelu
Mościcki. Organizatorzy: Kamil Grzelka, Andrzej Podgóreczny i KJ Kwiatkowski.
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W nowym roku – 2012
Pod patronatem SPSS Bogdan Jaśkiewicz wydał swoją książkę „Zielona
kuchnia” o dzikich roślinach jadalnych.
11-15 stycznia 2012 Challenge Mazury – Wyzwanie Zima. Organizator: Łukasz
Tulej.
4-5 lutego 2012, Laliki k. Zwardonia – Stanisław Kędzia zorganizował
„Zimowy biwak eksperymentalny”.
24-26 lutego 2012 Nadleśnictwo Zawadzkie (Puszcza Śląska) – Konwent
Survival Winter Canoe 2012 prowadzony przez Jacka Straszaka, Darka Hajduka +
Andrzej Podgóreczny. Główne atrakcje: spływ kajakowy rzeką Małą Panwią,
wykład o hipotermii, konkurs strzelecki, trekking po puszczy
W lutym 2012 odbyło się spotkanie z chorągwią łódzką ZHP nt. współpracy
z ZHP oraz rozpoczęcie rozmów dot. przeprowadzenia szkolenia metodycznego
dla instruktorów SPSS – KJ Kwiatkowski.
Spotkanie z II Łódzką Drużyną Harcerską – 21 lutego 2012, nawiązanie stałej
współpracy (KJ Kwiatkowski).
Spotkanie 22 lutego 2012 (w dwóch grupach) z uczniami gimnazjum nr 15
w Łodzi przedstawiające „survival zrównoważony” (KJ Kwiatkowski).
6 marca 2012 rozpoczęła się działalność koło survivalowe przy gimnazjum
nr 15 w Łodzi (inauguracja – KJ Kwiatkowski; spotkania raz w tygodniu oraz
okolicznościowe wypady).
7-11 marca 2012 roku odbyły się w Beskidzie Żywieckim koło Zwardonia
firmowane przez SPSS Warsztaty Zimowego Przetrwania. Głównym
organizatorem był Stanisław Kędzia, którego wspomagał Andrzej Podgóreczny.
Stwierdzono obecność dziennikarza radiowej Trójki, Pawła Drozda, który
w efekcie stał się naszym członkiem.
Imprezę PUR (Podnoszenie Umiejętności Reagowania) w Rogalinie 23-24
marca 2012 – budowanie zespołu w sytuacjach krytycznych, podnoszenie poziomu
uważności i samoświadomości uczestników, testy aktualizujące samoopis
(obowiązywała zasada „bez rywalizacji”), prowadzili Jacek Drabarczyk i Tomasz
Witczak (jednym z uczestników była osoba niepełnosprawna).
30 marca 2012 wykład otwarty dotyczący survivalu i resocjalizacji
na Uniwersytecie Łódzkim – KJ Kwiatkowski.
4 kwietnia 2012 wykład otwarty dotyczący survivalu i resocjalizacji
KJ Kwiatkowskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu –
uczestnictwo aktywne: Andrzej Podgóreczny.
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Spływ rzeką Głuszynką 7 kwietnia 2012 – Jacek Drabarczyk i Tomasz
Witczak: (inwentaryzacja rzeki) testowanie możliwości spływu dla człowieka
po amputacji nogi w obrębie uda (najpierw ćwiczenia „na sucho”; spływ ukazał,
że jest on w stanie – sam lub z kimś, na stabilnym kajaku, w towarzystwie
drugiego kajaka – przebyć uciążliwą rzekę wraz z przenoszeniem kajaka).
Od początku działalności SPSS było kilka prób nawiązania współpracy
z przedstawicielami wojska polskiego odnośnie szkoleń oraz eksperymentów
mających polegać na badawczym opisie zachowań w sytuacji trudnej. Inicjatorem
był Aleksander Kasechube, doradca do spraw kontaktu z siłami zbrojnymi i strażą
graniczną.

Zaawansowane przygotowania
Przygotowywany jest nocny marsz z przygodami dla drużyny harcerskiej oraz
koła survivalowego z Łodzi – termin 27 kwietnia (współtwórcy: KJ Kwiatkowski,
Kamil Grzelka, Adam Jagiełło, Jacek Pomarański). Oznacza to inaugurację
działania SPSS-owej Grupy Centrum z przewidzianym udziałem Tomasza
Grzywaczewskiego.
Trwają przygotowania do imprezy majowej pilotowanej przez Bogdana
Jaśkiewicza – pomysłodawcę. W maju na terenie całej Polski mają się odbyć
zajęcia podstawowego survivalu organizowane przez/oraz dla różnych grup.
Organizatorami są członkowie SPSS. Start imprez – dowolny weekend maja.
Działania „Spadaj na drzewo” polegają na ukazaniu życia na wysokości,
w „wiosce nadrzewnej”. Organizatorami są Łukasz Tulej i Kamil Grzelka
(współpraca – KJ Kwiatkowski) – czas imprezy 18-20 maja w UstroniuGrotnikach koło Zgierza.
Wiosenna impreza dla Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji Ad Rem
(termin do określenia).
Już planowana jest konferencja naukowa poświęcona survivalowi. Ma się ona
odbyć w 2013 roku w Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej.

Dodatkowe informacje
Działka leśna w Ustroniu-Grotnikach koło Zgierza, leżąca w centrum Polski
i dająca poczucie relaksu, ale także jej otoczenie – lasy pozwalające na
zorganizowanie niewielkiej imprezy szkoleniowej przy zgodzie nadleśnictwa –
stały się ważnym, stowarzyszeniowym punktem na mapie…
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