
SURWIWALIA 2016 – trzecia edycja
10-12 czerwca 2016 roku w miejscowości Biedrusko, woj.

wielkopolskie.

OGÓLNY  OPIS:

Było to ogólnopolskie spotkanie miłośników, instruktorów i specjalistów z zakresu
survivalu  z  całej  Polski,  jak  również  okazja  do  wypromowania  survivalu  jako
atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców naszego kraju. 

Działania kierowane były zarówno do profesjonalistów, jak i do wszystkich, którzy
zainteresują się survivalem.

Celem  SURWIWALIÓW  było  umożliwienie  osobom  zainteresowanym  wymiany
doświadczeń  oraz  zdobycia  wiedzy  survivalowej,  ale  też  nawiązania  nowych
znajomości dla dalszej współpracy. 

Piątek miał pierwotnie rozpocząć się od Młodzieżowych Manewrów Terenowych,
ale  z  powodu  cofnięcia  zgody  przez  Komendanta  CSW  Ląd  (powodem  były
Międzynarodowe Manewry Wojskowe ANAKONDA), zostały zorganizowane zajęcia
edukacyjne w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku. 

Sobota i niedziela to był czas na doskonalenie umiejętności dla osób zajmujących
się survivalem oraz na naukę dla tych, którzy dopiero chcieli poznać czym jest
survival. 

Był  to  również  pierwszy,  ważny  sprawdzian  dla  bezpośredniego  Organizatora,
Koordynatora  Grupy  Regionalnej  SPSS  –  WIELKOPOLSKA,  w  zakresie  zdolności
organizacyjnych i sprawności logistycznej.

RZEBIEG:

Czwartek 09. 06. 2016 r.:

Zespół przygotowawczy Grupy Regionalnej  SPSS – WIELKOPOLSKA rozwiesił  od
godz. 17.00 kierunkowskazy na trasie:

- Złotniki – GSD,

- Złotkowo – GSD,

- Biedrusko – GSD. 

Pierwsza grupa uczestników SURWIWALIÓW 2016 przyjechała o godz. 19.00 na
teren parkingu Ośrodka Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku. 



Piątek 10. 06. 2016 r.:

O godz. 10.00 rozpoczęły się zajęcia edukacyjne w „Łysym Młynie” udział wzięły
osoby,  które  przyjechały  w  dniu  wczorajszym  oraz  osoby,  które  dojechały  w
godzinach rannych. W sumie w zajęciach brało udział ok. 20 osób. Zajęcia były
prowadzone  do  godz.  13.30  przez  edukatora  leśnego  –  Karolinę  Pranga.  Po
zajęciach  w  „Łysym  Młynie”  uczestnicy  po  przegrupowaniu  w  kolumnę
samochodów  przemieścili  się  do  rezerwatu  przyrodniczo-astronomicznego
Meteoryt  Morasko.  Po  przejściu/zwiedzeniu  rezerwatu  uczestnicy  w  kolumnie
samochodów udali się w miejsce  odbywania się tegorocznej edycji Surwiwaliów
(miejsce to zostało na wniosek MON zmienione krótko przed terminem na skutek
odbywających  się  w  pobliżu  Międzynarodowych  Manewrów  Wojskowych
ANAKONDA).  Zgoda na wjazd na teren poligonu wojskowego obowiązywała od
tego dnia,  od godz.  15.00.  Do godz.  16.15 uczestnicy zdążyli  sprawnie rozbić
namioty na wyznaczonym wspólnym terenie oraz rozlokować się w okolicznym
terenie leśnym. W tym czasie nastąpiło lądowanie śmigłowca wojskowego Mi-2,
który brał udział w szkoleniu żołnierzy/kursantów SERE. O godz. 16.30 rozpoczęły
się  pierwsze  warsztaty  prowadzone przez  Grupy Regionalne SPSS.  Pierwszymi
warsztatowcami  byli  członkowie  Grupy  Regionalnej  SPSS  –  JURAJSKIEJ,  którzy
prowadzili zajęcia z ASG. Sergiusz Borecki z Grupy Regionalnej SPSS – MAZOVIA
poprowadził  warsztat  botaniki  użytkowej.  Trzecim  warsztatowcem  był  Michał
Kowalczyk,  reprezentujący  Grupę  Regionalną  SPSS  –  WSCHÓD,  poprowadził
warsztaty pracy z łukiem bloczkowym. 

Sobota 11. 06. 2016 r.: 

Zgodnie  z  planem  warsztaty  o  godz.  10.00  rozpoczęły  się  z  łucznictwa
tradycyjnego prowadzący Bartosz Cichoń, warsztaty z garncarstwa prowadzący
Marcin  Mizerski,  warsztaty  z  plecionkarstwa  prowadzące:  Izabela  Jasewicz  i
Ewelina  Ślusarczyk.  Warsztaty  z  psychologii-I  prowadziła  Marzena  Kościelniak,
które rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem z powodu zawodów kolarskich dla
osób niewidomych, co uniemożliwiło dojazd na czas. 

Na obiad dowieziono grochówkę (wg opinii uczestników możemy spokojnie ocenić
ją na 5+), jednak II danie: gulasz, kasza i buraczki, były wydane dopiero w czasie
kolacji.  Przyczyną  była  brawurowa  jazda  kierowcy  przewożącego  posiłek  po
drodze poligonowej. Termos, który był źle zabezpieczony, przewrócił się. Skutkiem
tego cała zawartość termosu, w którym był gulasz, wylała się. Kierowca zmuszony
był pojechać po nowe porcje.

Po obiedzie rozpoczęła się druga część warsztatów, która trwała do kolacji. Była
to kontynuacja warsztatów z łucznictwa, plecionkarstwa i garncarstwa. Nowymi
warsztatowcami byli  Paweł  Frankowski  i  Witold Rajchert,  którzy o godz.  16.00
poprowadzili  warsztaty  „Sztuczki  Survivalowe”.  Po  kolacji  Państwo  Nowakowie
zaprezentowali swoje umiejętności przy wykonaniu noszy z jednego kawałka liny. 

W  porze  wieczornej  został  przeprowadzony  przez  Prezesa  SPSS  konkurs  w
rozpoznawaniu głosów ptaków – zwycięzcą została Monika Hajduk zdobywając 12
z 24 punktów. Niektórzy zwiedzili  bunkier nazwany przez środowisko wojskowe
„Tora Bora”.

W czasie wolnym od warsztatów można było pomalować sprejem na koszulkach (i
nie  tylko)  logo SURWIWALIA 2016.  Ponadto  w czasie  trwania  warsztatów były



prowadzone zajęcia dla dzieci, które były prowadzone przez Agnieszkę Banaszak.
Na  tych  zajęciach  dzieciaki  stworzyły  między  innymi  makietę  Małej  Ojczyzny,
używając  nie  tylko  papieru,  kredek  i  farb,  ale  i  specjalnych  chrupek
konstrukcyjnych – Play Mais'ów, i nazwały ją Województwem Leśnych Duszków.
Wykonały  też  latawce,  które  jednak  miały  problemy  z  unoszeniem  się  przy
bezwietrznej  pogodzie.  Była  też  zabawa  ze  specjalnymi  balonami,  z  których
powstawały różne zwierzaki. 

Tego  dnia  uczestnikami  zajęć  na  SURWIWALIACH  było  10  podopiecznych
Stowarzyszenia  Pedagogów  Społecznych  RIPOSTA  (pod  opieką  dwóch
wychowawców), z którym to stowarzyszeniem SPSS ma podpisane porozumienie
o współpracy. Młodzież brała udział w warsztatach z plecionkarstwa i łucznictwa. 

Niedziela 12. 06. 2016 r.:

Zgodnie z porządkiem dnia o godz. 10.00 II  warsztaty z psychologii  prowadził
Krzysztof  Wadelski.  Niemal  w  tym  samym  czasie  gość  specjalny  Daniel
Małajowicz  zaproponował  niezwykłą  prelekcję  pt.  „Survival  w  praktyce”,  co
wiązało  się  z  jego  podróżami…  jachtostopem.  O  godz.  13.00  został
przeprowadzony konkurs fotograficzny przez Andrzeja Buszę.

O godz. 14.00 nastąpiło uroczyste zamknięcie trzeciej edycji SURWIWALIA 2016.
Podczas,  której  został  przeprowadzony  mini-konkurs  wiedzy  survivalowej  w
wędkarstwie oraz wręczone nagrody za zdobycie I-szych miejsc w konkursach:

- fotograficznym – Michał Miernik

- wędkarskim – Eryk Usar 

- wędkarskim – Daniel Małajowicz

- ornitologicznym – Monika Hajduk

PODSUMOWANIE:

Tegoroczne SURWIWALIA odbyły się na terenie Pasa Ćwiczeń Taktycznych w części
poligonu  wojskowego  w  Biedrusku.  Uczestnicy  imprezy  mieli  do  dyspozycji
pomieszczenie  kuchenne  z  dostępem  do  wrzątku  i  lodówki,  pomieszczenia
sanitarne z toaletami oraz salę konferencyjną. 

Całkowity  zakaz  palenia  ognia  na  terenie  poligonu  nie  pozwolił  na
przeprowadzenie zaplanowanych zajęć, które wymagały ogniska.

SURWIWALIA 2016 były też zwieńczeniem całorocznych przygotowań w zakresie
pozyskiwania sprzętu oraz wykorzystania porozumień podpisanych przez Grupę
Regionalną SPSS – WIELKOPOLSKA. 

W  SURWIWALIACH  wzięło  udział  85  osób.  Wystąpiło  12  warsztatowców.  7
wolontariuszy tworzyło tzw. zabezpieczenie techniczne.

Efektem spotkania na SURWIWALIACH było:

- przyjęcie 6/8 nowych członków SPSS,



-  spotkanie  się,  rozpoznanie  i  wstępne  zorganizowanie  się  2  nowych  grup
regionalnych  –  członkowie  z  Krakowa  i  Tomaszowa  Mazowieckiego  wraz  z
okolicami,

- nawiązanie nowych kontaktów z osobami oferującymi w przyszłości prowadzenie
różnego typu warsztatów

- wzrost zainteresowania survivalem ze strony młodzieży

PODZIĘKOWANIA:

1.  Centrum  Szkolenia  Wojsk  Lądowych  w  Poznaniu  za  wyrażenie  zgody  na
przeprowadzenie w wyznaczonym terminie III Edycji Surwiwaliów.

2.  Wojskowemu  Zarządowi  Infrastruktury  w  Poznaniu  za  udostępnienie  części
poligonu oraz pomieszczeń.

3.  Nadleśnictwu  Łapuchówko  za  zgodę  na  korzystanie  z  terenu  leśnego  na
poligonie należącym do Lasów Państwowych.

4.  Ośrodkowi  Edukacji  Leśnej  „Łysy  Młyn”  za  przeprowadzenie  zajęć
edukacyjnych. 

 



WNIOSKI I UWAGI NA PRZYSZŁOŚĆ

W trakcie trwania SURWIWALIÓW Zarząd SPSS skoncentrował się na elementach
organizacyjnych imerytorycznych,  jako że była to pierwsza tego typu impreza
organizowana  przez  Stowarzyszenie  bez  wsparcia  partnera  technicznego  oraz
sponsorów (jak było dotychczas). Obserwacje pozwolą zmodyfikować te działania,
które w ocenie Zarządu nie były dopracowane, co zapewne wpłynie pozytywnie
na kolejne edycje.  Należy zaznaczyć,  że  owe niedopracowania  nie  wynikały  z
powodu złej pracy bezpośredniego Organizatora, czyli Grupy Regionalnej SPSS –
WIELKOPOLSKA, ale były wynikiem niepełnego doświadczenia w organizowaniu
tego  typu  imprez  oraz  szczególnych  uwarunkowań  iwymagań  na  terenie
należącym do MON-u.

Elementy wymagające specjalnego opracowania:

- wzmocnienie kontaktu z mediami,

- wzmocnienie kontaktu z miejscowymi władzami, współpraca,

- dopracowanie informowania w Internecie,

- pozyskiwanie sponsorów,

- zmiana procedur zamówień materiałów, gadżetów,

- dopracowanie kwestii wolontariatu,

- wypracowanie roli osoby prowadzącej/wodzireja imprezy,

- zapoznać uczestników z wszystkimi propozycjami SURWIWALIÓW oraz z góry 
przestawić wszystkich prowadzących,

- zadbanie o takie ułożenie warsztatów, prelekcji i podobnych zajęć, aby każdy 
uczestnik SURWIWALIÓW mógł skorzystać ze wszystkiego, co było oferowane,

- trzymać się przedstawionej reguły, że aktywność własna wszystkich uczestników
jest gwarantem „prawdziwego dziania się”; ułatwiać funkcjonowanie reguły

Mamy  nadzieję,  iż  SURWIWALIA  zapoczątkują  serię  warsztatów  i  szkoleń  przy
współpracy z lokalnymi środowiskami czy instytucjami. 


