
                                                                                                   Warszawa, dnia 10.10.2013r. 
 
 

SPRAWOZDANIE 
 

Z OBRAD JESIENNEJ  SESJI PLENARNEJ „INICJATYWY GAMING II”   
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Temat  -  Jesienna Sesja Plenarna INICJATYWY GAMING 

2. Miejsce – Praga, Republika Czech -  Hotel wojskowy „POD JULISKU” 

3. Okres pobytu                            -  26 do 29 wrzesień 2013 roku 

4. Nazwa instytucji wysyłającej     -  Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i   

                                                                Weteranów Sił Zbrojnych RP 

5. Nazwa instytucji koordynującej  - Departament Wychowania i Promocji  

                                                                Obronności   Ministerstwa Obrony Narodowej  

6. Skład delegacji:         kmdr (r)   Zygfryd NACZK    -   przewodniczący 

                                        ppor. (r) MD  Maria HOŁDROWICZ   - członek 

                                         

 

 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 
         Kolejna  jesienna Sesja Plenarna „INICJATYWY GAMING II” odbyła się w dniach 26 – 29 

września 2013 roku w Pradze (Republika Czech), w której uczestniczyło 27 oficerów rezerwy z 8 

państw członkowskich. 

 

DZIEŃ PIERWSZY  

    Pierwszy dzień sesji GI rozpoczął się od ogólnej i logistycznej informacji w sali konferencyjnej 

hotelu dotyczącej programu. Po informacji w hotelu odbyła się konferencja prasowa w której wzięli 

udział dziennikarze prasy, radia i telewizji. Najczęściej zadawanymi pytaniami przez dziennikarzy 

uczestnikom sesji były pytania dotyczące struktur organizacyjnych rezerwistów w krajach 

będących członkami Gaming Initiative.  

 Poczym nastąpiła oficjalna uroczystość otwarcia Jesiennej Sesji GI z udziałem 

zaproszonych gości z Ministerstwa Obrony Narodowej, władz miasta Pragi, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i  Głównej Prezydencji Policji Republiki Czeskiej. Uroczystego otwarcia  dokonała 

Prezydent Gaming Initiative ppłk (r) Haidi Kornek – Szwajcaria. 

 Pierwszą prezentację, której temat brzmiał „Bezpieczeństwo w Republice Czeskiej” 

przedstawił Prezydent czeskiej policji płk ing. Phd Martin ČERVIČEK. 

W wystąpieniu swoim przedstawił trudną drogę transformacji czeskiej policji od przejścia z 

systemu komunistycznego i podziału Czechosłowacji na dwa niezależne państwa, Republikę 



Czeską i Słowację, aż do stania się członkiem Unii Europejskiej i NATO. W drugiej dekadzie 

dwudziestego pierwszego wieku, Policja Republiki Czeskiej weszła w kulminacyjną fazę 

legislacyjną, organizacyjną i technologiczną  transformacji, odnośnie nowoczesnych sił 

bezpieczeństwa służących społeczeństwu. 

 Prezydencja policji stawia sobie aktualne zadania: 

- bardziej efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami policji a władzami lokalnymi; 

- łączność międzypokoleniowa poprzez wzmocnienie współpracy jednostek policji ze  

  Stowarzyszeniami byłych policjantów i rezerwistów Armii Czeskiej; 

- poprawa jakości systemu edukacji w policji; 

- wprowadzenie nowoczesnego systemu informacji i komunikacji; 

- odnowienie floty pojazdów policyjnych; 

- bardziej racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich w różnych modernizacyjnych  

  projektach; 

- zacieśnienie współpracy międzynarodowej po wejściu do strefy Schengen (podał  

  przykład doskonałej współpracy z polską policją przy zwalczaniu przestępczości  

  zorganizowanej – kilkunastu polskich policjantów zostało uhonorowanych wysokimi   

  czeskimi odznaczeniami). 

W końcowych słowach swego wystąpienia powiedział, że mottem Policji Republiki Czeskiej jest 

Pomagać i Chronić, pomagając ludziom i zabezpieczając ich przed tymi, którzy próbują złamać 

prawo.  

 

 Kolejna prezentacja „20 lat Sił Zbrojnych Republiki Czech” została przedstawiona przez 

generała armii inż. Jiri Sedivy. Armia Republiki Czeskiej po roku 1990 stanęła w obliczu 

niezwykle trudnych zadań związanych nie tylko ze zmianą ustroju ale z podziałem dawnej 

Czechosłowacji na dwa niezależne państwa, Republikę Czeską i Słowację. Podzielenie to 

wymagało gigantycznego zaangażowania nie tylko wojska, ale wielu instytucji w podział 

sił i środków pomiędzy nowopowstałe kraje. Jak podkreślił gen. Sedivy proces ten udało 

się przeprowadzić wyjątkowo zgodnie i sprawnie. 

   Wstąpienie do NATO postawiło przed rządem i Siłami Zbrojnymi Republiki Czeskiej nowe 

wezwania. Aktualnie rząd Republiki przeznacza 2% budżetu na armię. 

Jak podkreślił generał Sedivy armia Czech przechodziła kolejne fazy przeobrażeń: 

-  2002 –2004  – faza radykalnych zmian; 

-  2005 – 2006  – faza stabilizacji z doraźnym zabezpieczeniem personelu po podziale 

państwa; 

-  2007 – 2008  – faza doposażenia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej; 

-  2009 - >   - faza dalszego unowocześniania armii i współpracy wojskowej w 

ramach NATO.                   



W swoim wystąpieniu podkreśl, że w ostatniej fazie Ministerstwo Obrony Republiki Czech 

szczególną uwagę poświęciło sprawom rezerwy i rezerwistom, które były w niedostatecznym 

stopniu doceniane  w poprzednich fazach. Aktualnie w jednostkach  

wojskowych Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej tworzone są kompanie w skład których wchodzą 

aktywni rezerwiści. W chwili obecnej w kompaniach tych służy 1300 rezerwistów i liczba ta będzie  

systematycznie rosnąć. MON Republiki Czech zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniami 

rezerwistów, które poprzez swoją działalność przygotowują młodzież do stania się aktywnymi 

rezerwistami. 

 

 Ostatnią prezentacją pierwszego dnia Sesji GI II było wystąpienie  Dyrektora Akademii 

Językowej CIOR/NATO Cpt USN (r) Davida Epsteina. Cpt  Epstein omówił szczególną 

rolę jaką odgrywa znajomość dwóch języków: angielskiego i francuskiego, 

obowiązujących w NATO w komunikowaniu się oficerów rezerwy, których coraz więcej 

bierze udział w misjach wojskowych ale i w komunikowaniu się poza misjami. 

Dwutygodniowe kursy językowe organizowane są nie tylko dla oficerów rezerwy państw 

członków NATO ale i dla oficerów państw członków Partnerstwa dla Pokoju. Kursy 

Akademii Językowej CIOR/NATO, które rozpoczęły się w 2002 roku odbywają się 

każdego roku w innym kraju, który jest członkiem NATO. 

Szkolenie językowe odbywa się na wszystkich poziomach włącznie z nadaniem uprawnień 

STANAG. Zaznaczył, że ostatnią Akademię Językową CIOR, która miała miejsce w Gdyni, 

zorganizowanej na bazie Akademii Marynarki Wojennej, cechowało doskonałe przygotowanie 

organizacyjne.   

Z satysfakcją podkreślił, że wielu absolwentów Akademii Językowej brało i bierze udział w misjach 

wojskowych a kilku pełni funkcje Attache Wojskowych przy ambasadach, jako przykład podał 

polskiego kursanta CLA kmdr por. Krzysztofa Książka, który pełni funkcję Attache Wojskowego 

przy ambasadzie polskiej w Helsinkach (Finlandia). 

     Drugim punktem wystąpienia Dyrektora CLA było poinformowanie o propozycji członka 

Komitetu Akademii Językowej CIOR kmdr (r) Zygfryda Naczka zgłoszonej podczas posiedzenia 

Komitetu w Brukseli w lutym 2013r. o zmianie terminu CLA. Do tej pory CLA odbywała się tuż 

przed Letnim Kongresem CIOR. Ten termin powodował to, że młodzi oficerowie rezerwy, którzy 

jako zawodnicy Military Competition CIOR, w tym samym czasie co CLA brali udział w zawodach 

CIOR nie mogli uczestniczyć w kursach językowych. Problem ten zgłoszony został do Prezydencji 

CIOR, która wysłała informację do wszystkich Federacji z prośbą o ustosunkowanie się do tej 

proponowanej zmiany. Federacje powinny dać odpowiedź dotyczącą tej sprawy do końca 

października. Miejsce CLA 2014 zostanie ustalone w czasie zimowego spotkania w Kwaterze 

Głównej w Brukseli.   



  Po południu pierwszego dnia Sesji GI uczestnicy przewiezieni zostali autokarem na 

Zamek Hradczany, gdzie mieli możliwość jego zwiedzenia. Z zamku udali się do praskiej 

dzielnicy Vitkov, gdzie znajduje Muzeum Narodowe Republiki Czeskiej. Uczestnicy GI 

złożyli wieńce przed monumentem Jana Żiżki, stojącym przed Muzeum Narodowym. 

Ostatnim punktem pierwszego dnia było zwiedzanie Muzeum Wojska Republiki Czeskiej. 

 

  DRUGI DZIEŃ 

 Drugi dzień obrad rozpoczęła oczekiwana przez uczestników GI II, a zwłaszcza lekarzy, 

prezentacja członka polskiej delegacji ppor. (r) Marii Hołdrowicz, której tematem była 

„Nielegalna Imigracja w Polsce i Wynikające z niej Konsekwencje Epidemiologicznych 

Zagrożeń”. W  swoim wystąpieniu ppor. Hołdrowicz omówiła zarys historyczny nielegalnej 

imigracji. Jej początki, kiedy sprawą tą zajęły się odpowiednie instytucje państwowe, 

sięgają lat 90 – tych XX wieku, powodem było  przekazanie przez Szwecję stronie polskiej 

1000 nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się do Szwecji z Polski. Wzrost nielegalnej 

imigracji nastąpił z chwilą wejścia Polski do strefy Schengen a polska granica wschodnia 

stała się jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej. Przedstawiła ilość i 

narodowość nielegalnych imigrantów przekraczających nasze granice lądowe, morskie i 

powietrzne. 

   W drugiej części prezentacji omówiła choroby przynoszone przez imigrantów, sprawy 

legislacyjne związane z nielegalną imigracją oraz podała przykłady chorób przynoszonych  

imigrantów ilustrowane zdjęciami. Prawie półgodzinna prezentacja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem czego dowodem było wiele pytań do ppor. Hołdrowicz, które zakończyły się w 

kuluarach (prezentacja dotycząca tego tematu w załączeniu). 

      Kolejnym punktem drugiego dnia były wystąpienia przewodniczących narodowych delegacji, 

na temat: „Jak Federacje i Stowarzyszenia pozyskują nowych członków”. Z prezentacją na ten 

temat wystąpił przewodniczący delegacji polskiej kmdr (r) Zygfryd Naczk (prezentacja w załączeniu). 

      Ostatnim punktem drugiego dnia Sesji Gaming II było posiedzenie Rady Głównej GI i 

przewodniczących delegacji gdzie omówiono następujące zagadnienia: 

a). wybór nowej prezydencji na lata 2013 -14; 

b). podanie terminów i miejsc Sesji Gaming Initiative na lata 2014 – 16; 

c). podanie terminu, miejsca i programu wiosennej Sesji GI w 2014r.; 

d). wzór emblematu GI na rękaw munduru; 

e). 25 rocznica założenia GI; 

f). wydanie broszury dotyczącej historii Gaming Initiative. 

 

Ad. a) W jawnym głosowaniu Rada Główna GI i przewodniczący delegacji jednogłośnie wybrali na: 

  Prezydenta GI kmdr.(r) Philipe Imbalzano (Włochy),  

  V-ce Prezydenta płk (r) Stanislava Linica (Chorwacja). 



Ad. b) Ustalono następujące terminy i miejsca wiosennych sesji GI na lata 2014 -16: 

2014    08 – 11.05.2014r.  GAMING I – Stans (Szwajcaria), 

              26 – 28.09.2014r.  GAMING II – Udine (Włochy), 

2015    14 -17.05.2015r.  GAMING I  – Bled (Słowenia), 

             24 – 27.09.2015r. GAMING II – Rijeka (Chorwacja), 

2016    termin zostanie ust.  GAMING I – Bratysława (Słowacja), 

  termin zostanie ust.  GAMING II – Fulda (Niemcy). 

Ad. c) Wiosenna Sesja GI odbędzie się w Szwajcarii w miejscowości Stans (60km od Zurychu)     

w ośrodku Międzynarodowych Sił Zbrojnych SWISSINT w dniach 08-11.05.2014r. 

Tematem wiodącym wiosennej Sesji GI będzie „Szwajcarskie wspomaganie zagranicznych 

operacji pokojowych”. Ustalony został szczegółowy program Sesji GI. 

Ad. d) Ustalony został wzór emblematu GI na rękaw munduru. 

Ad. e) W roku 2014 przypada 25 rocznica powołania Gaming Initiative. Propozycja            

obchodów w jednym z krajów założycielskich (Szwajcaria lub Austria). Ostateczna decyzja podjęta 

zostanie podczas wiosennej Sesji GI.  

Ad. f) Z okazji 25 lecia GI wydana zostanie broszura historyczna dotycząca tej organizacji.  

Po południu, drugiego dnia Sesji GI, jej uczestnicy udali na spotkanie z merem Pragi do ratusza 

staromiejskiego w centrum. W czasie spotkania mer omówił sukcesy i trudności w zarządzaniu tak 

wielkim miastem oraz wyraził zadowolenie z możliwości goszczenia w murach ratusza oficerów 

rezerwy z państw Europy Południowej i Środkowej. 

     Po spotkaniu w ratuszu uczestnicy GI udali się na przedmieście Pragi gdzie zwiedzili bardzo 

bogate w eksponaty Muzeum Lotnictwa. 

Wieczorem odbyła się ceremonia zakończenia Sesji GI II a następnie uroczysta kolacja z 

udziałem zaproszonych gości. 

Podczas ceremonii kończącej jesienną Sesję GI nowo wybrany  Prezydent GI kmdr Imbalzano 

podziękował swojej poprzedniczce ppłk Haidi Kornek za doskonałe kierowanie Gaming Initiative 

oraz wręczył jej statuetkę „Kryształowego Delfina”. Jest to nowo ustanowione wyróżnienie przez 

Kapitułę Oficerów Rezerwy Basenu Morza Śródziemnego. Delfin w kulturze państw tego morza 

jest symbolem wolności, niezależności ale także współdziałania i pomocy. Ku zaskoczeniu polskie j 

delegacji Kapituła Kryształowego Delfina wyróżniła trzech polskich oficerów rezerwy i jak podano 

w uzasadnieniu „za budowanie mostu współpracy pomiędzy krajami Europy Południowej                 

i Środkowej". 

           Przewodniczącemu delegacji polskiej został uroczyście wręczony akt współpracy 

pomiędzy Federacją Oficerów Rezerwy Włoch (UNUCI) a Federacją Stowarzyszeń Rezerwistów    

i Weteranów Sił Zbrojnych RP 

 

 



DZIEŃ TRZECI 

Po śniadaniu delegacje udały się autokarem do ośrodka wyścigów konnych „Velka Chuchle” 

gdzie odbyły się gonitwy o puchar Prezydenta Federacji Oficerów Rezerwy Włoch (UNUCI) i 

Prezydenta Gaming Initiative. Gonitwy zakończyły się spotkaniem delegacji GI z dyrektorem 

Ośrodka oraz uroczystym obiadem 

 

 WNIOSKI I PROPOZYCJE 

1. Jesienna Sesja Gaming Initiative potwierdziła ważność w zakresie aktualnej analizy 

zjawisk i zagrożeń migracyjnych w rejonie Bałkanów i  basenu Morza Śródziemnego. 

2. Ważnym wydaje się utworzenie systemu monitorowania i informacji o chorobach 

tropikalnych i ich rozprzestrzeniania się przenoszonych przez imigrantów. 

3. Nie mniej ważnym staje się ustanowienie standardów oraz wprowadzenie metod leczenia 

chorób tropikalnych. 

4. Zasadnym, w świetle powyższych wniosków, jest powołanie w ramach GI Komitetu 

Medycznego mającego za zadanie informowanie o zagrożeniach epidemiologicznych              

i chorobach przenoszonych przez falę imigrantów do Europy. 

 

 

                                                                           PRZEWODNICZĄCY DELEGACJI 

 

                                                                                 Kmdr (r) Zygfryd NACZK  

 


