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NASZE SPRAWY
POSIEDZENIE PREZYDIUM
RADY KRAJOWEJ
W nowej siedzibie Dyrekcji Generalnej odbyło się
w dn. 26-27 stycznia br. posiedzenie Prezydium Rady
Krajowej. Głównym tematem było wypracowanie stanowiska Związku Leśników Polskich w RP w zakresie
polityki mieszkaniowej, celem przedstawienia ich Ministrowi Środowiska podczas zaplanowanego spotkania
w dniu 27.01.br.
Treść wniosków wypracowanych przez Prezydium
została uzgodniona z przedstawicielami Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa ZZ „Budowlani”, którzy
uczestniczyli w posiedzeniu w dniu 27.01.br.
Na posiedzeniu podsumowana została, przez przedstawicieli firmy Mentor i Medicover, akcja wdrażania
Pakietu Zdrowie oraz Ubezpieczeń grupowych dla pracowników Lasów Państwowych. Aktualnie Medicover
ubezpiecza 272 jednostki LP i obejmuje 16 224 pracowników i ich rodzin. Umowy ubezpieczeń grupowych natomiast podpisało 266 jednostek LP. Przedstawiciele firmy Medicover omówili również propozycje profilaktyki
chorób odkleszczowych, w tym utworzenia Centrum
Leczenia Boreliozy oraz uruchomienia poradni leczenia
boreliozy – 12 lokalizacji w kraju.

Czlonkowie Prezydium ZLP w RP podczas obrad

W drugim dniu na posiedzeniu Prezydium omówiona została sprawa przyspieszenia przekazania do DGLP
projektu planu pozyskania i sprzedaży na 2016 r. w terminie do 30.06.2015 r. Powyższa dyspozycja spowodowała konieczność przyspieszenia prac terenowych do
opracowania szacunków brakarskich. W wielu regionalnych dyrekcjach LP wyznaczono termin dostarczenia
szacunków brakarskich najpóźniej do końca maja br.
Leśnicy z terenów górskich i podgórskich są zaskoczeni
takimi decyzjami, nie uwzględniającymi specyfiki warunków pogodowych i przyrodniczych w tych terenach.
Postanowiono zwrócić się do Dyrektora Generalnego LP z wnioskiem o przesunięcie terminu sporządzenia
szacunków brakarskich na 2016 rok do 30 czerwca br.

Wspólne posiedzenie członków Prezydium ZLP w RP i Krajowej
Sekcji Pracowników Leśnictwa ZZ „Budowlani”

WYSTĄPIENIE DO PREMIER RP
Warszawa, 07.01.2015 r.
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Premier
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o pomoc
w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego ustalenia nowej stawki za przejechany 1 km pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych, co najmniej
do poziomu wg projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
7 grudnia 2011 r.
W styczniu 2012 roku otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (znak TD-1k-020-5/12), że trwają prace nad ustaleniem wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu,
do wysokości umożliwiającej zwrot pracownikom rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku ze służbowym użytkowaniem pojazdów prywatnych.
Według propozycji, stawki za 1 km przebiegu pojazdu miały wynosić maksymalnie:
– dla samochodów osobowych o pojemności silnika do
900 cm3 – 0,6444 zł,
– dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm3 – 1,0329 zł,
– dla motocykli – 0,2845 zł,
– dla motorowerów – 0,1708 zł.
Minęły 3 lata i mimo że ceny paliwa ze stycznia
2012 r. są chwilowo porównywalne do cen aktualnych,
koszty eksploatacji samochodów, motocykli i motorowerów w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są
istotnie wyższe niż obecnie obowiązujące maksymalne
stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych.
Ostatnia nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. była przeprowadzona w listopadzie
2007 r. Od tego czasu ceny paliw wzrosły o kilkadziesiąt
procent, średnia cena samochodu o około 20%, koszty
ubezpieczeń pojazdów o kilkanaście do kilkudziesięciu
procent.
W obecnej sytuacji znaczna część kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych obciąża
pracowników, zamiast zakłady pracy. Dotyczy to między innymi pracowników Lasów Państwowych i Parków Narodowych. Istotnym jest również fakt, że leśnicy
terenowi jeżdżą głównie po drogach terenowych w bardzo trudnych warunkach, co ma wpływ na szybsze zużycie pojazdów, a także większe zużycie paliwa.
2

Dlatego jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie mnożników za jazdę w terenie w wysokości
1,2–1,5 stawki podstawowej za 1 km, w zależności od
warunków terenowych.
Podobny projekt zastosowania mnożników, dla pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w parkach
narodowych poza drogami twardymi był proponowany w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.08.2011 r.
Prosimy Panią Premier o pomoc we wprowadzeniu
w życie stosownego rozporządzenia w jak najkrótszym
terminie.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący  
Bronisław Sasin
Do wiadomości:
1. Wicepremier i Minister Gospodarki
2. Minister Infrastruktury i Rozwoju
3. Minister Środowiska
4. Kluby poselskie PSL, PO, PiS, SLD
5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

SPOTKANIE Z MINISTREM
ŚRODOWISKA
W dniu 27 stycznia 2015 r., na prośbę Związku Leśników Polskich w RP, doszło do spotkania z Ministrem
Środowiska w gmachu ministerstwa.
W spotkaniu, oprócz Ministra Macieja Grabowskiego, uczestniczyli:
– Piotr Otawski – Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody,
– Piotr Kaczyński – Szef Gabinetu Politycznego,
– Maria Zachwatowicz – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody.
Ze strony związkowej uczestniczyli:
– Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP
– Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski, Zbigniew Czeryba – Wiceprzewodniczący ZLP w RP
– Paweł Kania, Grzegorz Cekus, Andrzej Borkowski,
Dariusz Kowalewski, Józef Stec, Urban Kolman –
Członkowie Prezydium ZLP w RP
– Piotr Albrzykowski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa ZZ „Budowlani”
– Piotr Nalewajek – Członek KSPL ZZ „Budowlani”.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie przybyli na
spotkanie.

przejechany 1 km pojazdem prywatnym używanym do
celów służbowych, co najmniej do poziomu wg projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 7 grudnia 2011 r. Wskazano na konieczność wprowadzenia mnożników za jazdę
w terenie w wysokości 1,2–1,5 stawki podstawowej za
1 km, w zależności od warunków terenowych. Przedstawiono pismo jakie zostało skierowane do Pani Premier
RP w tej sprawie w dniu 7 stycznia 2015 r. – pismo w załączeniu.
Na zakończenie spotkania wykonano wspólne zdjęcie.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:
1. Politykę mieszkaniową, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność wprowadzenia odprawy
dla opuszczających mieszkania służbowe – szczegóły
w załączonych wnioskach, które przekazano Ministrowi
Środowiska.
W wyniku dyskusji i wymiany poglądów uzgodniono, że konieczne są dalsze szczegółowe rozmowy w celu
wypracowania kompleksowej polityki mieszkaniowej
w Lasach Państwowych.
Ustalono najbliższy możliwy termin rozmów po 10 lutego br., w których powinni uczestniczyć przedstawiciele Dyrektora Generalnego LP, przewodniczący central
związkowych działających w LP. Do zorganizowania
spotkania zobowiązał się Szef Gabinetu Politycznego
Piotr Kaczyński.
2. Problem ochrony Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym naciskiem na powstrzymanie reorganizacji nadleśnictw, działających w obszarze Puszczy Białowieskiej, a także ochrony drzewostanów świerkowych.
Przedstawiając powyższe Związek Leśników Polskich w RP wniósł o odstąpienie od reorganizacji Nadleśnictw z obszaru Puszczy Białowieskiej i poddanie
projektu zmian pod publiczną dyskusję z udziałem zainteresowanych stron, bez pomijania organizacji związkowych tak lokalnych jak i ogólnokrajowych.
Wg informacji Podsekretarza Stanu Piotra Otawskiego przygotowywany jest projekt DGLP, w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska, dotyczący przyszłości regionu i społeczności lokalnej, w tym przede
wszystkim pracowników zatrudnionych w nadleśnictwach z terenu Puszczy Białowieskiej.
3. Używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych.
Zwrócono się z prośbą o pomoc w sprawie zmiany
rozporządzenia dotyczącego ustalenia nowej stawki za

POLITYKA MIESZKANIOWA

– uzgodnienia ze Związkiem Zawodowym
„Budowlani”
Wnioski Związku Leśników Polskich w RP
uzgodnione z Krajową Sekcją Pracowników
Leśnictwa ZZ „Budowlani”
w zakresie polityki mieszkaniowej.
1. wprowadzenie zmian w Art. 46 ustawy o lasach
w celu zmiany dotąd bezpłatnych, na służbowe
mieszkania, udostępniane na zasadach umowy
najmu,
2. ustalenie dodatku mieszkaniowego dla stanowisk
wymienionych w Art. 46 ust. 1. pkt 2 ustawy o lasach,
3. wprowadzenie dodatkowego zapisu, aby pracownikom opuszczającym mieszkanie służbowe przysługiwała odprawa w określonej wysokości jeżeli
nie będą korzystali z zasobów mieszkaniowych
Lasów Państwowych. Wysokość odprawy może
być zależna od stażu pracy i lokalizacji budynku
służbowego,
4. wprowadzenie zapisu zabraniającego ponownego
zakupu mieszkania na warunkach preferencyjnych, przez tego samego pracownika.
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Pracownicy Lasów Państwowych mieszkający
w mieszkaniach, które obecnie nie są przeznaczone do
sprzedaży, mają poczucie wielkiego dyskomfortu, związanego z brakiem zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych w momencie zakończenia służby w LP. Z kolei
pracownicy na stanowiskach zastępcy nadleśniczego,
inżyniera nadzoru i podleśniczego, którzy wykupili
mieszkania z zasobów Lasów Państwowych, a następnie
awansowali, posiadają własne mieszkania i są w komfortowej sytuacji w przeciwieństwie do pracowników
zajmujących mieszkania funkcyjne.
Zdarza się również, iż podleśniczowie awansowani
na stanowisko leśniczego są zmuszani do obejmowania
leśniczówek, pomimo wykupienia mieszkania z zasobów LP.
Możliwość sprzedaży osad dotychczasowym użytkownikom powinna odbywać się stopniowo. Powinien to być postępujący proces.
Potrzeby funkcjonowania leśnictw można rozwiązać
za pomocą oddzielnych kancelarii, niekoniecznie związanych z potrzebą zamieszkiwania w leśniczówce. Takie rozwiązania stosuje już obecnie wiele jednostek LP.
Przełamanie stereotypów jest nieraz trudne, ale podjęcie
radykalnych i zdecydowanych działań mających na celu
wyzbycie się uciążliwego, znacznie obciążającego Lasy
Państwowe majątku odbędzie się na pewno z korzyścią
dla Lasów jako firmy, jak i dla pracowników. Rozpoczęty proces sprzedaży należy dokończyć.
Wzorem innych branż zawodowych (Policja, Wojsko Polskie) Lasy Państwowe powinny zrezygnować
z mieszkań zakładowych.
Proponujemy dokonać zmian w ustawie o lasach:
Art. 46. 1. Pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony
prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego
dla funkcjonariuszy publicznych, a ponadto mają prawo do:
• mieszkania służbowego na stanowiskach określonych prze Ministra właściwego ds. ochrony środowiska w drodze rozporządzenia, przekazywanych na
podstawie umowy najmu.
• na stanowiskach wymienionych w ust.1, pkt. 2 przysługuje dodatek mieszkaniowy, w wysokości iloczynu stawki podstawowej (np. 350 zł) i współczynnika
(1,5–4) określanego w rozporządzeniu właściwego
ministra.
lub:
• kwota dodatku mieszkaniowego stanowi wysokość
czynszu ustalonego dla lokalu wynajmowanego
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przez pracownika. W przypadku zmiany wysokości
czynszu lub zmiany wynajmowanego lokalu mieszkalnego z większej na mniejszą powierzchnię, wysokość dodatku mieszkaniowego ulega zmianie odpowiednio.
• Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany w okresach
miesięcznych, łącznie z wynagrodzeniem pracownika, bez względu na ilość przepracowanych dni lub
przebywania na urlopie na poratowanie zdrowia lub
bezpłatnym.

XXIII MIĘDZYNARODOWE
SZACHOWE MISTRZOSTWA POLSKI
LEŚNIKÓW
W dniach 25–28 lutego 2015 r. w Leśnym Ośrodku
Szkoleniowym „Nagórzyce” w Nadleśnictwie Smardzewice (RDLP Łódź) odbyły się XXIII Międzynarodowe
Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP.
W mistrzostwach uczestniczyło 53 szachistów z różnych jednostek związanych z leśnictwem z całej Polski,
z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, a także goście
z Węgier i Rumunii.
Mistrzostwa rozegrano tradycyjnie systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund z tempem 30 minut na zawodnika.
Zawody zostały zorganizowane przez Nadleśnictwo
Smardzewice z RDLP Łódź i Związek Leśników Polskich w RP. Turniej stał na wysokim poziomie sportowym oraz organizacyjnym. Swój udział miał w tym
sędzia główny zawodów Pan Arkadiusz Wiśniewski,
który po raz kolejny prowadził zawody oraz Paweł Kania – przewodniczący Regionu Środkowopolskiego ZLP
w RP, który odpowiadał za organizację tych zawodów.
Po ogłoszeniu wyników Mistrzostw zostały wręczone Puchary, dyplomy oraz nagrody.
Puchar i nagrody ufundowane przez Dyrektora Generalnego LP, dla najlepszej drużyny, wręczył Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Edward Janusz.
Puchar Przewodniczącego dla Mistrza Szachowego
Leśników wręczył przewodniczący Związku Leśników
Polskich w RP Bronisław Sasin.
Turniej wygrał Nandor Papp – Węgry.
Kolejne miejsca zajęli:
– Roman Godlewski – N-ctwo Poddębice, RDLP Łódź
– Jozsef Nemeth – Węgry
– Piotr Dziadoń – N-ctwo Srokowo – RDLP Olsztyn
– Dariusz Cieplak – N-ctwo Zwierzyniec – RDLP Lublin

Foto: M. Wiśniewska

Ogłoszenie wyników i rozdanie pucharów i nagród – od lewej: B. Sasin, E. Janusz, M. Dyśko, P. Kania
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Zwycięzcy od prawej w kolejności zajętych miejsc.

Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli Węgrzy,
którzy wyprzedzili RDLP Łódź i RDLP Olsztyn, RDLP
Radom i RDLP Lublin.

ulicy Pod Grotami, biegnącej nad Zalewem Sulejowskim na terenie byłej wsi Nagórzyce, obecnie dzielnicy
Tomaszowa. Są one pozostałością po podziemnej kopalni piasku szklarskiego, wydobywanego do potrzeb budowlanych i hutniczych w XVIII stuleciu i na początku
XIX wieku.
Skansen Rzeki Pilicy jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece.
Najbardziej rozbudowana jest ekspozycja zatytułowana „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”.
Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła – rezerwat
przyrody nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych, położony w dolinie Pilicy.
XXIII Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa
Polski Leśników oraz wycieczka były udane, wszyscy
uczestnicy wyjechali zadowoleni.
Dziękuję pracownikom z Leśnego Ośrodka Szkoleniowego, na czele z Kierownikiem LOS Ryszardem
Fijołkiem, za sprawną i wspaniale przygotowaną imprezę.
Dziękuję za uczestnictwo podczas otwarcia i zakończenia mistrzostw dyrektorowi RDLP Łódź Edwardowi
Januszowi oraz nadleśniczemu Nadleśnictwa Smardzewice Markowi Dyśko.
Przewodniczący ZLP w RP
Bronisław Sasin

REGIONY
KRAKÓW
3 pierwsze zwycięskie drużyny – od prawej w kolejności zajętych
miejsc.

Oprócz głównych zawodów rozegrano turniej szachów błyskawicznych, które wygrał Roman Godlewski
z Nadleśnictwa Poddębice.
Na zakończenie przewodniczący Bronisław Sasin,
zaprosił na przyszłoroczne zawody, które prawdopodobnie odbędą się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Janowie Lubelskim (RDLP Lublin).
Ze szczegółowymi wynikami Mistrzostw Szachowych Polski Leśników oraz Turnieju Szachów Błyskawicznych można zapoznać się na stronie http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_6163/
Po zakończeniu rozgrywek zorganizowano wycieczkę podczas, której zwiedzono Groty Nagórzyckie, Skansen Rzeki Pilicy i Niebieskie Źródła.
Groty Nagórzyckie – sztuczne groty znajdujące się
w południowej części Tomaszowa Mazowieckiego, przy
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W dniu 19.01.2015 roku odbyło się na terenie Nadleśnictwa Krościenko posiedzenie Rady Okręgu Związku
Leśników Polskich Okręgu „Małopolska” przy RDLP
w Krakowie z/s w Krościenku. W posiedzeniu Rady
wziął udział Przewodniczący ZLP w RP Bronisław
Sasin oraz gospodarz Nadleśnictwa Krościenko Nadleśniczy Olaf Dobrowolski. Przewodniczący RO Józef
Stec przywitał przybyłych przedstawicieli Zakładowych
Organizacji Związkowych ZLP z terenu RDLP Kraków
oraz zaproszonych gości.
W trakcie spotkania omówiono:
– sprawy finansowe – wynagrodzenia pracowników za
2014 r. w tym nagrody,
– sprawy mieszkaniowe, sprzedaż oraz ewentualne
ekwiwalenty,
– sprawy ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych,
– omówiono protokół nr 24 ( P Z U Z P) w tym również
środki ochrony indywidualnej i odzież robocza,
– sprawy ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Na pierwszym planie: Krystyna Sowa – sekretarz RO Małopolska,
członek Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP

Na pierwszym planie: Józef Łapka – członek Rady Krajowej ZLP w RP

Odznaczenie Aleksandra Przesławskiego i Bogusława Młynarczyka

Przewodniczący J. Stec i B. Sasin

od lewej Nadleśniczy Olaf Dobrowolski

W dalszej części spotkania podziękowano odchodzącemu na emeryturę kol. Edwardowi Krupa inż.
nadzoru z Nadleśnictwa Limanowa członkowi RO i delegatowi na zjazd ZLP w RP za długoletnią działalność
na rzecz związków oraz za przepracowanie w LP ponad
43 lat. Podziękowania również złożono kol. Aleksandrowi Przesławskiemu leśniczemu z Nadl. Nowy Targ
za duży wkład pracy na rzecz związku oraz za długoletnią pracę w LP – ponad 44 lata.

Przewodniczący ZLP w RP wręczył odznaczenia
związkowe „Zasłużony dla Leśników Polskich”.
Srebrną odznaką zostali odznaczeni:
– kol. Aleksander Przesławski z N-ctwa Nowy Targ
– kol. Bogusław Młynarczyk z N-ctwa Niepołomice
Brązową odznaką został odznaczony
– kol. Tomasz Ryba z N-ctwa Dębica
Przewodniczący RO
J. Stec
Fot. Krystyna Sowa
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OLSZTYN
Pomoc dla uchodźców z Donbasu
W ośrodkach wypoczynkowych w Łańsku i Rybakach
koło Olsztyna przebywa grupa ponad 180 uchodźców
z objętej walkami Ukrainy. Są to osoby z polskimi korzeniami, pochodzące z rejonu Doniecka.
Na posiedzeniu Rady Regionu Olsztyńskiego ZLP
w RP 17 lutego, została zgłoszona propozycja ich finansowego wsparcia. Otrzymała ona jednogłośne poparcie. Rada
przeznaczyła ze swoich funduszy na ten cel kwotę 1000 zł.
Przewodniczący Organizacji z Nadleśnictwa Wipsowo,
kol. Alfred Borowski wraz ze swoją małżonką skontaktowali się z grupą osób przebywających w Łańsku i ustalili
jaka pomoc byłaby najpotrzebniejsza w obecnej chwili.
Najpilniejszą sprawą były braki w obuwiu. Po zebraniu informacji o rodzaju potrzebnego obuwia i jego rozmiarach,
państwo Borowscy dokonali zakupu na koszt Rady.
26 lutego w ośrodku w Łańsku doszło do spotkania
grupy uchodźców z delegacją Rady Regionu w składzie:
kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Rady, kol.
Stefan Podsiadłowki – członek Prezydium Rady, Prze-

wodniczący organizacji w Nadleśnictwie Jagiełek oraz
kol. Alfred Borowski – członek Rady, Przewodniczący
organizacji w Nadleśnictwie Wipsowo. Towarzyszyła
nam żona kol. Borowskiego, Luba, córka polskiego zesłańca do Republiki Komi.
Na początku spotkania po przywitaniu przez gospodarza, opiekuna grupy przebywającej w Łańsku ze strony państwowej Pana Krzysztofa Cendrzaka, Przewodniczący Regionu krótko przedstawił Związek Leśników
Polskich jako organizację związkową zrzeszającą leśników z terenu całego kraju oraz omówił strukturę i działania związku na terenie RDLP w Olsztynie.
Całej grupie uchodźców złożył od związkowców, leśników Regionu Olsztyńskiego życzenia zdrowia i pomyślności w nowym etapie ich życia.
Następnie nastąpił najmilszy fragment spotkania,
w którym przekazano zakupione obuwie.
Obdarowani byli bardzo zadowoleni ze spotkania oraz
prezentów, czemu dali wyraz w słowach podziękowania.
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

Przekazywanie zakupionego obuwia.

Grupa uchodźców razem z delegacją Rady Regionu (w drugim rzędzie
w środku Pani Luba)
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Grupa uchodźców razem z delegacją Rady Regionu (pierwszy z lewej
opiekun grupy Pan K. Cendrzak)

EPITAFIUM
Pożegnanie?
I choćbyś chciał krzyknąć próbując Go zatrzymać –
po prostu nie możesz…
Przyjacielu!, nie odchodź, chociaż żyć nie masz już
siły; odszedł…
Dr inż. Ryszard Ignacy OSTALSKI – odszedł razem
z odchodzącą zimą – 20 marca 2014 r.
– poszedł, z wiosną, do światła, do słońca, a przecież
miał jeszcze nie iść tę drogą, miał jeszcze być tutaj – ze
mną… z nami.
Doktor? – co to za doktor, co nawet recepty nie wypisze.
Cóż, mówiłam o nim „doktor duszy mojej” i chociaż
recept nie wypisywał, to właśnie od Niego dostawałam
najlepsze lekarstwa.
Spotkaliśmy się na niwie związkowej wieledziesiąt
(?) lat temu. Poznałam Rodzinę Ryśka.
Przedstawiając komukolwiek Zośkę /żona/ i mnie
mówił „koleżanka żona” i koleżanka narzeczona –
dziewczyny się lubią.”
I to była najprawdziwsza prawda.
Kiedy moja córka, Dominika, trafiła na dłuższy okres
czasu do jednej ze stołecznych klinik, to u doktorstwa
Ostalskich znalazłam prawdziwy dom (naleśniki z bananami, sic!).
Dom przez duże „D”, w którym było mnóstwo niekłamanej życzliwości i człowieczeństwa w ludziach.
Rysiek był dobrym, mądrym, sprawiedliwym, uczynnym i tolerancyjnym wobec ludzi. Chociaż On zamiast
tych epitetów wolałby jedno słowo –„wyrozumiały”.
Słowo w jego ustach brzmiało z szacunkiem.
Ludzi oceniał nie po etykietach, nie po szyldach ale wedle kompetencji. Bez żadnych wymiarów partykularnych.
Nieraz mawiał i jeśli nie wiesz jak się zachować –
zachowaj się przyzwoicie.
Rysiu był człowiekiem niebanalnym, dobrodusznym,
niewiele wymagającym od życia, o zupełnie niegdysiejszych manierach.
Żył między ludźmi, z ludźmi ale nigdy obok.
Wszystko co robił było płynące z serca. Bez oczekiwania na nagrody, pochwały, wdzięczności.
Cicho, skromnie, w pół słowa, w pół gestu.
Człowiek „podłej postury” – jak mówił o sobie; ja
o Nim niezmiennie mówiłam, że to „moja nieskonsumowana lokata kapitału uczuć”, mój „niesłabnący narzeczony” – a jednak zasłabł.
Dla Dominiki był to najwspanialszy doktor – jedyny w świecie, który leczył „jagódki z kataru” pracując
w IBL-u (Rysiek zajmował się użytkowaniem ubocznym). Dla mego małżeńskiego szczęścia, Klaudiusza –
po prostu: E! Rysiu (jak w „lesie rysia z e-Rysia).

Był „ak-owcem”, powstańcem warszawskim, harcerzem Szarych Szeregów.
Razem nadal „harcerzowaliśmy”, chociaż każde
z nas gdzie indziej.
Teraz „harcerzował” w Kręgu Seniora i Starszyzny
Harcerskiej, ale przede wszystkim był leśnikiem, ojcem,
mężem, dziadkiem, bratem i …
… PRZYJACIELEM, naszą niemetrykalną Rodziną
(taką, której nie trzeba odcinać z fotografii).
Czasami tak jest, że przyjaciele odchodzą, czy, jeśli
zaprzyjaźnię się ze smutkiem, to on też odejdzie?
Rysiu, tymczasem jednak trudno mi bez Ciebie oddychać.
Wiem, że kiedy zapłonie kolejna harcerska watra, kiedy w harcerskim kręgu przy ognisku, razem z druhami
zaintonujemy „staroczesną” pieśń i usłyszę:-----------„Ogniska już dogasa blask
braterski splećmy krąg
w wieczornej ciszy, w świetle gwiazd
ostatni uścisk rąk
Kto raz przyjaźni poznał moc
Nie będzie trwonił słów.
PRZY INNYM OGNIU, W INNĄ NOC
DO ZOBACZENIA ZNÓW
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar
Co połączyła nas
Nie pozwolimy, by ją starł
Nieubłagany czas…
Podniosę głowę i spojrzę w niebo z przekonaniem, że
każda gwiazda, to iskra z „niebiańskiego ogniska” przy
którym splatamy ręce, serca i myśli.
Prawdziwi przyjaciele nie odchodzą. Oni są zawsze
i wszędzie mimo wszystko.
Oddałeś duszę obłokom, ale Twoje serce nigdy nie
przestanie dla mnie bić, jak i moje dla Ciebie –
Kocham Cię jaNina
Ps. W swojej komórce mam Twój numer telefonu –
spróbuję zadzwonić do nieba (?)
Warszawa, Rybnik 2014 r.
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Z żałobnej karty

Koledze
Andrzejowi BORKOWSKIEMU
Członkowi Prezydium Rady Krajowej Związku
Leśników Polskich w RP
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
matki
składają Koleżanki i Koledzy
z Rady Krajowej ZLPwRP

Koledze
Andrzejowi BORKOWSKIEMU
Przewodniczącemu Związku Leśników
Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
matki
składają Koleżanki i Koledzy
z Rady Regionalnej ZLPwRP w Olsztynie
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