


Szanowne koleżanki i koledzy,
Na posiedzeniu Krajowego Zarządu SP  
w Szklarskiej Porębie, jako upominek Sekcji 
Polskiej na rok 2020 został wybrany pins do 
marynarki oraz etui na kartę kredytową. Każdy 
z członków naszego stowarzyszenia otrzyma ten 
upominek wraz z legitymacją członkowską na 
rok 2020 oraz znaczkiem na szybę samochodu.

W związku z zakończeniem kadencji obecnego 
Prezydium SP IPA serdecznie dziękujemy za 
współpracę przy realizacji spraw członkowskich. 
Poniżej prezentujemy stany członków  
w poszczególnych latach mijającej kadencji. 
 
Adam Pietrzkiewicz – skarbnik SP IPA
Piotr Wójcik – Vice Prezydent, 
Referat legitymacji
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                                                                                                      Krosno,2019-12-01

l.p Grupa Wojewódzka IPA 2016 2017 2018 2019.11.30
1 Dolnośląska 722 789 876 828
2 Kujawsko-Pomorska 411 386 452 449
3 Lubelska 413 451 453 555
4 Lubuska 136 137 87 109
5 Łódzka 672 649 500 600
6 Małopolska 1240 1399 1503 1501
7 Mazowiecka 490 484 481 380
8 Opolska 373 400 385 383
9 Podlaska 346 369 391 325
10 Podkarpacka 1055 1162 1207 1284
11 Pomorska 245 226 224 229
12 Stołeczna 601 537 347 412
13 Świętokrzyska 350 346 385 245
14 Śląska 1545 1574 1547 1481
15 Warmińsko-Mazurska 303 318 252 248
16 Wielkopolska 730 851 860 686
17 Zachodniopomorska 502 506 532 547

Razem 10 134 10584 10482 10262
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Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Polskiej Sekcji IPA!

Nadchodzi najpiękniejszy i najbardziej radosny czas  
– Święta Bożego Narodzenia.

Czas bliskości, pojednania i oczekiwania.
W imieniu kadry kierowniczej Straży Granicznej życzę Państwu

wszelkiej pomyślności, spokoju i wytchnienia, 
spełnienia świątecznych życzeń składanych podczas łamania się opłatkiem.

Niech wyjątkowość tych chwil, 
jak również poczucie prywatnego i zawodowego zadowolenia 

towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 Rok.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen. dyw. SG Tomasz Praga

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
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Szanowne koleżanki i koledzy, drodzy przyjaciele IPA,
za nami kolejny rok, czas podsumowań i planów zarówno w życiu osobistym jak też  
w życiu naszego stowarzyszenia. Rok obfitujący w wiele wydarzeń, z którymi mieliście okazję 
zapoznać się częściowo na łamach naszej gazety. Mieliśmy wyjątkową możliwość przeżywania  
100. rocznicy powołania Policji Państwowej oraz jubileuszu XV lecia Straży Granicznej  
w strukturach IPA. 

Za nami wybory do władz światowych IPA jak również wybory władz naszej sekcji na kolejne  
4 lata. Mogliśmy sobie odpowiedzieć na pytania, ile osiągnęliśmy, czego nie udało nam się 
zrobić. Jednak to już jest za nami, to jest już przeszłością. Najważniejsze jest przed nami. Przed 
nami plany na nadchodzący rok i kolejne lata kadencji nowych władz Sekcji Polskiej IPA.
Jak będą wyglądać nadchodzące lata, jakie będzie miejsce naszego stowarzyszenia  

w strukturach IPA na arenie międzynarodowej czy też wewnątrz naszej sekcji. Jakie wydarzenia będą nam towarzyszyć, 
w jaki sposób przekonamy młodych funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do wstępowania w nasze szeregi, zależeć 
będzie od nas, którzy w regionach, grupach wojewódzkich tworzymy swoje małe społeczności. Jestem przekonana,  
że uda nam się osiągnąć wiele, gdy będziemy pamiętać jakie jest motto naszego stowarzyszenia, bo zjednoczyć się 
oznacza początek, pracować razem oznacza postęp a pozostać razem oznacza sukces. I tego sukcesu Wam i sobie życzę.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam abyście spędzili je w miłej, radosnej atmosferze, w gronie 
bliskich Wam osób. Na nadchodzący 2020 rok, życzę Wam zdrowia, satysfakcji z tego co robicie, wielu dni przynoszących 
radość a także tego abyście spełniali swoje marzenia i dążyli do realizacji swoich planów i zamierzeń.

Elżbieta Gargula
Redaktor Naczelny

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo,

życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych 
osób, wszelkiej pomyślności oraz obfitości dóbr.

Niech ten magiczny czas przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków oraz energię i pomyślność na cały następny rok.

Szczęśliwego Nowego 2020 Roku!
Servo Per Amikeco

Prezydium
Sekcji Polskiej IPA



PREZYDIUM

6 WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

SPRAWOZDANIE 
PREZYDENTA SEKCJI 
POLSKIEJ IPA ZA KADENCJĘ 
2016 – 2019

Szanowni Delegaci!
Podczas Kongresu SP IPA, który odbył się w dniu 27 
października 2016 r. w Solcu Zdroju, wybrany zostałem 
na funkcję Prezydenta SP IPA na kolejną kadencję, która 
kończy się właśnie w dniu dzisiejszym, tj. w dniu kolejnego 
Kongresu Wyborczego SP IPA. Wraz ze mną wybrano 
członków Prezydium i  Komisji Rewizyjnej, z którymi 
przez ostatnie trzy lata współpracowałem, by wspólnie 
rozwiązywać sprawy związane z działalnością SP IPA. 
Pierwszą, była ciągnąca się jeszcze od poprzedniej 
kadencji,  sprawa zmian w Statucie SP IPA. Przypomnę 
tylko, że Komisja Statutowa została powołana Uchwałą 
Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA w celu dostosowania 
zmian w Statucie naszej sekcji do Statutu Światowego oraz 
wprowadzenia zmian wynikających ze zmienionej Ustawy 
o Stowarzyszeniach i Organizacjach Pożytku Publicznego. 
Na skutek propozycji Komisji Statutowej, wybiegających 
daleko poza określony Uchwałą KZ zakres zmian w Statucie, 
przez wiele miesięcy nie mogliśmy znaleźć porozumienia  
i doprowadzić sprawy do końca. Dopiero podczas  obrad KZ 
w Lublinie w październiku 2017 roku, po jednoznacznych 
wypowiedziach Prezesów Grup Wojewódzkich IPA (poza 
jednym), Komisja Statutowa w marcu 2018 r. podczas 
obrad KZ SP IPA w Chynowie przedstawiła członkom KZ 
projekt zmian w Statucie, które to zmiany członkowie 
KZ zaakceptowali. Wtedy też została podjęta Uchwała 
o zwołaniu w dniu 14 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajnego 
Kongresu SP IPA w celu uchwalenia zmian w Statucie.  

Podczas tego Kongresu Przewodniczący Komisji Statutowej 
przedstawił Delegatom pod głosowanie również 
propozycje zmian które wcześniej nie były zaakceptowane 
przez członków KZ – zmiany te nie zostały przyjęte. 
Niektórzy z Delegatów także zgłaszali z sali propozycje 
zmian. Zostały one przegłosowane i część z nich zapisana.
Bezpośrednio po tym Kongresie skupiliśmy się na możliwie 
szybkim przesłaniu do Sądu Rejestrowego uchwalonego 
tekstu Statutu. Część zmian została jednak przez Sąd 
odrzucona z uwagi na fakt, że były one zgłoszone przez 
Delegatów a nie przez Komisję Statutową. Po dokonaniu 
korekty, w czerwcu 2018 roku Sąd Rejestrowy przyjął  
i zarejestrował tekst jednolity Statutu SP IPA. W związku 
z Kongresem do Sądu Rejestrowego i Prezydenta Miasta 
Poznania były skierowane skargi przez Przewodniczącego 
Komisji Statutowej – zostały one rozpatrzone negatywnie. 
W tym roku Sąd dopatrzył się w naszym Statucie jednej 
nieścisłości i nadesłał nam pismo w celu jej wyjaśnienia. 
Okazało się, że piszący tekst jednolity Statutu pomylił się 
w jednym paragrafie – wyjaśniliśmy to jako oczywistą 
pomyłkę - poprawiliśmy i ponownie przesłaliśmy tekst 
Statutu do akceptacji. Sąd przyjął nasze wyjaśnienia  
i zatwierdził tekst jednolity Statutu.
Po przyjęciu przez Sąd tekstu jednolitego Statutu  
SP IPA, w Prezydium SP rozpoczęliśmy prace nad zmianami  
w Regulaminie działania SP IPA tak, aby zapisy Regulaminu 
współbrzmiały z zapisami Statutu. Prace te trwały ponad  
6 miesięcy. Z propozycjami zmian Regulaminu dwukrotnie 
zapoznani zostali Prezesi Grup Wojewódzkich, którzy mieli 
możliwość zgłaszania swoich uwag. Zgłoszone uwagi  
w zdecydowanej większości zostały uwzględnione  
i  zmiany w Regulaminie działania SP IPA zostały przyjęte 
stosowną uchwałą podczas obrad KZ SP IPA w Świnoujściu, 
w marcu br.
Dobrze wiecie, że nie tylko tymi sprawami zajmowaliśmy 
się w tej kadencji. Niezwykle istotną sprawą, która 
organizacyjnie zajęła nam dużo czasu było przygotowanie 
uroczystych obchodów 25 lecia działalności SP IPA  
w międzynarodowych strukturach. Uroczysta gala z tej 
okazji odbyła się w październiku 2017 roku w Lublinie. 
W mijającym roku, obchodzimy 100. pocznicę powołania 
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Policji Państwowej. Już w kwietniu br. wspólnie z Piotrem 
Wójcikiem i Adamem Pietrzkiewiczem, przeprowadziliśmy 
rozmowy z Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego 
Policji na temat ewentualnego udziału SP IPA w centralnych 
obchodach tego święta w dniu 24 lipca w Warszawie.  
Z uwagi na problemy logistyczne nie było to jednak 
możliwe. Ja, jako Prezydent SP IPA corocznie byłem 
zapraszany przez Komendanta Głównego na centralne 
obchody Święta Policji i brałem w nich udział, co 
miało miejsce również w tym roku. Ze względu na 
wymienione wyżej  trudności za zgodą KZ, w sierpniu 
br. zorganizowaliśmy międzynarodowe seminarium 
poświęcone 100.rocznicy powołania Policji Państwowej 
oraz 15 leciu udziału koleżanek i kolegów ze Straży 
Granicznej w strukturach SP IPA. Seminarium to odbyło 
się w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, a udział w nim 
wzięli przedstawiciele grup wojewódzkich, przedstawiciel 
Komendanta Głównego Policji i Straży Granicznej, a także 
goście z Austrii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy, 
Estonii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Mołdawii, Rumunii, 
Grecji, Cypru i Portugalii. Wsparcia organizacyjnego 
udzielił nam także Komendant Główny Policji delegując 
– w celu uświetnienia gali kończącej seminarium 
orkiestrę policyjną, a także kolega Prezes Stołecznej 
Grupy Andrzej Kropiwiec oraz koleżanka Ewa Dębowska 
i Andrzej Kuczyński, którzy zadbali o godne warunki 
pobytu oraz umożliwili uczestnikom zwiedzenie atrakcji 
Warszawy. Warto przy tej okazji podkreślić zaangażowanie  
w organizację tego seminarium członków Prezydium SP 
IPA kol. Anety Sobieraj oraz kol.  Adama Pietrzkiewicza, 
Krzysztofa Kapturskiego oraz Radosława Skubiny, którzy 
na seminarium przygotowali bardzo ciekawe prezentacje. 
Z zadowoleniem stwierdzam, że seminarium to odbiło 
się bardzo szerokim i pozytywnym echem wśród 
gości. Na Kongresie  Światowym IPA, który odbył się  
w październiku koło Dubrownika jego uczestnicy 
gratulowali mi wysokiego poziomu tego seminarium.
Kolejną sprawą którą w tej kadencji zajmowaliśmy się przez 
kilka miesięcy była sprawa audytu przeprowadzonego 
w roku ubiegłym przez audytorki Krajowej Administracji 
Skarbowej w Poznaniu. 
Audyt miał na celu głównie sprawdzenie dokumentacji SP 
IPA w zakresie finansów związanych z 1% oraz rozliczeniem 
organizacji WISPA z roku 2015. Przesłaliśmy do kontroli 
kilkaset dokumentów finansowych. Członkowie KZ 
otrzymywali pełną informację o kontroli i jej etapach.  
W związku z kontrolą dot. 1% panie audytorki zasugerowały 
nam konieczność powołania krajowego koordynatora ds. 
wydatków z 1% i jeszcze w czasie trwania kontroli Uchwałą 
KZ koordynatorem został kol. Robert Literacki. Poza tym nie 
było w tym temacie  żadnych innych rażących uchybień 
co zostało potwierdzone stosownym protokołem z którym 
wszyscy członkowie KZ także zostali  zapoznani. Podczas 

kontroli dokumentacji związanej z organizacją WISPA, w 
sierpniu 2015 roku panie audytorki miały uwagi do dwóch 
faktur wystawionych przez Sekcję Polską IPA do których 
wystawienia nie byliśmy upoważnieni. Czynny żal w tym 
przypadku złożył organizator tej imprezy z ramienia IPA kol. 
Arkadiusz Skrzypczak, jednak SP IPA została zobowiązana 
do wpłaty należnego od tych faktur podatku wraz z 
odsetkami na kwotę 4670 złotych. Na wniosek dwóch 
grup wojewódzkich sprawę tą omówiono podczas obrad 
KZ SP IPA i Uchwałą KZ kwotę tę pokryto z budżetu SP IPA.
Poza w/w ważnymi dla naszego Stowarzyszenia sprawami 
którym w tej kadencji poświęciliśmy najwięcej czasu, 
realizowaliśmy swoje zadania wynikające z przyjętych 
zakresów obowiązków. W  związku z rezygnacją  z funkcji 
wiceprezydenta i prac w Prezydium złożoną przez  
kol. Krzysztofa Skowrona jego obowiązki rozdzieliliśmy 
na pozostałych członków Prezydium. Powodem jego 
rezygnacji był fakt przyjęcia przez niego obowiązków 
Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie – funkcję 
tę pełnił aż do dnia tragicznej śmierci. Każdy z członków 
Prezydium starał się sumienie, z godnością i pełnym 
zaangażowaniem wypełniać przyjęte zadania. Zgodnie 
ze Statutem dwa razy w roku odbywały się posiedzenia 
Krajowego Zarządu SP IPA, a członkowie Prezydium spotykali 
się minimum cztery razy w roku, a w celu prawidłowej 
realizacji zadań nawet sześciokrotnie. Wszyscy jesteśmy 
członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji stąd 
też każdego roku jako Prezydent reprezentowałem naszą 
Sekcję podczas obrad Kongresów Światowych. Z każdego 
Kongresu przygotowywałem szczegółową relację z którą 
zapoznawali byli najpierw członkowie KZ a następnie jej 
treść zamieszczana była w naszym czasopiśmie.
Z racji przynależności do struktur światowych już od 27 
lat nawiązywaliśmy i podtrzymywaliśmy przyjacielskie 
kontakty z wieloma sekcjami. Z jednymi są to kontakty 
bardzo bliskie skutkujące podpisaniem protokołów  
o współpracy, z innymi natomiast wzajemne kontakty 
związane z udziałem naszych przedstawicieli podczas 
organizowanych wzajemnie seminariach i kongresach.  
Do tych pierwszych należą Irlandia, Rumunia, Serbia, 
Niemcy, Węgry i Wielka Brytania z którymi od lat mamy 
współpracę w ramach Placement Programme, do tych 
drugich natomiast należą: Austria, Republika Czeska, 
Litwa. Łotwa, Estonia, Szwecja, Mołdawia, Grecja, Cypr, 
Rosja i Ukraina. Są także państwa zainteresowane bliższą 
współpracą z członkami Sekcji Polskiej w najbliższych 
latach. Do nich należą m.inn. Armenia, Kazachstan, 
Kirgistan, Portugalia Hiszpania. Są to sekcje (poza Hiszpanią 
i Portugalią) stosunkowo młode z niewielką jeszcze 
ilością członków, ale już kilka osób – członków naszego 
stowarzyszenia, którzy odwiedzali te kraje mieli okazję 
doświadczyć ich otwartości i gościnności gdy poprzez 
kontakt ze mną i innymi członkami Prezydium otrzymali 
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kontakty do osób funkcyjnych działających w tamtych 
sekcjach. Świadczą o tym najlepiej ich relacje po powrocie 
z podróży. Wśród delegatów na dzisiejszy Kongres 
widzę kilka takich osób, którym osobiście pomogłem 
w nawiązaniu kontaktów na Ukrainie, Rosji, Armenii  
i Mołdawii i Kazachstanie. 
Relacje z ich podróży utwierdzają mnie w przekonaniu, że 
motto naszego Stowarzyszenia „Servo Per Amikeco” żyje  
w sercach i umysłach bardzo wielu ludzi na całym świecie 
a idea z tym związana żyje i się nadal rozwija. IPA bowiem, 
to nie tylko Prezydent, członkowie Prezydium, Komisji 
Rewizyjnej,  Krajowego Zarządu ale przede wszystkim 
to zwykli członkowie z pasją działania, pomysłami. 
Ludzie asertywni, ciekawi  życia i świata, którzy swą 
twórczą aktywnością i zdolnościami organizacyjnymi 
potrafią organizować świetnie imprezy o różnorodnym 
charakterze, w których to imprezach bierze udział coraz 
więcej osób.  Aktywność ta powoduje, że Sekcja Polska 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji rozwija się 
także pod względem ilości członków.
 W ciągu tej kadencji ilość naszych członków wzrosła o około 
1800 osób i na dzień dzisiejszy wynosi około 10.500 osób. 
Jest to niewątpliwa zasługa nas wszystkich. Na ten wzrost 
wpływ zapewne mają imprezy organizowane w regionach 
i grupach, na które to imprezy zapraszani są członkowie 
z innych regionów i grup.  Nie sposób ich tu wszystkich 
wymienić tak duża jest ich ilość i różnorodność. Warto 
jednak powiedzieć, że nie są to tylko imprezy o charakterze 
spotkań towarzyskich. Są to imprezy o charakterze 
edukacyjnym, wspierającym osoby potrzebujące pomocy 
a także różnego rodzaju imprezy i spotkania o charakterze 
profilaktycznym. Proszę Was wszystkich o przekazanie 
podziękowań ode mnie i członków ustępującego 
Prezydium za wszystkie te działania. Mam nadzieję, że i 
w przyszłości aktywność ta będzie na co najmniej takim 
samym poziomie jak dotychczas. Wpływ na to mają 
także organizowane przez  nas seminaria w Gimborn, 
zapewnienia udziału naszych członków w YPOS, a także 
w seminariach organizowanych w innych krajach jak  
np. na Cyprze. Ważną rolę spełnia także wymiana w ramach 
Placement Programme, dlatego też warto kontynuować 
te wszystkie działania także w przyszłości. Należy tu także 
wspomnieć o roli jaką w tym temacie ogrywają bieżące 
informacje umieszczane na naszej stronie internetowej 
i facebooku a także umieszczane w naszym czasopiśmie 
„Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”. 
W tym miejscu pragnę podziękować kol. Eli Gargula za to, 
że po rezygnacji Justyny Stachniewicz z funkcji redaktora 
naczelnego w połowie kadencji – Ela zgodziła się przyjąć 
tę funkcję i prowadzić kolejne wydania.
Pragnę w tym miejscu podkreślić także dobre i przychylne 
postrzeganie naszej dotychczasowej działalności przez 

urzędujących Komendantów Głównych Policji i Straży 
Granicznej, którzy do każdego numeru piszą od siebie 
życzenia i pozdrowienia, a dzięki podpisanymi z Nimi 
porozumieniami, działalność naszą wspierają także 
Komendanci i dowódcy niższych szczebli.
Godnym podkreślenia jest fakt udziału Komendanta 
Głównego Straży Granicznej w obchodach 25 lecia 
działalności Sekcji Polskiej IPA, które odbyły się dwa lata 
temu w Lublinie, a także wywiady jakich udzielili obaj 
Komendanci, redaktor naczelnej w związku z 100 .rocznicą 
powołania Policji Państwowej oraz 15-to leciem działalności 
funkcjonariuszy Straży Granicznej w strukturach SP IPA.
Specjalne podziękowania kieruję do moich koleżanek 
i kolegów z Prezydium. To dzięki Wam udało  nam się 
utrzymać dotychczasowy dorobek i wysoką ocenę naszej 
Sekcji przez członków Prezydium Światowego i wiele Sekcji 
narodowych. Wy także otrzymywaliście dowody uznania 
i sympatii podczas służbowych pobytów za granicą 
czy to związanych z seminariami czy też na zaproszenie 
poszczególnych państw. 
Podczas każdego wyjazdu godnie reprezentowaliśmy 
Polskę i naszą Sekcję zachęcając koleżanki i kolegów  
z innych krajów do nawiązywania kontaktów z koleżankami 
i kolegami w Polsce. Z każdego wyjazdu sporządzaliśmy 
stosowną informację którą zamieszczaliśmy na stronie 
internetowej i na łamach naszego czasopisma. 
Staraliśmy się uczestniczyć we wszystkich ważnych dla 
organizatorów w poszczególnych grupach i regionach 
wydarzeniach na które otrzymywaliśmy zaproszenia. 
Udział w tych spotkaniach stanowił dla nas potwierdzenie 
jedności członków Sekcji Polskiej IPA. Żałuję jedynie, że od 
posiedzenia KZ w Lublinie (październik 2017), Prezes Śląskiej 
Grupy Wojewódzkiej przestał wyrażać wolę współpracy ze 
mną oraz członkami Prezydium i członkami KZ. Wyrazem 
tego jest fakt, że od tamtej pory nie otrzymuję już kolejnych 
wydań czasopisma Śląskiej Grupy „ IPA FAN” a także skarga 
jaką w imieniu Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej 
złożył na mnie jej Prezes na ręce Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej SP IPA. Skarga ta dotyczyła mojego 
wystąpienia i podczas obrad KZ w Lublinie, którym to  
wystąpieniem miałem rzekomo obrazić kolegę Pawła 
Pasternaka. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
w tej sprawie – w obecności Pawła, zapoznałem członków 
Komisji z treścią swojego wystąpienia i wyraziłem 
wolę wyjaśnienia całej tej sprawy wszystkim członkom 
Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, jeśli tylko na ich 
posiedzenie zostanę zaproszony. Po tych słowach Paweł 
wycofał skargę mówiąc, że nic nie chce, ale prosi aby jej 
treść znalazła się jedynie w protokole z tego posiedzenia. 
Z żalem przyjąłem to do wiadomości , twierdzę bowiem, 
że moja obecność na posiedzeniu Zarządu Śląskiej Grupy 
Wojewódzkiej dałaby szansę poznania faktów i byłaby 
szansą na wyjaśnienie niedomówień jakie w tej sprawie 
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funkcjonują w obiegu. Byłaby także szansą nowego 
otwarcia naszej dalszej współpracy oraz przyczyniłaby 
się do pogłębienia współpracy członków Śląskiej Grupy 
Wojewódzkiej  z pozostałymi członkami SP IPA oraz jej 
organami statutowymi. Żałuję również, że kolega Paweł 
nie był zainteresowany udziałem w organizowanym 
przez SP IPA seminarium z okazji 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej i 15 leciu działalności w strukturach 
SP IPA funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także nie 
delegował na to spotkanie żadnego z członków Zarządu 

lub kogokolwiek, kto byłby reprezentantem Grupy  
i uczestnikiem tego ważnego wydarzenia. Dziś z dumą 
mogę powiedzieć, że Sekcja Polska Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji ma się dobrze, zarówno pod 
względem jakościowym,ilościowym jak i finansowym, 
bo poprzez racjonalne podejście do wydatków bilans 
mamy dodatni. Jest to dobry punkt wyjścia do działania 
Prezydenta oraz członków Prezydium których w dniu 
dzisiejszym wybierzemy. Dziękuję za uwagę. Servo Per 
Amikeco.

KONGRES SP IPA W JANOWIE PODLASKIM
Tekst: E. Gargula, zdjęcia: W. Frańczak, G. Kalina, A. Klimczak

Piękny Zamek Janów Podlaski był od 6 do 
8 grudnia br. miejscem XII Kongresu Sekcji 
Polskiej IPA. Delegaci z Grup Wojewódzkich, 
zaproszeni goście z Prezydentem Światowym 
Pierrem - Martinem Moulin, Sekretarzem 
Generalnym – May-Britt Rinnaldo-Ronnebro 
oraz delegacjami z 15 sekcji narodowych 
(Austria, Litwa, Estonia, Mołdawia, Irlandia, 
Cypr, Rumunia, Ukraina, Wielka Brytania, 
Grecja, Węgry, Republika Czech, Słowacja, 
Szwecja, Łotwa oraz Przedstawiciel ONZ  
z Rumunii) którzy zaszczycili nas, członków 
Sekcji Polskiej swoją obecnością.

 W sobotę rano w sali konferencyjnej hotelu rozpoczęły 
się obrady Kongresu, którym przewodniczył ustępujący 
Prezydent Fryderyk Orepuk. Po dopełnieniu formalności 
przez delegatów- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr 
Szymurski na podstawie listy obecności oraz sprawdzeniu 
legalności mandatów delegatów, stwierdził ważność 
kongresu i przystąpiono do obrad.
Sprawozdanie z prac Prezydium w mijającej kadencji złożył 
Prezydent Fryderyk Orepuk a z prac Komisji Rewizyjnej 
Piotr Szymurski. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte 
przez delegatów, tym samym ustępujący członkowie 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej uzyskali absolutorium za 
mijającą kadencję. 
Realizując kolejne punkty programu kongresu, 
przystąpiono kolejno do wyboru Prezydenta, Członków 
Prezydium SP IPA oraz Komisji Rewizyjnej. Wybory na 
Prezydenta odbywały się po raz pierwszy w zmienionej 
formule, gdzie swoje aplikacje na funkcję prezydenta, 
kandydaci byli zobowiązani złożyć na dwa miesiące 
przed kongresem. Jedyną osobą aplikującą na funkcję 
Prezydenta był Piotr Wójcik, który przedstawił delegatom 
w formie prezentacji swoją osobę jak również główne 
tezy koncepcji pracy Prezydenta i Prezydium na 4 letnią 
kadencję. Koncepcja ta znalazła uznanie wśród delegatów, 
którzy jednomyślnie w liczbie 71 głosów, czyli wszystkich 

uprawnionych do głosowania delegatów, 
dokonali wyboru Piotra Wójcika na Prezydenta 
Sekcji Polskiej, który funkcję swą sprawować 
będzie przez na kolejne 4 lata. 

Następnie przystąpiono do wyboru 8 członków 
Prezydium, do tego gremium zgłoszono 12 
kandydatów. Po przeprowadzeniu tajnego 
głosowania, wybrano do prezydium 7 osób, 
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które uzyskały największą ilość głosów. Wobec faktu,  
że dwoje kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, 
przeprowadzono dodatkowe głosowanie które wyłoniło 
ósmego członka Prezydium. Po ukonstytuowaniu się 
skład Prezydium z podziałem na funkcje przedstawia się 
następująco: 

Wiceprezydent -  Witold Drzażdżyński /Wielkopolska GW/, 
Wiceprezydent - Aneta Sobieraj /Łódzka GW/, 
Wiceprezydent -  Janusz Podżorski / Śląska GW/,
Sekretarz Generalny – Ewa Dębowska /Stołeczna GW/,
Z-ca Sekretarza – Radosław Skubina /Podlaska GW/,
Skarbnik – Adam Pietrzkiewicz / Podkarpacka GW/,
Z-ca Skarbnika – Zbigniew Tomaszek /Małopolska GW/,
Członek Prezydium – Adam Mateńko – /Lubelska GW/

Następnie przystąpiono do wyboru składu Komisji 
Rewizyjnej. W związku z tym, że na 5 miejsc w jej 
gremium kandydowało 6 osób, ponownie przystąpiono 
do głosowania tajnego, podczas którego wyłoniono 
5 osobowy skład komisji, który po ukonstytuowaniu 
przedstawia się następująco:

Przewodniczący – Piotr Szymurski
Członkowie: Roman Herezo, Józef Gorzałka, Mirosław 
Dombrowski oraz Jan Maciejczuk. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów 
kongresu, wyprowadzono sztandar 
Sekcji Polskiej i prowadzący ogłosił 
jego zakończenie.
Wieczorem odbyła się uroczysta gala, 
którą swoją obecnością zaszczyciło 
wielu znamienitych gości w osobach: 
insp. Robert Szewc - Komendant 
Wojewódzki Policji w Lublinie, nad-
insp. Jarosław Rzymkowski – Komen-
dant Wojewódzki Policji w Gdańsku,  
mł. insp. Grzegorz Pietrusik - Komen-

dant Miejski Policji w Białej Podlaskiej,  
mł. insp. Tomasz Wyszkowski – Komendant 
Powiatowy Policji w Siemiatyczach, kom. 
Mariusz Smagiel – Komendant Komisariatu 
Policji w Janowie Podlaskim oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych -Pan Michał 
Litwiniuk - Prezydent Miasta Biała Podlaska 
oraz Pan Leszek Chwedczuk - Wójt Gminy 
Janów Podlaski.
Gratulacje dla Prezydenta elekta IPA SP, 
członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej  
a także wszystkich obecnych na sali 
skierował Prezydent Światowy Pierre Martin 
Moulin oraz Sekretarz Generalny Swiatowej 

IPA  May-Britt Rinnaldo-Ronnebro. Przekazali oni wiele 
ciepłych słów pod adresem funkcjonowania naszej sekcji, 
uznania za pracę, ciekawe inicjatywy, aktywność na arenie 
międzynarodowej i sportowej. Następnie Prezydent 
Piotr Wójcik wraz z Fryderykiem Orepukiem wręczyli 
wyjątkową statuetkę „Człowieka Roku IPA Sekcja Polska”, 
która jest wręczana osobom szczególnie promującym 
i identyfikującym się z mottem stowarzyszenia „Służyć 
poprzez Przyjaźń”. Statuetkę tą otrzymał Pan nadinsp. 
Jarosław Rzymkowski- Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku. Wręczono także odznaczenia honorowe 
- medale „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” a po nich 
uhonorowano okazjonalnymi pamiątkami wszystkie 
delegacje zagraniczne. 

Po zakończeniu oficjalnej części, delegaci i zaproszeni 
goście mieli okazję do wielu konstruktywnych rozmów, 
wspomnień i snucia planów na przyszłość zarówno na 
naszej krajowej niwie, jak również z członkami delegacji 
zagranicznych. A to wszystko, w serdecznej i przyjaznej 
atmosferze,  przy wspaniałej muzyce i doskonałym 
jedzeniu przygotowanym przez hotel rekomendowany SP 
IPA „Zamek Janów Podlaski”.
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SŁOWO NOWEGO 
PREZYDENTA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, drodzy przyjaciele IPA,
na początku grudnia, w Janowie Podlaskim, odbył się Kongres Delegatów 
(Wyborczy) Sekcji Polskiej IPA, w trakcie którego delegaci reprezentujący 
wszystkie Grupy Wojewódzkie IPA, wybrali mnie na stanowisko Prezydenta SP 
IPA. Jestem wdzięczny za okazane mi zaufanie jakim obdarzyli mnie Delegaci XII 
Kongresu i dołożę starań, aby ich nie zawieść. Podejmując się tego wyzwania mam 
świadomość odpowiedzialności i ważności zadań jakie stoją zarówno przede 
mną jak i przed nowym Prezydium w latach 2019-2023. Bardzo ważne jest dla 
mnie, żeby wszyscy, którzy angażują się w działalność IPA, zarówno w Regionach 
jak i w Grupach Wojewódzkich, wspierali mnie i pomagali mi w pracy dla 
naszego stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że IPA jest dobrowolnym 
stowarzyszeniem policjantów, strażników granicznych oraz emerytów i rencistów, 
ludzi którzy swój prywatny czas poświęcają na działalność społeczną.

Korzystając z okazji chciałbym przedstawić członkom naszego stowarzyszenia 
kierunki działania, jakimi chcę podążać jako Prezydent SP IPA. Ważnym dla mnie 
wyzwaniem i zadaniem do realizacji będzie utrzymywanie dobrych kontaktów i  współpracy ze stroną służbową, gdyż 
właściwe relacje Sekcji Polskiej IPA z Komendantem Głównym Policji i Straży Granicznej w znacznym stopniu ułatwiają 
działalność naszych struktur w terenie. We współczesnym społeczeństwie, szczególnie wśród młodych ludzi, priorytetem 
jest stały rozwój technologii elektronicznych. Wirtualna rzeczywistość staje się realną rzeczywistością, a ciągłe bycie „on 
line” jest normą. Dlatego też, będę chciał sukcesywnie wdrażać nowe rozwiązania technologiczne w funkcjonowaniu Sekcji 
Polskiej IPA, szczególnie Referatu Legitymacji, gdzie będę dążył do przejścia na elektroniczne deklaracje członkowskie. 
Ważnym, kolejnym zagadnieniem w dzisiejszych czasach jest szeroko rozumiana ekologia i bezpośrednio związany z nią 
zdrowy styl życia, co wiąże się  z czynnym uprawianiem  różnego rodzaju sportów. Chciałbym, żeby Sekcja Polska IPA 
włączyła się w ten światowy trend i w szerokim zakresie   realizowała przedsięwzięcia związane z tymi zagadnieniami. 
Tak jak moi poprzednicy uważam, że jednym z głównych celów działalności naszego stowarzyszenia jest umożliwianie 
funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej zdobywania nowych doświadczeń zawodowych poprzez wymianę stażową 
w ramach „Placement Programme”, który to program zamierzam kontynuować w najbliższych latach. Ponadto, nadal 
chcę aktywnie współpracować z innymi sekcjami narodowymi IPA, szczególnie w zakresie nawiązywania bezpośrednich 
kontaktów pomiędzy Regionami IPA z Polski i Regionami z innych państw. Mam nadzieję, że moje działania spowodują, 
iż szeregi Sekcji Polskiej IPA zasilą nowi, młodzi, aktywni funkcjonariusze, dla których motto naszego działania stanie się 
szczególnie bliskie.  

Koleżanki i Koledzy tylko od nas zależy to, jak będzie funkcjonować IPA w Polsce. W swojej działalności możecie liczyć na 
wsparcie i zrozumienie ze strony całego Prezydium. Pamiętajcie, że IPA ma nas łączyć zgodnie z naszym motto „Servo per 
amikeco”, czyli „Służyć poprzez przyjaźń”. 

Na zakończenie, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym rodzinom 
zdrowych, pogodnych, wesołych i rodzinnych Świąt, a w nadchodzącym nowym 2020 roku spełnienia marzeń i realizacji 
zamierzeń, satysfakcji z pracy zawodowej oraz szczęśliwych powrotów po służbie do domu rodzinnego. Do Siego Roku 
2020!!! 

Piotr Wójcik - Prezydent Sekcji Polskiej IPA
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TWARZĄ W TWARZ  
Z CZŁOWIEKIEM ROKU IPA
NADINSP. JAROSŁAWEM RZYMKOWSKIM  
- KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI W GDAŃSKU

Panie Komendancie, otrzy-
mał Pan dzisiaj na gali 
kończącej Kongres Sek-
cji Polskiej IPA wyjątkowe 
wyróżnienie Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia 
Policji, jakim jest statuetka 
„Człowiek Roku”. Przyzna-
wana jest osobom, którym 
szczególnie bliska jest idea 
IPA, które wspierają działa-
nia stowarzyszenia i je pro-
mują. Przed Panem otrzy-
mał ją m.innymi gen. Adam 

Rapacki wiele lat temu. Czym dla Pana jest to wyróż-
nienie?
Przyznane wyróżnienie jest dla mnie dużym zaszczytem. 
Dziękuję bardzo Pomorskiej Grupie Wojewódzkiej za 
złożenie wniosku, a całej Sekcji Polskiej IPA za jego akceptację. 
Rzeczywiście od wielu lat wspieram działania IPA i w wielu 
przedsięwzięciach uczestniczyłem osobiście. Współpraca 
ta zapoczątkowana została jeszcze z Wielkopolską Grupą 
Wojewódzką, kiedy pełniłem służbę w województwie 
wielkopolskim i teraz kontynuuję ją na Pomorzu.  
W wielu sytuacjach staram się również promować idee 
przyświecające działalności stowarzyszenia. Otrzymany 
tytuł „Człowieka roku IPA SP” traktuję jako docenienie 
wieloletniej współpracy i wspierania działalności IPA. 

„Motto służyć poprzez przyjaźń” jest drogowskazem 
w działaniach naszego stowarzyszenia, jak Pan przez 
swój pryzmat , szefa pomorskich policjantów , widzi 
możliwości wspólnych działań?
Możliwości współdziałania są bardzo duże. 
Przecież to właśnie czynni i emerytowani policjanci 
tworzą to stowarzyszenie. Moim zdaniem właśnie 
utrzymywanie więzi między tymi dwiema grupami 
funkcjonariuszy jest jednym z najistotniejszych 
zadań IPA. Realizacja celów stowarzyszenia 
wielokrotnie jest zbieżna z zadaniami jakie 
stawiamy sobie w codziennej służbie. Bardzo 
istotną płaszczyzną wspólnych działań  jest również 
rozwijanie konstruktywnej koleżeńskiej współpracy 
międzynarodowej.

Na jakich płaszczyznach, współpraca Policji i IPA może 
przynieść wymierne efekty , zarówno garnizonowi 
którym Pan kieruje, jak też Grupie Wojewódzkiej  
w Gdańsku?
Niezwykle cenny jest udział funkcjonariuszy  
w organizowanych przez IPA konferencjach  
i szkoleniach, które szczególnie w aspekcie doświadczeń 
międzynarodowych pozwalają podwyższać poziom 
wyszkolenia policjantów. Bardzo istotna jest możliwość 
współpracy opartej na bezpośrednich relacjach między 
policjantami w różnych krajach. Realizacja działań przez 
funkcjonariuszy, którzy mieli wcześniej możliwość poznać 
się osobiście jest znacznie efektywniejsza od normalnych 
relacji służbowych.  Jest to bezpośrednia realizacja motta  
„Służyć poprzez przyjaźń”. 

Miał Pan okazję spotkać dzisiaj i rozmawiać  
z policjantami - członkami IPA z wielu delegacji 
zagranicznych, jakie wrażenia odniósł Pan z tych 
rozmów?
Dzisiejsze i wcześniejsze spotkania z członkami IPA z różnych 
krajów utwierdzają mnie w przekonaniu, że wieloletnie 
wspieranie działań stowarzyszenia było słuszne.  Panująca 
atmosfera i często wręcz przyjacielskie relacje potwierdzają 
jego bardzo skuteczne funkcjonowanie i dobrze rokują na 
przyszłość. Jestem przekonany, że IPA będzie się nadal 
rozwijać dla dobra swoich członków w tak wielu krajach 
świata. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Elżbieta Gargula

Redaktor Naczelny



SPRAWOZDANIE Z KONGRESU  
ŚWIATOWEGO W DUBROWNIKU

Tekst: Fryderyk Orepuk – Prezydent Sekcji Polskiej IPA

W tegorocznym Światowym Kongresie IPA który odbył się 
w dniach 8 – 13 października,  w Cavtat, w Chorwacji – 
wraz ze mną jako delegatem – udział wziął w charakterze 
obserwatora wiceprezydent SP IPA – Piotr Wójcik.
Oficjalne otwarcie Kongresu odbyło się w teatrze miejskim 
w Dubrowniku (22 km od Cavtat), w godzinach porannych 
09 października. Brali w nich udział m.innymi Komendant 
Policji oraz Burmistrz  Dubrownika. Po otwarciu i lunchu 
rozpoczęły się obrady. Otworzył je Prezydent Światowy 
Pierre Martin Moulin. Po sprawdzeniu listy obecności 
delegatów okazało się, że w Kongresie udziału nie bierze 
delegat z Argentyny i Eswatini. Na sali nie było również 
delegatów z Kolumbii i Kenii, jednak swoją nieobecność 
zgłosili oni wcześniej przekazując uprawnienie do 
głosowania w ich imieniu odpowiednio Portugalii  
i Wielkiej Brytanii. Ze względu na szczególny charakter 
tego Kongresu – był to bowiem Kongres wyborczy – 
Prezydent Światowy IPA, krótko przedstawił sprawozdanie 
ze swojej działalności, zwracając jednak szczególną uwagę 
na konieczność przestrzegania przez wszystkie sekcje 
narodowe zapisów Statutu i Regulaminu przyjętych w nich  
procedur postępowania, tym bardziej, że do Prezydium 
Światowego docierały informacje o łamaniu tych procedur 
w niektórych sekcjach narodowych. 
Przypomniał o konieczności ciągłej pracy związanej 
z pozyskiwaniem nowych członków, promowaniu 
organizowanych w Gimborn seminarów, poprawie 
ściągalności składek oraz o konieczności pozyskiwania 
partnerów takich jak akademie policyjne. Apelował  
o determinację, dyscyplinę i pasję w działaniu, co w efekcie 
może przynieść pozytywne efekty w naszej działalności 
oraz dać satysfakcję ludziom działającym w naszym  
w stowarzyszeniu.

Poinformował, że od 01 listopada 2019 na stronie 
internetowej sekcji światowej zamieszczona będzie 
informacja dotycząca możliwości ubiegania się o stypendia 
Artura Troopha ( ubiegający się o przyznanie takiego 
stypendium musi posiadać przynajmniej trzyletni staż  
w IPA).
W związku ze zmianą nazwy państw Sekcja Swazilandu 
obecnie nazywa się sekcją Eswatini, a sekcja Macedonii – 
sekcją Macedonii Północnej . Poinformował ponadto, że 
z uwagi na sytuację polityczną w Kolumbii – członkami 
IPA są tylko emeryci, gdyż wprowadzono przepisy 
zabraniające przynależności czynnym funkcjonariuszom 
do międzynarodowych stowarzyszeń. Nie zmieniła się 
także sytuacja w Turcji – gdzie jest  brak zgody władz na 
jakąkolwiek działalność IPA.
Przewodniczący Komisji ds. kontaktów zewnętrznych 
Aleksiej Gankin poinformował o podtrzymywaniu  
i rozwijaniu współpracy z organizacjami europejskimi. 
Szczegółowo omówił realizację przygotowania do 
jednego ze spotkań, które miało odbyć się w Brukseli .Gdy 
wydawało się, że wszystko jest już uzgodnione na dwa 
tygodnie przed spotkaniem zostało ono jednak odwołane. 
Takie sytuacje nie zniechęcają i nie powinny zniechęcać 
do podejmowania dalszych prób rozwoju IPA z innymi 
europejskimi organizacjami.
Przewodnicząca Komisji Zawodowej – May Britt-
Rinaldo poinformowała m.innymi o współpracy  
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kobiet  
w Policji, Światowym Stowarzyszeniu Detektywów oraz  
o funkcjonującym w Brukseli Związku Międzynarodowych 
Stowarzyszeń. Ponadto zawarła w swoim wystąpieniu 
informację obchodach 50 lat działalności Centrum 
Konferencyjnego w Gimborn oraz o YPOS, który w tym 

roku odbył się w Szkocji. Wzięło 
w nim udział 44 uczestników  
z 25 państw. YPOS w roku 2021 
odbędzie się na terenie Sri 
Lanki, a tematem przewodnim 
tego seminarium będzie walka  
ze współczesnym terroryzmem, 
w roku 2013 organizatorem 
będzie Nowa Zelandia, a w roku 
2025 – Belgia.
Poinformowała także, że 
w 2018 roku,  54 sekcje 
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narodowe IPA zorganizowały łącznie 356 zawodowych 
seminariów, w których udział wzięło ok. 30.000 słuchaczy.  
Za aktywność w tym zakresie oraz wzorowe zorganizowanie 
i przeprowadzenie seminarium poświęcone, 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej oraz 15 leciu 
uczestnictwa w strukturach SP IPA funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci 
honorowego Dyplomu Uznania. Poza Polską wyróżnione 
zostały: Austria, Argentyna, Włochy, Rumunia, Serbia  
i Ukraina.
Przewodnicząca Komisji Socjalno – Kulturalnej – Gal 
Sharon przypomniała, że I zawody sportowe IPA odbyły się 
w ubiegłym roku, w Portugalii i spotkały się z uznaniem 
zawodników. Kolejne, II już zawody sportowe IPA odbędą 
się w dniach 10 – 15 maja 2020 r. w miejscowości Bar,  
w Czarnogórze. Informacje na www.montenegro.me Koszt 
udziału to 385 Euro pokój 1 osobowy, a 325 Euro miejsce 
w pokoju dwuosobowym w hotelu Princees w m. Bar oraz 
odpowiednio 295 Euro i 245 Euro w hotelu Montenegro –
Ćanj. Uczestnicy będą odbierani z lotnisk w Dubrowniku lub 
Tirany. Zachęcała przy tym do jak najliczniejszego udziału 
członków IPA w tym przedsięwzięciu . Poinformowała, że 
sekcja Rumunii została laureatem i otrzymała stosowną 
statuetkę za największą liczbę zorganizowanych imprez 
sportowych. W tegorocznym konkursie fotograficznym 
wzięło udział 61 fotografów, którzy nadesłali łącznie 600 
zdjęć. Grand Prix zdobył Alan Klanc z Irlandii, natomiast 
I miejsce w kategorii open zdobył Tomasz Lewicki  
z Głogowa. Wyróżnienie za udział i propagowanie tego 
konkursu otrzymała koleżanka Aneta Sobieraj.
Gal Sharon omówiła także przebieg I Festiwalu Kultury IPA,  
który odbył się w Bułgarii. Organizatorem kolejnego – II 
Festiwalu Kultury IPA w roku 2021 będzie sekcja narodowa 
Cypru. Będzie  to festiwal folkloru  ludowego i pieśni 
dlatego też proszą o liczny udział członków IPA. W tym 
roku 22 strony internetowe sekcji narodowych otrzymały 
złote medale. Nie było tym razem wśród wyróżnionych 
strony internetowej sekcji polskiej.
Szef Administracji Stephen Clothard poinformował, 
że kolejny – 65 Kongres Światowy IPA odbędzie się  
w dniach 13 – 18 października 2020r. W Lioret de Mare kolo 
Girony, w Hiszpanii. Ze względu na problemy polityczne 
w Peru – planowany tam Kongres Światowy w 2021 roku 
odbędzie się w Grecji, a w roku 2022 w zamian za Brazylię 
– organizacją Kongresu Światowego zajmie się sekcja 
Północnej Macedonii. International Youth Gathering 
(spotkanie młodzieży) odbyło się w dniach 3-17 sierpień,  
w Chorwacji, w roku 2020 organizacją tego spotkania 
zajmą się sekcje Czech i zakończenie planowane jest w 
Wiedniu. Informacje dostępne są na stronie IYG 2020@
ipacz.cz ; www.IYG 2020.eu Koszt to 850 Euro za osobę – 
czas na rejestrację do 30 kwietnia 2020.

Centrum administracyjne w Nottingham pracuje przez 5 
dni w tygodniu i wszystkich członków IPA odwiedzających 
to miasto zaprasza do tej siedziby gdzie można obejrzeć 
małe muzeum historii IPA oraz wypić dobrą kawę.
W ostatnim roku akces do IPA zgłosiła Albania, sekcją 
wprowadzającą jest sekcja Serbii, Litwa z kolei jest sekcją 
wprowadzającą Gruzję lecz tam ze względu na problemy 
polityczne proces ten jest spowolniony.
Skarbnik – Roman Miny przedstawił wydatki i projekt 
budżetu na kolejny rok. Budżet IPA jest w dobrym stanie, 
rok ubiegły zamknięto saldem dodatnim na 27.000 Euro. 
Pozytywnie o pracy skarbnika wypowiedzieli się także 
audytorzy. Sprawozdanie finansowe i projekt budżetu na 
kolejny rok został przyjęty jednogłośnie.
Rene Kaufmann – Dyrektor Centrum Kongresowego  
w Gimborn przedstawił informację 
o podejmowanych działaniach na rzecz członków IPA – 
seminaria, sympozja naukowe itp. 
W przyszłym roku polskojęzyczne seminarium planowane 
jest w terminie 25.05 – 29.05. 2020. Temat tego seminarium 
brzmi: Przemoc w grze – chuligani i ultrasi wokół meczów 
piłkarskich.
Delegat z Hong Kongu, Jack Tam – Prezydent Sekcji  
przedstawił sytuację polityczną  związaną z protestami 
ulicznymi. Pokazał film z tych protestów i walk ulicznych. 
Cała sprawa zaczęła się od zabójstwa młodej kobiety na 
Tajwanie. Sprawca uciekł do Hong Kongu gdzie został 
namierzony i zatrzymany lecz ze względu na brak umowy 
o ekstradycji musiano go wypuścić. Władze Hong Kongu 
zamierzały więc zmienić prawo tak aby była możliwość 
ekstradycji i od tego zaczęły się właśnie te protesty, które 
z różnym nasileniem w różnych dniach trwają praktycznie 
do dzisiaj.   
Jak wspomniałem na wstępie Kongres ten, był Kongresem 
wyborczym i w trzecim dniu jego trwania rozpoczęła się 
procedura wyboru nowych władz światowych IPA.
Prezydentem Światowym IPA został wybrany Pierre Martin 
Moulin ze Szwajcarii;
Generalnym Sekretarzem – May Britt-Rinaldo ze Szwecji;
Przewodniczącym Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych – 
Einar Jonsson z Islandii;
Przewodniczącym Komisji Zawodowej – Demetriou 
Demetris z Cypru;
Przewodniczącym Komisji Socjalno – Kulturalnej- Karkalis 
Kyriakos z Grecji;
Skarbnikiem Światowym – Mikel Welsh z Irlandii;
Zastępcą Skarbnika – Martin Hoffman z Austrii;
Vice Prezydentem – Karkalis Kyriakos z Grecji;
Audytorami zostali: Kikcio Nikol z Kanady i Boyd Fred  
z Anglii.
Kongres zamknął Prezydent Światowy słowami 
podziękowania za wybór oraz gratulacjami dla nowych 
członków władz.
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MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA Z OKAZJI 100.
ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI 
PAŃSTWOWEJ

7 sierpnia 2019 roku w hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji 
100 rocznicy powołania Policji Państwowej oraz 15 lat Straży Granicznej w IPA. Organizatorem spotkania było 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Polska. W spotkaniu uczestniczyło 13 delegacji policyjnych 
z takich krajów jak: Słowacja, Czechy, Litwa, Cypr, Mołdawia, Rumunia, Irlandia, Węgry, Szwecja, Estonia, Łotwa, 
Portugalia i Niemcy, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej oraz członkowie stowarzyszenia 
IPA z całej Polski.

Głównym celem konferencji było 
pokazanie funkcjonariuszom 
z  zagranicy jak zmieniała się 
Polska Policja na przestrzeni 
lat, jak momentami trudne,  
a nawet tragiczne losy spotkały 
tę formację w ostatnim stuleciu. 
Ważnym aspektem było również 
podkreślenie czym zajmuje się 
obecnie, co osiągnęła i jak służy 
społeczeństwu w dzisiejszych 
czasach. 

Ciekawym elementem była wystawa historycznych oraz współczesnych elementów umundurowania, którą była dostępna 
dla uczestników przez cały czas trwania konferencji.

Ważną częścią spotkania była prezentacja o Straży Granicznej i podkreślenie jak ważną rolę odgrywają jej funkcjonariusze, 
którzy juz od 15 lat mogą być pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia IPA. Zgromadzeni goście mieli okazję zobaczyć 

Tekst i zdjęcia: Aneta Sobieraj



stolicę naszego kraju, podziwiać Warszawę z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki oraz zwiedzić Starówkę.  

Podsumowanie tego wydarzenia uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, który wzbudził aplauz wszystkich 
zebranych gości, a w szczególności zagranicznych funkcjonariuszy. Podobnie jak ogromny tort z logo stowarzyszenia, 
którym uczestnicy uczcili to ważne dla Sekcji Polskiej wydarzenie.
 
Spotkanie to było nie tylko konferencją 
przybliżającą historię Polskiej Policji  
i uczczeniem 15 lat Straży Granicznej 
w IPA ale również kolejnym krokiem 
w integracji środowiska policyjnego 
z całego świata. Uczestnicy mieli 
wyjątkową możliwość wymiany 
doświadczeń nabytych podczas 
tej niełatwej służby oraz zdobycia 
informacji na temat funkcjonowania 
tej formacji w innych krajach.

PREZYDIUM
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W dniu 25 października 2019 roku w Szklarskiej Porębie, podczas 
posiedzenia Zarządu Krajowego SP IPA odbyła się konferencja 
dotycząca nielegalnego poboru prądu oraz włamań i zniszczeń 
mienia w infrastrukturze TAURON Dystrybucja S.A.
Rozpoczęcie konferencji nastąpiło o godz. 12.00, a otworzył ją Prezydent 
Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Fryderyk 
Orepuk. Przywitał on uczestników konferencji oraz przedstawił tematy 
prezentacji i wystąpień. Ze strony firmy TAURON Dystrybucja S.A. udział 
w przedmiotowym przedsięwzięciu wzięli:
1. Przedstawiciel profilu TAURON Dystrybucja S.A. Pan Jakub Czudiak – 

starszy specjalista  ds. bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej Biuro 
CBSTD, który omówił najważniejsze aspekty współpracy z Policją.

2. Pan Wojciech Mościbrodzki - specjalista ds.  Bezpieczeństwa  

KONFERENCJA TAURONU

POSIEDZENIE KRAJOWEGO ZARZĄDU 
SP IPA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 
W dniach 25-26 października br w Szklarskiej Porębie odbyło 
się jesienne posiedzenie KZ SP IPA. Gospodarzem 
była Dolnośląska Grupa Wojewódzka, która w tym 
czasie obchodziła 25 lecie swojej działalności. Podczas 
pierwszego dnia obrad, Prezydent SP IPA przedstawił 
informację z uczestnictwa w Kongresie Światowym 
IPA w Dubrowniku / Chorwacja/, poinformował  
o wyborze nowych władz światowych, wyróżnieniach 
dla SP IPA a także nagrodzie dla członka naszej sekcji 
w konkursie fotograficznym. Złożył także obszerną 
relację z konferencji, jaką w sierpniu organizowała SP 
IPA w Warszawie z okazji 100. rocznicy powołania Policji 
Państwowej.  Podczas obrad w tym dniu, omówiono także 
sprawy szkoleń w Gimborn a także stanu współpracy 
z innymi sekcjami, dotyczących wymiany stażowej 
Placement Programme, które przedstawił Sekretarz 
Generalny. 
Kolejnymi tematami były: informacja skarbnika  
o opłaconych składkach i stopnia wykorzystania budżetu 
a także wiceprezydenta Piotra Wójcika o wydanych 
legitymacjach i stanie członkowskim w poszczególnych 
grupach. Z przedstawionych informacji wynika, że na 
koniec października największą grupą wojewódzką jest 
Małopolska GW, następnie Śląska i Podkarpacka. Kolejnymi 
tematami omawianymi były: wydawanie kwartalnika SP 
IPA, wybór gadżetu na rok 2020, informacja  
o wpływach z 1% i akceptacja obiektów rekomendowanych 
przez IPA.  
Krótkie sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
działalności SP IPA przedstawił Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. Wiele uwagi poświęcono Kongresowi SP 
IPA, który odbędzie się w dniach 6-8. grudnia 2019 
roku w Janowie Podlaskim. Zwieńczeniem posiedzenia 
był udział członków KZ w obchodach jubileuszu 25 
lecia Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Podczas 
jubileuszowej gali zaproszeni goście a także członkowie 
tej grupy, zapoznali się z historią powstania IPA w Polsce  
a także na Dolnym Śląsku. Wręczono odznaczenia  
i upominki a całość zwieńczył jubileuszowy tort.

Tekst: Elżbieta Gargula

Zdjęcia: Wojciech Frańczak
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PREZYDIUM

W dniach 19-22 września 2019 roku na zaproszenie Sekcji Rumuńskiej IPA  wraz  
z kol. Fryderykiem Orepukiem – Prezydentem Sekcji Polskiej IPA uczestniczyliśmy 
w kongresie tej sekcji. Po przybyciu do hotelu w pokojach czekała na nas 
niespodzianka przygotowana przez gospodarzy -  białe koszulki polo z napisem  
„IPA Romania” z nadrukiem  flagi Polski i  imieniem uczestnika. W Bukareszcie mieliśmy okazję  spotkania się z delegacjami IPA  
z: Chorwacji, Grecji, Malty, Cypru, Izraela, Bułgarii, Mołdawii, Rosji, Portugali, i egzotycznego Makao. W piątek przed oficjalnym 
otwarciem obrad kongresu, delegaci rumuńscy i delegacje zagraniczne IPA zostały autokarami z hotelu przetransportowane 
do  budynku w którym ma być nowa siedziba  IPA Rumunia.  Po powrocie nastąpiło oficjalne otwarcie  Kongresu, które 
dokonał Prezydent  Sekcji Rumuńskiej – Florin  Olaru. Następnie głos zabrała Gal Sharon Wiceprezydent Sekcji Światowej 
IPA. W swoim wystąpieniu podkreślała  rolę i znaczenie Sekcji Rumuńskiej w strukturach światowych stowarzyszenia.  
Potem nastąpiła  filmowa prezentacja  aktywności  IPA Rumunia. Kulminacyjnym akcentem wieczoru było zdjęcie grupowe 
delegatów rumuńskich i zaproszonych gości.  W drugim dniu obradom Kongresu Sekcji Rumuńskiej IPA towarzyszyły 
burzliwe okoliczności w tym wybór nowych władz, gdzie ponownie został wybrany Prezydentem Sekcji Rumuńskiej IPA  
Florin Olaru – któremu serdecznie życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz członków IPA Sekcji Rumuńskiej i światowego 
stowarzyszenia IPA. W tym czasie delegacje zagraniczne miały okazję zwiedzenia  budynku siedziby parlamentu 
rumuńskiego, oraz muzeum patryjarchatu cerkwi rumuńskiej. Mieliśmy  okazję do wielu rozmów na temat funkcjonowania 
struktur IPA w innych krajach. Kulminacyjnym elementem kongresu i naszego pobytu była uroczysta kolacja na zakończenie 
której nastąpiło wręczanie podziękowań i pamiątkowych upominków. Do kraju wróciliśmy po uzyskaniu kilku nowych 
kontaktów zagranicznych które zaowocują wymiana nie tylko doświadczeń ale również wyjazdami członków krajowych 
sekcji IPA. Servo Per Amikeco.

SPRAWOZDANIE Z POBYTU  
W RUMUNII Tekst: Adam Pietrzkiewicz

i infrastruktury Krytycznej PBK TPE, oraz 
Pan Krzysztof Liszczyk – starszy specjalista 
ds. eksploatacji sieci OME OJGTD, 
którzy omówili współpracę z Policją  
w przedmiocie przeciwdziałania i ujawniania 
sprawców zdarzeń związanych z kradzieżą 
lub dewastacją urządzeń infrastruktury 
sieciowej. 

3. Pani Anna Pomorska – kierownik wydziału 
obsługi NPE TDP, oraz Pan Jacek Jarocki 
– koordynator terenu TN1 Jelenia Góra, 
Wałbrzych, Legnica, którzy omówili 
dotychczasowe doświadczenia w z tym zakresie.

Ze strony Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska IPA udział wzięło 37 uczestników, w tym funkcjonariuszy 
Policji i Straży Granicznej.
Sposób i zakres przedstawionych i omówionych prezentacji i wystąpień spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników 
konferencji o czym świadczyć może fakt ożywionej dyskusji podczas jak i po zakończeniu każdego z omawianych 
tematów, a także wzajemne dzielenie się doświadczeniami związanymi z praktycznymi działaniami funkcjonariuszy  

w zakresie zapobiegania i zwalczania omawianych zagrożeń. 
Podniesiono również w dyskusji sprawy związane z codzienną 
praktyką dobrej współpracy pracowników rejonów
 energetycznych z funkcjonariuszami. 

Z satysfakcją należy stwierdzić, ze cel jaki przyświecał tej 
konferencji został osiągnięty. Konferencja zakończyła się po jednej 
godzinie i trzydziestu minutach wspólnym obiadem prelegentów  
i uczestników. 
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30 sierpnia 2019 roku  w niezwykle uroczej małej miejscowości 
leżącej  na terenie  landu Nadrenia Północna-Westfalia rozpoczęły się obchody 50 rocznicy powstania wyjątkowego 
centrum szkoleniowego. IBZ Gimborn, bo tak nazywa się to centrum,  już pół wieku kształci funkcjonariuszy z całego 
świata. Dzięki uczestnictwie w organizowanych tam zajęciach mundurowi maja możliwość nie tylko poszerzyć swoja 
wiedzę w zakresie tematyki policyjnej i społecznej, ale również poznać mundurowych z czasem bardzo odległych 
krajów.  Dzięki temu zdobywają nie tylko doświadczenie zawodowe, ale również uczą się o innych zwyczajach, kulturach,  
a nawet religiach. By uczcić to wydarzenie do zamku w Gimborn przyjechały delegacje z 32 krajów w tym m.in.  
z Brazylii, Portugalii, Włoch, Izraela, Irlandii czy Mołdawii. W tym gronie nie mogło zabraknąć przedstawicieli  Polski. Nasz 
kraj reprezentowali: Wice Prezydent Sekcji Polskiej IPA Aneta Sobieraj, Sekretarz Generalny Krzysztof Kapturski, Skarbnik 
Adam Pietrzkiewicz oraz Zastępca Skarbnika Robert Literacki. Podczas uroczystości nie zabrakło oficjalnych przemówień, 
podsumowań i podziękowań, ale przede wszystkim wiele uśmiechu, miłych wspomnień i  serdeczności. Po części oficjalnej  
i przemówieniach gości w tym reprezentantów Zarządu Światowego IPA, Ministra Spraw Wewnętrznych czy Zarządu IBZ 
wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w policyjnym pikniku zorganizowanym na terenie zamku. W zamkowym ogrodzie, 
aż roiło się od kolorowych mundurów i radiowozów z różnych stron świata. Nie zabrakło wielu atrakcji dla najmłodszych, 
którzy tego dnia chętnie odwiedzali to miejsce. Były konkursy, zabawy, koncerty i pokazy m.in. taktyk policyjnych, 

armatki wodnej, pracy psa policyjnego oraz niesamowitej 
grupy policyjnych akrobatów. Wydarzenia zakończył bankiet  
z koncertem orkiestry na który zaproszono 300 osób. 
W przyszłym roku będziemy obchodzić 25 lat polsko-
niemieckich seminariów w IBZ. To jubileuszowe szkolenie 
odbędzie się pomiędzy 25, a 29 maja 2020 roku i będzie dotyczyć 
przestępczości pseudokibiców. Już niedługo rozpocznie 
się przyjmowanie zgłoszeń na to seminarium. Wszystkie 
osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt  
z prezesami swoich grup wojewódzkich lub mailowo z wice 
prezydent Sekcji Polskiej IPA Anetą Sobieraj pisząc na adres  
1vice.prezydent@ipapolska.pl

50 LAT 
GIMBORN

LAUREAT KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Podczas Kongresu Światowego w Chorwacji, członek Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej Tomasz Lewicki, został 
uhonorowany I nagrodą w Międzynarodowym 
Konkursie Fotograficznym IPA w kategorii 
open. Jest to tym bardziej cenna nagroda, gdyż 
na konkurs przysłano ponad 600 prac z 65 
krajów.

Tomasz Lewicki – emerytowany funkcjonariusz 
Policji, ostatnio pracował w wydziale kryminalnym 
głogowskiej komendy. Żonaty, ojciec 9 letniego 
Adama i 19 letniego Dawida. Do IPA Należy od 
10 lat. Pasje: fotografia, podróże, nurkowanie, 
morsowanie.

Tekst: i zdjęcia: Aneta Sobieraj
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W ramach międzynarodowej wymiany Stowarzyszenia IPA - Placement Programme w dniach od 20 do 24 
października 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim przebywali dwaj funkcjonariusze Policji (GARDA) 
z Irlandii. Zasadniczym celem wymiany stażowej funkcjonariuszy należących do Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA jest ich zapoznanie ze strukturą i funkcjonowaniem Policji kraju, w którym realizowana 
jest wizyta. W tym przypadku pobyt Irlandczyków w Polsce rozpoczął się spotkaniem z Komendantem 
Wojewódzkim Policji insp. Pawłem Spychałą.

W czasie pobytu w Bydgoszczy funkcjonariusze Gardy mogli zapoznać się ze strukturą i siedzibą kujawsko-pomorskiej 
Policji, a także głównymi zadaniami realizowanymi przez polską Policję. Spotkali się również z Komendantem Miejskim 
Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztofem Stefaniakiem, a w komendzie miejskiej mogli zobaczyć jak na co dzień wygląda 
praca dyżurnego jednostki oraz całej załogi centrum monitoringu.
Ku zadowoleniu gości z Irlandii był także czas na służbę w charakterze obserwatora, która pełniona była na drogach 
powiatu bydgoskiego w nie oznakowanym radiowozie marki BMW z funkcjonariuszami Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Nasi goście byli pod wrażeniem sprzętu, jakim dysponują polscy funkcjonariusze podczas wykonywania codziennych 
obowiązków. Funkcjonariusze Gardy spotkali się także z Zastępcą Prezydenta Bydgoszczy Mirosławem Kozłowiczem. 
Podczas spotkania rozmawiano na temat współpracy Policji oraz instytucji rządowych w Polsce i Irlandii. Wymiana 

stażowa to również świetna okazja na promocję 
regionu i prezentację miejsc, które stanowią atrakcję 
turystyczną. Tak było i tym razem, a zwiedzanie 
Bydgoszczy i Muzeum Archeologicznego w Biskupinie 
dostarczyło gościom niezapomnianych wrażeń. 
Koledzy z irlandzkiej Policji przebywali nie tylko na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale pod 
opieką członków Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA  na Dolnym Śląsku brali udział w jubileuszu 
25-lecia tejże grupy wojewódzkiej. Każda wymiana 
stażowa jest inna, a udział w Placement Programme 
to świetna okazja do zdobycia nowych doświadczeń  
i poznania wyjątkowych ludzi.

Tekst: Bartosz Wiese
POLICJANCI Z IRLANDZKIEJ 
GARDA W BYDGOSZCZY

Serdecznie Ci gratuluję zdobycia tej prestiżowej nagrody, co skłoniło Cie do 
wysłania zdjęcia na konkurs
Do wysłania zdjęcia na konkurs namówił mnie asp. szt. Artur Klimczak z IPA Głogów. 
Stwierdził, że robię fajne zdjęcia i powinienem reprezentować nasz region. To w 
zasadzie wystarczyło, pomyślałem zatem, że spróbuję.

Dlaczego wybrałeś to zdjęcie i gdzie zostało zrobione
Zdjęcie to było jednym z trzech jakie wysłałem na konkurs, jednak to jedno właśnie, 
które wybrano jest dla mnie szczególnie ważne, gdyż moim zdaniem pokazuje 
Afrykę, jeśli można tak to nazwać „od kuchni”. Bez upiększenia. Pokazuje twarz dziecka 
, najprawdziwszą jaka jest.
Zdjęcie zostało zrobione wcześnie rano, na rogatkach Wagadugu w Burkina Faso i 
było dość trudne technicznie, gdyż zostało zrobione z ręki z paki jadącego pikapa na 
szutrowej drodze, dodam że aparat nie miał stabilizacji obrazu a parametry ustawiam 
ręcznie. 
Dziękuję Ci bardzo, raz jeszcze gratuluję i życzę kolejnych ciekawych wypraw i zdjęć.
Z Tomkiem Lewickim rozmawiała Ela Gargula.



Od 13 do 20 października 2019 roku koleżanka Magdalena 
Rasz z KMP we Wrocławiu oraz  Sylwia Aleksandrowicz 
z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, 
wzięły udział w seminarium nt. „Police response  
to a mass casualty event – First Responder”,  które odbyło się  
w Republice Irlandii. 

Wizyta na wyspach odbyła się w ramach wymiany policjantów 
Placement Programme Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA.
Seminarium szkoleniowe miało na celu zwiększenie 
świadomości i zapewnienie kluczowych umiejętności 
wymaganych od służb podczas zdarzeń masowych, w których 
dysproporcja między potrzebami, a możliwościami jest tak 
duża, że zawodzą wszelkie opracowane standardy reagowania.
Uczestnicy seminarium zapoznani zostali z aktualnymi trendami postępowania w Europie, wypracowanymi na 
podstawie doświadczeń zgromadzonych w czasie ataków terrorystycznych oraz zdarzeń masowych mających miejsce 
w minionych latach. Podczas szkolenia omówione zostały elementy wyposażenia, które powinien posiadać „First 
Responder”, czyli policjant, który pierwszy zjawia się na miejscu zdarzenia. Poruszone zostały także kwestie takie jak 
komunikacja, rozmieszczenie sprzętu, czy systemy szkoleń. Uczestnicy posiedli dodatkowe umiejętności z zakresu 
pierwszej pomocy taktycznej, takie jak świadomość sceny, triage, czy działania wobec ofiar masywnych krwawień 
Szczególny nacisk został położony na umiejętność poradzenia sobie w stresującym i trudnym środowisku, jakimi są 
początkowe momenty zdarzenia.

Ekspert-psycholog, podkreślił rolę przygotowania umysłu do radzenia sobie z ofiarami masowych wypadków, który 
pozwala skupić się na kluczowych zadaniach w krytycznych pierwszych chwilach. Powiedział też, jak radzić sobie  
z następstwami stresu, który jest nieodłącznym elementem tak skrajnych sytuacji. Podsumowaniem szkolenia był 
udział w symulowanym ataku, w trakcie którego uczestnicy mieli możliwość wykazania się nabytymi umiejętnościami.

Wizyta w Irlandii umożliwiła policjantkom ponadto odwiedzenie oraz wymianę doświadczeń z funkcjonariuszami 
kluczowych jednostek specjalistycznych w An Garda Síochána (irlandzkiej policji). Jednostki zaprezentowały swój sprzęt, 

który może być wykorzystany podczas zdarzeń  
o charakterze masowym. Polskie funkcjonariuszki 
miały także okazję podzielić się doświadczeniami 
zawodowymi z kolegami innych krajów, gdyż  
w seminarium uczestniczyli funkcjonariusze policji 
członkowie IPA z Anglii, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, 
Szwecji, a nawet Australii.

Ostatnim elementem pobytu w Irlandii była 
bardzo miła wizyta w Wydziale Konsularnym 
Ambasady RP w Irlandii oraz spotkanie  
z Konsulem.

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 21   

Tekst: Krzysztof Marcjan/Magdalena Rasz

Zdjęca: Magdalena Rasz 

PLACEMENT PROGRAMME

POLICJANTKI Z WROCŁAWIA  
I BRODNICY DOSKONALIŁY SWOJE 
KWALIFIKACJE W IRLANDII
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WYBORY I JUBILEUSZE

JUBILEUSZ 25 LECIA W DOLNOŚLĄSKIEJ GW
Tekst: Bartłomiej Majchrzak 

26 października 2019 roku w Szklarskiej Porębie, odbył się jubileusz XXV-lecia działalności Dolnośląskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu.  W uroczystych obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciel Wojewody 
Dolnośląskiego -  Rafał Wolanowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  Prezydent 
Jeleniej Góry - Jerzy Łużniak, Burmistrz Miasta Piechowice - Jacek Kubielski, Komendant Miejski Policji w Jeleniej 
Górze - mł. insp. Bogumił Kotowski, Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku - mł. insp. Ryszard Mazurkiewicz, 
mjr SG Dariusz Matusiak - Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, reprezentanci NSZZP 
woj. dolnośląskiego, delegacje zagranicznych policjantów z Irlandii, Włoch i Walii oraz przedstawiciele świata 
nauki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele Prezydium 
Sekcji Polskiej IPA, reprezentanci Grup Wojewódzkich SP IPA oraz  Regionów IPA zaprzyjaźnionych z Dolnym 
Śląskiem.

Ćwierć wieku istnienia organizacji jest zawsze okazją 
do podsumowań, ale też zaprezentowania jej dorobku. 
Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się więc od 
przedstawienia krótkiego rysu historycznego IPA na 
Dolnym Śląsku i bieżących projektów prowadzonych przez 
Stowarzyszenie. Przy tej okazji wręczono okolicznościowe 
podziękowania dla przedstawicieli urzędów i  instytucji  
z którymi DGW IPA współpracuje na co dzień.  Podczas 
uroczystości w imieniu Ministra Sportu przedstawiciel 
Wojewody Dolnośląskiego wręczył  naszemu koledze 
Fryderykowi Orepukowi odznakę honorową „Za Zasługi 
dla Turystyki”. Certyfikatami XX-lecia członkostwa w IPA 
zostali uhonorowani z kolei przedstawiciele Regionu IPA 
Kłodzko – koledzy Ryszard i Leszek Szczuccy.  Podczas 
ceremonii Prezydent SP IPA poinformował również, że 
nasz kolega Tomasz Lewicki z Regionu IPA Głogów zajął  
1. miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym 
IPA organizowanym przez Sekcję Światową IPA  w którym 
udział wzięło 600 uczestników z 65 krajów. 
25 lat działalności dla organizacji jest perspektywą, która 
daje asumpt do satysfakcji i jego twórcom, i animatorom 
jego intensywnej działalności w kolejnych okresach. 
Członkowie grupy, zapoznali się z historia powstania IPA w 
Polsce a także na Dolnym Śląsku. Wręczono odznaczenia  
i upominki a całość zwieńczył jubileuszowy tort.
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Tegoroczne uroczystości  były wyjątkowe, bo zbiegły się z setną rocznicą powołania Policji Państwowej. Z tej 
okazji Region Opole II Piast, który powstał w 2004 roku odwiedzili, między innymi, koledzy z Rumunii, Węgier  
i Słowenii.
Nasi goście mieli okazję uczestniczyć we wszystkich oficjalnych uroczystościach Święta Policji – Tuż po porannej mszy  
w kościele Franciszkanów policjanci i goście przemaszerowali ulicami miasta na plac Kopernika w Opolu. Tam miał miejsce 
uroczysty apel wraz z pokazem musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji oraz Orkiestry 
Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Do późnego popołudnia na placu Wolności w Opolu trwał festyn z przygotowanymi atrakcjami dla mieszkańców 
Opolszczyzny - pokaz policyjnego wyposażenia. Podczas festynu byłą możliwość spotkania policyjnych pasjonatami. 
To między innymi kompozytor muzyki filmowej, pasowany rycerz czy modelarz robiący policyjne radiowozy, czy też 

policjanta – pisarza. Na koniec oficjalnych uroczystość odbył się 
koncert w Filharmonii Opolskiej. 
Po części oficjalnej, Nasi goście mieli również okazję do zwiedzenia 
miasta. Kolejnego dnia spotkania, odbyły się uroczystości XV lecia 
Regionu, kolegom z Piasta I zostały wręczone odznaki rocznicowe 
przynależności do IPA. Były też rozmowy i jak zwykle wyśmienita 
zabawa. Bezdyskusyjnie fanie było przez te 15-lat działać razem 
i mamy nadzieję na kolejne lata. Cieszy nas też wyjątkowa 
aktywność naszych członków zasłużonych, za co im dziękujemy.

Tekst i zdjęcia:  Jarosław Dryszcz

XV-LECIE REGIONU IPA OPOLE II  
PIAST 

To już 10 lat Regionu Opole IV „GRANICA”, gdy jesteśmy częścią Opolskiej Grupy Wojewódzkiej. Przez ten 
cały czas próbujemy spotykać się na wspólnych wyjazdach oraz spotkania, których regularność determinuje 
odległość oraz obwiązki służbowe. W swoich szeregach mamy, bowiem członków służących w Raciborzu, 
Warszawie i Opolu a także emerytów z województw opolskiego i śląskiego. Tak szerokie grono sprawia,  
że każde spotkanie jest dla Nas dużą radością. Nasz Region powstał i skupia funkcjonariuszy, których służba 
związana była lub jest z Placówką Straży Granicznej w Opolu. Staramy się podpatrywać funkcjonowanie 
regionów Piast i Olesno, których staż i doświadczenie pomagają nam się rozwijać.  

Swoją 10-latkę uczciliśmy spotkaniem w gościnnych progach schroniska młodzieżowego w Wieszczynie 14.09.2019r. 
Wśród zaproszonych gości byli zaprzyjaźnieni koledzy z IPA Szwajcarii i Ukrainy a także Regiony Piast, Nysa, Korona 
oraz blisko z nami współpracujący członkowie Klubu HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” przy PSG w Opolu jak również 
przedstawiciele NSZZF. Była to okazja do wspomnień wspólnych wyjazdów, w jakich uczestniczyliśmy oraz planowania 
kolejnych wydarzeń, które chcielibyśmy realizować w przyszłości. 

Chciałbym podziękować szczególnie ważnej osobie Oldze 
GAIDA, której za nieoceniona pomoc i wsparcie gorąco  
DZIĘKUJEMY. Jak również wszystkim tym osobom, które 
swoim zaangażowaniem sprawiają, że udaje nam się spotykać  
i działać zgodnie z naszym mottem „Servo Per Amikeco” – „Służyć 
Poprzez Przyjaźń”. Wierzę, że kolejne lata będą obfitować w wiele 
ciekawych i twórczych spotkań oraz wydarzeń, które pozwolą 
rozwijać nasz Region.

X lat IPA Granica Opole
WYBORY I JUBILEUSZE
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WYBORY I JUBILEUSZE

JUBILEUSZ X LECIA IPA 
PŁOŃSK

W dniach 26 – 28 lipca płoński Region IPA obchodził 
10. Rocznicę swego powstania. Główne uroczystości 
miały miejsce w sali koncertowej Szkoły Muzycznej  
w Płońsku. Na uroczystości, oprócz członków Regionu 
i Zasłużonych dla Sekcji Polskiej IPA, zostali zaproszeni 
przedstawiciele współpracujących z Regionem 
organów samorządowych, firm, instytucji i służb 
mundurowych. 

Przybyły delegacje zaprzyjaźnionych z nami regionów: 
Płocka, Siedlec, Radomia, a także Prezes Mazowieckiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA – Marek Sienkiewicz. Gościliśmy 
też współpracujących z nami od lat przyjaciół  – członków 
IPA z pięciu krajów Europy: Litwy, Łotwy, Estonii, Czech  
i Ukrainy. Przyjechali również rycerze z zaprzyjaźnionego 
od 10 lat z naszym Regionem Włocławskiego Bractwa 
Kuszy i Miecza. Przewodniczący Regionu IPA Płońsk 
– Jarosław Lasecki wspólnie z Burmistrzem Miasta 
Płońsk Andrzejem Pietrasikiem i Wójtem Gminy Płońsk 
Aleksandrem Jarosławskim przywitał przybyłych gości, 
a następnie zaprosił członków Regionu, którzy od 
ponad 10 lat są w strukturach IPA. Zostały im wręczone 
certyfikaty nadania odznaki 10-letniego stażu w szeregach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. 

Osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Regionu wręczono pamiątkowe ryngrafy. Za szczególne zaangażowanie 
w pracy Zarządu wyróżnienia z rąk Przewodniczącego Regionu Jarosława Laseckiego otrzymali koledzy:  Radosław 
Koniec, Rafał Graczyk, Zbigniew Kaniak, Dariusz Koniec i Jarosław Pośpiech. Zaproszeni goście złożyli na ręce 
Przewodniczącego stosowne listy oraz okolicznościowe pamiątki. Wystąpienia gości były urozmaicane występami 
zespołu wokalno-muzycznego „Trio Acoustic +”. W kolejnym przemówieniu Przewodniczący Regionu przypomniał 
w skrócie naszą historię oraz najważniejsze dokonania. Na zakończenie podziękował za owocną współpracę 
Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Jarosławowi Brzozowskiemu, Burmistrzowi Miasta Płońsk Andrzejowi 
Pietrasikowi, Wójtowi Gminy Płońsk Aleksandrowi Jarosławskiemu, Pani Wójt Gminy Naruszewo Beacie Pierścińskiej, 
Wójtowi Gminy Nowe Miasto Sławomirowi Zalewskiemu, byłemu Wójtowi Gminy Baboszewo Wiesławowi 
Przedpełskiemu, Staroście Powiatu Płońskiego, a poprzednio Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku - 
Elżbiecie Wiśniewskiej, obecnej Pani Dyrektor MCK w Płońsku Marzenie Kunickiej,  księdzu kapelanowi Edmundowi 
Makowskiemu, innym przedstawicielom organów samorządowych, wszystkim współpracującym z Regionem firmom, 
instytucjom i służbom mundurowym. Podziękował też za wyrozumiałość naszym rodzinom. 

Tego samego dnia w „Dworku Marzenie” w Przyborowicach miała miejsce kolacja grillowa z udziałem zaproszonych 
gości. Podczas kolacji mogliśmy obejrzeć wystawę broni z prywatnej kolekcji Pana Sławomira Zalewskiego – 
Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA. Pod nadzorem rycerza z Włocławskiego Bractwa Kuszy i Miecza wykonaliśmy 
kilkanaście wystrzałów z armat i innych rodzajów średniowiecznej broni prochowej. Oprawę muzyczną zapewniał DJ 
Robert Kuciński – Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA. 

Następnego dnia w ratuszu miejskim w Płońsku dla naszych zagranicznych gości zorganizowano spotkanie z organami 
samorządowymi. Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik oraz Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski zapoznali 
gości ze sposobem funkcjonowania naszych jednostek samorządowych oraz ich najważniejszymi dokonaniami. 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Kaniak
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Z radością informuję, że w dniu 24 września 2019roku 

w Dąbrowie Tarnowskiej powstał nowy Region IPA SP 

MGW. 15stu policjantów z KPP w Dąbrowie Tarnowskiej 

w czynnej służbie i jeden emerytowany policjant 

zainicjowali powstanie Regionu, któremu obecnie 

przewodniczę.

Pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować zacnym 

przedstawicielom MGW SP IPA w osobach Aleksandra 

Szymańskiego  i Jolanty Bibro za okazaną pomoc.

Bardzo dziękuję za uhonorowanie mnie odznaką 10 

letniego stażu w szeregach IPA SP. Jest to bardzo miły 

gest i zaskoczenie dla mnie.  

NOWY REGION W DĄBROWIE 
TARNOWSKIEJ

Komendant Straży Miejskiej Bogdan Lewandowski pokazał im swoje stanowisko pracy oraz zapoznał z systemem 
monitoringu miejskiego. Następnie cała grupa udała się do Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, gdzie goście 
obejrzeli poszczególne pracownie, salę widowiskową, wystawową oraz studio nagrań. 

Kolejną atrakcją dla naszych gości była wizyta w jednym z przodujących gospodarstw rolnych na terenie Gminy 
Płońsk – Państwa Elżbiety i Jarosława Drogosz w Szymakach. W wizycie wziął udział Wójt Gminy Płońsk Aleksander 
Jarosławski, Pani Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze” - Danuta Kucińska oraz 
Z-ca Prezesa Zarządu – Pani Agnieszka Matoblewska. 

W godzinach popołudniowych grupa udała się do miejscowości Gołotczyzna k. Ciechanowa, gdzie goście zwiedzili 
Muzeum Pozytywizmu. Po zwiedzeniu muzeum wraz z gośćmi zobaczyliśmy odrestaurowaną wieżę ciśnień  
w Ciechanowie, a następnie udaliśmy się do pensjonatu Pana Mirosława Miączyńskiego. Pan Mirosław – Zasłużony 
dla Sekcji Polskiej IPA zaprosił nas na obiad do swej restauracji, po czym zorganizował dla gości zawody strzeleckie 
z broni pneumatycznej oraz zawody na elektronicznym symulatorze golfa. Nie obyło się bez tradycyjnej wymiany 
upominków i pamiątkowych gadżetów. Dzień zakończyliśmy wspólną biesiadą ze śpiewem i muzyką akordeonową  
w wykonaniu kol. Zbigniewa Kaniaka.

WYBORY I JUBILEUSZE
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Po raz pierwszy w historii IPA Sekcja Polska, w dniach 
13-14 września br. odbył się charytatywny Turniej 
Hokejowy. Policjanci z Polski i Słowacji przyjechali 
zagrać dla Asi Podczerwińskiej - wnuczki członka 
Regionu IPA Nowy Targ. Środki zebrane podczas 
turnieju zostały przeznaczone na kosztowną 
operację dziewczynki, która cierpi na wrodzoną 
wadę nóżki - hemimelię strzałkową. Ta szczytna akcja 
zorganizowana została zorganizowana także  dla 
uczczenia 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. 

Patronat nad wydarzeniem objęli: Komendant Powiatowy 
Policji w Nowym Targu, Burmistrz Miasta Nowy Targ, 
Starosta Powiatu nowotarskiego, Dyrektor Miejskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Prezydent 
Sekcji Polskiej IPA,  a także Prezydent Sekcji Słowackiej IPA.
W składach drużyn z IPA Nowy Targ i IPA Tychy grali policjanci 
z jednostek: KPP Zakopane, KPP Oświęcim, KPP Gorlice, 
KPP Oświęcim, CBŚ Katowice, KP Krynica, KPP Chrzanów, 
oraz oczywiście KPP Nowy Targ, a także funkcjonariusz SG 
z PSG Zakopane i kilku emerytów policyjnych. Zaproszenie 
do udziału w turnieju przyjęli policjanci i emerytowani 
policjanci z Trencina i Popradu. Po uroczystym otwarciu 
turnieju, jako pierwsze na tafli zmierzyły się drużyny IPA 
Poprad i IPA Trencin, ta ostatnia zwyciężyła w meczu. 

Tekst: M.Kapołka
Zdjęcia: S. Kiciński, Zibi-foto, Szymon Pyzowski-Podhale 24

Kolejny mecz rozegrały drużyny z IPA Nowy Targ oraz z IPA 
Tychy. Tym razem zwycięstwo odniosła IPA Nowy Targ.
Drugiego dnia od rana rozpoczęła się finałowe mecze. 
Najpierw o trzecie miejsce zagrały drużyny IPA Poprad oraz 
IPA Tychy. Mecz zakończył się wygraną IPA Poprad 8 : 5. Mecz 
o pierwsze miejsce rozegrał się pomiędzy IPA Trencin a IPA 
Nowy Targ. Tym razem lepsi okazali się gracze z Trencina 
pokonując IPA Nowy Targ 13:10.  W trakcie turnieju trwały 
licytacje na rzecz Asi. Uroczystego wręczenia pucharów 
dokonali Przewodniczący regionów IPA Poprad, Trencin 
oraz Nowego Targu a także Pan Komendant Powiatowy 
Policji w Nowym Targu- mł. insp. Grzegorz Wyskiel.
Ostatecznie, po przeliczeniu środków zebranych w trakcie 
dwudniowych zmagań, udało się nam zebrać kwotę ok. 
5670 zł. która trafiła na konto fundacji opiekującej się Asią.
Wielki ukłon składamy wszystkim graczom, którzy 
poświęcili swój czas na przygotowanie się, grę, a także za 
to, że chcąc wziąć udział w turnieju - dokonali wpłat do 
puszki dla Asi. 

Podziękowania składamy członkom naszego Regionu 
IPA za pomoc w trakcie turnieju - Wojtkowi Frańczakowi 
i Sławkowi Kicińskiemu, oraz Wojtkowi Batkiewiczowi 
za osobiste zaangażowanie się w zorganizowanie, 
przygotowanie i realizację turnieju.
Dziękujemy także Przyjaciołom IPA, którzy wsparli 
zorganizowanie turnieju w duchu sportowej rywalizacji 
w myśl „Servo per Amikeco”: Łukaszowi Rubisiowi, 
Edwardowi Krupie, Marcinowi Gołębiowskiemu, 
Krzysztofowi Pawłowskiemu, Andrzejowi Fryda, Marianowi 
Czyszczoniowi, Krzysztofowi Ślimakowi, Krzysztofowi 
Wadowskiemu oraz Arturowi Lorek, a także klubom MMKS 
Podhale oraz KS Podhale.

HOKEJ W NOWYM TARGU
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Przez okres ostatnich trzech miesięcy, członkowie 
Regionu IPA w Stargardzie przeprowadzili skuteczną 
akcję pozyskiwania środków finansowych na 
rehabilitację 3-letniego Nikodema. 

Dziecko urodziło się ze stopami końsko - szpotawymi 
co uniemożliwiało mu prawidłowe poruszanie się. 
Ciągłe pobyty w różnych szpitalach, liczne operacje oraz 
obciążające  organizm terapie, spowodowały izolację 
chłopca od rówieśników, swobodnego chodzenia  
i brak radości z okresu wczesnego dzieciństwa. Nikodem 
dopiero niedawno po kolejnych operacjach stóp  
w Szczecinie, rozpoczął intensywną rehabilitację i naukę 
chodzenia. Dzięki wsparciu rodziny dziecko powoli 
odzyskiwało uśmiech na twarzy.

Chłopiec aktualnie nosi specjalistyczne obuwie - odlewy 
w których ćwiczy codziennie przez kilka godzin. Zebrane 
pieniądze przez członków IPA w Stargardzie oraz od 
naszych Zasłużonych dla IPA SP pozwoliły na opłatę 
dodatkowych badań, rehabilitację i transport do lekarzy 
na liczne wizyty (dziecko mieszka z ojcem i babcią w małej 
wiosce pod Stargardem).

IPA STARGARD DLA 
NAJMŁODSZYCH Tekst: Mariola Świątczak 

Zdjęcia: Kacper - ojciec Nikodema

Na płycie Rynku Staromiejskiego w Stargardzie w dniu 15. października 2019 r. odbyła  
się już piętnasta edycja Powiatowego Miesiąca Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia. Tym 
razem podjęto próbę ustanowienia rekordu Polski w jak największej liczbie osób z różową 
wstążką. W tym zdarzeniu brali także czynny udział członkowie Regionu IPA - Stargard. 
Otrzymane od organizatorów imprezy tj. Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka”, różowe szarfy z okolicznościową 

spinką ozdobiły szyje prawie tysiąca osób - każdy został 
policzony. 

W ten sposób zachęcano do badań diagnostycznych  
i profilaktyki nowotworowej. Słoneczna pogoda sprzyjała 
wydarzeniu, w którym w większości wzięły udział kobiety. Rekord 
został pobity czego dowodem jest przyznanie certyfikatu 
przez sędzinę z Biura Rekordów. Głównym przesłaniem tej akcji 
był apel o wsparcie osobom chorym na raka i chęć niesienia  
im pomocy. Servo per Amikeco.

REKORD RÓŻOWEJ WSTĄŻKI  
W STARGARDZIE Tekst: Mariola Świątczak 

Zdjęcia: Marek Fiszer

W imieniu naszego Kolegi - policjanta, członka IPA - 
Stargard, serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
a za dzielnego Nikodema trzymamy kciuki. Powodzenia !!! 
Servo Per Amikeco !!! 
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W dniach 24-25 09. 2019 roku, przy 
współpracy  z  PHU „Jędruś” odbyły się  
cykliczne rejsy gondolami po Jeziorze 
Czorsztyńskim. 

W rejsy  po Jeziorze Czorsztyńskim  
tym razem wyruszyli podopieczni 
z Polskiego Stowarzyszenia Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koła Szczawnicy - uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  „Perła” oraz w Nowym 
Targu „Chatka”.  W trakcie rejsów przy 
barwach jesieni uczestnicy zobaczyli 
i podziwiali przepiękne krajobrazy 
Jeziora Czorsztyńskiego, widoki na 
zamki Czorsztyński i Niedzicki oraz 
rezerwaty przyrodnicze Pienińskiego 
Parku Narodowego. Po zakończonych 
rejsach  gondolami  podopieczni wraz  
z opiekunami i wychowawcami odwiedzili: 
Spiską  Krainę w Niedzicy,  gdzie zwiedzili: 
Park Miniatur gdzie również w resteuracji 
ZADYMA zostali podjęci skromnym 
poczęstunkiem.

W dniu 24.09.2019 r. podopieczni z Koła 
w Szczawnicy w podziękowaniu za rejs 
gondolami wręczyli przedstawicielowi  
Zarządu Regionu IPA w Nowym Targu 
Dariuszowi Babiakowi własnoręcznie 
wykonaną pracę w ramach  Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.
Za pomoc w realizacji rejsów składamy 
serdeczne  podziękowania dla Pana 
Michała  i Agnieszki ze Spiskiej Krainy  oraz 
wszystkich, którzy z zaangażowaniem 
i troską bezinteresownie wspierają  
nasze działania na  rzecz  dzieci i osób 
niepełnosprawnych.

Podziękowania należą się  również dla 
osób, które zorganizowały i pomogły przy 
obsłudze spotkania z  dziećmi: Dariuszom, 
Edwardom, Marianowi, Ireneuszowi oraz 
Arkowi.

REJS GONDOLAMI 
PO JEZIORZE 
CZORSZTYŃSKIM 

Tekst: Edward  Chudy
Zdjęcia: uczestnicy
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16 października br. odbyła się 7. inauguracja roku 
akademickiego na Uniwersytecie Srebrnego Wieku im. 
prof. Michała Iwaszkiewicza, który działa przy Wyższej 
Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Powstanie USW to pomysł, Prof. Michała Iwaszkiewicza, 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  
i Przewodniczącego Regionu IPA Poznań E.

USW jest jedynym w Polsce, a prawdopodobnie na 
świecie, uniwersytetem trzeciego wieku skupiającym 
głównie emerytów służb mundurowych( zarówno f-szy 
jak i pracowników).

Niezwykle ważne w działalności USW jest podtrzymywane 
więzi wśród seniorów mundurowej grupy zawodowej, 
a także upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych 
użytecznych dla tego środowiska.

UNIWERSYTET III WIEKU  
W POZNANIU

Coraz prężniej zaczyna działać reaktywowany region IPA w Mogilnie. 
Podczas zorganizowanej po raz drugi akcji honorowej zbiórki krwi udało się zebrać 13 litrów.

Tym razem ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy pojawił się  
w Mogilnie 12 października br. na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, gdzie każdy chętny mógł 
podzielić się swoją krwią.
- Chciałem podziękować przede wszystkim Komendantowi PSP w Mogilnie za udostępnienie placu przy budynku 
straży pożarnej oraz członkom OSP w Padniewie,a także tym wszystkim osobom, które wzięły czynny udział w akcji 
honorowej zbiórki krwi - mówi Kamil Kujawski - przewodniczący zarządu regionu IPA w Mogilnie.

Przypomnijmy, że to już druga 
taka akcja zorganizowana 
przez mogileński region IPA. 
Poprzednim razem akcja 
przeprowadzona została 15 
czerwca, podczas której udało 
się zebrać 19 litrów krwi.        

Tekst: Mariusz Niecikowski

ZBIÓRKA KRWI  
W MOGILNIE

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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Na początku wakacji wśród członków IPA  na Dolnym Śląsku 
ogłoszono zbiórkę materiałów biurowych na nowy rok szkolny dla dzieci na Białorusi. Odzew wśród 
członków stowarzyszenia, w tym w szczególności tych z Regionu IPA Głogów z Komendy Powiatowej 
Policji w Głogowie i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, był bardzo duży. 
Udało się zebrać różnego rodzaju zeszyty, przybory piśmiennicze, farby, plastelinę, bloki, papiery 
kolorowe, a nawet książki i bajki do czytania. Całość materiałów została dostarczona przedstawicielowi 
Fundacji „Militarni Wrocław” - głównego organizatora przedsięwzięcia. Zebrane materiały zostaną dalej 
przekazane dla dzieci ze Szkoły przy parafii Trójcy Świętej w Czarnowczycach k.Brześcia, Społecznej 
Szkoły Polskiej im. T. Reytana w Baranowiczach i Szkoły przy Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia 
i Obwodu Brzeskiego.

Tekst: Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcia: Agnieszka Rafalska-Pietras

Tekst i zdjęcia: Artur Klimczak

Podczas wizyty w Mołdawii członkowie IPA Region Głogów odwiedzili „polską” wieś Strycze .Osada ta, założona 
została pod koniec XIX w. Obecnie zamieszkuje w niej ok 100 osób narodowości polskiej.

Przewodnikiem  po „polskiej” ziemi była Lilia Guskaia. Oprowadziła nas po swoim rodzinnym domu, w którym znajduje 
się obecnie muzeum wsi. Odwiedziliśmy też Dom Polski, gdzie dzieci i młodzież nauczane są języka polskiego. Byliśmy 
w Domu Kultury gdzie znajduje się biblioteka oraz miejsce spotkań i prób zespołu folklorystycznego STYRCZAŃSKIE 
DZWONECZKI. 
Podczas wizyty przekazaliśmy naszej Polonii książki dla dzieci, ufundowane przez market CARREFOUR Głogów oraz inne 
podarunki. Nasza przewodniczka nie kryła swojej wielkiej radości z otrzymanych prezentów a w jej oczach pojawiły się 
łzy radości, gdy otworzyła pakunek i wyciągnęła z niej dużą flagę Polski.Wieczór spędziliśmy w agroturystyce u Stanisława 
spożywając lokalne przysmaki, popijając domowe wino i słuchając historii o tutejszych Polakach.

Z WIZYTĄ W SZKOLE  
W MOŁDAWII

ZBIÓRKA DLA SZKÓŁ  
NA BIAŁORUSI 

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA



24 lipca to szczególna data dla policjantów i pracowników Policji. Dokładnie tego 
dnia 1919 roku, powołano Policję Państwową, która miała pilnować porządku 
publicznego w II Rzeczypospolitej, a także stać na straży bezpieczeństwa wszystkich 
obywateli. Aby upamiętnić to wydarzenie, co roku obchodzone jest Święto Policji. 

Jak wyglądały obchody tego święta w tym roku , jak struktury wielkiej rodziny 
Policyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji włączyły się w obchody tak 
pięknego jubileuszu, w sprawdźcie na następnych stronach.

100. ROCZNICA
POWOŁANIA

POLICJI 
PAŃSTWOWEJ



Tekst: : Adam Pietrzkiewicz

W 2019 roku przypada 100 rocznica oficjalnego  na 
ziemiach polskich powołania organu administracji 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jakim jest 
Policja. 

Pojęcie  „policja” pochodzi od greckiego słowa politeja, co 
oznacza zarządzanie miastem. Następnie słowo to  zostało 
przejęte przez język łaciński jako politia. Zakres znaczeniowy 
tego określenia był bardzo rozległy, wyrażał ogół funkcji 
państwowych. Historia kształtowania się tego organu  
w Polsce  nie jest prosta,  np. w 1925 roku II Rzeczypospolita 
świętowała 10 lecie powstania takiego organu, gdyż już od 
1914 roku np. w Zagłębiu Dąbrowskim funkcjonowały Straże 
Obywatelskie, w innych regionach  Milicja Ludowa, Straż 
Obywatelska m. st. Warszawy czy Żandarmeria Krajowa.  
Nie mniej jednak w ujęciu historycznym oficjalnie za datę  
powstania  policji jako jednolitej służby bezpieczeństwa 
wewnętrznego  przyjmuje się dzień 24 lipca 1919 roku.  
W dniu tym Sejm uchwalił ustawę o formacji bezpieczeństwa 
której nadano nazwę Policja Państwową. Utworzenie 
Policji Państwowej zapoczątkowało decydującą fazę 
ujednolicenia cywilnych organów bezpieczeństwa.  
Ponieważ formacje policyjne na ziemiach polskich 
różniły się pod względem organizacyjnym, a ponadto 
obowiązywały je odrębne kodyfikacje ustanowione 
przez zaborców, proces tworzenia jednolitej struktury 
był znacznie wydłużony. Prace organizacyjne  utrudniała 
także wojna polsko-bolszewicka.  Dlatego też ustawa z 24 
lipca 1919 roku, ustanawiająca scentralizowaną i jednolitą  
jednostkę  służby bezpieczeństwa, przez długi  okres 
czasu  była tylko formalnym aktem prawnym. Jedynie na 
ziemiach byłego Królestwa Polskiego podjęto działania 
mające na celu  organizację terenowych jednostek Policji 
Państwowej. Wynikało to z faktu, że władza centralna  
w Warszawie jeszcze nie zdążyła podporządkować sobie 
wszystkich ziem polskich. Na Górnym Śląsku można 
było przystąpić do organizowania jednostek Policji 
Państwowej dopiero po plebiscycie w marcu 1921 roku  
i decyzji Rady Ambasadorów z dnia 20 października 1921 
r.  o podziale Śląska oraz utworzeniu z przydzielonych 
ziem  województwa śląskiego. Ponieważ województwo 
śląskie korzystało z autonomii, znalazło to swój wyraz  
również w organizacji  a także funkcjonowaniu policji 
autonomicznego województwa śląskiego. W lipcu 1922 
roku, utworzono Komendę Okręgową Policji Państwowej 
w Wilnie oraz uregulowano jej zasięg terytorialny. 
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100 LAT ORGANÓW ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO W POLSCE 

W ten sposób  ostatecznie zakończyła się trwająca 
kilka lat, unifikacja formacji policyjnych na obszarze 
II Rzeczypospolitej. Od tego czasu w całym państwie 
funkcjonowała Policja Państwowa. Korpus policyjny  
w myśl ustawy z 1919 r. składał się z trzech podstawowych 
pionów służbowych: Policji Ogólnej /mundurowej/, 
Policji Kryminalnej /Służby Śledczej/ i Policji Politycznej - 
określanej w okresie dwudziestolecia mianem, defensywy 
policyjnej. Pracownicy tego ostatniego pionu w pewnej 
części znajdowali się na etatach administracji państwowej, 
jako urzędnicy starostw lub urzędów wojewódzkich. 
Spowodowane to było tajnością i specyfiką tej służby. 
Wyższych funkcjonariuszy podzielono na trzy grupy. 
Oprócz wyższych i niższych policjantów służby 
zewnętrznej, funkcje usługowe speł¬niali urzędnicy 
oraz niżsi funkcjonariusze służby wewnętrznej, czyli 
woźni, gońcy, sekretarki oraz kierowcy. Czysto policyjną 
pracę wykonywali funkcjonariusze mundurowi. Policja 
Państwowa od momentu  jej powstania była formacją 
typowo męską mimo iż  art. 26 ustawy z dnia 24 lipca 
1919 roku, wymieniając kryteria warunkujące przyjecie do 
służby - nie precyzował płci kandydata. 

Początki   działalności  kobiet  w PP w Polsce sięgają 
roku 1925. Od kandydatek  wymagano odpowiednich 
predyspozycji psychicznych, intelektualnych i moralnych, 
dobrej kondycji fizycznej nadto odpowiedniego 
wzrostu (minimum 165 cm), wykształcenia ogólnego – 
podstawowego dla szeregowych policjantek i średniego 
dla oficerów PP, wieku 25-40 lat oraz określonego stanu 
cywilnego – preferowano panny i wdowy. W rzeczywistości 
większość policjantek posiadała wykształcenie  średnie lub 
wyższe i legitymowała się czynna znajomością języków 
obcych. Dodatkowo  wymagano stażu w służbie socjalnej 
np. w organizacji harcerskiej. Na czele policji kobiecej 
II Rzeczypospolitej stała „komendantka” Stanisława 
Filipina Paleolog. Policja  kobieca w  Policji Państwowej 
umiejscowiona była w strukturach policji  kryminalnej 
i stanowiła jeden z jej specjalistycznych  pionów, była 
zorganizowana  w formie brygady lub sekcji w wydziałach 
śledczych komend powiatowych i miejskich. W roku 
1935 ustalone zostały wzory  umundurowania oficerów  
i szeregowych kobiet w policji. Przemiany strukturalne 
Policji Państwowej brutalnie zostały przerwane przez 
wybuch II wojny światowej. W  wyniku różnych 
okoliczności znaczna część policyjnego korpusu znalazła 
się w sowieckiej niewoli i została skierowana  do obozu  
w Ostaszkowie. Osadzonych w sowieckich obozach jak się 
później okazało czekał tragiczny los. Decyzja o zagładzie 
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jeńców znajdujących się w obozach w Ostaszkowie, 
Kozielsku i Starobielsku zapadła w dniu 5 marca 1940 
roku na posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b). Osoby  
tj, Józef Stalin, Kliment Woroszyłow, Wiaczesław Mołotow, 
Anastaz Mikojan, Łazar Kaganowicz  zaakceptowało 
wniosek ławreja Berii o „rozpatrzenie w trybie specjalnym 
z zastosowaniem kary śmierci przez rozstrzelanie, 
14736 spraw polskich jeńców w tym 1030 oficerów  
i podoficerów policji, ochrony pogranicza i żandarmerii 
oraz 5138 szeregowych policji, żandarmerii, wywiadu 
i więziennictwa. Wniosek Ł. Berii obejmował również 
10685 Polaków przebywających w więzieniach zachodniej 
Ukrainy i Białorusi    (w tym wielu funkcjonariuszy 
policji). Wszystkie te przypadki  uznane zostały za 
element szczególnie niebezpieczny, jako ludzie będący 
w przekonaniach kontrrewolucyjnych, zwolenników 
niepodległej i odrodzonej Polski. Likwidacja  obozu  
w Ostaszkowie   była przeprowadzona przez sowietów od 
4 kwietnia do 19 maja 1940 roku. Natomiast na obszarze 
zajętym przez  hitlerowców sami nie byli w stanie pilnować 
bezpieczeństwa i porządku na okupowanych terenach. 
Dlatego zdecydowali się na utworzenie Polskiej Policji  
w Generalnym Gubernatorstwie. W dniu 30 października 
1939 roku Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym 
Gubernatorstwie dla okupowanych polskich obszarów 
Krüger  wydał odezwę w której „ wszyscy urzędnicy  Policji 
Państwowej a również oficerowie Policji Polskiej, którzy  
w dniu 1 września 1939 r. pełnili służbę, powinni się zgłosić 
do dnia 10 listopada 1939 r. bez względu na ich poprzednie 
miejsce służby, w najbliższym urzędzie  Policji Niemieckiej 
lub Starostwie Niemieckim. Urzędników nie stosujących 
się do niniejszego wezwania, spotkają najsurowsze kary”. 

Polska Policja Generalnego Gubernatorstwa  została 
powołana 17 grudnia 1939 roku na podstawie zarządzenia  
Hansa Franka Generalnego Gubernatora, na tereny 
utworzonego Generalnego  Gubernatorstwa. Pod 
groźbą kary  śmierci powoływało ono do roku służby 
przedwojennych policjantów. Źródłem pierwszych 
uzupełnień stanu etatowego stali się policjanci wysiedleni 
z ziem wcielonych do Rzeszy. W 1944 roku żadna z sił 
politycznych, zarówno ta związana z legalnymi władzami 
RP na uchodźstwie w Londynie, jak i ta pod wpływami 
moskiewskimi, nie przewidywała reaktywowania  
w odrodzonej Polsce służb bezpieczeństwa wewnętrznego 
w dotychczasowej postaci.  Według założeń i planów 
obozu londyńskiego nowe organy bezpieczeństwa 
państwa, które miały zapewnić bezpieczeństwo i porządek 
publiczny miały być oparte na strażach samorządowych 
i Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, tworzony w 
warunkach państwa podziemnego. W planach tych z 
założenia przyjęto organizacje w oparciu o kadry Policji 
Państwowej. Przyszłe losy policjantów zostały unormowane 

w Dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 15 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu policji państwowej 
(tak zwanej granatowej policji). W tym dokumencie 
celowo użyto negatywnego określenia „granatowa policja”,  
a nazwę organu napisano małymi literami.   Jednocześnie w 
dekrecie PKWN z 15 sierpnia 1944 r., powołano do istnienia 
nowy organ porządku publicznego Milicję Obywatelską. 
Ponownie pozycję prawną Milicji Obywatelskiej 
unormowano dekretem PKWN z 7 października 1944 r.. Dla 
tych policjantów, którzy przetrwali okres wojny, nadeszły 
trudne czasy, gdyż poddawani byli tzw. weryfikacji. 

W początkowym okresie powojennym policjanci próbowali 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, licząc złudnie jak 
późniejszy okres wykazał, na możliwość spokojnego 
ułożenia sobie życia i wykorzystania swoich sił, wiedzy  
i doświadczenia dla dobra kraju. Dekret Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z 7 października 
1944 r. uznawał MO za prawno-publiczną formację 
służby bezpieczeństwa publicznego, podporządkowaną 
ministrowi bezpieczeństwa publicznego. Wbrew nazwie 
MO była organem państwowym, scentralizowanym, 
zhierarchizowanym, w którym nie obowiązywała zasada 
apolityczności, powiązanym bezpośrednio z  aparatem 
bezpieczeństwa. Pod koniec 1954 r. aparat policyjny 
powojennej Polski został zreorganizowany, formacje 
policyjne w tym MO zostały podporządkowane Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych. Milicja Obywatelska w głównej 
mierze wykonywała zadania związane z  zapobieganiem 
utrzymaniem i utrzymaniem bezpieczeństwa 
publicznego, wykrywaniem i ściganiem sprawców 
wykroczeń i przestępstw. Temu służyły wyspecjalizowane 
piony np. powstałe Komisariaty Kolejowe. Innym 
charakterystycznym pionem milicyjnym, powiązanym  
z nowymi zjawiskami i zagrożeniami, była powstała w tym 
samym czasie służba ruchu drogowego, która w zależności 
od koncepcji organizacyjnej występowała jako ogniwo 
samodzielne, bądź jako fragment służby prewencyjnej.  
Ta formacja przetrwała do przemian społeczno- 
politycznych zapoczątkowanych wyborami z dnia 4 
czerwca 1989 roku. 

W dniu 6 kwietnia 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o Policji. 
Jej 1 art. brzmi „Tworzy się Policję jako umundurowaną  
i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną 
do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Ta nowa formacja 
policyjna w swoim prawie 30 letnim okresie istnienia 
również przechodziła różne  przeobrażenia. Jednak jest 
to okres bardziej znany czytelnikowi niż  okresy bardziej 
historyczne dlatego nie będzie poddana analizie przez 
autora niniejszego tekstu.

100. rocznica powołania Policji Państwowej

100. rocznica powołania Policji Państwowej



34

Boisko klubu Dragon Jaczów skupiło naszych przyjaciół 
z całego regionu. Nie zabrakło znamienitych gości 
i naszych przyjaciół między innymi: Wicestarosty 
Powiatu Głogowskiego Jeremiego Hołownia, Wójta 
Jerzmanowej Lesław Golba, Komendanta KPP 
Głogów Mariusza Bużdygana, przedstawicieli IPA 
Region Wrocław wraz z przewodniczącym DGW IPA 
Bartłomiejem Majchrzak oraz delegacji IPA Region 
Leszno i IPA Ukraina.

W tym wyjątkowym roku uhonorowywaliśmy naszych 
członków certyfikatami IPA za 10- lecie przynależności do 
IPA oraz wręczyliśmy legitymacje zasłużonego dla sekcji 
polskiej IPA. Jak podczas każdej tak ważnej uroczystości 
z okazji 100-lecia Policji i na naszym festynie nie mogło 
zabraknąć urodzinowego tortu, który przygotowała 
Cukiernia Meryk. Aby wiara się nie nudziła i głodna nie 
chodziła, o strawę duchową jaki zabawową zadbała firma 
Twist wspomagana przez firmę Pasja. Jedną z atrakcji 
kulinarnych był przepyszny pieczony dzik przygotowany 
przez Damiana Mielcarka.
Atmosfera festynu została rozpalona do czerwoności,  
a zabawa była tak gorąca, że doszło do pożaru. Z pomocą 
przyszli nam Straż Pożarna z OSP Jaczów, która ugasiła 
pożar. Najbardziej dzielni w walce z żywiołem byli 
najmłodsi strażacy. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
radiowozów Policji i Milicji. Gościliśmy również kolegów 
z Patrolu Saperskiego Wojsk Inżynieryjnych, którzy 
przeprowadzili pogadanki –„Jak zachować się w razie 
niewybuchu”. Prelekcje prowadzili również członkowie 
OSP Ratownictwa Wodnego, którzy przybyli na nasz 
festyn wraz z zabytkowym wozem bojowym Dodge. 
Poza profilaktyką było wiele, wiele atrakcji dla naszych 
pociech. Między innymi: dmuchane skakańce, malowanie 
twarzy, wykonywane były zabawki z balonów, laserowy 
paindball, duża dmuchana kula Bumber Bal, dmuchane 
kule Zorbing, w których rozgrywano zacięte mecze.  
Nie zapomnieliśmy również o dorosłych, których zabawiała 
na sportowo „KIKO+” klubfitness i siłownia. Funkcjonariusze 

WIELKI RODZINNY PIKNIK 
Z OKAZJI 100. ROCZNICY 
POWOŁANIA  POLICJI 
PAŃSTWOWEJ POŁĄCZONY  
Z DNIEM DZIECKA
Tekst: Jan Pociecha
Zdjęcia: Piotr Janusiak, Tomasz Lewicki, Artur Klimczak
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3 sierpnia 2019 r. odbywały  
się obchody 100. rocznicy powstania 
Policji Państwowej, w organizację 
uroczystości włączyła się Opolska 
Grupa Wojewódzka IPA, zapraszając 
kolegów z Węgier, Rumunii i Słowenii. 

Nasi goście brali udział we mszy 
świętej, przemarszu ulicami Opola, 
festynie dla mieszkańców Opola 
oraz Pikniku. W trakcie pikniku 
koledzy z Węgier i Rumunii wręczyli 
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji 
okolicznościowe upominki.

Tekst: Olga Gaida   

100 JUBILEUSZ POLICJI PAŃSTWOWEJ 
W OPOLU

czynni i emerytowani mogli sprawdzić swoje umiejętności 
na strzelnicy elektronicznej. Można było również nacieszyć 
oko podziwiając przyjazd fantastycznych jednośladów 
zaprezentowany przez motocyklistów z Cuprum Riders. 
Kulminacyjnym punktem programu była zabawa i tańce 
przy wspaniałej muzyce, którą serwował nam Aleksander 
Makara.

Naszą wspaniałą imprezę wsparli:
Kluby Sportowe Chrobry Głogów, Górnik Polkowice  
i Zagłębie Lubin, sklep Carrefour Głogów, Polkowickie 
Centrum Animacji, Aquapark Polkowice, Sitech, Urząd 
Gminy Jerzmanowa, Urzędy Miast Głogów, Polkowice  
i Legnica, KGHM Polska Miedź SA, LSSE , PWiK Głogów. 

100. rocznica powołania Policji Państwowej

100. rocznica powołania Policji Państwowej
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Osiem delegacji zagranicznych z Czech, Słowacji, 
Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Litwy, Łotwy i Węgier 
w umundurowaniu służbowym, wzięło udział  
w obchodach 100. rocznicy powołania Policji 
Państwowej oraz 20 lecia powołania KMP w Nowym 
Sączu. Ich obecność wpisała się także w organizowane 
przez Region IPA Nowy Sącz XV Dni Przyjaźni. Goszczący  
u nas policjanci wzięli udział w uroczystej akademii  
z okazji Święta Policji, spotkali się z Prezydentem 
Miasta Nowy Sącz - Panem Ludomirem Handzlem, 
zwiedzili flagową firmę regionu NEWAG  a także wzięli 
udział w dorocznym pikniku organizowanym przez 
region IPA.

Dla uczczenia tak wyjątkowej okazji, jaką była 100. rocznica 
powołania Policji Państwowej, zarząd regionu IPA Nowy 
Sącz, w przeddzień święta, zamiast okolicznościowego 
grawertonu przekazał na ręce Komendanta Miejskiego 
Policji – insp. Jarosława Tokarczyka, elektrochemiczny 
alkomat oraz dwa przenośne zestawy pierwszej pomocy, 

OBCHODY 100. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI 
PAŃSTWOWEJ W NOWYM SĄCZU 

które wymiernie będą służyć 
policjantom naszej jednostki.
Godnym zakończeniem 
obchodów był charytatywny 
górski rajd pieszy, 
zorganizowany w dniu 
14 września przez nasze 
stowarzyszenie wraz z Komendą 
Miejską Policji w Nowym Sączu, który Honorowym 
Patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji  
w Krakowie – nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. W rajdzie tym 
uczestniczyło ponad 90 policjantów z naszej jednostki 
i ich rodzin, członkowie naszego regionu, jak również 
policjanci z KPP Brzesko i KPP Limanowa. Wpisowe na 
rajd przeznaczyliśmy na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom  
i Sierotom po Poległych Policjantach. Uroczyste 
przekazanie czeku na kwotę 2.500 zł. odbyło się w dniu  
8 października 2019 na ręce pełnomocnika fundacji, 
kom. Franciszka Gawlika z Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Krakowie. 
Jesteśmy przekonani, że powyższymi działaniami godnie 
uczciliśmy tak wyjątkową rocznicę naszej formacji, gdyż 
dla naszego pokolenia i kilku następnych jest to jubileusz 
unikatowy.

Tekst: M. Górski
Zdjęcia: Zespół Prasowy KMP i uczestnicy
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Święto Policji przypada na dzień 24 lipca. Jest to szczególny dzień  
w historii Policji, ponieważ 24 lipca 1919 roku uchwalono ustawę o Policji 
Państwowej. 

W tym roku przypada 100  rocznica Policji Państwowej.  W Przemyślu Komenda 
Miejska Policji wspólnie z Przemyskim Regionem IPA  zorganizowała rocznicowe 
uroczystości. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji miała miejsce na Starym 
Rynku Przemyśla.  Święto Policji to nie tylko uroczyste zbiórki, akademie, awanse, 
odznaczenia i uświetniane obecnością  znamienitych gości. W tym roku, roku 

jubileuszowym Policji, w ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej zorganizowano dla mieszkańców 
Przemyśla okolicznych Gmin Charytatywny Piknik Służb Mundurowych. Organizatorem imprezy był Przemyski Region  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Pokazy sprzętu służb mundurowych, symulator zderzeń drogowych, 
symulator lotów szybowcowych i szybowiec, miejska gra policyjna, grupa rekonstrukcyjna, pojazdy z różnych epok, gry, 
zabawy dla dzieci - cieszyły się wielkim zainteresowaniem.  Jednym z elementów pikniku był 3 km bieg z przeszkodami. 
Wzięło w nim udział 100 biegaczy. Ich liczba nie jest przypadkowa  bo to bieg dla uczczenia 100-lecia powstania Policji 
Państwowej.

Tekst: J. Faber
Zdjęcia: Archiwum Regionu
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Tekst: Janusz Konopnicki, Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcia: Artur Klimczak

31 sierpnia 2019 r.  dokładnie o godzinie 16:00 
rozpoczęła się jubileuszowa 10. edycja biegu z Policja.  
Z racji jubileuszu  na starcie stanęło aż  260 zawodników 
i zawodniczek, którzy pomimo panującej bardzo 
wysokiej temperatury, przebiegli ulicami miasta Góry 
10 kilometrów.  

Z uwagi na jubileuszową 10. edycję, a także przypadającą 
w tym roku 100. rocznicę powołania Policji Państwowej 
w biegu wzięli udział licznie zawodnicy i zawodniczki  
z reprezentacji Komendanta Głównego Policji.  I to właśnie oni wygrali w kategorii Mistrzostwa Polski Policjantów. 
Natomiast w kategorii open po raz kolejny bezkonkurencyjni okazali się   zawodnicy z Kenii. 
 
Jak co roku w Biegu z Policją wzięli udział również zawodnicy i zawodniczki reprezentujący Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji IPA z całej Polski. Wśród 29 zawodników w kategorii IPA pierwszy na mecie zameldował się Jakub BURGHARDT (numer 
86, reprezentacja Komendanta Głównego) z czasem 00:33:16, oraz Joanna WOŹNIAK-CIEŚLAR (numer23, KMP Wrocław)  
z czasem 00:46:14.  Nagrody dla zwycięzców wręczał m.in. przedstawiciel władz Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej kolega 
Artur Klimczak i Janusz Konopnicki z Regionu IPA Wrocław. Podczas biegu duże zainteresowanie wzbudzał zawodnik  
z numerem 8 kolega  Michał Banaś reprezentujący Region IPA Wrocław, który trasę pokonał w umundurowaniu 
ćwiczebnym,  za co został doceniony pamiątkowym upominkiem podczas dekoracji.
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BIEG Z POLICJĄ – 10. JUBILEUSZOWA 
EDYCJA W 100. ROCZNICĘ POWOŁANIA 

POLICJI PAŃSTWOWEJ 

KATEGORIA IPA KOBIET
1. WOŹNIAK-CIEŚLAR Joanna 
2. SZPOCIŃSKA Sylwia 
3. PIECH Renata

KATEGORIA IPA MĘŻCZYZN
1. BURGHARDT Jakub
2. Miejsce – POŁEĆ Damian
3. CEREMUGA Mateusz

100. rocznica powołania Policji Państwowej
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Tekst: : Adam Bajbak Zdjęcia:
 Adam Bajbak, Dariusz Kulik

Stowarzyszenie „Nasza 
Ruda” zaprosiło nasz 
Region do współpracy przy 
organizacji oraz do udziału 
w „V Sąsiedzko-Rodzinnym 
Pikniku Integracyjnym”, 
który został zaplanowany 
na niedzielne popołudnie 28 lipca 2019 r. w Rudzie Wielkiej 
k. Wierzbicy. Zaproszenia otrzymali również aktywnii 
wspierający naszą działalność zasłużeni członkowie Sekcji 
Polskiej IPA: właścicielka firmy ASIO AGENCJA SZKOLEŃ 
- Pani Jolanta Sowa oraz Pan Dariusz Glegoła - właściciel 
firmy DELTAMED, którzy postanowili wspólnie z nami 
wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Przekazaliśmy na 
loterię fantową i na nagrody w konkursach: odblaski, piłki 
plażowe, parawany, materace, zestawy książek kucharskich 
oraz wiele innych przedmiotów. Wspólnie z firmą ASIO 
przygotowaliśmy stoisko, na którym propagowaliśmy 
działalność naszego Stowarzyszenia, rozdawaliśmy 
kwartalniki wydawane przez IPA Polska, rozmawialiśmy  
o bezpiecznych zachowaniach w domach, szkole, podczas 
różnych spotkań i zabaw. Uczestnicy pikniku mogli nauczyć 
się bezpiecznego obchodzenia z bronią ASG i strzelania. 
Nasze stoiska cieszyły się szczególnym zainteresowaniem 
wśród dzieci, które bardzo chętnie mierzyły się z ciężarem 
repliki KBK AK oraz strzelby gładkolufowej Mossberg  
i pomimo bardzo młodego wieku panowały nad nimi. 
Obok nas firma DELTAMED ustawiła karetkę transportową, 
a ratownik medyczny - Pan Adrian Chamski - prowadził 
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Uczestniczące w nich rodziny i dzieci uzyskiwały certyfikaty 
i dyplomy umiejętności. W trakcie pikniku gościliśmy 
również kol. Dariusza Kulika – zasłużonego dla Sekcji 
Polskiej IPA, który dokumentował wydarzenie „z lotu drona”. 
Za udział na pikniku otrzymaliśmy wszyscy razem i każdy  
z osobna pisemne i ustne podziękowania od organizatorów 
i uczestników. Pogoda obdarzyła wszystkich błękitem 
nieba i bezwietrznym powietrzem o temperaturze 
przekraczającej 30 stopni C. Nie zepsuło to jednak miłej, 
rodzinnej zabawy. 

PIKNIK Z IPA RADOM PIKNIK Z WOPR 
W SZCZECINIE

Jak co roku, od szeregu 
już lat,  odbył się Piknik 
z WOPR pod hasłem 
„BEZPIECZNE WAKACJE”.  
Wydarzenie to, miało 
miejsce pod koniec 
lipca 2019 r. i zostało 
zorganizowane przez 
Region IPA SG Szczecin. 
W imprezie uczestniczyli uczniowie klasy siódmej Szkoły 
Podstawowej Nr 59  w Szczecinie oraz sympatycy i rodziny 
członków IPA oraz zaangażowani w szkolenie, ratownicy 
WOPR. Razem około 60 osób.
W w/w dniu o godz. 10.00 spotkaliśmy się  w siedzibie 
WOPR gdzie odbyła się część teoretyczna szkolenia dot. 
bezpieczeństwa podczas przebywania nad i na wodzie, 
podanie numerów alarmowych, po czym wszyscy 
przemieścili się do Centrum Koordynacji Ratownictwa 
Wodnego, gdzie zapoznaliśmy się z pracą ratowników. 
Tę część poprowadziła nasza koleżanka z WOPR Iwona 
Kacprzak.
Następnie, po włożeniu kamizelek ratunkowych, 
łodziami motorowymi WOPR popłynęliśmy  na kąpielisko 
Dziewoklicz, gdzie nastąpiła część praktyczna.  Nauczano 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  
tj. resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Był catering, 
telewizja Szczecin, wywiady do Kroniki Szczecińskiej, 
prezenty dla młodzieży oraz wspólne zdjęcia i wspaniałe 
spędzenie czasu przy pięknej pogodzie. O godz. 14.00, 
również łodziami, wróciliśmy do bazy, gdzie po młodzież 
przyjechali rodzice.
Za wspaniałą współpracę, za korzyści wyniesione  
z tych spotkań przez młodzież  i dorosłych, wszystkim 
WOPR-owcom, a szczególnie Panu Vice Prezesowi WOPR 
Mirosławowi Gosienieckiemu, bardzo zaangażowanemu 
w tę imprezę, serdecznie dziękujemy. Servo Per Amikeco.  

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wachowicz
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Od kilku lat „Globtroter Club” Region IPA Kraków 
jest organizatorem wyjazdów dla ciekawych świata 
członków i sympatyków IPA, które dostarczają nam 
wielu wrażeń. Za nami podróże do Chin, czyli kraju 
niebiańskiego smoka (2016) i Tajlandii – kraju tysiąca 
uśmiechów (2017).

Przygotowania do wycieczki do Gruzji i Armenii 
rozpoczęliśmy w kwietniu 2018 r, ogłaszając jej program na 
stronie internetowej Regionu IPA Kraków. Zainteresowanie 
było znaczne i wkrótce po ogłoszeniu naboru trzeba było 
zamknąć listę uczestników. Deklaracje udziału napłynęły 
od członków i sympatyków IPA z: Chęcin k.Kielc, Krakowa 
i jego okolic, Łodzi, Nowego Dworu Mazowieckiego, 
Warszawy oraz Zakopanego i jego okolic. W wycieczce 
mogło uczestniczyć tylko 46 osób (decydowała o tym 
pojemność autokaru którym mieliśmy podróżować po 
Gruzji i Armenii).
W opracowaniu trasy naszej podróży wielu cennych rad  
i wskazówek udzieliła nam Kamila Gruszka z warszawskiego 
Biura Podróży „Wytwórnia Wypraw”. Ona również objęła 
funkcję pilota i przewodnika naszej grupy. Na co dzień 
Kamila jest nie tylko wytrawną globtroterką, ale także 
pilotem wycieczek i dziennikarką (www.barswiat.pl).
Wycieczka trwała 16 dni – od 5 do 20 września 2019 r.  
W naszych wędrówkach po Gruzji poznaliśmy zabytki 
i historię m.in. obecnej stolicy Tbilisi, osady Kazbegi 
położonej na wysokości 1.750 m n.p.m., do której dotarliśmy 
po słynnej Gruzińskiej Drodze Wojennej. Zwiedziliśmy XIV 
wieczny klasztor Samebę (Świętej Trójcy) sztandarowy 
symbol Gruzji położony na wysokości 2.170 m n.p.m., 
który poza przeznaczeniem religijnym służył jako kryjówka  
w której ukrywano skarby narodowe Gruzji, twierdzę 
Ananuri z XVI wieku, Gori – miasto Stalina, Upliscyche, 
pochodzące z V wieku p.n.e. skalne miasto w którym 
wysłuchaliśmy koncertu pieśni gruzińskich, Mcchety 
– wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
uzdrowisko Borjomi ze słynnymi wodami mineralnymi i 
wiele innych ciekawych miejsc ...
W Armenii kolebce chrześcijaństwa, krainie tajemniczych 
chaczkarów oraz mistycznych monastyrów mieliśmy 
możliwość zapoznania się z zabytkami i historią m.in. stolicy 
kraju Erewania założonego w 782 r. i muzeum w którym 
zgromadzono najważniejsze zabytki piśmiennictwa 
ormiańskiego.
Jednak największe wrażenie zrobił na nas kompleks 
pomników Cicernakaberd „Twierdza Jaskółki” – poświęcony 

pamięci 972 tys. ofiar ludobójstwa Ormian w Imperium 
Osmańskim w latach 1915-1917, usytuowany na wzgórzu 
o tej samej nazwie.
W dalszych wędrówkach po Armenii zwiedziliśmy: klasztor 
Chor Wirap, wybudowany w odległości ok. 30 km od 
znajdującej się po stronie tureckiej, biblijnej, stale ośnieżonej 
góry Ararat (5.137 m n.p.m.). Odwiedziliśmy także kompleks 
katedralny w Eczmiadzynie, założoną w 301 r. siedzibę 
zwierzchników Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego 
(odpowiednik Watykanu). Tam dowiedzieliśmy się, że 
kościoły w Armenii, w przeciwieństwie do Polski nie 
otrzymują żadnych dotacji od rządu na swoją działalność, 
a wręcz współfinansuję niektóre projekty rządowe.
Armenię i Gruzję łączy ormiański mnich i uczony Mesrop 
Masztoc, który w 406 roku stworzył alfabet ormiański. 
Przypisuje mu się także udział w stworzeniu alfabetów 
Albanii Kaukaskiej i Gruzji.
Wędrówka po Gruzji i Armenii wykazała, że obydwa te 
piękne kraje łączy ze sobą jednak przede wszystkim 
umiłowanie życia i wspólnego przeżywania radości.
Dzięki Kamili ostatni wieczór w Gruzji spędziliśmy na 
tradycyjnej gruzińskiej biesiadzie (supra). W naszej pamięci 
na długo pozostaną stoły suto zastawione gruzińskimi 
specjałami z nieodłącznymi atrybutami szlachetnymi 
trunkami: ormiańskim koniakiem, gruzińskim winem  
i „czaczą” oraz wygłaszanymi przez „temadę”  toastami.
Wędrując po Gruzji i Armenii pokonaliśmy prawie 4,5 
tys. km. Zwiedziliśmy dwa dumne kaukaskie kraje, które 
jako pierwsze w świecie uznały chrześcijaństwo za religię 
panującą; Armenia w 301 roku - uczynił to król Tiridates,  
a Gruzja w 337 roku - uczynił to król Mirian II. Wycieczka 
nasza (niektórzy twierdzili, że „geriatryczna”) przebiegła  
w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze. Świadczą o tym 
wpisy do prowadzonej kroniki „Książka Żoli”, w której – Misza 
nasz gruziński Przyjaciel i kierowca napisał – „Kierowca 
Misza Natenadze. Mam grupę z Polski, bardzo dobrą, 
świetną. Ludzie są bardzo skrupulatni, lubią imprezować,  
a współpraca była bardzo miła. 19.09.2019”.
Ps.
Miło jest mi poinformować, że uczestniczący w wycieczce 
członkowie Zarządu Region IPA Zakopane, zauroczeni 
doskonałym przewodnictwem Kamili – podjęli uchwałę, 
o zorganizowaniu z jej udziałem kolejnej wycieczki – tym 
razem do IRANU.
Do ponownego spotkania …

Tekst: Józek Wójciaczyk, Andrzej Gaczorek

Zdjęcia: Jerzy Domański, Józek Wójciaczyk

Z KRAKOWA DO GRUZJI



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 41   

MIĘDZYNARODOWO

Teks i zdjęcia: Kamil Markiewicz

W dniu 26 października 2019 roku, odbył się marsz organizowany 
przez IPA Czechy z okazji 100-lecia powstania Czechosłowacji. 
W przedmiotowym marszu udział wziął kol. Kamil, który 
reprezentował Region IPA Lublin Lubelskiej Grypy Wojewódzkiej 
IPA. Do wyboru były dwie trasy 15 km i 18 km. Kol. Kamil wybrał 
trasę dłuższą.  Trasa marszu prowadziła po oznakowanych 
szlakach turystycznych na terytorium Czech, Polski i Słowacji  
w Karpatach Zachodnich. 
Po ukończeniu rajdu każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal wraz z certyfikatem. Marsz był w większości zdominowany 
przez funkcjonariuszy służb mundurowych z Czech i Słowacji, 
ale można było dostrzec również kilku policjantów z Niemiec. 
Na zakończenie odbył się  piknik, na którym można było 
porozmawiać i zintegrować się z funkcjonariuszami z innych 
krajów, jak również spróbować lokalnych przysmaków.

Ostatni weekend października stał 

pod znakiem rekreacji dla naszego 

regionu. Asia, Paweł i Krzysiek wzięli 

bowiem udział w organizowanym 

przez sekcję słowacką i czeską IPA – 

Czechosłowackim IPA Pohod. 

Należy zaznaczyć, że reprezentanci 

naszego regionu uczestniczyli już po 

raz szósty w tym wydarzeniu a po raz 

drugi w tym roku. Nasi reprezentanci 

wybrali trasę 16 km , która pokonali  

w 3 godziny. Podkreślenia wymaga 

fakt, że impreza ta organizowana jest 

2 razy w roku i ma ogromny zasięg, 

jednorazowo uczestniczy w niej 

700 uczestników. Poza osobami  

z Czech, Słowacji uczestniczyli także 

przedstawiciele ze Słowenii, Litwy, 

Łotwy, Austrii i kilka reprezentacji  

z Polski.

Tekst: A.Kalina

Zdjęcia: uczestnicy rajdu

LUBLIN I NOWY SĄCZ NA IPA 
POHOD W CZECHACH
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Członkowie i sympatycy Regionu Opatów „Powiśle” 
Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w dniach 29 
sierpnia do 1września br. odwiedzili tereny Republiki 
Białorusi.  
Po nocnej podróży zarówno pierwszy jak i kolejne dni były 
aktywne pod względem zwiedzania. Od  Zaosia gdzie   
24. 12. 1798 r.  urodził się  Adam Mickiewicz przez  Świteź do 
Stolicy Białorusi - 2 milionowego Mińska - gdzie czekała na 
nas kolacja na 24 piętrze hotelu z widokiem na oświetlone 
centrum. Udało nam się zobaczyć Mińsk ze wszystkimi 
jego urokami, a z okien autobusu mogliśmy obserwować 
uroczystość rozdania dyplomów absolwentom Akademii 
Milicyjnej. Zwiedziliśmy Nieśwież zwany białoruskim 
Wersalem oraz gniazdem rodu Radziwiłłów. Następnie 
dotarliśmy do Pińska, gdzie czekała na nas kolacja z 
przedstawicielami miejscowych władz i milicji.  Mieliśmy 
okazję wziąć udział w prezentacji programu odtworzenia 
drogi wodnej E-40 na rzekach Polski Białorusi i Ukrainy 
realizowanej przez EU. Przy okazji kolacji rozwinęliśmy 
nasze umiejętności wznoszenia toastów bo długie toasty 
to tamtejszy zwyczaj. Jednym z nich było życzenie aby 
formacje policyjne Białorusi spełniły standardy, aby 
przystąpić do ipowskiej elity.

Każdego dnia było spotkanie z białoruskim folklorem, 
gdzie witano nas życzliwie  i zgodnie z tamtejszą tradycją, 

Tekst i zdjęcia: Piotr Stępień

W dniach 4-6 października 2019 r. przedstawiciele Regionu Kielce Centrum IPA podziwiali niepowtarzalne atrakcje 
Węgier. Wycieczka zaczęła się od zwiedzania zabytków Egeru, miasta słynącego z produkcji win. Następnie w oddalonym  
o kilkadziesiąt kilometrów Budapeszcie podziwialiśmy min. Plac Bohaterów - najpiękniejszy, reprezentacyjny plac stolicy, 
Park Miejski, Zamek Vajdahunyad - bajkową budowlę malowniczo położoną nad brzegiem jeziora, Szechenyi Furdo - jeden 
z największych w Europie kompleksów basenowych, monumentalny budynek Parlamentu, Bazylikę św. Stefana, Wzgórze 
Zamkowe, Zamek Królewski Wzgórze Gellerta, z którego roztaczał się przepiękny widok na Cytadelę. Mieliśmy możliwość 
zrobienia zakupów w zabytkowej hali targowej Vasarcsarnok. Niezapomnianą atrakcją był rejs po Dunaju. W kolejnym 
dniu wybraliśmy się na Wyspę Małgorzaty w Budapeszcie a następnie odwiedziliśmy malownicze miasteczko Szentendre 

położone na zboczach naddunajskich wzgórz. Tam byliśmy w muzeum 
marcepanu i zobaczyliśmy zadziwiające dokonania artysty w muzeum 
miniatur. Po wycieczce wszyscy zgodnie stwierdzili, że tak piękne miasto 
jak Budapeszt nie da się zwiedzić podczas jednego wyjazdu, dlatego 
też nie jest wykluczone, że ponownie się tam wybierzemy. Wycieczka 
na Węgry pokazała, że wspólne biesiadowanie i zwiedzanie zabytków 
przyczyniają się do zacieśnienia więzi koleżeńskich i przyjacielskich 
wśród uczestników. Na zakończenie, wyznaczyliśmy kierunki kolejnych 
wyjazdów integracyjnych.

Tekst: P. Dziopa

Zdjęcia M. Sakwa, P. Dziopa
IPA KIELCE CENTRUM  
NA WĘGRZECH

WIZYTA NA BIAŁORUSI
tym co najlepsze w białoruskiej kuchni. Prezentowano  
zwyczaje ludowe a nasz czas umilała lokalna muzyka.Były 
też doznania duchowe w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli 
w Iwanowie, oraz twierdzy Brześć przytłaczającej swym 
ogromem i charakterem.

Białoruś zrobiła na nas olbrzymie wrażenie, zwłaszcza 
życzliwość ludzi i porządek jaki tam panuje we wszystkich 
zwiedzanych przez nas miejscach a kult wodza jest wielki. 
Okazało się, że język białoruski jest dla nas zrozumiały.

Szczególne podziękowania dla Panów: Jurka Skrzątka – 
nieocenionego przewodnika i organizatora wyjazdu oraz 
Kol. Prezesa PKS Stanisława Wodyńskiego „Zasłużonego 
dla Sekcji Polskiej” za udział w wycieczce i nieoszacowaną 
pomoc.



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 43   

MIĘDZYNARODOWO

 8 czerwca 2019 r. sprzed budynku KWP w Szczecinie, 
53 członków oraz sympatyków IPA wyruszyło na 
kolejną wyprawę do naszych sąsiadów zza zachodniej 
granicy. Tym razem wybór padł na Poczdam i wydaje 
się, że był bardzo trafny. 

Stolica, a zarazem największe miasto Landu Brandenburgii, 
znana jest przede wszystkim ze swoich bardzo cennych 
zespołów zabytkowych, głównie z zespołu parkowo-
pałacowego Sanssouci jak również Pałacu Cecilienhof, 
w którym w 1945 roku miała miejsce Konferencja 
Poczdamska. Miasto to niesamowicie tętni historią, 
a jego zabytki zapierają dech w piersi. Ta dawna 
rezydencja królów Pruskich, szczyci się niepowtarzalnymi 
krajobrazami, architekturą oraz parkami. Od 1990 
roku duże obszary Poczdamu zostały wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Ten zaszczyt dotknął 
właśnie kompleksu pałacowo-parkowego Sanssouci oraz 
pałacu Cecilenhof.

Po prawie trzech godzinach podróży zatrzymaliśmy 
się przed Pałacem Cecilienhof. To właśnie tu w sierpniu 
1945 roku, gościli uczestnicy Konferencji Poczdamskiej. 
Spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. 
Wielkiej Trójki, zaważyło o podziale Europy na kolejne 45 
lat. To właśnie w tym miejscy ustalono m.in.: tryb likwidacji 
skutków II wojny światowej, powojenne losy Niemiec 
oraz opracowano traktaty pokojowe i zasady organizacji 
powojennego świata. To była niezwykle ciekawa, lekcja 
historii.
Kolejnym punktem naszego programu zwiedzania był 
Neues Palais.  Zbudowany w stylu rokokowym gmach należał 

Tekst: Katarzyna Kamińska

Zdjęcia: uczestnicy wycieczkiDZIEŃ W POCZDAMIE 
również do dynastii Hohenzollernów. Jedną z jego głównych 
atrakcji jest słynna sala Grottensaal, wyłożona muszlami  
i kamieniami szlachetnymi. Sam Park Sanssouci gdzie 
mieści się pałac jest tak ogromny, że moglibyśmy poświęcić 
na jego zwiedzanie cały dzień. Powierzchnia prawie 300 
ha mieści podobno 72 km alejek. Aż tyle nie przeszliśmy, 
jednak aplikacja mierząca dystans uruchomiona przez 
jednego z uczestników naszej wycieczki pokazała, że nasza 
marszruta miała ponad 7 km. 

Zakończeniem wycieczki był przejazd przez dzielnicę 
holenderską i Aleksandrowkę, Bramę Brandenburską , 
a chwila wytchnienia mieliśmy na Brandenburger Str., 
gdzie znajduje się wiele restauracji, kawiarni oraz sklepów. 
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Ten dzień 
w tak pięknym mieście minął nam w ekspresowym tempie 
i z pewnością nie udało nam się zobaczyć wszystkich 
miejsc wartych odwiedzenia. Ale nie jest to żaden powód 
do trosk. Wracaliśmy z przeświadczeniem, że  z pewnością 
warto tam wrócić. Servo Per Amikeco !!!

Tekst: B. Łach
Zdjęcia: archiwum Regionu

Zbaraż, Chocim, Kamieniec Podolski zostały zdobyte przez 
uczestników wycieczki zorganizowanej przez Jasielski Region IPA  
w dniach 27-29 września. Nasza trasa wiodła przez:  Olesko - miejsce 
urodzin króla Jana III Sobieskiego, Podhorce - pałac Koniecpolskich, 
Rzewuskich i Sanguszków. W miejscowości  Poczajów  zwiedziliśmy 
Ławrę Poczajowską - jeden z najważniejszych ośrodków 

kultu maryjnego dla prawosławnych.  Następny etap to  Krzemieniec - 
miejsce urodzenia Juliusza Słowackiego, ruiny zamku Królowej Bony oraz 
Kamieniec Podolski  z Okopami św. Trójcy. Podążając śladami Chodkiewicza  
i Sobieskiego odwiedziliśmy również  Chocim a po nim Zbaraż i Złoczów.
Żegnając się z Kresami  cisnęły się na usta słowa wiersza Mariana Hemara:

IPA JASŁO NA UKRAINIE 
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Tekst: M. K.

Zdjęcia: M.G i M. K.

W dniach 25-30.09.2019 r. członkowie Regionu 
IPA Nowy Targ wraz osobami towarzyszącymi oraz 
przyjaciółmi IPA SP spędzili na Litwie. Do grupy 
dołaczyli też przedstawiciele IPA Poprad ze Słowacji.

Z Nowego Targu wyjechaliśmy po południu i po całonocnej 
podróży dotarliśmy do Kowna - drugiego pod względem 
liczby mieszkańców miasta Litwy. Zobaczyliśmy Dom 
Perkuna - piękna gotycka kamienica, pozostałość budowli 
gotyckiej z końca XV wieku, która zgodnie z legendą 
wzniesiona została w miejscu kultu pogańskiego boga Litwy, 
Kościół Archikatedralny z XV w., strzelisty, barokowy ratusz  
z Placem Ratuszowym, pozostałości zamku kowieńskiego 
oraz Muzeum Diabłów. Następnym etapem wycieczki było 
Wilno - stolica Litwy. Miasto pod względem powierzchni 
jest największe w krajach bałtyckich, a historycznie 
bardzo mocno związane z Polską. Do 1795 było stolicą 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, a w latach 1922–1939 znajdowało się 
w granicach II RP. Pobyt w stolicy Litwy rozpoczęliśmy od 
obiadu w Restauracji „Sakwa”na Antokolu gdzie mieliśmy 
możliwość posmakowania kuchni litewskiej - placków 
ziemniaczanych po żmudzku.
Następnie udaliśmyśmy się do hotelu „Panorama” 
położonego w bezpośrednim centrum Wilna. Po 
drodze, przedstawiciele naszego Regionu spotkali 
się z Komisarzem Generalnym Policji Litwy - Linasem 
Pernavasem. Spotkanie zostało przygotowane przez 
Vytautasa Jasiulevičiusa - Generalnego Sekretarza IPA 
Litwa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele IPA 
Nowy Targ: Mateusz, Leszek, Lucjan, Robert, Wojtek, 
Grzegorz oraz Paweł, a także z  IPA Poprad: Janka i Jarmila.  
W trakcie spotkania omówione zostały kwestie współpracy 
pomiędzy IPA Nowy Targ a IPA Wilno. /Linas Pernavas w 
IPA Litwa pełni funkcję viceprezydenta/. Na zakończenie 
spotkania - Paweł wręczył Panu Komendantowi upominek 
przekazany od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Krakowie inspektora Rafała Leśniaka. Następnie 
Wojtek wręczył Panu Komendantowi medal “100-lecia 
POLICJI W SŁUŻBIE POLSCE”. Na koniec Przewodniczący 
Regionu wręczył od wszystkich członków Regionu IPA 
Nowy Targ pamiątkowy grawerton, oraz upominki od 
Regionu. Pamiątki przekazane od Pana Komendanta 
znajdą miejsce w gablocie IPA Nowy Targ. 
Po części oficjalnej mieliśmy okazję zobaczyć pracę 
funkcjonariuszy Centrum Operacyjnego Departamenu 
Litewskiej Policji, po którym oprowadziła nas 

Ana - Naczelnik Oddziału. Po powrocie do hotelu 
udaliśmy się na kolację do „Sakwy”, podczas której 
właściciel lokalu - Witek - zaproponował nam 
kolejną specjalność kuchni litewskiej: cepeliny  
/Didžkukuliai/ - popularne danie z kuchni litewskiej.
Drugiego dnia zwiedziliśmy Stare Miasto: Plac Katedralny 
z dzwonnicą i katedrą Św. Stanisława, Uniwersytet 
Wileński - drugi po Jagiellońskim najstarszy uniwersytet 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Ostrą Bramę z 
cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, zaułek 
gotycki z kościołem św. Anny i pomnikiem Mickiewicza. 
Odwiedziliśmy wnętrza barokowego kościoła św. Piotra i 
Pawła na Antokolu i muzeum Adama Mickiewicza, Pomnik 
Trzech Krzyży, a także cmentarz na Rossie z grobem 
matki Piłsudskiego - jeden z czterech polskich nekropolii 
narodowych. Na cmentarzach spoczywają polscy żołnierze 
polegli w bojach 1919, 1920, 1939 i 1944, a także znane 
postacie polskiej, białoruskiej i litewskiej historii.
Po krótkim odpoczynku, odbyła się uroczysta kolacja 
w „Sakwie” na której obecny był Vytautas (Witek), 
emerytowany funkcjonariusz policji wileńskiej  
z polskimi korzeniami. Następnie członkowie Prezydium 
wręczyli Witkowi pamiątkowy grawerton dla Prezydenta 
IPA Litwa Vytautasa Pliuskusa, a także upominki od Regionu 
IPA Nowy Targ. Przy tradycyjnym litewskim jedzeniu oraz 
muzyce  „na żywo” spędziliśmy fantastyczny wieczór. 
Kolejnym punktem wycieczki były Troki - miasto 
królewskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przeszliśmy 
Ulicą Karaimską, gdzie zobaczyliśmy Kenesa - karaimski 
dom modlitwy, a także odbyliśmy rejs po Jeziorze Galve 
wokół zamku Kiejstuta i Witolda  z XIV wieku. Obiekt jest 
w znacznym stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku.  
W klimatycznej restauracji mieliśmy możliwość 
zakosztować tradycyjnych dań karaimskich – kibinów  
/kininai/ - pierożków nadziewanych siekanym mięsem. 
Na stępnie pojechaliśmy do Druskiennik - popularnego 
uzdrowiska, w którym wielokrotnie wypoczywał Józef 
Piłsudski. Obowiązkowy wyjazd kolejką linową, która 
startuje z centrum miasta, dokładnie spod Aquaparku 

Wycieczka na Litwę



w Druskiennikach do Snow Areny, całorocznego 
stoku narciarskiego, abyśmy z takiej wysokości mogli 
podziwiać panoramę Druskiennik. Kolejnego dnia pobytu 
odwiedziliśmy pierwsze na świecie Muzeum Sękacza, w 
którym mieliśmy okazję nie tylko zakosztować sękacza, 
ale również samodzielnie - zespołowo go zrobić.  
Kolejnym etapem był Park Grutas – potężna dawka 
komunistycznej przeszłości w jednym miejscu. 
Plenerowa prywatna ekspozycja pomników 
polityków radzieckich oraz przedmiotów 
związanych z historią tego kraju, w szczególności 
Litewskiej SRR. Początkowo dość skromna kolekcja 
radzieckich pomników, ściągnięta z terenów całej 
Litwy, była sukcesywnie uzupełniana kolejnymi. 
Obecnie jest ich około osiemdziesięciu. Całość 
terenu to aż 20 ha...
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało się nam 
zrealizować wyjazd do Kowna, Troków, Druskiennik,  
a przede wszystkim do Wilna. Dziękujemy 
naszym paniom przewodniczkom: Marioli i Joli za 

mnóstwo cennych informacji o odwiedzanych miejscach, 
opowieści przeplatane były ciekawostkami na temat 
niełatwej wspólnej historii Polski i Litwy. Swoją naprawdę 
szeroką wiedzę potrafiły przekazać grupie w przystępny i 
ciekawy sposób. 

Z WARMII I MAZUR DO GRUZJI
Plany planami, a życie życiem. Z grupy czterech członków Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
mających wziąć udział w wyprawie do Gruzji w konsekwencji pojechaliśmy tylko dwaj, tj. Dorian Burdyło i Rafał 
Suchodolski. Dwaj pozostali z różnych powodów musieli zostać w Polsce i odwołać lot.

Naszą gruzińską przygodę rozpoczęliśmy 22 października br. od wieczornego przylotu do Kutaisi, gdzie pierwsze kroki 
skierowaliśmy do restauracji na chinkali, czaczę i miejscowe wino. Od  razu przekonaliśmy się o gościnności Gruzinów, 
którzy słysząc polski język zaprosili nas do swojego stolika na kolejny posiłek, rozmowy i gruzińskie śpiewanie. Zrobiło to 
na nas olbrzymie wrażenie i wiedzieliśmy już, że ta wycieczka będzie wyjątkowa. 
Zwiedziliśmy zabytki Kutaisi i okolicy, poznając przy okazji wielu wspaniałych ludzi. Kolejnym punktem było zwiedzenie 
Muzeum Stalina w Gori, do którego dotarliśmy na 3 trzeci dzień ciężarówką zatrzymaną na stopa. Wchodząc do muzeum 
czuliśmy się jak na Kremlu za czasów panowania Stalina. 

Jeszcze tego samego dnia późnym wieczorem dojechaliśmy do Tbilisi, gdzie zostaliśmy na dwa intensywne dni zwiedzania 
i poznawania kultury, historii i smaków Gruzji, a przy okazji poznając wielu mieszkańców, ich opinie oraz życie. 

Kolejnym punktem naszej przygody była Mestia w górach Kaukazu, do której dotarcie 
rozłożyliśmy na etapy: pierwszy nocnym pociągiem do Zugdidi, a drugi - okaże się na 
miejscu czym pojedziemy dalej. 
Po drodze spotkaliśmy wspaniałych ludzi, dwaj Gruzini zaprosili nas do siebie do domu 
na śniadanie, a później Hiszpanie podróżujący autem zabrali na stopa.
W górach postanowiliśmy dotrzeć do trudno dostępnej wsi Uszguli, najwyżej 
zaludnionego miejsca w Europie, bo 2200 m n.p.m. Wrażenie z jazdy samochodem  
i z pieszych wędrówek po surowych i niebezpiecznych górach Kaukaz zostanie na 
zawsze w naszych pamięciach. Tam po prostu trzeba być!
Ostatnim etapem naszej wycieczki było dotarcie do Kutaisi na lot powrotny. Sama jazda 
zajęła nam cały dzień, ale przy okazji nawiązaliśmy nowe znajomości, poznawaliśmy 
Gruzję.
W trakcie naszej wycieczki poznaliśmy wielu funkcjonariuszy gruzińskiej policji, 
wspaniałych ludzi. Dowiedzieliśmy się, że gruzińska policja zajmuje się wieloma 
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25 lipca  br. honorowi goście oraz donatorzy III Mistrzostw 
Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej – Twierdza 
Przemyśl 2019 odwiedzili Lwów – zgodnie z decyzją uczestników  
ubiegłorocznej lwowskiej eskapady.  Wycieczkę zorganizowali 
organizatorzy mistrzostw – przemyskie Regiony IPA oraz NSZZ 
FSG BiOSG. Głównym naszym celem było zwiedzenie nekropolii 
lwowskich – cmentarza Łyczakowskiego i cmentarza Orląt 
Lwowskich oraz części Starego Miasta. Mogliśmy tego ponownie 
doświadczyć. Udało nam się również zwiedzić zespół Cerkwi 
Wołoskiej, Pchli Targ, Katedrę Ormiańską, Operę Lwowską, Rynek, 
Archikatedrę Łacińską, Kamienicę Królewską, Włoskie Podwórko, 
Kasyno Szlacheckie. Trzeba przyznać, że wyprawa za wschodnią 
granicę może być niezapomnianym przeżyciem.  Mogliśmy tego 
ponownie doświadczyć.

Tekst: J. Faber

Zdjęcia: archiwum Regionu

IPA PRZEMYŚL 
POJECHAŁA DO LWOWA

Tekst i zdjęcia: Konrad Dzwonnik

W dniach 17 - 20 października 2019 r., Region IPA Opole Lubelskie 
Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Policji, zorganizował wycieczkę turystyczno-integracyjną 
na Węgry. Z wyjazdu skorzystało 45 osób. Zwiedzanie rozpoczęli-
śmy od Budapesztu, gdzie odwiedziliśmy Plac Millenium, Bazylikę 
św. Stefana, deptak Vaci i budynek Parlamentu. 
Następnego dnia naszej wycieczki odwiedziliśmy miasteczko 
Szentendre, gdzie spacerowaliśmy urokliwymi wąskimi uliczka-
mi i deptakami oraz zwiedziliśmy Muzeum Marcepana. Mieliśmy 
również okazję wziąć udział w wieczorku folklorystycznym z pokazami tańca regionalnego i muzyką na żywo. Degusto-
waliśmy lokalne specjały oraz odwiedziliśmy miejscową winnicę, gdzie mogliśmy posmakować wspaniałego węgierskie-
go wina. Trzeciego dnia wycieczki - podczas wieczornego rejsu po Dunaju - mogliśmy podziwiać panoramę rozświetlo-
nego Budapesztu. 
Z wycieczki powróciliśmy wypoczęci i zadowoleni z planami organizacji kolejnych wyjazdów.  Do zobaczenia na następ-
nej wycieczce.

LUBLIN ODWIEDZIŁ WĘGRY

zadaniami, m.in.: odprawą graniczną, ochroną zielonej granicy, ochroną kolejową, ochroną mienia. Widzieliśmy 
policję wszędzie, gdzie tylko byliśmy, mieliśmy okazję przejechać się  bardzo nowoczesnym samochodem 
terenowym gruzińskiej policji. To co rzuciło mam się w oczy, to nowoczesna i dobrze wyposażona służba Policji.  
Niestety, wielu napotkanych przez nas funkcjonariuszy gruzińskiej policji nie słyszało o IPA, ale byli też tacy co słyszeli  
i dużo pytali o nasze Stowarzyszenie. To miłe, że mogliśmy poznać tych ludzi, nawiązać z nimi kontakt i nawiązały się 
relacje.
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W dniach od 25 do 27 października 2019 r. delegacja 
Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska, IPA Wadowice 
oraz IPA Nowy Targ, korzystając z zaproszenia Regionu 
IPA w Nowym Sadzie odwiedziła kolegów i koleżanki z 
Serbii. Położony na północnym zachodzie Serbii Nowy 
Sad, jest największym miastem regionu zwanego 
Vojvodina i drugim co do wielkości miastem całego 
kraju. Na południe od granic miasta wznosi się pasmo 
Fruska Gora, na której stokach rozlokowały się liczne 
winnice.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy Ośrodek Szkolenia Policji 
w Nowym Sadzie, gdzie zapoznaliśmy się z koncepcją 
szkolenia podstawowego serbskiej policji, systemem 
selekcji kandydatów, segmentami podstawowego 
programu szkolenia, a także jej zapleczem. Następnie 
delegacja miała okazję zobaczyć obiekty szkoły, zasady 
pracy strzelnicy i sposób wykorzystania jej przez uczniów.

Uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami  
i dobrymi praktykami ze swoich krajów.
Wieczór minął na pogawędkach  w centrum miasta Nowy 
Sad, gdzie mogliśmy zapoznać się z lokalnymi specjałami 
kuchni serbskiej oraz poznać panujące obyczaje.

Drugiego dnia, na zaproszenie mera Nowego Sadu 
mieliśmy możliwość uczestniczyć w zorganizowanym 
spotkaniu, które odbyło się  w zabytkowym budynku 
administracyjnym z 1895r. 
Miłym zaskoczeniem była obecność  przewodnika 
serbskiego, który mówił biegle w języku polskim dzięki 
czemu przekazał nam ciekawostki związane z powstaniem 
miasta, jego historią oraz architekturą w  której widać 
jeszcze ducha środkowoeuropejskiego imperium 

Tekst: Robert Pietrasik 

Zdjęcia: Andrzej Kozioł

Habsburgów. W Nowym Sadzie nie może zatem dziwić 
różnorodność. Bo oprócz Serbów i Węgrów, w Nowym 
Sadzie dawniej mieszkali Rumuni, Słowacy, Chorwaci, czy 
Żydzi, a ich potomkowie mieszkają tu do dnia dzisiejszego.
Po oficjalnym spotkaniu przyjaciele z sekcji IPA Nowy 
Sad zabrali nas do jednej  z zaprzyjaźnionych winnic, 
gdzie wytwarzane jest miejscowe i znane w regionie 
wino. Zapoznaliśmy się z procesem jego powstawania 
oraz poznaliśmy miłego właściciela winnicy, a ponadto 
ku naszemu zaskoczeniu spotkaliśmy się również  
z przedstawicielami sekcji IPA Zagrzeb, która również 
odwiedziła przyjaciół z Serbii. Ważnym punktem 
programu była część muzyczna, gdzie oprócz degustacji 
wina mogliśmy poznać muzyczną parę nazwaną przez 
nas „ Wioletta Villas i George Michael” bo swoimi głosami 
oczarowali wszystkich uczestników spotkania. 

W dzień wyjazdu spotkaliśmy się na Twierdzy Petrovaradin 
stanowiącej największą atrakcję miasta z której rozciągają 
się malownicze widoki na Dunaj oraz Nowy Sad.
Tam wspólnie z przyjaciółmi z Serbii, Chorwacji oraz  
Norwegii ponownie wymieniliśmy przyjacielskie uściski  
a przewodniczący IPA Kalwaria Zebrzydowska Andrzej Kozioł 
w ramach podziękowania za perfekcyjnie przygotowaną 
wizytę, obdarował kolegów upominkami, które będą 
nie tylko przypominały tę wizytę, ale jednocześnie 
zachęcały do odwiedzin w naszym kraju. Mamy nadzieję,  
że koledzy z Sekcji IPA Nowy Sad  skorzystają w przyszłości 
z zaproszenia do Kalwarii Zebrzydowskiej na obchody  
7. rocznicy powstania naszego regionu, oraz poznania 
naszej pięknej okolicy.

IPA KALWARIA W SERBII
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W dniu 27. września 2019 roku Zarząd Regionu IPA 
Kołobrzeg zorganizował spotkanie integracyjno - 
okolicznościowe dla członków Regionu i ich rodzin 
oraz gości  pod hasłem  „Jesienne grillowanie 2019”. 
Łącznie w imprezie brało udział 30 osób.

Mając na uwadze zmieniające się warunki atmosferyczne 
(na gorsze) dzięki uprzejmości właściciela Ośrodka 
Wypoczynkowego „Bukowina” w Kołobrzegu - Zenona 
Bukowińskiego, spotkanie z dnia na dzień zostało 
przeniesione z imprezy plenerowej do pomieszczenia 
restauracji, której wystrój wielu osobom przypadł do gustu 
z uwagi na ekspozycje muzealne (między innymi służb 
mundurowych).
W trakcie spotkania członkom naszego regionu 
zostały wręczone certyfikaty wraz z odznakami X-lecia 
uczestnictwa w naszym stowarzyszeniu. W uroczystości 
tej uczestniczył p.o. Przewodniczący Regionu IPA 
Białogard kol. Waldemar Sosnowski, któremu dziękuję za 
przyjęcie zaproszenia wraz z małżonką Małgorzatą. Przy 
suto zastawionym stole (udziec świński, wędliny prosto  
z wędzarni, ryby, owoce, słodycze, itp.) w miłej atmosferze 
do późnych godzin wieczornych trwało spotkanie, gdzie 
wspominano założenie Regionu IPA Kołobrzeg oraz 

JESIENNE GRILLOWANIE 
W KOŁOBRZEGU

W dniu 31. sierpnia 2019 roku (sobota) Region 
IPA - Świnoujście zorganizował integracyjny 
piknik rodzinny dla  członków Regionu oraz 
ich rodzin pod hasłem „Pożegnanie lata”. 

Dzięki uprzejmości leśniczego z Leśnictwa 
Świnoujście impreza odbyła się na polanie 
rekreacyjnej Leśnictwa  w Świnoujściu. 
Organizatorzy przewidzieli dla uczestników 
pieczone kiełbaski, kaszankę, napoje zimne i gorące 
oraz gorącą zupę gulaszową. Nie zapominając  
o dzieciach i ich upodobaniach pamiętaliśmy  
także o słodyczach. 
W imprezie przy sprzyjającej  pogodzie na łonie 
natury bawiło się łącznie 35 członków  IPA wraz z rodzinami. Dzięki gorącej i smacznej zupie gulaszowej serwowanej 
po południu impreza przeciągnęła się ponad zakładany przedział czasowy do godzin wieczornych. W bardzo dobrych 
nastrojach, ale z żalem związanym z tak szybkim upływem  mile spędzonego dnia uczestnicy udali się do domów.
Servo per Amikeco !!! 

Tekst: Leszek Gawliński

Zdjęcia: uczestnicy pikniku

planowano imprezy na nadchodzący 2020 rok. 
Gorące podziękowania dla wszystkich tych naszych 
członków, bez których ta uroczystość nie mogłaby 
zaistnieć.
Ze strony logistycznej chciałbym podziękować 
osobom wspierającym, bez których nie mogłoby 
się odbyć tak udane spotkanie: Marlenie i Zenonowi 
Bukowińskim – właścicielom Ośrodka Wczasowego 
„Bukowina” w Kołobrzegu / Podczelu - Dyrekcji 
Przetwórstwa  Rybnego Nordfisch – Foodmark Sp. z o.o. 
w Charzynie - właścicielom Przetwórstwa mięsnego 
„Aniger” Reginie i Jerzemu Antkiewicz  z Wrzosowa oraz 
Pawłowi Klukowskiemu właścicielowi firmy „Voltex”  
z Marek. Servo Per Amikeco !

Tekst: Robert Szukalski

Zdjęcia: uczestnicy pikniku

JAK ŻEGNALI LATO 
W ŚWINOUJŚCIU
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MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE 
W BRZEGUTekst i zdjęcia: Mirosław Moliszewski

XV lat w Unii Europejskiej – wymiana wiedzy  
i doświadczeń – integracja środowiska policyjnego  
i cywilnego – „Opolskie Gwiazdy Europy” – pod takim 
hasłem Region III „Korona” Opole już po raz dziewiąty 
zorganizował międzynarodowe spotkanie członków 
IPA. Spotkanie miało miejsce w Brzegu, w dniach od 5 
do 8 września br.

Przyjechali do nas koledzy i koleżanki z Czech, Słowacji, 
Ukrainy i Kanady, czyli regiony IPA z Jesenika, Mesta 
Albrechtice, Prievidza, Ivanofrankivsk oraz Ottawa. A także 
z innych regionów IPA Opolszczyzny.
Nigdy nie męczymy naszych gości porannym wstawaniem. 
Chcemy żeby pospali chociaż kilka godzin, więc śniadania 
mamy o dziesiątej. I tak też zaczęliśmy piątek. Resztę dnia 
spędziliśmy w podbrzeskich lasach. Przyświecała nam idea 
zapoznania uczestników zarówno z pięknem polskiego 
lasu jak i zasad łowiectwa oraz zadań leśnictwa. 
W ramach konkursu zorganizowaliśmy leśną ścieżkę 
edukacyjną połączoną z rywalizacją sportową. Ponieważ 
nie wszyscy wiedzą, to wyjaśniam, że las podzielony 
jest na równe prostokąty, zwane oddziałami, o bokach 
300 na 600 metrów. Oddziały są ponumerowane i na 
skrzyżowaniach leśnych dróg znajdują się słupki z tymi 
numerami. Przygotowaliśmy pięć tras dla pięciu drużyn po 
ok. pięć kilometrów. Teraz widzę, że wyszło 3x5. Na trasie 
utworzone zostały cztery stanowiska strzeleckie oraz piąte 
jako konkurs wiedzy o lesie. Strzelali z łuku do tarczy dzika, 
z dmuchawki do tarczy lisa, z pistoletu pcp do tarczy oraz 
z procy do puszek.  Drużyny otrzymały mapy swoich tras, 
a każda wyruszała z innego miejsca. Zasady były proste – 
liczył się czas. Z każdą grupą szła osoba, która mierzyła czas. 
Na wszystkich stanowiskach należało zdobyć określoną 
liczbę trafień, żeby można było pójść dalej. 

Po ukończeniu zawodów był czas na chwilę zabawy. 
Zawody w paintball. Ponieważ w lesie był bunkier 
to należało go zdobyć. Dzień kończyliśmy na terenie 
wiaty edukacyjnej na szkółce leśnej w Borucicach 
udostępnionej nam bezpłatnie przez Nadleśnictwo Brzeg. 
Tam przygotowaliśmy patelnię myśliwską oraz piekliśmy 
kiełbasę. Na trawienie przygotowaliśmy beczułkę ambrozji 
myśliwskiej. Wieczór został uatrakcyjniony przez pokaz 
tropienia przez psy myśliwskie oraz ufundowanie przez 
Nadleśnictwo Brzeg scyzoryków idealnych do zbierania 
grzybów. 
Sobota była już mniej intensywna ale równie ciekawa.  
O godz. 11.00 w brzeskim ratuszu przyjął nas Starosta 
Brzeski pan Jacek Monkiewicz. W spotkaniu uczestniczył 
również przedstawiciel Burmistrza Brzegu pan Jacek 
Zajączkowski. W czasie spotkania przedstawiono szeroką 
informację o mieście. Nadto, odbyły się warsztaty na 
temat XV-lecia Polski i polskiej policji w Unii Europejskiej. 
Zaprezentowano mundury z wszystkich krajów 
uczestniczących w spotkaniu. Został również wręczony dla 
Słowaków, jako najlepszej drużynie, puchar ufundowany 
przez Burmistrz Brzegu.
Po spotkaniu udaliśmy się do Mariny, gdzie uczestniczyliśmy 
w wycieczce statkiem Wróciliśmy do portu i udaliśmy się 
do hangaru gdzie był przygotowany posiłek (ufundowany 
przez Starostwo w Brzegu.
Po krótkim odpoczynku wieczorem w restauracji 
„Wozownia” stawiliśmy się na uroczystą kolację, której 
przebieg był typowy a sytuacje nietypowe wymagają 
cenzury. Oprócz podmiotów wymienionych w artykule 
część środków finansowych otrzymaliśmy w ramach 
dotacji od Województwa Opolskiego. 
Wszystkim uczestnikom i fundatorom, którzy przeczytają 
ten artykuł  dziękuję w imieniu Regionu IPA III „Korona” 
Opole.

49   WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ



50 WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

Tekst i zdjęcia: Piotr Stępień 

W dniu 20 września 2019 roku „ipowcy” z Regionu 
Opatów „Powiśle” spotkali się na integracyjnym 
pożegnaniu lata. Tradycyjnie już, w swoich progach 
gościła nas leśniczówka „Pustułka”  w Karsach  
k.  Ożarowa. 

Na spotkaniu nie zabrakło szacownych gości, z byłym 
Prezydentem Sekcji Polskiej IPA kol. Arkadiuszem 
Skrzypczakiem i naszym nowym sympatykiem 
niezapomnianym przewodnikiem po Białorusi  Panem 
Jurkiem Skrzątkiem.  Pamiątkowe podziękowania za 
pracę na stanowisku skarbnika regionu zostały złożone 
na ręce Kol. Katarzyny Czesnej – Wójcik a za pracę w 
Zarządzie Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej dla Kol. 

Leszka Żyły. Po części oficjalnej posileni tradycyjnie już 
znakomitym mięsem z upieczonego dzika uczestnicy 
spotkania dyskutowali, wspominali, żartowali i snuli plany 
na najbliższą przyszłość we wspólnym gronie ipowskiej 
braci. Wspominać było co bo w tym roku były dwie 
zagraniczne wycieczki a anegdot z nimi i z wieloma innymi 
wydarzeniami była mnogość.
Choć aura jak na zakończenia wakacji nie rozpieszczała, 
temperatura mniej niż 10 st. Celcjusza, za to w takim gronie 
zabawa trwała długo i owocnie.

POŻEGNANIE LATA  
W OPATOWIE

Tekst: Mariola Świątczak

Zdjęcia: Michał Mayer

Dzięki staraniom Roberta Rzeźnika - Prezesa Zachod-
niopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie, 
w dniu 12. lipca 2019 r. odbyło się spotkanie Zasłużo-
nych dla IPA Sekcja Polska z nadinsp. Jackiem Cegiełą. 

Na wstępie uroczyście przypięta została do munduru od-
znaka X - Lecia  SP IPA z certyfikatem szefowi zachodniopo-
morskiej policji. Następnie Prezes ZGW przedstawił zebra-
nym nowych Zasłużonych którymi są panowie:
Jasztal Marek, Jędraszczyk Karol, Machaliński Bogusław.

ZASŁUŻENI W KWP SZCZECIN

Nadanie tytułu honorowego zostało potwierdzone sto-
sownymi legitymacjami IPA ważnymi na okres trzech lat. 
Ponadto każdy otrzymał ipowskie gadżety oraz upominki 
od nadinsp. J. Cegieły. 

Po części oficjalnej, przy wspólnym stole częstując się 
pysznym ciastem i kawą, uczestnicy spotkania rozma-
wiali o funkcjonowaniu naszego stowarzyszenia na te-
renie województwa,  kraju i na świecie. Wymieniano 
się uwagami i spostrzeżeniami odnośnie sposobu re-

alizacji zamierzonych przedsięwzięć  
i planów w 2019 roku. Uczestnikami 
wizyty byli też : insp. Piotr Ostrowski 
zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Szczecinie (członek IPA od 2018 
r.), mł. insp. Grzegorz Sudakow naczel-
nik Wydziału Komunikacji Społecznej 
(aktualnie Przewodniczący Regionu IPA 
- Szczecin) oraz Pan Marcin Sygut (Za-
służony od 2015 r.). Podsumowaniem 
sympatycznego spotkania była wspólna 
fotografia. 
Servo Per Amikeco.
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JESIENNY PIKNIK W LUBLINIE
Tekst: Piotr Wójcik 

Zdjęcia: Piotr Wójcik i Przemysław Chmura  

Dzień 15 września 2019 roku, już od samego rana 
przywitał Lublin pięknym słońcem, które nie opuściło 
uczestników Pikniku do samego końca imprezy. 

Organizatorami tegorocznego XIII PIKNIKU RODZINNEGO 
„POŻEGNANIE LATA Z LUBELSKIM KOZIOŁKIEM” - który 
po trzyletniej przerwie – po raz pierwszy odbył się  
w nowym miejscu tj. w „Lawendowym Dworku” w Lublinie, 
była Lubelska Grupa Wojewódzka IPA, Zarząd Terenowy 
NSZZ Policjantów KWP w Lublinie oraz Region IPA Lublin. 
Gośćmi honorowymi Pikniku byli członkowie Prezydium 
Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA. 
Po powitaniu uczestników Pikniku przez Prezesa LGW 
IPA kol. Piotra Wójcika oraz Przewodniczącego ZT NSZZP 
KWP w Lublinie kol. Waldemara Dziedzica zabawa ruszyła 
pełną parą. Dzieci i młodzież, jeździły na kucykach, 
skakały na dmuchanych zabawkach, „szalały” w dwóch 
starych radiowozach przywiezionych przez WT KWP  

Tekst: Artur Klimczak

Zdjęcia: Uczestnicy spływu

Jak co roku członkowie IPA Region Głogów wybrali się na rodzinny 
spływ kajakowy Tym razem celem wyprawy była nizinna  rzeka 
Obra płynąca w województwie lubuskim jako lewy dopływ Warty. 
Wszyscy uśmiechnięci z rana pełni zapału ruszyliśmy na turystyczny 
wypoczynek.  

Ponieważ Obra przecina łąki, pola i lasy 
podziwialiśmy różnorodność otaczającej nas 
przyrody. Na trasie spływu co jakiś czas pojawiły 
się przeszkody w postaci powalonych drzew, 
które z zapałem pokonywaliśmy.  Po pokonaniu 
22 km trasy zmęczeni ale szczęśliwi dotarliśmy do 
mety. Finałem niedzielnego dnia było wspólne 
pieczenie kiełbasek oraz wspominanie atrakcji 
dzisiejszej przygody i planowanie kolejnego 
wyjazdu.

w Lublinie (Polonez i UAZ) oraz brały udział w konkursach 
prowadzonych przez dwie profesjonalne animatorki. 
Ponadto obejrzały sprzęt policyjny przedstawiony 
przez kolegów z AT KWP Lublin. 
Dorośli zaś (zwolnieni z obowiązku opieki) mogli 
posmakować wyśmienitych wyrobów mięsnych 
przygotowanych przez pracowników „Lawendowego 
Dworku”, popijając je wyśmienitym piwem przekazanym 
przez Browary Lubelskie „Perła” S.A. Tradycyjnie odbył 
się również konkurs picia piwa na czas o „Kufel Prezesa 
LGW IPA”. Po zaciętej walce kufel zdobył kolega Robert 
z Regionu IPA Lublin. Oprócz czegoś dla ciała było też 
coś dla ducha. Uczestnicy imprezy mogli potańczyć  
w rytm muzyki prezentowanej przez zaprzyjaźnionego 
„DJ-a Pawła”. 

Podczas Pikniku została przeprowadzona aukcja 
charytatywna bardzo ciekawych przedmiotów  
m.in. maskotki, koszulki, kubki, albumy i wielu innych 
ciekawostek, które zostały przekazane na aukcję przez 
członków IPA z Polski jak i zza granicy, policyjne związki 
zawodowe i inne zaprzyjaźnione z nami osoby. Środki 
uzyskane z tej licytacji zostaną przekazane na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie leczenia 5-cio 
letniego Michałka - dziecka strażnika granicznego (członka 
IPA) z Przemyśla. 
Zabawom i konkursom nie było końca. Niestety wieczór 
nadszedł bardzo szybko i trzeba było pożegnać się  
z gościnnym „Lawendowym Dworkiem”. 
Do zobaczenia za rok w tym samym, klimatycznym 
miejscu!!!
Podziękowania za wsparcie imprezy dla firmy BROWARY 
LUBELSKIE „PERŁA” S.A., 

Kajakiem 
po Obrze
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TURNIEJ GOLFA  
W BINOWIE

Tekst: Mariola Świątczak

Zdjęcia: uczestnicy turnieju

Przewodniczący Regionu IPA w Gryfinie kol. Grzegorz Klimek zaprosił zachodniopomorskich członków IPA oraz 
sympatyków stowarzyszenia na pierwszy Turniej IPA w Golfa na terenie Binowo Park Golf Club. Impreza odbyła 
się 21. lipca 2019 r. 

W turnieju wzięło udział 20 uczestników - amatorów. Cały kompleks pola golfowego 
powstał w 1999 r. na skraju Puszczy Bukowej  na terenie gminy Stare Czarnowo wśród 
błękitnych oczek wodnych i malowniczych wzniesień. Do dyspozycji grających 
było 9 dołków w części terenu dla początkujących (w części dla profesjonalistów 
jest 18 dołków). Wszyscy byliśmy zauroczeni pięknem okolicy. Po krótkim treningu 
i instruktażu, ruszyliśmy podzieleni na 5-osobowe drużyny na pole golfowe. 
Po kilku godzinach i wielu kilometrach na nogach, a także wielu emocjach przy 
próbach umieszczenia piłeczki w dołku - turniej dobiegł końca. Pan Sławomir Piński 
- dyrektor zarządzający BINOWO PARK, wręczył nagrody : zwycięska drużyna to 
Region IPA - Gryfino, najlepsza zawodniczka - kol. Krystyna Majunka z Regionu IPA 
Straż Graniczna w Szczecinie, najlepszy zawodnik - kol. Michał Zaniewski z regionu 
gospodarzy. 
Po gratulacjach i wspólnych zdjęciach, wszyscy ochoczo 
udaliśmy się na taras budynku klubowego z restauracją, 
gdzie czekał już pyszny obiad i napoje. Gościem 
honorowym na zakończenie imprezy był Pan Marcin 
Krawczyk - zastępca wójta Gminy Stare Czarnowo, 
który wręczył każdemu uczestnikowi turnieju lokalne 
wino gronowe z Binowa w oryginalnych opakowaniach 
ekologicznych. Pełni pozytywnych wrażeń, zmęczeni 
i zadowoleni, wieczorem opuściliśmy gościnne progi 
BINOWO PARK GOLF CLUB z mocnym postanowieniem 
ponownej tutaj wizyty. Servo Per Amikeco !!! 

W sobotę 21 września 2019 r. na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego 
w miejscowości Pustynia odbyły się: Turniej Dębickich Służb Mundurowych 
i Samorządowców w Piłce Nożnej oraz piknik rodzinny. W zawodach udział 
wzięło 6 dębickich drużyn reprezentujących: Służbę Więzienną, Policję, Straż 
Pożarną, Wojsko, Gminę Dębica oraz Miasto Dębica połączone z Powiatem 
Dębickim. Zwycięstwo przypadło piłkarzom z Zakładu Karnego.  Pogoda dopisała 
dlatego dopisała frekwencja na pikniku. Najmłodsi uczestnicy z zaciekawieniem 
przyglądali się pojazdom i sprzętowi służb mundurowych oraz umiejętnościom 
psa specjalnego Służby Więziennej. Brali oni również udział w zabawach 
prowadzonych przez animatora i korzystali z dmuchanej zjeżdżalni. Nie zabrakło 
dla nich także słodyczy i popcornu, a dla ich opiekunów kiełbasy z grilla. 

SPORTOWO  
I RODZINNIE W DĘBICY

Tekst: Krystian Habrzyk 

Zdjęcia: Andrzej Kozioł
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Tekst: Sebastian Wegner 

W dniu 25 sierpnia br. rozegrano Turniej Piłki Nożnej o puchar przewodniczącego IPA w Szkole Policji w Pile. 
Turniej zorganizował Zakład Prewencji i Technik Interwencji, a przeprowadzili - st. asp. Tomasz Andrzejewski  
i asp. szt. Piotr Kapuściński. W turnieju uczestniczyli policjanci szkolenia zawodowego podstawowego z kompanii 2. 
Celem zawodów była integracja i rozwijanie sprawności fizycznej oraz popularyzacja rekreacji ruchowej wśród słuchaczy. 
Czas gry wynosił 10 minut w systemie każdy z każdym. W turnieju wzięło udział pięć zespołów. Podczas turnieju nie 
brakowało sportowych emocji i zaciętej rywalizacji. Pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja plutonu 4. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja 
plutonu 5. Trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca pluton 1.  
Nie zabrakło także dopingu dla wszystkich rywalizujących drużyny, ponieważ 
pozostali słuchacze z kompanii aktywnie motywowali swoich kolegów do 
zaciętej gry. Wszystkie drużyny otrzymały symboliczne nagrody, ufundowane 
przez Komendanta Szkoły Policji w Pile i puchar od IPA w Szkole Policji w Pile, a 
za zaangażowanie i sportową rywalizację – oklaski dopingujących kibiców. 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Wagner

W niedzielę 8 września br. już po raz 29., około 2700 
zawodników z Polski i zagranicy stanęło na starcie 
pilskiego Międzynarodowego Półmaratonu Signify 
Philips Piła.  
W tym roku, po raz piąty, przy współpracy Szkoły Policji 
w Pile, w ramach półmaratonu rozegrany został Otwarty 
Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie, w którym 
udział wzięło 82 policjantów z Polski oraz 14 policjantów  
z Izraela. 
Na trasie biegu Szkołę Policji w Pile reprezentowali: podkom. 
Jarosław Pińkowski, mł. asp. Radosław Słabaczewski i sierż. 
Marek Starosta-słuchacz kursu specjalistycznego.
Puchary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych policyjnych 
biegaczy ufundowane zostały przez: Komendanta 
Głównego Policji, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji IPA, Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Policjantów oraz Urząd Miasta w Pile. 
Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał unikatowy 
medal z sylwetką Zbigniewa Nadolskiego, czołowego 
polskiego maratończyka w latach 90., a obecnie trenera 
wielu biegaczek długodystansowych. Warto podkreślić, 
że jest to już czternasty medal z wizerunkiem najlepszych 
polskich maratończyków w unikalnej kolekcji medali 
pilskiego półmaratonu, a tradycja ta jest kultywowana 
od 2006 roku. Pilski półmaraton jest zaliczany do Korony 
Polskich Półmaratonów w 2019 roku.
Najlepszymi wśród policjantów okazali się: w kategorii 
indywidualnej kobiet Patrycja Bosiak z KMP Wrocław,  
w kategorii indywidualnej mężczyzn Łukasz Marcjanek  
z KWP we Wrocławiu, natomiast w klasyfikacji drużynowej 
na podium stanęły ekipy: KWP w Bydgoszczy, KPP  
w Świeciu a na 3 miejscu uplasowała się drużyna z KPP  
w Człuchowie.

TURNIEJ PIŁKARSKI W PILE

PÓŁMARATON 
W PILE
Tegoroczny tytuł najlepszej drużyny zagranicznej zdobyła 
reprezentacja IPA Izrael, a najszybszym policjantem Szkoły 
Policji w Pile został podkom. Jarosław Pińkowski. 
Puchary i nagrody zwycięzcom wręczyli: Komendant 
Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Prezes 
Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA pan Witold Drzażdżyński 
oraz Przewodniczący Zarządu Szkolnego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów  
w Szkole Policji w Pile podkom. Przemysław Zublewicz. 
W poniedziałek po zawodach, w Szkole Policji w Pile odbyło 
się posiedzenie Regionu IPA z uczestnictwem zawodników 
zagranicznych Otwartego Międzynarodowego Pucharu 
Policji w Półmaratonie w którym uczestniczyła Komendant 
Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska. Goście, podczas 
swojego pobytu w Pile, mogli również skorzystać  
z nowoczesnego kompleksu sportowego szkoły, na co 
dzień dostępnego tylko dla jej słuchaczy.
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Tekst i zdjęcia: Witold Drzażdżyński

W dniach 22-25.08.2019 roku, odbyła się XXI edycja 
Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego 
przez IPA Poznań. W tegorocznej edycji udział wzięło 15 
drużyn służb mundurowych /Policja, SKW, Straż Miejska, 
Straż Pożarna, Służba Więzienna/ z Polski oraz 4 drużyny 
zagraniczne  z Cypru /Pafos/, Węgier /Gyongyos/ oraz 
Ukraina /Kijów oraz Charków/.
Patronat Honorowy nad Turniejem objęli:
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr 
Mąka, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, Starosta Poznański Jan Grabkowski
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, 
Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk.
Przed rozpoczęciem zawodów w obecności ponad 
250 uczestników oraz zaproszonych gości wyróżniono 
członków Regionu IPA Poznań oraz osób wspierających 
działalność IPA Poznań Medalem Pamiątkowym 
Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej wydanym z okazji 
100.rocznicy powołania Policji Państwowej. Po prezentacji 
drużyn oraz wysłuchaniu hymnów narodowych Polski, 
Cypru, Węgier, Ukrainy oraz IPA przystąpiono do rozgrywek 
równocześnie na dwóch boiskach. W piątek rozpoczęły się 
rozgrywki grupowe w 4 grupach po 5 drużyn, z których do 
dalszych gier awansowało 8 drużyn. Każdy z meczy trwał 
15 minut, a każda drużyna rozegrała po 4 mecze. W sobotę 
kolejne mecze 8 drużyn w dwóch grupach, z których 
wyłoniono po zaciętej walce 4 drużyny, które przystąpiły 
do dalszej walki o miejsca medalowe.
Pierwszy mecz półfinałowy rozegrany pomiędzy drużyną 
IPA Poznań a IPA Mielec zakończył wynikiem 4:1 dla drużyny 
IPA Poznań. W drugim meczu półfinałowym drużyna 
Wydziału Konwojowego KWP Poznań uległa drużynie IPA 
Gostyń 0:1.
Tak więc do finału awansowały drużyny IPA Poznań oraz 
IPA Gostyń, natomiast mecz o III miejsce rozegrały drużyny 
Wydziału Konwojowego KWP Poznań a IPA Mielec. 
Mecz o III miejsce zakończył się zwycięstwem Wydziału 
Konwojowego KWP w Poznaniu-0:0 w normalnym czasie 
oraz 0:2 w rzutach karnych. 
Przed meczem o III miejsce rozegrany został mecz przyjaźni 
pomiędzy drużyną IPA Women Poznań a drużyną złożoną 
z reprezentantów turnieju.
Rozegrany przy ponad 30 stopniowym upale mecz 
finałowy zakończył się zwycięstwem gospodarzy Turnieju 
– Drużyny Regionu IPA Poznań, która pokonała drużynę 
IPA Gostyń 3:0, w której ręce na zakończeniu Turnieju trafił 

TURNIEJ PIŁKARSKI  
W POZNANIU

Puchar Mistrza Turnieju.
Wieczorem przy wspólnym grillu rozpoczęło się uroczyste 
zakończenie Turnieju, które zaszczycił m.in. obecnością 
Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk, który 
wspólnie z innymi gośćmi wręczył puchary i dyplomu 
dla wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach. 
Zawodnicy trzech pierwszych drużyn zostali również 
uhonorowani medalami oraz nagrodami rzeczowymi.
W trakcie gali Prezydent Sekcji Polskiej IPA wręczył drużynie 
IPA Poznań koszulkę Reprezentacji Polski przekazaną przez 
reprezentanta Polski oraz zawodnika FC Napoli Jacka 
Zielińskiego wraz z dedykacją.
Ponadto przyznane zostały puchary oraz nagrody dla:
Najlepszego Strzelca Turnieju – reprezentanta Regionu 
IPA Poznań Mateusza Przybyłowskiego, który zdobył 
łącznie 10 bramek.
Najlepszego Bramkarza – Bartosza Koniecznego      
/Wydział Konwojowy KWP Poznań/.
Najstarszego Zawodnika – Janos Szigili /IPA Gyongyos - 
Węgry/
Najmłodszego Zawodnika – Łukasza Hajduka z IPA 
Gostyń.
Drużyna IPA Pafos – Cypr została wyróżniona Pucharem 
Fair Play ufundowanym przez Prezesa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Pana Andrzeja Kraśnickiego.
Nasz Turniej nie mógł się odbyć bez wsparcia osób i firm, 
które na co dzień pomagają nam w działalności statutowej 
i w tym miejscu chciałbym podziękować firmom : Apart - 
Suchy Las, Avenida Poznań, Decora - Środa Wlkp., Zakłady 
Mięsne Mielczarek z Komornik, Lena Lichtings Środa Wlkp., 
Thales Polska, Panepol Wysogotowo, HTI BP Poznań, 
Orlikon Poznań oraz wielu innym.
Dziękuję również za pomoc Zarządowi Wojewódzkiemu 
NSZZP woj. Wielkopolskiego oraz Zarządowi KKOP przy 
KWP w Poznaniu. Słowa podziękowania kieruję również na 
ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 
nr 2 w Poznaniu – gospodarza obiektu sportowego, na 
którym odbył się Turniej.
Dziękuję członkom Komitetu Organizacyjnego Turnieju – 
Hannie Wachowiak, Magdalenie Mocydlarz-Wicha, Piotrowi 
Szymurskiemu, Kazimierzowi Wylegała, Romanowi Rauhut 
i innym  za włożony trud w organizację rozgrywek.
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W dniu 14.09.2019 r. na strzelnicy PZŁ  
w Okręglicy koło Sieradza odbył się Turniej 
Strzelecki Pamięci Poległych Policjantów 
pod patronatem honorowym Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi. 
Organizatorami Turnieju byli członkowie 
Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA 
Łódzka Grupa Wojewódzka, Stowarzyszenia 
Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „Bastion” 
oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
województwa Łódzkiego.

Do udziału w zawodach zaproszono drużyny jednostek 
miejskich i powiatowych Policji oraz innych służb 
mundurowych województwa łódzkiego. Ostatecznie 
do zawodów przystąpiło 46 zawodników skupionych 
w 16 drużynach. Wśród nich znajdowała się Drużyna 
Reprezentantów Polski w skład której weszli:  Przemysław 
Saleta, Mateusz Ligocki, Mirosław Barszowski i Piotr 
Staszewski.
Dla uczczenia pamięci wszystkich poległych policjantów 
Turniej rozpoczęto minutą ciszy. Pamiętając nie tylko  
o historii ale również teraźniejszości organizatorzy zadbali 
o zebranie pamiątkowych przedmiotów i przekazanie 
ich na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po 
Poległych Policjantach reprezentowanej przez Wiceprezes 
Zarządu mł. insp. Barbarę Żebrowską. 
Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: strzelanie 
statyczne z karabinu typu AK - odległość 100m, strzelanie 
statyczne z pistoletu centralnego zapłonu - odległość 25m 
oraz strzelanie dynamiczne - pistolet i strzelba. 
W trakcie Turnieju pomocy sędziowskiej udzielali sędziowie 
PZSS z Klubu Sportowego „Dziesiątka” LOK w Łodzi.
Przy konkurencjach strzelania statycznego było widać 
doświadczenie wyniesione ze szkoleń resortowych, 
natomiast strzelanie dynamiczne wzbudzało zauważalny 
respekt. W tej konkurencji zawodnicy „gnani” czasem 
musieli wykazać się między innymi: umiejętnościami 
zmiany jednostek broni, zajmowania stanowisk  
w odpowiednej kolejności, techniką ładowania strzelby, 
czy też zmiany pozycji…strzeleckiej. Zdarzały się tutaj 
niejednokrotnie zabawne zwroty akcji. 
Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami uczestnicy 
Turnieju mogli skorzystać z toru rekreacyjnego. Istniała 
tam możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami 

broni, niekiedy  nieco egzotycznymi ale z całą pewnością 
niedostępnymi w polskich służbach mundurowych. 
Wykorzystać tu można było między innymi: pistolet  
CZ 97B w kalibrze 45 ACP, pistolet maszynowy Rak, 
Skorpion czy karabin Galil. Bez kolejek nie obyło się.
Zmęczeni uczestnicy mieli możliwość odpoczynku 
przy ciepłym posiłku czy też obejrzeniu wystawy broni 
historycznej. 
Turniej przebiegł bezpiecznie i w miłej atmosferze. Celem 
organizatorów było między innymi, zapowiedziane na 
otwarciu, stworzenie warunków do zawiązania nowych 
więzi między uczestnikami, co w zauważalny sposób 
udało się osiągnąć. Dla nas, jako współorganizatorów, miłe 
było to, że żegnający się uczestnicy nie pytali, czy za rok 
się spotkamy ale sami stwierdzali: do zobaczenia za rok! 
Nie pozostaje w tej sytuacji nic innego, jak zapowiedzieć 
Turniej Strzelecki Pamięci Poległych Policjantów jako 
cykliczny. 
W imieniu Komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi 
nagrody wręczył Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu 
podinsp. Wojciech Kuśmierek.
Klasyfikacja medalowa w poszczególnych konkurencjach:
Strzelanie statyczne z karabinu typu AK - odległość 
100m:
1. WELGUŚ Bartłomiej (KMP w Łodzi)
2. BIELASIK Arkadiusz (KMP w Łodzi)
3. KRÓL Agnieszka (KMP w Łodzi)
Strzelanie statyczne z pistoletu centralnego zapłonu – 

odległość 25m:
1. BIELASIK Arkadiusz (KMP w Łodzi)
2. HADRIAN Roman (Zakład Karny w Sieradzu)
3. KAPUSTA Łukasz (Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych)
Strzelanie dynamiczne – pistolet i strzelba:
1. SZYMAŃSKI Rafał (KP VIII KMP Łódź)
2. BŁASZCZYK Bartłomiej (KMP Zduńska Wola)
3. WELGUŚ Bartłomiej (KMP w Łodzi)

TURNIEJ PAMIĘCI 
POLEGŁYCH 
POLICJANTÓW
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Tekst: A.Klimczak/B.Kaleta

Zdjęcia: Archiwum K.Biegajło

Tekst: Krystian Habrzyk 

Zdjęcia: Andrzej Kozioł

Dnia 25 sierpnia 2019 r. w Obornikach Wielkopolskich pod 
Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Policji odbyły 
się Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie.

Na dystansie sprinterskim  (450 m pływania, 22 km jazdy 
rowerem i ponad 5 km biegu) I miejsce zajęła Barbara Szyrner  
z Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Głogów zdobywając 
Puchar Komendanta Głównego Policji,  plasując się jednocześnie na III 
miejscu w kat. open kobiet.
Nasza Mistrzyni Barbara z uwagi na swoje wysokie osiągnięcia  została powołana do reprezentacji kadry narodowej 
Komendanta Głównego Policji w triathlonie. Basia od lat związana jest z tą wymagającą dyscypliną, gdyż jej przygoda 
z tą triatlonem rozpoczęła się, kiedy miała 10 lat. Najwierniejszymi kibicami funkcjonariuszki jest jej mąż oraz dwójka 
szalonych synów.
Gratulujemy Basi i życzymy dalszych sukcesów na arenie sportowej jak i w pracy zawodowej.

MISTRZYNI TRIATLONU  
Z GŁOGOWA

SPORT I REKREACJA

 
1. WELGUŚ Bartłomiej (KMP w Łodzi)
2. BIELASIK Arkadiusz (KMP w Łodzi)
3. RESZKA Daniel (KPP Rawa Mazowiecka)
Drużynowo:
1. KMP w Łodzi
2. KMP Zduńska Wola
3. KP VIII KMP Łódź
Zwycięzcom gratulujemy! 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla: 
Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, Sklepu 
Myśliwskiego „Szóstak” w Wieluniu, Klubu „Dziesiątka” 
LOK w Łodzi, Firmy JASZPOL Spółka z.o.o, Sklepu z Bronią 
„Kwatermistrz” w Łodzi, Sklepu z Bronią „ TopShot” w Łodzi, 
Staroście Powiatowemu w Wieluniu, Wójtowi Gminy 
Osjaków, Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 r., firmie Med Express Sebastian Jasiński oraz 
wszystkim tym, którzy sercem i myślą udzielali wsparcia 
oraz pomocy. 

W dniach 18-21 lipca w Lądku zdrój odbył sie Dolnośląski Festiwal Biegów 

Górskich (DFBG). 

Święto biegania zgromadziło ponad 2.5tys zawodników startujących na różnych 

dystansach od kilku kilometrów do najdłuższego biegu górskiego w Polsce -240 

kilometrów. Na starcie najdłuższego biegu - 7 Szczytów, stanął członek IPA Region 

Głogów  Krystian Biegajło.  Trasa biegu to głównie  szlaki górskie z Lądka Zdroju 

przez Śnieżnik, Kudowę, Bardo z powrotem do Lądka . Bardzo wymagająca trasa 

z sumą przewyższeń 7800 m. Na trasie wiele szczytów i wzniesień jak  Śnieżnik, 

Szczeliniec czy droga krzyżowa w miejscowości Bardo. Na dystansie 240 km 

wystartowało   280 biegaczy a ukończyło ultra maraton zaledwie 133 zawodników. 

Krystian biegnąc bez snu: 44 h 56 min. ukończył zawody na 52 miejscu. Jak mówi 

„to były najcięższe dwie doby jego życia”.

W planach na ten rok jest organizowany przez IPA Polska wspólny start  

w maratonie w Brukseli.

240 KM W 45 GODZIN 
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Tekst i zdjęcia: Agata Frejlich
W niedziele 29 września 2019 br.  policjanci i emeryci opatowskiej komendy wzięli udział w zawodach 
wędkarskich na zalewie w Zochcinku. Organizatorem zmagań była Komenda Powiatowa Policji w Opatowie 
wspólnie ze Związkami Zawodowymi Policjantów oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policjantów IPA 
Region Powiśle.
W minioną niedzielę nad zalewem w Zochcinku zostały rozegrane zawody wędkarskie o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Opatowie, których organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Opatowie  wspólnie ze 
Związkami Zawodowymi Policjantów i stowarzyszeniem IPA Region Opatów-Powiśle.
Uczestników wędkarskich zmagań przywitało w Zochcinku niecodzienne, jak na tę porę roku, słońce. Bezchmurne niebo 
i doborowe towarzystwo złożyły się na miłą atmosferę wędkarskich zmagań. 
Przy tak sprzyjającej aurze, nad wodą tuż przed godziną siódmą stanęło 13 
zawodników zarówno policjantów jak i emerytów z opatowskiej komendy. 
Stanowiska w poszczególnych sektorach zostały przydzielone po komisyjnym 
losowaniu. Uczestnicy rywalizowali w kategorii indywidualnej i drużynowo. 
Zawodnikom w zmaganiach kibicowały rodziny. I miejsce i puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Opatowie otrzymał  podinspektor w stanie spoczynku 
Wojciech Jabłoński, były Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Na drugim 
miejscu uplasował się sierż. szt. Grzegorz Kwiatkowski z Wydziału Prewencji 
Opatowskiej Komendy. III miejsce zajął sierż. szt. Łukasz Goral z Wydziału Ruchu 
Drogowego.
Szczególne słowa uznania należą się sierż. szt. Łukaszowi Goralowi, który otrzymał również statuetkę za złowienie 
największej ryby. Zwycięzcy otrzymali puchary jak i pamiątkowe dyplomy.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

W dniu 28 września 2019 roku na strzelnicy sportowej 
Region IPA Gorlice wraz z Zarządem Powiatowym 
LOK w Gorlicach zorganizował coroczne zawody 
strzeleckie.
W turnieju uczestniczyli gościnnie Rafał Kukla Burmistrz 
Miasta Gorlice, Mirosław Waląg Przewodniczący Rady 
Powiatu Gorlickiego oraz insp. Krzysztof Tybor Komendant 
Powiatowy Policji w Gorlicach.
W trakcie zawodów odbyły się dwie konkurencje strzeleckie: 
strzelanie z karabinka sportowego (kbks) kal. 5,6 mm do 
tarczy TS 1 z odległości 50 m z pozycji strzeleckiej leżącej 
oraz strzelanie z pistoletu sportowego 5,6 mm do tarczy 
TS 4 z odległości 25 metrów z pozycji strzeleckiej stojącej.
W zawodach uczestniczyło 20 drużyn cztero-  
i trzyosobowych oraz zawodnicy indywidualni, łącznie 80 
osób. W skład drużyn wchodzili funkcjonariusze Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Staży Pożarnej, Służby Więziennej, 
Straży Miejskiej  oraz przedstawiciele Urzędu Miasta 
Gorlice, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

z Gorlic, LOK-u Gorlice, 
Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych 
z Gorlic, członkowie i 
sympatycy  Regionów IPA 
z Nowego Sącza, Nowego 
Targu, Tarnowa, Krakowa, 

ZAWODY WĘDKARSKIE IPA POWIŚLE

TURNIEJ STRZELECKI W GORLICACH
Tekst: Aleksander Szymański    Zdjęcia: Wiesław Ćwiklik

Zakopanego, Wadowic i Gorlic oraz koledzy ze Słowacji  
z Regionu IPA Spiska Nowa Wieś. W zawodach uczestniczyły 
również drużyny: młodzieży szkolnej, Koła Łowieckiego 
„Ryś”  oraz  sympatyków strzelectwa sportowego  z Gorlic.
Zawody rozegrano w trzech kategoriach: drużynowej, 
indywidualnej kobiet, indywidualnej mężczyzn oraz 
najlepszy strzelec członek IPA.
Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajęła drużyna 
Regionu IPA Gorlice. W kategorii kobiet pierwsze miejsce 
zajęła Joanna Tomasik z drużyny Regionu IPA Nowy Sącz. 
W  kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Krzysztof 
Dochniak z drużyny LOK Gorlice. Najlepszym strzelcem 
członkiem IPA w tych zawodach został Wiesław Ćwiklik  
z drużyny Regionu IPA Gorlice.
Tegoroczne zawody odbywały się w ramach cyklu 
zawodów strzeleckich drużyn Regionów IPA Małopolskiej 
Grupy Wojewódzkiej o puchar Prezesa MGW. Wcześniej 
odbyły się już turnieje tego cyklu w Tarnowie i Nowym 
Targu. 
Impreza miała na celu popularyzację strzelectwa 
sportowego, wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród funkcjonariuszy służb mundurowych 
oraz wśród lokalnej społeczności. Po emocjonujących 
zawodach odbyło się spotkanie przy grillu.

SPORT I REKREACJA
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Tekst: M. Moskal, K. Chodniczak

Zdjęcia:  M. Moskal

W dniach 07-11.10.2019 drużyna IPA Nowy Targ wzięła udział 
w  37 World Police Indoor Soccer Tournament Tournament. 
Po przyjeździe na miejsce i zakwaterowaniu nasi zawodnicy 
wzięli udział w uroczystym otwarciu, na którym zarówno 
inne drużyny jak i publiczność zgromadzona na Hali 
gorąco przywitały graczy z Polski.Zaprezentowane zostały 
również puchary do zdobycia, które robiły naprawdę 
niesamowity efekt. Kolejnego dnia piłkarze wzięli udział w 
rozgrywkach turniejowych, gdzie zmierzyli się z siedmioma 
drużynami (z Niemiec, Belgii, Węgier, Rosji, Rumunii, 
Jordani), z którymi dostąpili smaku zwycięstwa, zawodu 
remisu oraz goryczy porażki. Turniej dla naszej drużyny 
rozpoczął się bardzo dobrze: remis z drużyną JVA Bremen 
/Niemcy/ i wygraną z drużyną PZ Brugge /Belgia/ 1:0. Po 
dwóch meczach byli trzecią drużyną w grupie D. Jednak w 
kolejnych nie udało sie wywalczyć punktów i gracze z IPA 
Nowy Targ zakończyli rywalizację na 6. miejscu w grupie.  
Drużyna Nowy Targ grała w najmocniejszej grupie w 
całym turnieju. Team żandarmerii z Jordani któryw naszej 
grupie zajął pierwsze miejsce - ostatecznie wywalczył 
III miejsce w Turnieju. Nowotarska drużyna była jedną  
z siedmiu drużyn z Polski / IPA Łódź, IPA Cieszyn I, IPA Region 
Biała Podlaska, IPA Pyskowice, Policja Śląsko - Podlaska, 
Strażacy: State Fire Service Poland/, a z grupy wyszła tylko 
drużyna strażaków, która dostała się aż do ćwierćfinału!! 
Ostatecznie zwycięzcą 37 World Police Indoor Soccer 
Tournament Tournament okazała się drużyna strażaków 
z St. Petersburga którzy w finale pokonali funkcjonariuszy 
MSW Białorusi: Mia of Belarus 2 :1.
Poza zaciętą rywalizacją Krystian, Mateusz, Daniel 
Arkadiusz, Miłosz, Dariusz i Bartek mieli możliwość spotkać 

TURNIEJ PIŁKARSKI W HOLANDII

przedstawicieli policji i służb mundurowych z wielu 
krajów, był czas na wymianę doświadczeń, a także poznać 
odmienność nie tylko w służbie, ale i w kulturze Holandii.
Kolejnego dnia zawodnicy z IPA Nowy Targ udali się całą 
drużyną do Amsterdamu na zwiedzanie stolicy Holandii 
która również zrobiła (na niektórych już po raz drugi) 
ogromne wrażenie. Ostatni dzień spędzili na pakowaniu 
się oraz odpoczynku przed podróżą w trakcie której 
zwiedziliśmy stadion Borussi Dortmund.
Zdobyty puchar „Za udział 37 WPIST” znajdzie swoje 
miejsce w pamiątkowej gablocie IPA Nowy Targ w sali 
konferencyjnej KPP Nowy Targ. Zdobyte doświadczenia, 
zawarte nowe znajomości i kontakty - mamy nadzieję, że 
w niedługim czasie zaowocują.
Prezydium Regionu IPA Nowy Targ, a przede wszystkim 
członkowie drużyny piłkarskiej IPA Nowy Targ składa 
serdeczne podziękowania firmom wspierającym wyjazd 
na 37 WPIST przedstawicielom Regionu IPA Nowy Targ: 
Wojas S.A, Blachotrapez, a także FHU Hurt-Detal Łukasz 
Rubiś, bez których udział w tak dużej imprezie był by  nie 
możliwy. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Struk 

W dniach 7 – 11.10.2019 r.,  w Holandii, po raz kolejny, odbył 
się „Światowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych”.  
W turnieju udział wzięło prawie 150 drużyn piłkarskich z ponad 30 

państw świata. Drużyny rywalizowały ze sobą w trzech kategoriach: 
open, powyżej 35 lat i powyżej 45 lat (mężczyźni) oraz w kategorii 
open (kobiety).
W tym roku, po raz pierwszy, w turnieju uczestniczyli policjanci 
z Region IPA Biała Podlaska Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, wspólnie  z kolegami 
ze Straży Granicznej z Białej Podlaskiej. 
 Uroczyste otwarcie mistrzostw odbyło się na hali sportowej  
w miejscowości Eibergen, gdzie wszystkie drużyny, a właściwie 
państwa prezentowały się przed licznie zgromadzoną publicznością. 

• LUBLIN

• NOWY TARG

SPORT I REKREACJA
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Tekst: A. Kroner

Zdjęcia: A. Kroner

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: KMP Zamość i Adam Mateńko

5.10.2019 r., na strzelnicy Hubale k/Zamościa, 
odbyły się zawody strzeleckie zorganizowane przez 
Region IPA Zamość Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. 

W zawodach „O Puchar Przewodniczącej Regionu 
IPA Zamość” udział wzięło 14 trzyosobowych drużyn 
reprezentujących Regiony IPA z Lublina, Chełma, Włodawy                         
i Zamościa oraz funkcjonariusze Straży Granicznej  
z Hrubieszowa i Chełma, Zakładu Karnego w Zamościu 
jak też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Turniej strzelecki został przeprowadzony w trzech 
konkurencjach: strzelanie z broni krótkiej, długiej oraz 
strzały do rzutek.
Po zakończeniu turnieju i podsumowaniu wyników, 
najlepszą drużyną okazali się przedstawiciele Wojsk 
Obrony Terytorialnej, drugie miejsce zajęli funkcjonariusze 
Straży Granicznej z Hrubieszowa, a trzecie miejsce zdobyła  
drużyna reprezentująca KMP w Zamościu. Wręczono 
również wyróżnienia w klasyfikacjach indywidualnych. 
Zawodnicy oczekujący na swoje strzelania mogli 

ZAWODY STRZELECKIE  W ZAMOŚCIU

spróbować gorącego barszczyku przygotowanego przez 
Przewodniczącą Regionu IPA Zamość oraz samodzielnie 
upiec kiełbaskę na ognisku.   
Szczególne podziękowania należą się kol. Jarosławowi 
Szewczukowi, który czuwał nad bezpieczeństwem 
uczestników zawodów, koledze Janowi Staniszewskiemu 
-  Prezes Klubu Strzeleckiego „Vis” – za udostępnienie 
strzelnicy oraz Prezydium Regionu IPA Zamość  
za zorganizowanie i przeprowadzenie tych zawodów.

W ramach Tour de Pologne Amatorów w Bukowinie Tatrzańskiej 

odbyły się III Górskie Mistrzostwa Policji w kolarstwie szosowym. 

Blisko 100 policjantów zmagało się na 60 km. trasie. Wymagające podjazdy 

i szybkie zjazdy o łącznej sumie przewyższeń liczącej 1300 metrów były 

dla mundurowych dużym wyzwaniem. Tour de Pologne Amatorów 

gościło na swej trasie 2800 kolarzy z całej Polski. Najszybszą policjantką  

w kraju, a tym samym Mistrzynią Polski Policjantek została nasza koleżanka 

z Regionu Kielce Centrum IPA Anna Kroner, która po raz kolejny wykazała 

się znakomitą formą i poprawiła swój zeszłoroczny wynik Mistrzostw, 

kiedy stanęła na 2 miejscu podium.

Życzymy sukcesów na kolejnych zawodach!!!

Bialscy policjanci również „połączyli siły” z funkcjonariuszami innych jednostek reprezentujących nasz kraj na turnieju. 
Rozgrywki odbywały się w halach sportowych w Eibergen i Groenlo. Drużyna Regionu IPA Biała Podlaska, rozegrała 
swoje mecze z drużynami z: Holandii, Mołdawii, Francji, Rosji, Rumunii i Słowenii.  Pomimo ogromnego zaangażowania 
w rozgrywanych meczach, drużynie z Białej Podlaskiej nie udało się stanąć na podium, ale puchar za udział w turnieju 
przyjechał do Polski, a funkcjonariusze dzielnie reprezentowali nasz kraj oraz województwo.
Wykorzystując czas wolny w rozgrywkach, odwiedziliśmy cmentarz wojenny w Arnhem, gdzie zapaliliśmy świeczki 
na grobach polskich żołnierzy poległych w 1944 roku w walkach o to miasto. Po tak fascynującym wyjeździe, drużyna  
z Regionu IPA Biała Podlaska już zapowiada udział w kolejnych turniejach sportowych.

MISTRZOSTWA POLSKIEJ POLICJI  
W KOLARSTWIE

SPORT I REKREACJA
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Członkowie IPA Region Olsztyn w okresie 23-31 sierpnia 2019 
roku uczestniczyli w turnieju piłki nożnej zorganizowanym 
w okolicy Soczi w Rosji przez WorldWide Indoor Soccer 
Police Association (WISPA). Turniej ten organizowany jest 
co roku w innym kraju świata. Dotychczas odbył się on 
na wszystkich kontynentach. W tegorocznej 19-ej jego 
edycji udział wzięli przedstawiciele 21 państw całego 
świata w tym m. in. Kanady, Brazylii, Barbadosu, RPA, Chin, 
Słowenii, Rosji, Jordanii, Anglii, Norwegii, Ukrainy, Bułgarii, 
Belgii i wielu innych krajów Europy, obu Ameryk, Azji  
i Afryki. Nasza drużyna jako jedyna reprezentowała Polskę. 
W trakcie zawodów mieszkaliśmy miejscowości Krasnaja 
Polana położonej w odległości około 40 km od Soczi, 
gdzie w 2014 roku odbywały się XXII Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie. 
Ceremonia rozpoczęcia turnieju miała bardzo uroczysty 
charakter. Nasza drużyna ubrana w białe koszulki z logo IPA 
i napisami Sekcja Polska, ponadto dwóch naszych kolegów 
ubranych było w mundury policyjne i to oni uroczyście 
nieśli naszą biało-czerwoną flagę. Przedstawiciele każdej 
drużyny w mundurach własnych służb wnosili flagi 
kraju, który reprezentowali. Po przemarszu wszystkich 
uczestników przywitał nas Prezydent WISPA oraz Minister 
Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Mecze odbywały 
się na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. W naszej grupie 
wygraliśmy w ciągu kilku dni 5 meczów, 1 zremisowaliśmy 
i 2 przegraliśmy. O mistrzostwo rozegraliśmy mecz 
ponownie z narodową reprezentacją Rosji. Trudno było 
z nimi wygrać na ich terenie, można rzec że pomagały 
im nie tylko umiejętności sportowe. Po 20-minutowym 
meczu ulegliśmy im w stosunku 0:2. Bezpośrednio 
po rozegraniu wszystkich meczów rozdane zostały 
nagrody indywidualne. Nasz bramkach został w wybrany 
najlepszym bramkarzem w naszej kategorii wiekowej czyli 
Senior 35+. Otrzymał piękną statuetkę i wyrazy uznania od 
wszystkich uczestników turnieju. 
Tradycją już jest, że w trakcie każdego turnieju zapraszani 
są przedstawiciele będącej w potrzebie wybranej grupy 
społecznej z kraju, w którym odbywają się zawody. W tym 
roku oczekiwały na nasze wsparcie ciężko chore dzieci  
z okolicy Soczi. Prezydent WISPA wręczył potrzebującym 
symboliczny czek na kwotę 100.000 rubli, zebranych 
uczestników turnieju. Po wręczeniu czeku wszyscy 
uczestnicy wraz z potrzebującymi zrobili sobie wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. Wieczorem na terenie skoczni 
olimpijskich odbyła się uroczysta ceremonia podczas 
której wręczano medale i trofea. Nam srebrne medale 
i okazały puchar za zajęcie II miejsca w mistrzostwach 

IPA REGION OLSZTYN NA TURNIEJU  
WISPA W SOCZI

wręczył Minister Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej 
oraz Prezydent WISPA. Oprawa ceremonii zakończenia była 
fantastyczna, odbyła się cześć artystyczna z występami 
chóru policji rosyjskiej i grup folklorystycznych.
W trakcie trwania turnieju zorganizowano międzynarodowy 
kongres policji. Tematem przewodnim były „Rzeczywiste 
problemy współpracy między społecznością a policją 
w celu utrzymania porządku publicznego”. Prelegenci 
wysłuchali wykładu strony rosyjskiej na ten temat ale także 
przedstawili rozwiązania stosowane we własnych krajach. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się nasza Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, o której funkcjonowaniu 
opowiadali nasi policjanci. 
W trakcie pobytyu nawiązaliśmy kontakt z Polonią  
w Soczi. Spotkaliśmy się z Igorem Janowskim Prezesem Filii 
Kransonarskiej Organizacji Regionalnej Polskiego Centrum 
Narodowo-Kulturalnego „Jedność” z siedzibą w Soczi. 
Na spotkaniu przekazaliśmy mu przywiezione specjalnie  
z Polski pamiątki otrzymane od władz samorządowych 
Olsztyna tj. przez Starostę Powiatowego, Prezydenta Miasta 
oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
W zamian otrzymaliśmy gazetki wydawane przez Polonię, 
drobne upominki oraz książki o działalności Polonii  
w tej części Rosji. Wyjazd na turniej uważamy za bardzo 
udany. Oprócz osiągnięcia wielkiego wyniku sportowego, 
zwiedziliśmy Soczi, góry Kaukaz, poznaliśmy kulturę 
regionu oraz nawiązaliśmy nowe znajomości z przyjaciółmi 
z całego świata. Przywieźliśmy z Soczi srebrne medale 
zdobyte na historycznej skoczni olimpijskiej, na której nasz 
skoczek narciarski Kamil Stoch został dwukrotnie mistrzem 
olimpijskim. Można powiedzieć, że ten obiekt jest więc 
szczęśliwy dla Polski. 
Wyjazd nasz nie doszedłby do skutku gdyby nie wsparcie 
i pomoc naszych sponsorów. Dlatego dziękujemy 
serdecznie firmom i instytucjom, które wierzyły w nas 
i nasze umiejętności. Dziękujemy firmie KTK Polska  
z Gdańska, Glob-Terminal z Braniewa, Oddziałowi 
Totalizatora Sportowego z Olsztyna, KTM Wojciechowicz 
z Olsztyna, Tymbark Oddział w Olsztynku, Agroperfekt 
z Kisielic, WIPASZ z Wadąga, PPHU „WIMEX z Susza, 
Auto-Technika Kunicki z Nidzicy oraz Urzędowi 
Marszałkowskiemu z Olsztyna.



KRĘGLE W GŁOGOWIE Tekst: Marcin Przybysz

Zdjęcia: Artur Klimczak

Jak co roku, z okazji odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, członkowie IPA Głogów zorganizowali 
spotkanie integracyjne w kręgielni OK Park. 
Wielu z graczy dawało z siebie 100%, jednak przede 
wszystkim liczyła się dobra zabawa. Nie odbyło się bez 
zaciętej rywalizacji oraz głośnych dopingów. Energi 
zawodnikom dodawała pizza i soczek z gumijagód. Mimo 
zmęczenia, wszyscy gracze opuszczali zawody z szerokimi 
uśmiechami na twarzy, mając nadzieję na ponowne 
szybkie spotkanie.

Tekst i zdjęcia: Artur Klimczak
Członkowie IPA Region Głogów kolejny raz spotkali 
się na paintballowej rozgrywce. Tym razem miejscem 
rozgrywania „wojny” był teren leśny przy miejscowości 
Raszówka. 
Po zmianie „umundurowania” i przydziale broni uczestnicy 
podzieleni zostali na dwie drużyny: Żółtych i Czerwonych. 
Podczas toczonych walk zwycięstwo przechodziło z rąk 
do rąk, lecz w finałowej rozgrywce zwyciężyli Żółci. Po 
zakończonych potyczkach doszło do pojednania podczas 
pieczenia kiełbasek na ognisku. Uczestnicy zabawy,  
a przede wszystkim przegrani, są głodni rewanżu i 
kolejnego spotkania na paintballu. 

Tekst i zdjęcia: 

Marcin Żmudziński

W minioną sobotę (17.08.19) w Borównie, pow. bydgoski, rozegrano największe w Polsce zawody na długim 
dystansie OCEANLAVA – TRIATHLON POLSKA. W ekstremalnie trudnych zmaganiach na pełnym dystansie 
(226,7km) wystartowało 211 zawodników, a wśród nich podkom. Marek Kowalczyk z OPP w Bydgoszczy.

Pierwszą konkurencją triathlonu było przepłynięcie dystansu 3,8 km w jeziorze Borówno. Po tym etapie przyszedł czas na 
rower. Uczestnicy mieli do pokonania 180 km na trasie między Borównem a Bydgoszczą. Bieg maratoński natomiast, który 
liczył 42,195 km zorganizowany został pośród zieleni 
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
Na metę, która usytuowana została przed stadionem 
Zawiszy pierwszy wbiegł Marek, który pokonał dystans  
w łącznym czasie 9 h 11 m 49,35 s.

W sztafecie nasi koledzy też nie mieli sobie równych, 
pokonując 6 innych drużyn. Rywalizację rozpoczął, 
wskakując do wody, podkom. Robert Ciepłowski, dalej 
zmienił go na rowerze podinsp. Marcin Zmudziński,  
a całość zakończył biegiem podkom. Piotr Jarząb. Pełen 
dystans nasza drużyna pokonała w czasie 9 h 01 m 26 s  
i stanęła na najwyższym stopniu podium.

Triatlon

SPORT I REKREACJA

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 61   

PAINTBALL W GŁOGOWIE



Tekst: D. Łada

Zdjęcia: A. Jaworska-Wojnicz

Ogólnopolski Bieg Uliczny Klaudiusza Ptolemeusza 
po raz pierwszy zorganizowano w 1981 roku. Od tego 
czasu corocznie pojawia się w kalendarzu imprez 
sportowych organizowanych na terenie Kalisza. Z roku 
na rok przyciąga do grodu nad Prosną coraz większą 
liczbę biegaczy, również tych zagranicznych. Na linii 
startu XXXIX Międzynarodowego Biegu Ptolemeusza 
stanęło ponad  1300 zawodników i zawodniczek.
Kolejny raz, w ramach tych cieszących się ogromną 
popularnością zawodów sportowych odbył się bieg  
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. 
Do zmagań o trofeum i nagrody rzeczowe na linii startu 
stawiło się kilkudziesięciu policjantów – biegaczy  
z całej Polski, którzy punktualnie o 12:00 wyruszyli na 10 
kilometrową trasę.
Pierwszym policjantem, który przekroczył linię mety był 
Aron Przybył z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
Funkcjonariusz ukończył bieg w bardzo dobrym czasie 
35 minut i 50 sekund. Wśród kobiet triumfowała  Kinga 
Gierak z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Policjantka 
ukończyła bieg w czasie 43 minut i 48 sekund.

BIEG W KALISZU
Fundatorem pucharów i nagród rzeczowych dla 
najlepszych policjantów byli: Komendant Wojewódzki 
Policji w Poznaniu, Komendant Miejski Policji w Kaliszu 
oraz   Wielkopolska Grupa Wojewódzka  IPA.
Puchary i nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy  
w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 
wręczył zawodnikom Pierwszy Zastępca Komendant 
Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Tadeusz Królikowski 
oraz  Damiana Łada  Sekretarz Wielkopolskiej Grupy 
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
IPA.

Tekst: Bartosz Murat Podlaska Grupa Wojewódzka

Po raz czwarty w życiu wziąłem udział w „Festiwalu Biegowym” w Krynicy-Zdroju, 
jednej z największych imprez biegowych rozgrywanych w Polsce. Jubileuszowy 
„10 TAURON Festiwal Biegowy” zgromadził 8705 zawodniczek i zawodników  
z Polski i zza granicy rywalizujących w dniach 06-08 września 2019 roku  
w trzydziestu konkurencjach biegowych. W bieżącym roku zdecydowałem się na 
start na trzech dystansach: „Krynickiej Mili”, „Życiowej Dziesiątce” (10km) i „Runek 
Run 22 km o Puchar 1 Pułku Strzelców Podhalańskich”. Każdy z w/w biegów ma 
inny charakter i wymaga  od zawodnika innego też podejścia. Reprezentując IPA Region Łomża rozpocząłem rywalizację  
w piątek na najkrótszym wybranym dystansie-1 mili. W przeciwieństwie do ostatnich lat, gdzie były rozgrywane 
eliminacje i finał, w tym roku od razu rozegrano bieg finałowy. W stawce 60 zawodników występujących w kategorii 
Masters powyżej 40 lat zająłem 14-te miejsce. Ten bieg był jedynie „przetarciem” przed sobotnią „Życiową Dziesiątką” czyli 
najliczniej obsadzoną konkurencją krynickiego festiwalu. Na trasie biegu z Krynicy-Zdroju do Muszyny znalazło się 1483 
kobiet i mężczyzn. W tej obsadzie udało mi się wywalczyć 273-cie miejsce z czasem 42 minuty i 59 sekund, poprawiając 
tym samym swój najlepszy wynik z ubiegłego roku. W niedzielę o godz.7:20 wraz z 609-ma innymi rywalami rozpocząłem 
swój najtrudniejszy bieg w życiu na dystansie 22 kilometrów „Runek Run”. Nazwa biegu wywodzi się z określenia jednego 
ze szczytów górskich-Runek, znajdującego się na trasie tego biegu. Nie był to jednak najwyższy wierzchołek na trasie, 
gdyż takim jest Jaworzyna Krynicka na wysokości 1114 metrów n.p.m. Podbieg, a właściwie podejście na długim 
odcinku pod wskazaną górę, a następnie zbieg po częściowo błotnistej i śliskiej trasie wskutek padającego deszczu  
w nocy poprzedzającej start, a także „zakwasy” w mięśniach po wcześniejszych biegach, spowodowały że ostatnie sześć 
kilometrów biegu pokonywałem z dużym bólem mięśni i grymasem na twarzy. Udało mi się jednak szczęśliwie dobiec 
do mety na 140 pozycji. Finisz biegu usytuowany był na deptaku krynickim w pobliżu głównego domu zdrojowego  
i pijalni wód. Niewątpliwie start w „10 TAURON Festiwal Biegowy” sprawił mi ogromną frajdę. Atmosfera tej imprezy jest 
niepowtarzalna, uczestniczy w niej wielu znamienitych gości nie tylko ze świata sportu, z którymi można bezpośrednio się 
spotkać i porozmawiać. Pomimo sporego zmęczenia uważam, że warto było znów wystartować w Krynicy-Zdroju i mam 
nadzieję, że stanie się też tak w następnym roku.

Festiwal biegowy  w Krynicy
SPORT I REKREACJA
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SIATKÓWKA PLAŻOWA  
W PRZEMYŚLU 

Tekst: Daria Schoenfelder

Zdjęcia: Redakcja „Życie Gostynia”

14 czerwca 2019 roku odbył się Turniej Kręglarski o puchar 
IPA Region Gostyń. 

Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana na 
gostyńskiej kręgielni w której udział wzięli członkowie IPA. 
Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli Marek Balczyński 
i Marcin Zagata. Gościem specjalnym spotkania był wielokrotny mistrz Polski tej dyscypliny - Adrian Zagata, który 

poprowadził turniej. 
W turnieju udział wzięło 15 członków regionu IPA Gostyń, 
oraz 6 kobiet. W większości nie mieli oni wcześniejszej 
styczności z kręglami i choć początki były trudne to z każdym 
kolejnym rzutem pod okiem mistrza zawodnicy dochodzili 
do coraz większej wprawy.  Po wykonaniu wszystkich serii 
rzutów I miejsce zajęła Pani Genowefa Tacka. 

Na zwycięzców czekały nagrody ale takie upominki 
dla wszystkich uczestników tych sportowych zmagań. 
Głównym celem turnieju była integracja pod  hasłem: 
„wymiana doświadczeń, rozmowy i sportowa rywalizacja” 
a także nadzieja, że to nie ostatnia tego typu impreza 
zorganizowana przez  członków Regionu Gostyń.

Tekst: J. Faber

Zdjęcia: archiwum Regionu

W dniach 27-28 lipca w Przemyślu odbyły się III 
Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Służb 
Mundurowych – Twierdza Przemyśl 2019 turniej 
wpisany do kalendarza Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej. 

Organizatorami turnieju były dwa Regiony IPA: 
Bieszczadzki SG oraz Przemyski.  Otwarcia Turnieju 
dokonał Prezes Polskiego Związki Piłki Siatkowej 
Pan Jacek Kasprzyk.  Podczas dwóch dni zmagań 
turniejowych obecni byli siatkarze ze „Złotej Drużyny 
Wagnera” (Mistrzowie Świata 1974 i Mistrzowie 
Olimpijscy 1976): Tomasz Wójtowicz, Marek Karbarz, 
Włodzimierz Stefański, Mirosław Rybaczewski, oraz 

SPORT I REKREACJA

Ireneusz Mazur obecny komentator POLSAT SPORT (były 
trener reprezentacji Polski oraz trener Mistrzów Świata 
Juniorów-1997. Do mistrzów dołączył w tej edycji Alek 
Achrem piłkarz Plus Ligi. Tradycyjnie obecny był wśród 
nas Pan  Wiesław Kozieł - działacz sportowy,  twórca KS 
Developres – nasz przyjaciel i inspirator przedsięwzięcia, 
a przede wszystkim nasz mentor. W mistrzostwach 
rywalizowały 23 zespoły.  Zwyciężyli  opolscy strażacy z KM 
PSP Opole i KP PSP Strzelce Opolskie.  

Kręgle w Gostyniu
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TURNIEJ IM. GEN. PAPAŁY W PRUDNIKU

RAJD ROWEROWY W DĘBICYTekst: M. Kułakowski

Zdjęcia: Archiwum Regionu

15 czerwca 2019 roku,  odbyła się pierwsza edycja 
Rowerowego Rajdu Służb Mundurowych Powiatu 
Dębickiego. Rajd miał charakter charytatywny – pomoc 
finansowa na rehabilitację policjantowi (członkowi IPA) 
po udarze mózgu. W rajdzie wystartowała 30 osobowa 
grupa cyklistów w tym również dzieci. Ponad 3000 zł,  które 
zgromadzono w ramach tej akcji na pewno pomoże kol. 
Arturowi w ciężkiej i długotrwałej rehabilitacji. Około 20 km 
dystans jaki pokonali uczestnicy nie sprawił problemów 
nawet najmłodszym cyklistom. Organizatorzy planują 
kontynuacje kolejnych edycji Rowerowego Rajdu Służb 
Mundurowych Powiatu Dębickiego w następnych latach. 

Tekst: A. Oleszek  Zdjęcia: archiwum Regionu

W 21 rocznicę śmierci gen. Marka Papały, 
Region IPA Przeworsk zorganizował 
III Międzynarodowy Turniej Drużyn 
Policyjnych i Stowarzyszenia IPA  im. gen. 
Marka Papały. 
Turniej odbył się w sobotę 22 czerwca 2019 
roku na Orliku  w Pruchniku. Wzięło w nim 
udział 6 drużyn: IKPP Jarosław, IPA - MFK Koszyce  
/Słowacja/, KPP Łańcut, IPA Region Nowy Targ, 
IPA Region Poznań i IPA Region Przeworsk. 
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna IPA 
Region Poznań. 

TYTAN 
W niedzielę 25 sierpnia odbyła się 
II edycja biegu charytatywnego 
„TYTAN – DUBIECKO 2019”.  

Na starcie 7 km   biegu z przeszkodami  
stanęło ponad 223    zawodników 
i zawodniczek. Tytanidzi biegli dla 
ciężko chorego 5 letniego Michałka 
Łosia. Całość wpisowego w biegu 
przeznaczona została na leczenie 
dziecka. Przemyski Region IPA prowadził 
równocześnie aukcje internetowe oraz 
zbiórki internetowe. Łącznie zebrano 
20.690 zł, które przekazano na leczenie 
dziecka.  W listopadzie Michał rozpoczął 
kurację komórkami macierzystymi. 

Tekst: J. Faber

Zdjęcia: archiwum Regionu

SPORT I REKREACJA
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TURNIEJ PIŁKARSKI  
IM. GEN.  MARKA PAPAŁY Tekst: Jarosław Pachut

5 października 2019 r. na terenie Kompleksu 
Sportowego Hotelu Trylogia w Zielonce k. Warszawy 
IPA Limanowa zorganizowała I Turniej Piłkarski Im. 
gen. Marka Papały. Patronat honorowy nad turniejem 
objęła Pani Małgorzata Papała, wdowa po tragicznie 
zmarłym gen. Marku Papale, byłym Komendancie 
Głównym Policji.

 W turnieju udział wzięły drużyny reprezentujące:
•	 Komisariat	Policji	w	Zielonce
•	 Komendę	Główną	Policji
•	 Biuro	 Wywiadu	 i	 Informacji	 Kryminalnych	 Komendy	

Głównej Policji
•	 Komendę	Rejonową	Policji	Warszawa	VII
•	 Komendę	Rejonową	Policji	Warszawa	II
•	 Międzynarodowe	 Stowarzyszenie	 Policji	 Region	 IPA	

Limanowa
•	 PUL	Wołomin
Turniej rozpoczął się od uczczenia Pamięci gen. Marka 
Papały minutą ciszy.
Po krótkiej prezentacji drużyn i pamiątkowych zdjęciach, 
rozpoczęła się rywalizacja zespołów podzielonych na dwie 
grupy.
Rywalizacja odbywała się w przyjacielskiej atmosferze  
i w duchu Fair Play. Po zakończeniu fazy grupowej, 
drużyny, które nie przeszły do półfinału rywalizowały 
kolejno o miejsca od 5-7. W półfinałach zagrały drużyny 
KRP Warszawa VII, KP Zielonka, Biuro Wywiadu i Informacji 
Kryminalnych KGP i reprezentacja Komendy Głównej 
Policji. W pierwszym półfinale, KP Zielonka pokonała 
drużynę KRP Warszawa VII 4:0, a reprezentacja Komendy 
Głównej Policji pokonała drużynę Biura Wywiadu  
i Informacji Kryminalnych KGP wynikiem 4:0. W meczu o III 
miejsce zmierzyły się drużyny Biura Wywiadu i Informacji 
Kryminalnych KGP i KRP Warszawa VII, gdzie drużyna Biura 
Wywiadu i Informacji Kryminalnych wynikiem 2:0 wygrała 
z KRP Warszawa VII zajmując III miejsce w turnieju. 
Jak przystało na finał, zawodnicy wszystkich drużyn, które 
już zakończyły swoje rozgrywki, jak również zgromadzeni 
kibice, dopingowali zmagające się w finale drużyny  KP 
Zielonka i reprezentację KGP. 
W regulaminowym czasie finałowe drużyny zdobyły po 
jednej bramce uzyskują wynik remisowy 1:1. Dogrywka 
również nie przyniosła rozstrzygnięcia i o wygranej 
zdecydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się 
zawodnicy Komisariatu Policji w Zielonce.  
Po bardzo wyrównanych i pełnych emocji meczach, 
I miejsce wywalczyła drużyna z KP Zielonka. Królem 
strzelców został zawodnik Biura Wywiadu i Informacji 

Kryminalnych KGP Zbigniew Sobiech, który podczas 
turnieju zdobył 6 bramek. 
Decyzją kapitanów drużyn, Puchar Fair Play ufundowany 
przez Panią Małgorzatę Papała, przyznano i wręczono 
zawodnikom KP Zielonka.

Po dekoracji zwycięskich drużyn, zawodnicy spotkali się 
na wykwintnym posiłku regeneracyjnym przygotowanym 
przez Hotel Trylogia w Zielonce.

W imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
Region IPA Limanowa, składam gratulacje wszystkim 
zawodnikom oraz dziękuję współorganizatorom oraz 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji 
Turnieju. Szczególne podziękowania składam Pani 
Małgorzacie Papała oraz Państwu Bożenie i Tadeuszowi 
Ładno (właścicielom Hotelu Trylogia), za okazaną pomoc 
i przychylność.

Już dzisiaj zapraszam na drugi Turniej Piłkarski poświęcony 
Pamięci Gen. Marka Papały, który planujemy zorganizować 
się w 2020 r.
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Policjant. Ipowiec. Kolekcjoner. Kolekcjoner wszystkiego (prawie) co policyjne. Naszywki, czapki, mundury, odznaki, 
coiny… Tu ostrzeżenie dla wszystkich młodych adeptów tej formy „zbieractwa” – uważajcie bo to wciąga! Jak… 
wir! Najpierw, ponad 20 lat temu, zaczynałem od zbierania naszywek. Potem wpadła jakaś czapka, odznaka… a 
potem przyszedł pomysł na przygotowanie wystawy w Muzeum 
Miejskim w Dąbrowie Górniczej, a to już wymagało większej ilości 
„fantów”… i wtedy zaczęło się zbieranie „artefaktów” z całego 
świata, które można było pokazywać tematycznie na wystawach. 
I tak zrodził się pomysł na wystawy pod wspólnym tytułem „Policja 
jakiej nie znacie”, których już było kilkanaście. Różnych: dużych  
i małych. Trwających kilka godzin, kilka dni lub kilka miesięcy. 
W szkołach, podczas wydarzeń plenerowych, podczas szczytu 
INTERPOLu, w muzeach.  To także pewien sposób na spędzanie 
czasu, na poznawanie ludzi,  na pokazanie Policji z innej, też 
przecież ciekawej perspektywy. A do tego działalność w Klubie 
Kolekcjonerów Policyjnych, organizowanie czy wyjazdy na 
giełdy kolekcjonerskie daje możliwość spotkania w jednym 
miejscu osób o podobnych zainteresowaniach nie tylko  
z Polski, ale też z Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Czech, Słowacji, 
Austrii, Węgier… a to są przyjaźnie na lata!
Servo Per Amiceco!

KOLEKCJONERZY
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ZAPROSZENIE
NA  TRZECI WIELKI WEEKEND MIŁOŚNIKÓW BIAŁEGO SZALEŃSTWA

„BIAŁKA TATRZAŃSKA 6-8 MARCA 2020 ROKU”
CZŁONKOWIE REGIONU IPA ZAKOPANE MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA

„TRZECIE MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO IPA REGION ZAKOPANE”

Po raz trzeci pragniemy zaprosić wszystkich fanów „białego szaleństwa” na naszą imprezę. Gwarantujemy doskonałą zabawę zarówno na stoku, jak i na 
Wielkim Balu Narciarskim. Osobom chcącym skorzystać z zakwaterowania oferujemy noclegi w komfortowym, rodzinnym Ośrodku Wypoczynkowym 
„Limba” w Poroninie, który jest położony zaledwie kilka kilometrów od Białki Tatrzańskiej. W „Limbie” zorganizujemy również Wielki Bal Narciarski, 
podczas którego zapewnimy doskonałą zabawę, atrakcje i niespodzianki. Dla najlepszych narciarzy i snowboardzistów przygotowaliśmy puchary, dla 
każdego uczestnika pamiątkowy dyplom. Najlepsi będą rywalizować o cenne nagrody rzeczowe oraz o nagrodę główną. Biuro zawodów, obsługę 
techniczną oraz pomiar czasu zapewni Tatrzański Związek Narciarski, zabezpieczenie medyczne zagwarantuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Mistrzostwa odbywają się w kategoriach mężczyźni i kobiety oraz w formule OPEN – szczegóły w regulaminie zawodów.
Program:
6 marca 2020 roku - piątek
od godziny 15.00
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Limba w Poroninie na ul. Kośne Hamry 15 a 
Wydawanie pakietów startowych 
18.00
Obiadokolacja, wieczór integracyjny
7 marca 2020 roku - sobota
7.30
Śniadanie
Wyjazd do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska
9.30-10.00
Oglądanie trasy slalomu giganta – trasa FIS I
10.30
Start I przejazdu
13.00
Start II przejazdu
w godz. 9.00-22.00 
Możliwość jazdy na nartach/snowboardzie na terenie całego Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska
20.00
Trzeci Wielki Bal Narciarski - w programie uroczysta kolacja, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów, występ kabaretu „Śleboda”, zabawa z DJ-em 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Limba” w Poroninie
8 marca 2019 roku - niedziela
Śniadanie, pożegnanie i wyjazdy uczestników 
Koszty uczestnictwa
Proponujemy trzy pakiety:
Pakiet startowo-pobytowy w cenie 300 zł – pakiet dedykowany dla osób chcących wziąć udział w zawodach i skorzystać z pobytu w OW „Limba” 
(pakiet zawiera: opłatę startową, całodniowy karnet narciarski w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska, obiad na terenie Kotelnicy Białczańskiej 
w dniu zawodów, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją, dwa noclegi w OW „Limba” w Poroninie, dwa śniadania, obiadokolacja 
w dniu przyjazdu)
Pakiet startowy w cenie 120 zł – pakiet dedykowany dla osób, które chcą wziąć udział w zawodach, a zakwaterowanie zorganizują sobie we 
własnym zakresie, lub nie będą korzystały z zakwaterowania (pakiet zawiera: opłatę startową, całodniowy karnet narciarski w Ośrodku Narciarskim 
Kotelnica Białczańska, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją)
Pakiet pobytowy w cenie 270 zł – pakiet dedykowany dla osób towarzyszących zawodnikom (pakiet zawiera bilet turystyczny na kolej Kotelnica 
Białczańska oraz obiad na terenie Kotelnicy Białczańskiej w dniu zawodów,  uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją, dwa 
noclegi w OW „Limba” w Poroninie, dwa śniadania, obiadokolacja w dniu przyjazdu)
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, lub późniejszego wyjazdu – koszt dodatkowej doby hotelowej wynosi 130 zł (HB) lub 110 zł (BB).
Zgłoszenia
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 roku. Warunkiem zarejestrowania zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej 
„Karty zgłoszenia” elektronicznie na adres ipa.zakopane@gmail.com lub listownie na adres IPA Region Zakopane, 34-500 Zakopane, ul. 
Jagiellońska nr 32 oraz opłata wybranego pakietu przelewem na konto IPA Region Zakopane (nr konta  42 1090 1838 0000 0001 3014 
1004) z dopiskiem „mistrzostwa, imię i nazwisko uczestnika i region”. Ilość pakietów startowo-pobytowych oraz pakietów pobytowych 
jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku małej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do odwołania zawodów, 
przyjęte wpłaty na pakiety zostaną zwrócone.

Regulamin zawodów dostępny w osobnym pliku, uczestnicy zawodów zobowiązani są do indywidualnego wykupienia ubezpieczenia oraz złożenia 
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach.
Zapraszamy na naszą stronę oraz na funpage IPA ZAKOPANE na Facebooku.
W razie pytań, szczegółowych informacji telefonicznie udzielają:
Maciej Kwak – tel. 606 955 997
Dariusz Kostańczuk – tel. 607 692 433
Edward Kwak – tel. 668 810 662

Serdecznie zapraszamy!
     Servo per Amikeco




