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PREZYDIUM

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Szczególna atmosfera 
spotkania z najbliższymi przy Wigilijnej Wieczerzy i pojednania przy-
nosi radość, napełnia nadzieją, sprawia, że czujemy i stajemy się lepsi. 

W imieniu kadry kierowniczej Straży Granicznej życzę wszystkim 
członkom i przyjaciołom Sekcji Polskiej IPA, aby te piękne święta sta-
ły się źródłem wewnętrznej siły, niezbędnej w pełnieniu codziennej 
służby, oraz spokoju, który pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Wam tak-
że w nadchodzącym 2017 roku. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowe-
go Roku!

Servo per Amikeco

płk SG Marek Łapiński 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
Członkowie Sekcji Polskiej IPA!
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Koleżanki i Koledzy!  
Drodzy Przyjaciele!
Zbliża się koniec 2016 roku. Dla wielu z Was był to zapewne rok 
bardzo udany i  chcielibyście, aby dobra passa trwała jeszcze 
długo, dla innych nie był to rok, o którym mogą powiedzieć, że 
spełnił ich oczekiwania i  z  nadzieją oczekują lepszego okresu 
już w nowym roku. Podobnie było i w naszym stowarzyszeniu. 
Wielu z Was aktywnie działało i organizowało życie w regionach, 
inni z kolei – z różnych zresztą powodów – takiej aktywności nie 
przejawiali. W numerze znajdziecie artykuły, w których opisuje-
cie Waszą aktywność i zapewne z chęcią powspominacie te wy-
darzenia.

Najważniejszym wydarzeniem naszej międzynarodowej spo-
łeczności był Światowy Kongres IPA, który w tym roku odbył się 
w dniach 2–5 października w Auckland, w dalekiej Nowej Zelan-
dii. W bieżącym wydaniu Wiadomości Sekcji Polskiej znajdziecie 
szczegółową relację z jego przebiegu. 

Niewątpliwie w  naszej sekcji najważniejszym wydarzeniem 
w tym roku był Kongres Wyborczy Sekcji Polskiej IPA, który od-
był się w dniu 26 listopada, w gościnnych progach hotelu „Ma-
linowy Raj” w Solcu Zdroju. Wolą delegatów wybrany zostałem 
Prezydentem Sekcji Polskiej IPA na następną kadencję. Relację 
z Kongresu oraz wyniki wyborów również będziecie mogli zna-
leźć w tym numerze czasopisma.

Koleżanki i Koledzy! Drodzy Przyjaciele! 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pra-
gnę złożyć Wam najlepsze życzenia: ciepłych, radosnych Świąt 
spędzonych w gronie bliskich Wam osób, w atmosferze pełnej 
miłości i przyjaźni. Życzę Świąt pełnych śniegu, pięknych, koloro-
wych choinek i uśmiechu na wszystkich twarzach, Świąt pełnych 
spokoju, mnóstwa prezentów i dobrego zdrowia.

Wszystkim, którzy w tym okresie będą pełnili służbę – spokojnej 
służby.

W  nadchodzącym Nowym 2017 Roku życzę wszystkim uda-
nej realizacji zamierzeń, awansów, zdrowia, a  także codziennie 
uśmiechniętej twarzy wyrażającej radość z życia! 

Do Siego Roku 2017! 
Servo per Amikeco

Fryderyk Orepuk
Prezydent SP IPA

PRZEKAŻ 1% PODATKU  
NA RZECZ SEKCJI POLSKIEJ IPA

Dziękujemy!
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Jak zapewne już wiecie Uchwałą Krajowego Zarządu Sekcji Pol-
skiej IPA w tym roku – z uwagi na fakt, że jest to rok, w którym 
odbędzie się Kongres Wyborczy SP IPA – ukażą się jedynie dwa 
wydania naszego czasopisma. Jedno właśnie trzymacie w ręku, 
a następne wydamy dopiero w grudniu, już po kongresie plano-
wanym na listopad 2016 r.

W  tym numerze tradycyjnie już na stronach poszczególnych 
grup znajdziecie materiały nadesłane do redakcji a poświęcone 
wydarzeniom, które były organizowane przez Was w ciągu tego 
półrocza i z końcem roku ubiegłego.

W numerze przypominamy również wydarzenia organizowane 
przez Prezydium Sekcji Polskiej IPA, takie jak: podpisanie, w mie-
siącu lutym br., porozumienia z Sekcją Serbii, którego celem jest 
ułatwienie i  umożliwienie bezpośrednich kontaktów między 
regionami IPA z naszych krajów. Informujemy również o posie-
dzeniu Krajowego Zarządu SP IPA, które odbyło się w Darłówku, 
w marcu br.

W dniach od 1 do 5 czerwca 2016 r. Sekcja IPA Rosji była organi-
zatorem II Światowego Seminarium „Kobiety w Policji”, w którym 
wzięły udział przedstawicielki z 28 państw świata. Sekcję Polską 
IPA reprezentowały trzy nasze koleżanki – Dorota Rybszleger, 
Magdalena Lipieńska i Katarzyna Czesna, a w bieżącym numerze 
znajdziecie relację z tego wydarzenia. 

W  maju swoje święto obchodzili funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej, a w lipcu swoje święto obchodzić będą  funkcjonariu-
sze Policji. Tą drogą składam wszystkim funkcjonariuszom oraz 
pracownikom i emerytom obu tych formacji najlepsze życze-
nia satysfakcji z  realizacji wykonywanych zadań służbowych, 
uznania w  oczach przełożonych, awansów, gratyfikacji finan-

Koleżanki i Koledzy!  Drodzy Przyjaciele!

sowych, dużo zdrowia oraz pomyślności w  życiu osobistym 
i rodzinnym.

Zbliżają się wakacje i okres urlopowy, życzę więc wszystkim do-
brej pogody, pogodnego nastroju, udanego wypoczynku i miłej 
lektury!

Servo per amikeco
Fryderyk Orepuk  

Prezydent Sekcji Polskiej IPA
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W  tym roku Światowy Kongres IPA odbył się w  dniach 
5–8 października w Auckland – w dalekiej Nowej Zelandii. 
Tradycyjnie  jego otwarcia dokonał i  powitał delegatów 
prezydent Pierre Martin Moulin. 

Prezydent w swoim wystąpieniu omówił kłopoty jakie pojawiają 
się w  różnych sekcjach w  związku z  sytuacjami wewnątrz tych 
państw, a także nieporozumień do jakich dochodzi na skutek dzia-
łań części członków IPA. Wymienił Turcję, Brazylię i Słowację, gdzie 
nieporozumienia wśród członków statutowych organów dopro-
wadzały do konieczności przeprowadzania corocznych wyborów 
nowego prezydenta. Przytoczył on przy tym treść listu jaki człon-
kowie sekcji słowackiej wysłali do IAC oraz do kilku sekcji narodo-
wych. Poddali oni krytyce działania generalnego sekretarza swojej 
sekcji, który swoim działaniem praktycznie paraliżował działalność 
statutowych organów. W listopadzie 2016 r. odbyły się w sekcji sło-
wackiej nowe wybory i sytuacja kryzysowa została już rozwiązana. 
Podobna sytuacja panuje w sekcji Brazylii. 

Prezydent poinformował ponadto, że sekcja hiszpańska jest sek-
cją wspierającą Kolumbię jako kandydata na członka IPA. W Ko-
lumbii budowane są już struktury IPA oraz opracowywany jest 
statut. Trochę w tyle pozostaje Uzbekistan.

Do dnia rozpoczęcia kongresu kilka sekcji nie wpłaciło corocz-
nych składek do skarbnika światowego i  w  związku z  tym ich 
delegaci nie otrzymali prawa głosu na kongresie. Na uporządko-
wanie spraw w tych kilku narodowych sekcjach Pierre poświęcił 
dużo czasu i energii. 

Z  członkami IEB pracował także nad ujednoliceniem formatu 
dokumentów. Najwięcej czasu spędzili oni na opracowywaniu 
i czytaniu różnych dokumentów oraz nad kwestiami związany-
mi z finansami. W celu oszczędności czasu i pieniędzy, od tego 
kongresu, oficjalne dokumenty IPA będą sporządzane i rozsyłane 
tylko w  języku angielskim i  tylko w  tym języku będą przyjmo-
wane. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu, papieru i pieniędzy, 
w związku z odstąpieniem od tłumaczeń. 

Podkreślił również, że zmienił zakresy obowiązków członkom 
IEB oraz nakreślił zadania do realizacji. Na zakończenie podzię-
kował sekcji Makao za organizację seminarium dot. problemów 
w walce z przestępczością narkotykową, a  także sekcji Rosji za 
organizację Światowego Seminarium dla Kobiet w Policji, które 
odbyło się w Moskwie, w dniach 1–5 czerwca 2016 roku. Pozo-
stałym sekcjom złożył podziękowanie za aktywność i inicjatywy, 

dzięki którym praktycznie w każdym tygodniu, w różnych pań-
stwach odbywają się bardzo interesujące wydarzenia. Ze smut-
kiem stwierdził, że wielu kolegów zapomina o  motto naszego 
stowarzyszenia „Servo per Amikeco” i z tego powodu dochodzi 
do niepotrzebnych sporów i ataków na osoby wybrane w po-
szczególnych sekcjach na różnych szczeblach.

Sekretarz generalny Georgios Katsaropoulos poinformował, 
że do IEB wpłynęły pisma od czterech nowo zawiązujących się 
sekcji narodowych zainteresowanych wstąpieniem do IPA. Są to: 
Albania, Gruzja, Filipiny i Panama. Przedstawił również strategię 
działań na bliższy okres: 

 ■ propagowanie IPA (marketing) w społeczeństwie przy okazji 
różnych imprez;

 ■ rozwijanie IPA (dopływ nowych członków);
 ■ komunikacja wewnątrz i na zewnątrz sekcji;
 ■ przyjmowanie nowych sekcji (na tą chwilę zrzeszonych w IPA jest 

66 sekcji narodowych i 2 oczekujące tj. Kolumbia i Uzbekistan);
 ■ regionalna działalność poprzez organizację i udział w semina-

riach dzięki czemu wzbogacana jest wiedza o IPA, a uczestni-
cy otrzymują nowe impulsy do działań poznając statut, pro-
cedury i ludzi.

Szef Komisji ds. zewnętrznych kontaktów Alexey Gankin poin-
formował, że na spotkaniu z  IEB obecny był nasz obserwator 
w ONZ, a także w Unii Europejskiej. Podczas tego spotkania omó-
wiono problemy wynikające z tej działalności, a obserwatorów 
zobowiązano do terminowego przysyłania informacji ze swej 
działalności oraz informacji dot. posiedzeń i  spotkań, podczas 
których omawiane będą tematy interesujące nasze stowarzy-
szenie, tak aby nasi przedstawiciele liczniej mogli wziąć w nich 
udział. Poinformował także o próbach nawiązania partnerskich 
kontaktów z Interpolem, ale jak stwierdził – członkowie Interpolu 
nie są jeszcze gotowi do takiego partnerstwa. Podkreślił, że pró-
buje nawiązać bliższe kontakty z UNESCO oraz zachęcał sekcje 
do nawiązywania kontaktów ze stowarzyszeniami zajmującymi 
się prawami człowieka, w  tym prawami policjantów będących 
w służbie czynnej.

Szefowa Komisji Profesjonalnej May-Britt Rinaldo na wstępie 
swojego wystąpienia przedstawiła członków komisji, a następ-
nie poinformowała, że w przyszłym roku członkowie komisji chcą 
się w pierwszej kolejności skupić nad nowym zagadnieniem: to 
jest pracą nad prawami człowieka wśród policjantów. Temu za-
gadnieniu chciałaby poświęcić także jedno z seminariów w Gim-
born. Podkreśliła wielką rolę odbywających się w Gimborn semi-

Światowy Kongres IPA 2016
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nariów i zachęcała do korzystania z nich w  jeszcze więk-
szym zakresie jak dotychczas.

Nawiązała także do ogromnej, pozytywnej roli jaką w na-
szym stowarzyszeniu odgrywają organizowane co 2 lata 
seminaria dla młodych policjantów. Przypomniała, że naj-
bliższe odbędzie się w czerwcu 2017 roku w USA.

Szefowa Komisji Socjalno – Kulturalnej, Gal Sharon, na wstę-
pie także przedstawiła członków komisji, a następnie podzię-
kowała 32 narodowym sekcjom ( w tym Polsce ) za organiza-
cję międzynarodowych spotkań oraz przesłanie sprawozdań 
z  tych spotkań po ich odbyciu. Poinformowała, że najwię-
cej imprez sportowych w  roku 2015 zorganizowała sekcja 
Chorwacji, a we wszystkich międzynarodowych zawodach 
sportowych organizowanych przez IPA wzięło udział ponad 
70 000 członków. Przedstawiła także informację o IPA Housach oraz 
zwróciła się z prośbą o przesłanie informacji o naszych obiektach 
rekomendowanych. Informacja taka została już przesłana.

Komisja, której szefuje postanowiła ogłosić w roku 2018 konkurs 
na krótki film wideo na temat: Twój kraj, Twoja policja, Twoja IPA 
(w formacie mp4). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres kikiso3@
cytanet.com.cy. Laureaci otrzymają Nagrody: I  miejsce – 400 
euro; II msc. – 300 euro; III msc. – 200 euro. Można również wziąć 
udział w  corocznie organizowanym konkursie fotograficznym 
o tematyce policyjnej. Na konkurs można nadesłać tylko 5 zdjęć, 
a termin nadesłania ostatnich zdjęć to 1.03.2017 r. 

Szef administracji, Stephen Crockard powtórzył za Pierrem, że od 
teraz wszystkie informacje i dokumenty należy przesyłać wyłącznie 
w  języku angielskim i  tylko w  tym języku będą przesyłane infor-
macje i dokumenty do sekcji narodowych. W tym też tylko języku 
będzie wydawany biuletyn. Poinformował, że archiwum IPA jest 
w Anglii, a wszelkie opłaty ponosi sekcja Wielkiej Brytanii. W roku 
2015 informacje do biuletynu przysłało 26 sekcji narodowych. Pro-
sił o nadsyłanie informacji o planowanych spotkaniach i zawodach 
z  pewnym wyprzedzeniem tak, aby informacja mogła wcześniej 
ukazać się w biuletynie. W  informacji powinny być także podane 
dane organizatorów wraz z numerami telefonów.

Skarbnik – Roman Miny – prosił o terminowe tj. do 15 czerwca 
każdego roku wpłaty corocznych składek oraz o podawanie do-
kładnej ilości członków na dzień 1 stycznia każdego roku. Na tą 
chwilę budżet IPA nie jest zagrożony.

Następnie komisja rewizyjna przedstawiła protokół z  kontroli 
i  wnioskowała o  przyjęcie projektu budżetu na rok 2017 i  za-
twierdzenie wydatków za rok 2016. W  głosowaniach delegaci 
przyjęli budżet oraz wszystkie sprawozdania.

W kolejnym dniu delegaci pracowali w grupach tematycznych 
poświęconych wypełnianiu przygotowanych przez szefów ko-

misji ankiet dotyczących wizji przyszłych działań tych komisji. 
Hasłem przewodnim naszej pracy było „Learn Todey from Yester-
day for Tomorrow” co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Uczymy 
się dzisiaj korzystając z przeszłości dla przyszłości”.

W kilkunastoosobowych grupach prowadziliśmy wielogodzinne 
dyskusje na temat tego co z  dotychczasowej działalności mo-
żemy wykorzystać dziś i co powinniśmy zrobić, aby nasza dzia-
łalność była atrakcyjna dla członków w przyszłości. Wypełnione 
ankiety zostały przekazane szefom komisji do dogłębnej analizy 
i przedstawienia wniosków na kolejnym kongresie. 

Szefowie komisji w ostatnim dniu na gorąco komentowali otrzy-
mane ankiety. Alexey Gankin poinformował, że w ankietach jakie 
otrzymał były propozycje, by działania komisji skoncentrować na 
seminariach, spotkaniach, zawodach sportowych; Jako priorytet 
potraktować współpracę IPA z organizacjami międzynarodowy-
mi zajmującymi się ochroną praw człowieka i pomocą ludziom, 
wpływając na ich aktywność w  walce o  pokój i  lepsze życie, 
a także o międzynarodowe bezpieczeństwo.

Gal Sharon podobnie jak kolega stwierdziła, że w ankietach jako 
główny cel pojawia się wola rozwijania współpracy międzynaro-
dowej poprzez:

 ■ zawody sportowe z udziałem kolegów (członków IPA) z in-
nych krajów;

 ■ rozwój kontaktów między regionami;
 ■ domy IPA – informacje o nich dla członków IPA;
 ■ rozwój IPA poprzez wzrost liczebności członków.

Natomiast May-Britt Rinaldo zwrócił uwagę na: 
 ■ formowanie związków z czynnymi policjantami poprzez se-

minaria, spotkania, zawody;
 ■ popularyzację IPA w policji i w społeczeństwie;
 ■ śledzenie, promocję i udział naszych członków w spotkaniach 

i naukowych seminariach dot. zagadnień kryminalnych i kry-
minologicznych; 



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA8

PREZYDIUM

 ■ rozwijanie, reklamę i propagowanie tematyki i udziału na-
szych członków w szkoleniach, w Gimborn;

 ■ otwarcie na inne organizacje zrzeszające policjantów;
 ■ seminaria dla młodych policjantów, które mogą spowodo-

wać zainteresowanie policjantów IPA;
 ■ rozwijanie idei seminariów nie tylko w Gimborn, także na in-

nych kontynentach;
 ■ współpracę z organizacjami zajmującymi się ochroną prawo-

rządności.

W ostatnim dniu Kongresu obrady podsumował Prezydent Pier-
re-Martin Moulin. Podziękował organizatorom za przyjęcie a de-
legatom za aktywność podczas obrad. Poinformował także, że 

W  dniach 4-5 listopada br. delegacja IPA Sekcja Polska, 
w  składzie I  Wiceprezydent Witold Drzażdżyński oraz Za-
stępca Skarbnika Piotr Wójcik, uczestniczyła w  obradach 
Kongresu sprawozdawczo-wyborczego Słowackiej Sekcji 
IPA, który odbył się w najwyżej położonym mieście Słowacji 
Strbkie Pleso u podnóża Wysokich Tatr.

Po uroczystym otwarciu Kongresu i przedstawieniu delegacji za-
granicznych z Polski, Czech, Austrii i Słowieni nasi gospodarze za-
prosili nas na pieszą wycieczkę ośnieżonym już górskim szlakiem 
już ośnieżonym, który doprowadził nas nad pięknie położone 
górskie jezioro Popradzkie Plesi znajdujące się na wysokości po-
nad 1500 m n.p.m. W trakcie ponad 2 godzinnej wspinaczki, któ-
rą prowadził ratownik z Słowackiego Górskiego Pogotowia, po-
dziwialiśmy piękne widoki Słowackich Tatr Wysokich z najwyż-
szym szczytem Gerlachem. Do hotelu wróciliśmy pełni wrażeń 
i mogliśmy podzielić się wrażeniami z naszymi gospodarzami.

Następny dzień to wyjazd do siedziby Słowackiego Górskiego 
Pogotowia, gdzie zapoznaliśmy się z pracą ratowników górskich 
oraz sprzętem wykorzystywanym w  ich pracy. W  trakcie zwie-
dzania cały czas towarzyszył nam pies ratownik, który swoim 
węchem uratował już kilku turystów zasypanych przez lawinę. 
Po obiedzie w  stylowej Kolibie „ U  Zbójników” udaliśmy się na 
zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, gdzie poznaliśmy faunę i flo-
rę Tatr oraz obyczaje górali.

Wieczorem na uroczystej kolacji poznaliśmy nowo wybranego 
Prezydenta Sekcji Słowackiej IPA Jana Kovalcika, z  którym zna-
liśmy się już od kilku lat. Janko Kovalcik jest Prezesem Grupy 
Wojewódzkiej IPA z Koszyc. Kolega Prezydent przedstawił nam 
nowo wybrane Prezydium, a my ze swojej strony przekazaliśmy 
pozdrowienia od Sekcji Polskiej IPA oraz wręczyliśmy pamiątko-
wy ryngraf Sekcji Polskiej IPA. Przekazaliśmy również zaproszenie 
dla Prezydenta Sekcji Słowackiej do wzięcia udziału w obradach 
najbliższego Kongresu Sekcji Polskiej IPA.

Witold Drzażdżyński

przyszłoroczny Kongres odbędzie się w dniach 19 – 24 września, 
w Bułgarii, w miejscowości Albena. W roku 2018 organizatorem 
Kongresu będzie Holandia.

Organizatorem Międzynarodowego Spotkania Młodzieży (In-
ternational Youth Gathering) jest sekcja Afryki Południowej. Od-
będzie się ono w dniach 29 czerwca – 13 lipca 2017 r. a cena 
dla uczestnika to 22000 randów południowoafrykańskich 
(ok.  1000 dolarów USA), natomiast seminarium dla młodych po-
licjantów odbędzie się w  USA (Greek Bay w  stanie Wisconsin), 
w dniach 11–16 czerwca 2017 roku.

Fryderyk Orepuk

Kongres sprawozdawczo-wyborczy 
� �Słowackiej�Sekcji�IPA
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26 listopada 2016 roku w  Solcu Zdroju odbył się X Kongres 
Sekcji Polskiej IPA. W przepięknym uzdrowisku w hotelu „Ma-
linowy Raj” spotkali się delegaci z  17 grup wojewódzkich, 
przedstawiciele Prezydium Sekcji Polskiej, komisji rewizyjnej 
i statutowej. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedsta-
wiciele sekcji narodowych z Austrii, Czech, Cypru, Grecji, Irlan-
dii, Litwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej 
Brytanii oraz przedstawiciel ONZ. Swoją obecnością zaszczycił 
nas także Prezydent Światowy IPA - Pierre-Martin Moulin oraz 
Wiceprezydent Aleksei Gankin.

Goście zagraniczni odwiedzili nasz kraj już 
24 listopada. Chcieliśmy przy tej wyjątkowej 
okazji pokazać im piękno naszego kraju. Za-
braliśmy ich do Kielc, gdzie zostali zaproszeni 
przez insp. Dariusza Augustyniaka - Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w  Kielcach 
oraz Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta 
tego miasta. Goście nie tylko mieli okazje za-
poznać się ze strukturą i zadaniami polskiej 
policji, ale również zwiedzić urząd miasta 
oraz poznać historię Kielc. Następnego dnia 
chcieliśmy pokazać wyjątkowość tego regio-
nu. Dlatego też zabraliśmy naszych zagra-
nicznych przyjaciół do Huty Szkła w Grzybo-
wie, gdzie zaprezentowano tradycyjną, ręcz-
ną metodę wyrabiania szkła. Każdy z gości na 
zakończenie wizyty otrzymał od gospodarza 
upominek, by po powrocie do swojego kraju 
mógł pokazać jak wyjątkowe rzeczy wytwa-
rzane są w tym miejscu.

W czasie gdy Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej odbył ostatnie posie-
dzenie w kadencji 2013-2016 goście pojechali do Pustelni Zło-
tego Lasu w Rytwianach. Tam wraz z przewodnikiem zwiedzili 
miejscowy klasztor, a także Galerię Kamedulską i muzeum serialu 
„Czarne Chmury”.

Oczywiście najważniejszym punktem kongresu był wybór no-
wych członków prezydium Sekcji Polskiej. Po kilkugodzinnych 
obradach delegaci zadecydowali, że dotychczasowy Prezydent 
Sekcji Polskiej – Fryderyk Orepuk będzie pełnił tę funkcję pod-
czas kolejnej, 3-letniej kadencji. Wybrano także pozostałych 
członków prezydium. Wiceprezydentami zostali: Aneta Sobieraj 
z  Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, Krzysztof Skowron ze Śląskiej 
GW oraz Piotr Wójcik z  Lubelskiej GW. Na sekretarza wybrano 
Krzysztofa Kapturskiego, a  jego zastępcą został Radosław Sku-

bina. Skarbnikiem w  kadencji 2016-2019 będzie Adam Pietrz-
kiewicz, a jego zastępcą Robert Literacki. Na członka prezydium 
wybrano Hannę Wachowiak. 

Po wyborach odbył się bankiet, na którym nowo wybrany Pre-
zydent podziękował wszystkim prezesom za współpracę w po-
przedniej kadencji, a  także za wsparcie i  oddane głosy w  te-
gorocznym głosowaniu. Dopisali również goście honorowi, 
którzy przyjechali pogratulować nowemu prezydium. Obecny 

był m.in. I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kiel-
cach insp. Artur Bielecki, Komendant Powiatowy Policji z Buska 
– Zdroju,  insp. Jakub Kosin, Wicewójt Solca - Zdroju - Artur Cy-
gan oraz inni zaproszeni goście, którzy od lat wspierają nasze 
stowarzyszenie. 

Przed nowymi władzami duże wyzwania. Jak zapewnił Prezy-
dent, głównym celem w nadchodzącej kadencji jest aktywizacja 
młodych członków IPA. Nowe władze chcą przede wszystkim 
umożliwić jak największej liczbie funkcjonariuszy udział w mię-
dzynarodowych stażach zawodowych i  szkoleniach. Są one 
bowiem fantastycznym sposobem na zdobycie doświadczenia 
zawodowego i poszerzenie horyzontów. Pragnie również zwięk-
szyć wiedzę o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji wśród 
formacji mundurowych.

Aneta Sobieraj

X Kongres wyborczy Sekcji Polskiej
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Podsumowanie Gimborn 2016

Rok 2016 był wyjątkowy jeśli chodzi o uczestnictwo Sekcji Pol-
skiej IPA w IBZ Gimborn. Oprócz corocznego seminarium pol-
sko – niemieckiego, wraz z sekcją brytyjską zorganizowaliśmy 
seminarium polsko-angielskie. Było to bardzo ważne wydarze-
nie, gdyż pierwszy raz w  historii tego wyjątkowego centrum 
szkoleniowego, seminarium odbyło się bez uczestników z Nie-
miec. Cały program opracowany był przy współpracy dwóch 
sekcji – bez udziału przedstawicieli centrum. Jak powiedział 
Dyrektor Rene Kauffman, jest to ważny krok w historii Gimborn 
oraz przykład dla innych sekcji narodowych. Osobiście cieszy 
mnie, że polskie seminaria są tak popularne wśród „ipowców” 
z innych europejskich krajów. Oprócz Polaków, Niemców i Bry-
tyjczyków szkolili się z nami przedstawiciele Irlandii, Słowenii, 
Belgii, Szwecji, Austrii i Szwajcarii. To świadczy o swoistej marce 
polskich szkoleń w „ipowskim” świecie. Już dziś zachęcam Was 
do przeczytania relacji z tegorocznych szkoleń oraz zapraszam 
do odwiedzenia z nami IBZ Gimborn. 

Aneta Sobieraj

Centrum Informacyjno – Szkoleniowe (IBZ) w  Gimborn, 
w  dniach 5–10 czerwca 2016 r., zorganizowało między-
narodowe seminarium naukowe, na temat „Oblicza prze-
mocy domowej”. Wzięło w nim udział 28 osób z Niemiec, 
Austrii, Szwajcarii, Anglii i Polski. 

Seminarium prowadzone było w  dwóch językach – po polsku 
i  niemiecku. Polscy prelegenci w  bardzo interesujący sposób 
przedstawili tematykę seminarium. Jednym z nich był kol. Piotr Ja-
strowski, który omówił czynności funkcjonariusza Policji na miej-
scu interwencji związanej z przemocą domową. Kolejną porusza-
ną kwestią był problem przemocy w rodzinie, a prawa człowieka 
zaprezentowany przez kol. Elżbietę Szatanik. Analizowany był 
również temat dotyczący dzieci, jako ofiar przemocy domowej, 
przedstawiony przez. kol. Anetę Sobieraj.

Strona niemiecka zapoznała nas z  jakimi konsekwencjami może 
spotkać się w ich kraju sprawca przemocy oraz jaką pomoc może 
otrzymać rodzina dotknięta przemocą domową.

Tematyka seminarium wzbudzała u  wszystkich słuchaczy duże 
zainteresowanie. Prowadzone były żywiołowe dyskusje, w trakcie 
których dochodziło do wymiany poglądów i opinii. 

W trakcie seminarium zorganizowano nam wyjazd do Bonn. Zo-
staliśmy zaproszeni do Komendy Miejskiej, gdzie pełniący tam 
służbę policjanci pokazali i  oprowadzili nas po nowoczesnym 
budynku swojej komendy. Wymieniliśmy się z nimi spostrzeże-
niami na temat funkcjonowania Policji w  Polsce i  Niemczech. 
Następnie pod opieką przewodnika z IPA – zwiedziliśmy zabytki 
Bonn. 

W zamkowej baszcie wieczorami odbywały się spotkania integra-
cyjne z kolegami z innych krajów. Reprezentacja z Polski przygoto-
wała „polski wieczór”. Zaproszeni na niego goście mogli degusto-
wać tradycyjne polskie dania.

Udział w seminarium był niewątpliwie okazją do poszerzenia wie-
dzy z  zakresu przemocy domowej oraz wymiany doświadczeń 
zawodowych między ludźmi z  różnych krajów. Wspaniałe jest 
to że, można było tam poznać niesamowitych ludzi i  nawiązać 
nowe międzynarodowe kontakty. Region IPA Mielec składa ser-
deczne podziękowania Panu Komendantowi Powiatowemu Po-
licji w Mielcu – kom. Jackowi Juwie, za wsparcie przy organizacji 
wyjazdu.

Kinga Baracz

Polsko – niemieckie seminarium w Gimborn

Przed wejściem na szkolenie – październik 2016 (zdjęcie to ukazało się 
na naszej stronie internetowej)
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Młodzi „ipowcy”
Dzięki współpracy prezydentów z krajów środkowej Euro-
py pomiędzy 11, a 13 listopada w IBZ Gimborn spotkali się 
przedstawiciele młodego pokolenia „ipowców”. Sam zjazd 
został zainicjowany w  kwietniu przez przedstawicieli IPA 
z Niemiec, Holandii, Szwecji, Danii, Austrii, Luksemburga, 
Francji i Polski. Nasz kraj reprezentowała Aneta Sobieraj – 
II Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA. 

Z uwagi na niski przyrost młodych „ipowców” w swoich krajach, 
postanowili wspólnie zastanowić się jak zachęcić początkują-
cych funkcjonariuszy do wstępowania w  szeregi naszego sto-
warzyszenia. Po wielogodzinnych dyskusjach podjęto decyzję, 
by na kolejne spotkanie każdy z prezydentów zabrał ze sobą co 
najmniej jednego młodego „ipowca”. Tym sposobem delegacja 
z  Polski powiększyła się o  Katarzynę Staśkowską z  Łasku, która 
wraz z  innymi młodymi osobami debatowała, co należałoby 
w IPA zmienić, co unowocześnić oraz co pozostawić bez zmian. 

Przed Komendą Policji w Bonn – czerwiec 2016

Pomorska GW w Gimborn

W  roku bieżącym Pomorska Grupa Wojewódzka IPA SP 
wysłała po raz drugi swoich członków na tygodniowe 
szkolenie do Gimborn. 

W  roku 2015 na szkoleniu z  przestępstw transgranicznych byli 
kol. Małgorzata Wątróbska i  kol. Marcin Matoń. W  tym roku na 
szkolenie o  przemocy domowej wyjechał kol. Piotr Jastrowski, 
który prowadził to szkolenie wraz z innymi prelegentami z Pol-
ski i z Niemiec oraz kol. Waldemar Flisikowski, który uczestniczył 
w szkoleniu „Ochronić obrońców”. W obu seminariach uczestni-
czyło około 60 osób z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Bryta-
nii, Szwecji, Irlandii, Belii, Słowenii i Polski. 

Tematyka obu szkoleń wzbudzała, jak co roku, duże zaintereso-
wanie wśród jego uczestników i  prowadzone były żywiołowe 
dyskusje, w trakcie których dochodziło do wymiany poglądów, 
doświadczeń i opinii.

Udział w seminarium był nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy 
z różnych dziedzin policyjnych, ale także służył do wymiany do-
świadczeń zawodowych między policjantami z różnych krajów 
jak i regionów Polski. Wiele ciekawych faktów można dowiedzieć 
się podczas wieczorowo-nocnych dyskusji w baszcie zamku.

Gimborn to miejsce gdzie chce się wracać, nie tylko po wiedzę, 
ale także po przygodę i wypoczynek w wielonarodowym poli-
cyjnym towarzystwie.

Piotr Jastrowski i Waldemar Filsikowski
Zdjęcia: Piotr Jastrowski

Podczas warsztatów 
padało wiele cieka-
wych propozycji m.in. 
stworzenia aplikacji na 
telefony, zakładania 
grup tematycznych, 
czy prowadzenia pre-
lekcji w  szkołach na 
kursach podstawo-
wych. Wszystkie te pomysły zostały zaprezentowane i omówio-
ne. Teraz przedstawiciele zarządów sekcji narodowych będą mo-
gli zadecydować, które z rozwiązań jest możliwe do zrealizowa-
nia w ich kraju. 

Podjęto również decyzję, że spotkania takie należy organizować 
cyklicznie, pokazując, że zdanie młodych jest bardzo istotne dla 
tych bardziej doświadczonych przedstawicieli IPA. 

Aneta Sobieraj
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Co roku, w porozumieniu z Sekcją Polską IPA, organizowane 
są w  Centrum Szkoleniowym w  Gimborn szkolenia dedy-
kowane dla funkcjonariuszy policji z całego świata. W 2016 
roku oferta dla polskich policjantów poszerzyła się. Oprócz 
szkolenia polsko – niemieckiego, które w  tym roku poru-
szało tematykę przemocy do-
mowej, po raz pierwszy zorga-
nizowane zostało seminarium 
polsko-angielskie w dniach 10-
14 października, którego temat 
brzmiał „Protect the protectors 
– Ochronić obrońców”. 

Celem seminarium było przedsta-
wienie różnych sytuacji, gdy poli-
cjant stanie się ofiarą przemocy, 
jak również wówczas, gdy sam 
występuje w  roli oskarżonego. 
Wykłady prowadzone były w języ-
ku angielskim i polskim, ale dzięki 
tłumaczeniu symultanicznemu 
nawet nie znając języka obcego, 
każdy z  uczestników miał pełen 
dostęp do przekazywanej wiedzy 
i mógł wziąć udział w dyskusji. 

Udział w seminarium wzięli funkcjonariusze policji z takich kra-
jów jak Wielka Brytania, Irlandia, Słowenia, Szwecja oraz Belgia. 

Sekcję Polską IPA reprezentowali koledzy z Regionów z Głogo-
wa (najliczniejsza grupa), Bydgoszczy i Przemyśla. Jako prele-
genci wystąpili koledzy z Regionu Wrocław – Jarosław Sypko 
oraz Bartłomiej Majchrzak. Kierownikiem szkolenia, a zarazem 
koordynatorem wyjazdu ze strony polskiej, była Aneta Sobieraj 

– Wiceprezydent Sekcji Polskiej 
IPA. 

Podczas szkolenia zostały omó-
wione wszelkie aspekty związane 
z ustawami i normami prawnymi, 
które mają zastosowanie w sytu-
acji, gdy funkcjonariusze policji 
w swoim życiu zawodowym kon-
frontowani są z  przemocą psy-
chiczną i fizyczną. Przedstawiono 
również inicjatywy podejmowa-
ne w  zakresie redukcji przemo-
cy przeciwko funkcjonariuszom 
policji. Jednym z  ciekawszych 
wystąpień podczas seminarium 
była kwestia związana z użyciem 
tasera, którą uczestnicy mieli oka-
zję poznać zarówno od strony 
teoretycznej jak i  praktycznej. Po 
zajęciach dla chętnych koledzy 

z Wielkiej Brytanii prowadzili zajęcia praktyczne z taktyki i tech-
nik interwencji. 

Wystąpienia wszystkich prele-
gentów cieszyły się dużym za-
interesowaniem uczestników 
seminarium. Dyskusja, która 
odbywała się w  związku z  po-
ruszanymi tematami, pomo-
gła w  wymianie doświadczeń 
i  spostrzeżeń dotyczących 
funkcjonowania policji w  róż-
nych krajach i  miejmy nadzie-
ję, że przyczyni się do dalszej 
owocnej współpracy w  przy-
szłości. 

Bartłomiej Majchrzak
Zdjęcia : Karol Budziński

GIMBORN
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Międzynarodowe seminarium Protect the protectors  
(Ochronić obrońców) w Centrum Szkoleniowym w Gimborn

„Uczestnictwo w szkoleniu było jednym z najbardziej pa-

sjonujących doświadczeń w  moim życiu zawodowym” 

wspomina Karol Budziński. 

„Wymiana doświadczeń, porównanie systemów praw-

nych i  metod działania Policji w  różnych krajach Euro-

py okazało się wartościowym przeżyciem” dodaje Rafał 

Duziak.

„Udział w  seminarium wzbogacił moje doświadczenie za-

wodowe. Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy 

funkcjonariuszami policji z  różnych krajów pozwoliła glo-

balne ocenić służbę policjantów z różnych stron świata. Było 

to dla mnie bardzo konstruktywne doświadczenie” wtóruje 

Edyta Schab. „Takie szkolenie polecamy każdemu z policjan-

tów, bez względu na pion w jakim pełni służbę. Wymiana 

informacji z  policjantami z  innych państw jest bezcenna” 

podsumowuje wyjazd Marta oraz Dawid Mielniczek.
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W dniach 26.09.2016 r. – 9.10.2016 r. w ramach Placement Pro-
gramme IPA przebywałem na stażu zawodowym w miejsco-
wości Betzdorf w Niemczech, podczas którego gościł mnie ko-
lega Polizeihauptkommissar Andreas Hempe. Pełni on służbę 
w pionie prewencyjnym, w którym zajmuje się zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w wyznaczonym re-
jonie miasta Betzdorf oraz pobliskich miejscowości.

Po przybyciu do jednostki policji w Btzdorf, spotkałem i przywi-
tałem się z Panem Komendantem Christofem Weitershagenem 
oraz funkcjonariuszami policji. Zapoznałem się ze strukturą or-
ganizacyjną i  rejonem służbowym, systemem obiegu informa-
cji i  dokumentacji służbowej, zadaniami realizowanymi w  pio-
nie prewencji, wyposażeniem funkcjonariuszy, wyposażeniem 
w izbie zatrzymań, sposobem przechowywania broni służbowej. 
W jednostce policji Betzdorf do realizacji zadań służbowych wy-
korzystywany jest tylko jeden program komputerowy obejmują-
cy wszystkie aplikacje niezbędne do pracy policyjnej.

W  czasie stażu zawodowego uczestniczyłem wspólnie z  kolegą 
w patrolach rejonu służbowego w miejscowości Betzdorf oraz pobli-
skiej Mudersbach, reagowaniu na wszystko co ma związek z zapew-
nieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego (występki, wykro-
czenia, nawet te w ruchu drogowym), w czasie tych służb kolega 
nałożył kilka mandatów karnych (w wys. od 10 do 50 euro). Podczas 
czynności służbowych miałem możliwość wspólnie z kolegą:

 ■ przyjmowania interesantów w posterunku policji, gdzie 
mieszkańcy informują o różnych zagrożeniach m.in. dzieciach 
bawiących się w miejscach, gdzie odbywa się ruch uliczny, 
wyrzuconych czasopismach w lesie. O podobnych przypad-
kach informowani są również funkcjonariusze urzędu Ord-
nungsamt (odpowiednik naszej Straży Miejskiej – funkcjona-
riusze tej służby nie posiadają umundurowania, broni i środ-
ków przymusu bezpośredniego, posiadają tylko kamizelki 
z oznaczeniem służby),

 ■ podejmowania interwencji z udziałem pracowników urzędu 
Ordnungsamt – polegających na rozmowie z mieszkańcami. 
Podczas tych spotkań, policjanci i urzędnicy starają się przeko-

nywać mieszkańców (czasami trwa to dość długo), wypraco-
wywane są niezwłocznie wnioski i realizowane – włącznie z na-
tychmiastowym powiadomieniem odpowiednich podmiotów, 

 ■  uczestniczyć w służbie w godzinach nocnych w miejscowo-
ści Mudersbach, gdzie trwał festyn, podczas którego zatrzy-
maliśmy sprawcę kradzieży. Z uwagi na agresywne zacho-
wanie, decyzją lekarza, sprawcę pozostawiono na obserwacji 
psychiatrycznej w szpitalu,

 ■ zabezpieczenia przemarszu członków związków strzeleckich, 
podczas trwającego festynu Oktoberfest w miejscowości 
Mudersbach, podczas którego miałem okazję m.in. poznać 
stroje, klimat tego święta.

W ramach służby spotkałem się z: 
 ■ Wolfgangiem Frommem – szefem Policji w Koblencji – pod-

czas którego m.in. omówiłem strukturę jednostek policji w na-
szym kraju,

 ■ Panem Michaelem Lieber kierownikiem urzędu, gdzie wyda-
wane są wszystkie zezwolenia administracyjne, m.in. związane 
z reglamentacją broni,

 ■ Panem Michaelem Waschenbach,em – parlamentarzystą CDU 
w Parlamencie Nadrenii, który zajmuje się problematyką policji, 
zwiedziłem Landtag oraz miałem możliwość posłuchania obrad,

 ■ Naczelnikiem Wydziału Policji Ruchu Drogowego Koblencji 
oraz funkcjonariuszami policji w Oddziale Prewencji, uczest-
niczyłem w treningu strzeleckim, podczas którego używa się 
broni krótkiej oraz maszynowej strzelającej laserem, poprzez 
program komputerowy istnieje możliwość zainscenizowania 
różnych sytuacji i odległości oraz ruchu celów), 

 ■ funkcjonariuszami policji z eskadry śmigłowców, gdzie za-
poznałem się z wyposażeniem oraz śmigłowcami policyjny-
mi – Eurocopter EC – 135 – wykorzystywanymi głównie do 
patrolowania autostrad oraz funkcjonariuszami z Posterunku 
Policji Wodnej w Koblencji, który dysponuje dwoma kutrami 
patrolowymi, uczestniczyłem w patrolu wodnym na wyzna-
czonym odcinku Renu.

Ponadto spotkałem się z Panem Rene Kaufmannem – szefem IBZ 
w Gimborn, gdzie odbywają się szkolenia dla funkcjonariuszy policji.

W  czasie wolnym miałem możliwość zwiedzenia Muzeum RFN 
w Kolonii, Muzeum Bundeswehry w Koblencji, schronu przeciwa-
tomowego dla rządu RFN w miejscowości Marienthal zbudowane-
go w latach 60 ubiegłego wieku znajdującego się ok. 30 km w kie-
runku południowym od Bonn (relikt „zimnej wojny”) oraz winnic 
znajdujących się w okolicy, miejscowości Mainz oraz Limburg.

Czas spędzony na stażu upłynął bardzo szybko, niemniej miałem 
możliwość dokładnego poznania struktury, organizacji i stylu pra-
cy w służbie prewencyjnej w policji niemieckiej w landzie Nadre-
nia – Palatynat. Pragnę podkreślić, że land Nadrenia-Palatynat jest 
niezwykle urokliwym miejscem u naszych zachodnich sąsiadów. 

Mariusz Jaszewski

Staż zawodowy w miejscowości 
Betzdorf – Niemcy
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Staż w ramach Placement Programme odbywał się w terminie 
od 26 czerwca do 7 lipca w jednostce policji w miejscowości 
Brake w Dolnej Saksonii. Moim opiekunem i gospodarzem po-
bytu był komisarz niemieckiej policji Hannes Matzke.

Już następnego dnia zameldowaliśmy się w jednostce u komen-
danta komisariatu. Zostałem zapoznany z  funkcjonariuszami 
pełniącymi w  tym czasie służbę, organizacją jednostki oraz jej 
położeniem i rozmieszczeniem pomieszczeń. Zgodnie z planem 
służb zaczynałem ją już tego dnia o godz. 21:00. 

Podczas pobytu gościłem w Komendzie Policji w Delmenhorst, 
w której pracuje ponad 600 policjantów i pracowników i której 
podlegają również siedziby kilkunastu komisariatów.

W ramach realizowanych zadań podczas służby miałem możli-
wość udziału w rozprawie sądowej, po której zostałem przedsta-
wiony dyrektorowi sądu w Brake. Miałem okazję poznać funkcjo-
nariuszy niemieckiej służby więziennej „Justiz”. Kolejna służba to 
siedziba Głównego Centrum Dowodzenia KGO Oldenburg (Ko-
operative Großleitstelle), gdzie odbierane są telefony alarmowe 
policji, straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. 

Podczas jednej ze służb, wspólnie z patrolem wodnej policji Bra-
ke (Wasserschutzpolizei), patrolowaliśmy areał wodny. Miałem 
również okazję sterować okrętem policyjnym. Funkcjonariusze 
zapoznali mnie ze swoimi zadaniami. Opowiedzieli również 

o tym, że w ramach współpracy międzynarodowej policji wod-
nej mieli okazje uczestniczyć w wymianie z podobnymi jednost-
kami policyjnymi z Rumunii. 

Oldenburg posiada swoją akademię policyjną. Tam zameldo-
wałem się 5 lipca, gdzie po zapoznaniu się z kadrą i obiektem, 
wziąłem udział w prowadzonych zajęciach, w szkoleniu studen-
tów z zakresu strzelania dynamicznego bronia fx (broń palna na 
amunicję z zawartością farby) oraz w zajęciach nauki przeprowa-
dzania kontroli drogowej oraz interwencji ulicznej. 

Ostatnia służba została wyznaczona dla mnie na dzień 7 lipca, po 
jej zakończeniu uroczyście zostałem pożegnany przez komen-
danta jednostki oraz policjantów, z którymi miałem przyjemność 
pracować. 

Były to dla mnie niewątpliwie ważne dwa tygodnie podczas, 
których nabyłem nowych doświadczeń, poznałem wspania-
łych ludzi, którzy podzielili się ze mną swoimi doświadczenia-
mi uzyskanymi przez lata służby niejednokrotnie i poza grani-
cą Niemiec, jak chociażby podczas misji międzynarodowych 
w Kosowie. 

Moja obecność jako „trzeciego” w patrolu niemieckiej policji była 
dużym, ale i miłym zaskoczeniem dla polskich kierowców, któ-
rych kontrolowali moi niemieccy koledzy. 

Autor tekstu i zdjęć: Witold Woźniak

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

Służba w Dolnej Saksonii
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W dniach 4-14 października br. Region IPA Gniezno w ramach 
Placement Programme gościł Michaela Rostek, funkcjonariu-
sza Komendy Policji w Mönchengladbach. Niemiecki kolega, 
posiadający 30 lat służby, pierwszy raz miał okazję gościć 
w Polsce i mieć styczność z polskimi policjantami. Przyjmu-
jący gościa st. sierż. Krzysztof Budkowski jeszcze w ubiegłym 
roku pracował w  KPP Gniezno, lecz przeniósł się do KPP 
Września i nadal jest członkiem naszego Regionu.

Pierwszego dnia pobytu Komendant Powiatowy Policji we Wrze-
śni, mł. insp. Mariusz Łozowiecki, powitał naszego gościa i zapo-
znał ze strukturą oraz funkcjonowaniem jednostki. Michael Rostek 
opowiedział z  kolei o  metodach pracy niemieckiej policji oraz 
o tym, jakie zadania realizuje na swoim stanowisku: prowadzenie 
rozpoznania środowisk o radykalnych poglądach, np. ekstremizm 
islamski, pseudokibice czy też neofaszyści. Niemiecki funkcjona-
riusz mógł też przyjrzeć się pracy służby kryminalnej oraz patro-
lowej. Jak zauważył, mimo różnic związanych z  wyposażeniem, 
metodyka pracy polskich policjantów nie różni się znacząco od 
sposobu realizowania zadań przez policjantów w Niemczech.

W  czasie wolnym Michael Rostek miał możliwość odwiedzenia 
fabryki Volkswagena w Białężycach pod Wrześnią, gdzie zapoznał 
się z procesem produkcyjnym najnowszego modelu Crafter. Za-
stosowane najnowsze technologie oraz ogrom inwestycji zrobiły 
na naszym koledze ogromne wrażenie. Następnie zwiedziliśmy 
wspólnie centrum Wrześni, które bardzo przypadło mu do gustu.

W  kolejnych dniach odwiedziliśmy Gniezno – pierwszą stolicę 
Polski. Zarząd Regionu i nasz kolega spotkał się z Komendantem 
Powiatowym Policji mł. insp. Przemysławem Kozaneckim. Michael 
odwiedził miejscową Komendę Powiatową i  zwiedził nowo od-
daną do użytku strzelnicę. Ponadto zwiedziliśmy Starówkę oraz 
Katedrę Gnieźnieńską. Następnie wraz z  zarządem IPA Gniezno 
udaliśmy się na wspólny obiad, podczas którego niemiecki kolega 
podziękował za miłe przyjęcie oraz pochwalił polską gościnność. 

Dalsza część pobytu Michaela to zwiedzanie m.in. skansenu 
w  Biskupinie oraz 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w  Powi-
dzu, gdzie dzięki uprzejmości jej dowództwa mogliśmy wejść 
do wnętrza samolotów transportowych Herkules, czy wejść do 
wieży kontroli lotów.

Ostatnie dni nasz niemiecki kolega spędził w Poznaniu, gdzie zo-
stał powitany przez Przewodniczącego IPA Poznań Witolda Drzaż-
dżyńskiego. Michael miał okazję odwiedzić Wydział ds. Zwalczania 
Przestępczości Pseudokibiców KWP w Poznaniu, gdzie zapoznał 

się z metodami pracy tego wydziału, m in. w zakresie rozpoznania 
i  zwalczania zagrożeń związanych ze środowiskami chuliganów. 
Następnie niemiecki kolega odwiedził również Sztab KWP, gdzie 
omówiono zasady organizacji zabezpieczeń różnego rodzaju wy-
darzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń sportowych. 
Mógł zobaczyć m.in. policyjne centrum monitoringu, wykorzysty-
wane przy zabezpieczeniach. Pobyt w Poznaniu nie mógł obyć się 
oczywiście bez odwiedzenia INEA Stadionu, gdzie swoje mecze 
rozgrywa Lech Poznań. Michael odwiedził na obiekcie policyjne 
centrum dowodzenia, które ma swoje pomieszczenie na stadio-
nie. Nie obyło się wówczas oczywiście bez pamiątkowych zdjęć.

Istotnym punktem pobytu Michaela w  Polsce było spotkanie 
u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, nadinsp. To-
masza Trawińskiego. Szef Wielkopolskiej Policji omówił strukturę 
oraz sposób kierowania podległymi jednostkami w terenie. Dla 
niemieckiego kolegi była to niezwykle interesująca rozmowa 
z uwagi na fakt, że w Niemczech nie ma komend wojewódzkich, 
a  policją na poziomie regionu kierują nie policjanci, ale osoby 
cywilne reprezentujące lokalne władze. 

Reasumując, program pobytu Michaela Rosteka w  Polsce, był 
bardzo intensywny i spodobał się niemieckiemu gościowi, który 
powiedział, ze choć jest w  naszym kraju pierwszy raz, chętnie 
wróci ponownie. W związku z tym uznaliśmy wspólnie, że naszą 
współpracę w ramach IPA będziemy kontynuować i  już rozwa-
żamy w  kolejnym roku wyjazdy polskich policjantów do Mön-
chengladbach i rewizyty niemieckich kolegów w Wielkopolsce, 
zarówno na płaszczyźnie służbowej, jak również towarzyskiej.

Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Hernacki

Niemiecki kolega  
w IPA Gniezno

 PLACEMENT PROGRAMME 
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Grzegorz Lenart zawodowym  
mistrzem Europy WMCF K1

Grzegorz Lenart, członek IPA Region Głogów został Zawo-
dowym Mistrzem Europy w K1 WFMC World Fightsport and 
Martial Arts Council.

Sporty walki dla Grzegorza stały się jego pasją już od 17 roku 
życia, gdy zaczął trenować boks. Następnie pokochał kickboxing, 
gdzie osiąga największe sukcesy:

 ■ brązowy medal Mistrzostw Europy WAK-1F – Litwa 2014 – ka-
tegoria K1

 ■ złoty medal Mistrzostw Świata WFMC – Hagen Niemcy 2015 
– kategoria K1

 ■ w 2016 na Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego. 
otrzymał wyróżnienie w kategorii najlepszego zawodnika mi-
nionego sezonu sportowego:

 ■ złoty medal Mistrzostw Polski – Susz 2016 – kategoria K1
 ■ zdobywca pucharu Europy WAKO – Chorwacja 2016 – kate-

goria K1

Od sześciu lat prowadzi klub JKS AEP „Vorenus”, w którym trenuje 
adeptów sztuk walki w wieku od 7 do 43 lat.

Najważniejszymi kibicami w życiu Grzegorza jest żona Roksana 
i 8-letnia córka Noemi. Rośnie także następca 7-miesięczny syn 
Adaś. 

W planach Grzegorza jest obrona tytułu Mistrza Świata w 2017 r. 

Artur Klimczak
Zdjęcia: Grzegorz Lenart

W dniu 16 września na Stadionie Miejskim w Strzelinie od-
był się I  Charytatywny Turniej w  Piłkę Nożną zorganizo-
wany przez IPA Region Strzelin. W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn: reprezentacja Pogotowia Ratunkowego, 
Zakładu Karnego w Strzelinie, Zakładu Karnego Nr 2 we 
Wrocławiu, Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, Ko-
mendy Powiatowej Policji w  Strzelinie, Centrum Sporto-
wo-Edukacyjnego w Strzelinie, Wydziału Techniki Krymi-
nalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz 
reprezentacja powiatu strzelińskiego.

Piłkarze rywalizowali o puchar Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Strzelinie, który to zasłużenie powędrował do reprezentacji 
Zakładu Karnego w  Strzelinie. Zaprzyjaźnieni Funkcjonariusze 
Służby Więziennej byli bezkonkurencyjni. Puchar Prezesa IPA Re-
gion Strzelin za zajęcie drugiego miejsca wywalczyli piłkarze Ko-

mendy Powiatowej Policji w Strzelinie, natomiast Puchar Prezesa 
Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych za miejsce 
trzecie, funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu.

Wszystkim uczestnikom turnieju przyświecał jeden cel – pomoc 
innym. Za zebrane podczas turnieju pieniądze zostały zakupione 
specjalne prezenty. Otrzymali je Jakub Wiaderek, Łukasz Karaś 
i Dzieciaki z Domu Pełnego Nadziei w Strzelinie. 

Jak to bywa w Strzelinie impreza nie miała końca. Znów w pięk-
ny sposób IPA Region Strzelin promowała idee IPA „służyć po-
przez przyjaźń”.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wspólną zabawę. 
Asia Sączawa

Zdjęcia: Krystian Zacierka 

I charytatywny turniej w piłkę nożną w Strzelinie
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Krystian Biegajło, członek IPA Region Głogów, zdobył – 
wybiegał Koronę Maratonów Polskich. Bieganie zaczął od 
2013 dla poprawy kondycji. Po pierwszych miesiącach tre-
ningów zaczął startować w biegach na dystansach 5 km, 
10 km oraz półmaratonach. W 2015 roku postawił przed 
sobą kolejny cel – zdobycie „Korony Maratonów Polskich” 
poprzez ukończenie pięciu najważniejszych maratonów 
w Polsce w ciągu 24 miesięcy.

W  dniu 27.09.2015 r. zapoczątkował przygodę z  maratonami 
poprzez ukończenie w  stolicy Polski 37. PKO Maratonu War-
szawskiego. Kolejny, 16. PKO Poznań Maraton, ukończył dwa ty-
godnie później. Rok 2016 to kolejno 3.04 – 43. Maraton Dębno, 
15.06 – 15. Cracovia Maraton. Finał nastąpił w  stolicy Dolnego 
Śląska Wrocławiu. W dniu 11.09 w 34. stopniowym upale prze-
biegł 34. Maraton Wrocław.

Korona Polskich Maratonów zdobyta, cel osiągnięty w 11 miesięcy!!!

Odpoczynkiem dla Krystiana jest dom, gdzie czekają na niego 
najwierniejsi kibice – żona Martyna i syn Karolek.

Krystian zdradził nam 
plany na przyszłość: to 
biegi przełajowe i  gór-
skie biegi ultra. „Jeśli 
zdrowie pozwoli w 2017 
roku chciałbym przebiec 
swój pierwszy bieg na 
dystansie 64 km, póź-
niej 100 km…a co dalej 
zobaczymy” – mówi Kry-
stian Biegajło.

Warto podkreślić, że 
w listopadzie 2013 r. Kry-
stian Biegajło wykazał 
się szczególną odwagą, wskoczył do Odry i uratował tonącego 
mężczyznę. Za swą postawę został odznaczony przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji „Krzyżem 
Zasługi za Dzielność”.

Artur Klimczak
Zdjęcia: Krystian Biegajło 

Pozytywnie zakręceni
W dniu 28.08.2016 r. w Przybyszewie odbył się Maraton 
MTB, gdzie m.in. rywalizowano w Mistrzostwach MTB Po-
licjantów o  puchar Policyjnego Stowarzyszenia Policyj-
nego „Pozytywnie zakręceni”. 

Trasa maratonu, na dystansie „mega” o długości 50 km i „mini” 
o  długości 32 km, prowadziła drogami gruntowymi, piaszczy-
stymi i  leśnymi. Dodatkowym utrudnieniem dla wszystkich 
uczestników był panujący tego dnia upał. Wśród 295 uczestni-
ków wystartował członek IPA Region Głogów Łukasz Wesołow-
ski, który zajął II miejsce w kategorii policjantów. (1h 21min. 24 s) 

G R A T U L U J E M Y !

Po sześciu z  ośmiu maratonów Łukasz Wesołowski zajmuje 
III  miejsce w  kategorii wiekowej M30 w  klasyfikacji generalnej 
Grand Prix Kaczmarek Electric MTB.

A. Klimczak
Zdjęcia: Łukasz Wesołowski

Korona maratonów polskich dla Krystiana
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Tatort Gruppe to wyspecjalizowana, scentralizowana jed-
nostka techników kryminalistyki przynależna do Dyrekcji 
Policji Görlitz. Jej członkowie odwiedzili jesienią Wrocław. 
Opiekunem grupy na czas szkolenia była dr Małgorzata 
Maryńczak z KWP we Wrocławiu – Zasłużona dla IPA Sek-
cja Polska oraz mł. asp. Piotr Kuna – sympatyk i przyszły 
członek naszego Stowarzyszenia. 

Podczas kilkudniowego szkolenia związanego ze służbą techników 
kryminalistyki wrocławscy policjanci mogli zapoznać się ze sprzę-
tem i wyposażeniem, jakim dysponują ich niemieccy koledzy. 

Podczas kilkudniowego szkolenia poruszano następujące tematy: 
 ■ oględziny miejsc pożarów i wybuchów – w nawiązaniu do 

miejsc zdarzeń na terenie Saksonii, jak również w oparciu 
o metody prowadzenia czynności na terenie Wrocławia. 

 ■ kradzieże pojazdów i oględziny miejsc ujawnienia części sa-
mochodowych. W szkoleniu wziął udział przedstawiciel stro-
ny niemieckiej z Grupy Nysa- Andreas Wirth.

Z uwagi na tematykę na szkoleniu pojawili się zarówno przedstawi-
ciele Laboratorium Kryminalistycznego we Wrocławiu, jak i funkcjo-
nariusze służby kryminalnej. Goście z  Niemiec spotkali się również 
z Komendantami Miejskimi we Wrocławiu. W szkoleniu wziął także 
udział przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wycieczka  
po Półwyspie Iberyjskim
Pod patronatem IPA Region Jelenia Góra, ośmioosobo-
wa grupa członków Stowarzyszenia i  jego sympatyków 
w dniach od 15 do 21 października 2016 r. zwiedzała pięk-
ną i gościnną ziemię Półwyspu Iberyjskiego. 

Podróżnicy zwiedzili m.in. Malagę, Sevillę, Kadyks, Gibraltar oraz 
Lagos, Tavirę i  Silves, podziwiając zarówno zabytki kultury, jak 
również urokliwe cuda natury. Dla podróżników był to pierwszy 
kontakt z  krajami przepięknego półwyspu. Podziwiali nie tylko 
piękne krajobrazy, ale także kulturę i wspaniałe zabytki.

W trakcie podróży, odwiedzili również policjantów zrzeszonych 
w  IPA Hiszpanii i  Portugalii, wymieniając doświadczenia oraz 
dzieląc się swoimi wrażeniami z  podróży po ich przepięknym 
kraju. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują rewizy-
tą kolegów z IPA w naszym kraju w przyszłym roku. 

Małgorzata Gorzelak

Ostatnim etapem szkolenia był wspólny udział Tatort Gruppe 
i Wydziału Techniki Kryminalistycznej we Wrocławiu w  Pikniku 
Naukowym na terenie Humanitarium. Wspólne pokazy zosta-
ły bardzo ciepło odebrane przez licznie przybyłą publiczność 
i z uwagi na bardzo duże zainteresowanie dyrekcja obiektu rów-
nież wyraziła chęć dalszej współpracy.

Przedstawiciel Tatort Gruppe Mathias Kubitz, członek IPA, spo-
tkał się również z kolegą Bartłomiejem Majchrzakiem, członkiem 
zarządu DGW IPA. Podczas spotkania poruszone zostały tematy 
dalszej współpracy oraz związanych z przynależnością do mię-
dzynarodowej „rodziny” policyjnej IPA. 

Autor tekstu i zdjęć: Piotr Kuna

Wizyta Tatort Gruppe - Dyrekcji Policji Görlitz we Wrocławiu
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Policjanci, emeryci mundurowi i sympatycy z bydgoskiej gry-
py IPA spotkali się na jubileuszowym, piątym rejsie jachtem 
po Bałtyku. Wspólnie spędzili tydzień na południowym Bał-
tyku, zwiedzając polskie porty pomiędzy Gdańskiem i Łebą. 

Rejs rozpoczął się 10 września na pokładzie 13-metrowego jach-
tu Dar Świecia. Wybór terminu nie był przypadkowy. Dotych-
czasowe wypłynięcia organizowane były w maju. Pogoda była 
wtedy różna, ale zawsze było zimno. Tym razem żeglarze liczyli, 
że aura będzie łaskawsza. Nie pomylili się, pogoda była taka jak 
powinna być latem, ciepło i niestety bezwietrznie. 

Celem tegorocznego rejsu była Kłajpeda. W  latach ubiegłych 
pogoda i warunki na morzu nie pozwalały na odwiedzenie tego 
portu. W  tym roku Neptun także nie sprzyjał. Najpierw jacht 
utknął w  całkowitej flaucie, później odwrócił się na wschodni. 
Kapitan podjął decyzję, że Kłajpeda poczeka, a tegoroczny rejs 
będzie obejmował porty polskiego Bałtyku. Ze względu na to, 
że czasu było dosyć dużo, pierwszy długi przelot zaplanowano 
do Łeby, tak aby spędzić na morzu całą noc. Po kilkunastu godzi-
nach żeglowania dystans dzielący Hel i port docelowy został po-
konany. Niestety bardzo gęsta mgła utrudniała nawigację i wej-
ście w  kanał portowy dostarczyło dużo emocji. Na szczęście 
doświadczona załoga wiedziała jak wprowadzić jacht do bez-
piecznej przystani. Po opuszczeniu Łeby s/y Dar Świecia zawi-
nął jeszcze do Władysławowa, Helu, Jastarni i Gdyni. W każdym 
z tych portów był czas, aby zobaczyć lokalne atrakcje turystycz-
ne, zabytki. Po tygodniu pływania rejs zakończył się w  gdań-
skich Górkach Zachodnich. Zanim załoga opuściła pokład już 
ustalano datę rejsu w 2017 roku, bo cel pozostał niezmienny 
– Kłajpeda. Im bardziej Neptun utrudnia wejście do tego portu, 
tym większe będą starania aby odwiedzić to miasto. 

- Cieszę się, że członkowie naszej grupy co roku znajdują czas 
i chęci aby wspólnie pożeglować i spędzić czas na morzu. – 
mówi sekretarz zarządu kujawsko-pomorskiej grupy Woje-
wódzkiej IPA, uczestnik rejsów, Wiesław Rzyduch – Jest to obok 
wycieczek motocyklowych, górskich czy też różnych zawodów 
sportowych ciekawa dziedzina turystyki. Celem rejsów jest in-
tegracja różnych środowisk, które zrzeszają szeregi IPA. Wśród 
naszych żeglarzy są policjanci, nasi resortowi emeryci i sympaty-
cy IPA. Mam nadzieję że z czasem uda się do organizacji rejsów 
włączyć inne grupy wojewódzkie i znajdzie się więcej żeglarzy 
chętnych do wspólnego pływania. – dodaje, Wiesław Rzyduch.

Jedną z  ciekawostek tegorocznego rejsu było miłe spotkanie 
dwóch jachtów z  województwa kujawsko-pomorskiego. We 

Władysławowie Dar Świecia zacumował w pobliżu bydgoskiego 
„Solanusa”, na pokładzie którego był kapitan Bronisław Radliński 
– człowiek, który m.in. opłynął przylądek Horn i  obie Ameryki. 
Spotkanie to stało się okazją do wysłuchania ciekawych żeglar-
skich historii, w tym o trzytygodniowym sztormie na północnym 
Pacyfiku, czy wizytach w portach Alaski, gdzie kręcono progra-
my o miejscowych rybakach. 

Marek Rydzewski
Zdjęcia: Wojciech Wojdyła 

Mundurowi pod żaglami  
– jubileuszowy rejs bydgoskiej grupy IPA
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Drugie towarzyskie zawody wędkarskie o  Puchar 
Komendanta Powiatowego Policji w  Inowrocła-
wiu zorganizowane przez Przewodniczącego Re-
gionu Inowrocław Roberta Adamiaka, odbyły się 
13 sierpnia 2016 roku. 

Zawody zostały rozegrane po raz drugi i  miały na celu 
spędzenie miło czasu oraz integrację między społeczeń-
stwem, a policjantami.

Z  początku postraszyło i  zaczął padać deszcz, ale się ostatecz-
nie wypogodziło i przyświecało nam słonko. Wędkowaliśmy od 
godz. 5:00 do 9:00. Brały tylko karasie i w porównaniu do roku 
ubiegłego kapryśnie.

Złowione ryby zostały niezwłocznie przewiezione do stawku 
„Kaula”, celem jego zarybiania.

Ponadto został rozegrany konkurs o największą złowioną rybę. 

W dniach od 16–19 września 2016 roku przebywali w Byd-
goszczy policjanci członkowie IPA garnizonu berlińskiego. 
Była to wizyta towarzyska, podczas której pokazaliśmy na-
szym kolegom walory turystyczne naszego regionu. Zwie-
dzili muzeum Archeologiczne w Biskupinie i zostali zaprosze-
ni na uroczysty obiad w Grodzie Piasta Chomiąża Szlachecka.

Zorganizowano również w  kolejnym dniu całodzienną wy-
cieczkę do Torunia, gdzie zwiedzili najciekawsze zabytki miasta. 
W Bydgoszczy pokazaliśmy im starówkę, centrum i interesujące 
miejsca naszego miasta.

Jako policjanci zapoznali się również ze strukturą organizacyjną 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wymieniliśmy do-
świadczenia zawodowe oraz omówiliśmy problemy z przestęp-
czością kryminalną Bydgoszczy i Berlina.

Na koniec zaprowadziliśmy naszych gości na teren strzelnicy, 
gdzie mieli okazję zapoznać się z tematyką szkolenia strzeleckie-
go i medycznego.

Krzysztof Warchał
Zdjęcia: Paweł Mazurek

Konkurs wygrał kol. Jan Kamiński, który złowił karasie o wadze 
0.830 kg. Nagrodę w tej kategorii, czyli kołowrotek, ufundowała 
firma INENERGIA.

Dziękuję sponsorom: firmie RAD-SAN ze Złotnik Kujawskich, 
firmie INENERGIA za nagrody, Panu Prezydentowi Ryszardowi 
Brejzie za honorowy patronat, Panu Komendantowi Inowrocław-
skich Policjantów mł. insp. Marcinowi Ratajczakowi za ufundo-
wanie pucharów oraz wszystkim uczestnikom za udział.

Autor tekstu i zdjęć:  Robert Adamiak

Potężny
karaś

Wizyta Policjantów IPA z Berlina
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Wizyta Policjantów IPA 
z Halle

W dniach 29.05 – 04.06.2016 r. Grupa Wojewódzka Między-
narodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Bydgoszczy gości-
ła delegację IPA z miejscowości Halle Niemcy. Nasi przyjacie-
le podczas wizyty spotkali się między innymi z Komendan-
tem Wojewódzkim Policji w  Bydgoszczy, z  Komendantem 
Miejskim Policji w  Bydgoszczy, Prezydentem Inowrocławia 
i Komendantem Powiatowym Policji w Inowrocławiu.

Policjanci z  Niemiec zwiedzili Komendę Miejską Policji w  Byd-
goszczy, zaplecze logistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Bydgoszczy, Wydział Ruchu Drogowego, Komendę Powiato-
wą Policji w Inowrocławiu, strzelnicę, zapoznali się ze sposobem 
szkoleń policyjnych czworonogów. Oprócz spotkań oficjalnych 
zaprezentowaliśmy im uroki naszego województwa, między in-
nymi: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, tężnie w  Inowro-
cławiu, Gród Piasta w Chomiąży Szlacheckiej, a także walory tury-
styczne Bydgoszczy, w tym starówkę i wyspę Młyńską. Policjanci 
z Niemiec oddali hołd i złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem 

Męczeństwa na Starym Rynku. Ważnym elementem wizyty było 
podpisanie porozumienia o współpracy i wymianie stażowej po-
licjantów z Regionu IPA Hale i Regionem IPA Bydgoszcz. Z okazji 
Dnia Dziecka przekazali liczne nagrody dla dzieci.

Wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym dla pol-
skich i zagranicznych policjantów jest ważnym elementem co-
dziennej służby, pozwala na poznanie metod i sposobów zwal-
czania przestępczości, a także wymianę doświadczeń pomiędzy 
policjami z różnych krajów, a przy okazji zawieranie kontaktów 
przyjacielskich i towarzyskich.

Autor tekstu i zdjęć: Sławomir Szeląg

W  dniu 3 kwietnia 2016 roku po raz czternasty policjanci 
wspólnie z najlepszymi zawodnikami i zawodniczkami z całej 
Polski i  świata uczestniczyli w  maratonie w  Dębnie. W  trak-
cie 43. edycji międzynarodowych zmagań na starcie stanęła 
rekordowa liczba uczestników – ponad 2000, w  tym blisko 
110 policjantek i policjantów z całego kraju.

Organizatorem XIV Mistrzostw Polski Policjantów w  Maratonie 
była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Zarząd Woje-
wódzki NSZZP województwa zachodniopomorskiego. Honoro-
wym patronatem zawody objął Komendant Główny Policji.

Trasa maratonu wiodła przez piękne tereny gminy Dębno. Za-
wodnicy wystartowali równo o godz. 11:00 ze skrzyżowania ulic 
Kostrzyńskiej i  Słowackiego. Walczyli biegnąc 4 pętle – dwie 
w Dębnie i dwie na trasie Dębno – Dargomyśl – Cychry – Dębno, 
a koniec ich zmagań mogliśmy oglądać na mecie, która mieściła 
się przy ul. Mickiewicza w Dębnie.

Tego dnia maratończykom towarzyszyła piękna, słoneczna pogo-
da, co sprzyjało zawodnikom w  rywalizacji i  kibicującej publicz-
ności, która na całej trasie biegu oklaskiwała zmagania wszystkich 
sportowców. Od samego początku walka o  miano najlepszego 
w kraju maratończyka w Policji była niezwykle zacięta.

Drugi na mecie, zdobywając wicemistrzostwo Polski wśród poli-
cjantów, zameldował się st. sierż. Dariusz Śliwiński (KPP Żnin) re-
prezentujący nasz garnizon oraz kujawsko–pomorską grupę IPA. 
Drużynowo policjanci reprezentujący KWP w  Bydgoszczy oraz 
kujawsko-pomorską grupę IPA zajęli III miejsce. W skład drużyny, 
która wywalczyła ten wynik wchodzili: st. sierż. Dariusz Śliwiński 
– czas 1:42:26 (KPP Żnin), asp. szt. Marek Kowalczyk – czas 2:47:51 
(OPP Bydgoszcz) i  post. Dawid Białek – czas 3:18:10 (OPP  Byd-
goszcz).

Autor tekstu i zdjęć: Marek Kowalczyk

XIV Mistrzostwa Polski Policjantów – maraton Dębno 2016
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Piłkarskie mistrzostwa w Holandii
W dniach 9–14.10.2016 r., Lubelska GW IPA oraz ZT NSZZP 
KWP w Lublinie zorganizowała wyjazd drużyny piłkarskiej 
na „XXXIV Światowy Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn 
Policyjnych”, który odbył się w Holandii. W turnieju udział 
wzięło 208 drużyn piłkarskich z 54 państw. 

Drużyna IPA Lublin podjęła rywalizację w  kategorii mężczyzn 
do 35 lat. Rozgrywki turniejowe odbywały się w  hali sporto-
wej w Lichtenwoorde. Stoczyliśmy zacięte boje z drużynami z: 
Francji, Anglii, Niemiec, Holandii, Włoch, Belgii i Rumunii. Wola 
walki, włożone w grę serce oraz doping naszych wspaniałych 
kibiców (5 kolegów z  Warmińsko-Mazurskiej GW IPA, którzy 
przyjechali z nami do Holandii w  ramach współpracy pomię-
dzy naszymi grupami), pozwoliły nam wygrać trzy mecze na 
siedem rozegranych. Dało nam to 4 miejsce w grupie i pozwo-
liło wywalczyć puchar oraz zakończyć turniej pomiędzy 33, 
a 90 miejscem w naszej kategorii wiekowej. Wykorzystując czas 
wolny postanowiliśmy pojechać na cmentarz wojenny w  Ar-
nhem, aby zapalić symboliczne świeczki na grobach polskich 
żołnierzy. Na cmentarzu zapaliliśmy ponad 100 świeczek, zrobi-
liśmy pamiątkową fotografię oraz dokonaliśmy wpisu do księgi 
pamiątkowej. 

Wycieczka tropem Drakuli  
– w krainie Siedmiogrodu

W  dniach 25-30.06.2016 r., 40-osobowa grupa złożona 
z członków Regionu IPA Włodawa, naszych przyjaciół z brat-
nich służb oraz nauczycieli z m. Gołąb odbyła wycieczkę do 
Siedmiogrodu. Wyjazd organizowało biuro podróży ”COOL-
-TOUR” z  Lublina – Monika Kowalczyk. Pilotem wycieczki 
był Pan Marek Świtacz z Lublina, który nie dawał nam spać, 
a sam chyba i przez sen mówił. 

Pierwszego dnia w  nocy wyjechaliśmy w  drogę do Siedmio-
grodu, przejechaliśmy przez Polskę, Słowację, Węgry aż do Cluj 
Napoca. W komfortowym hotelu, który należy do programu IPA 
House, zjedliśmy kolację i  ruszyliśmy w  miasto. Drugiego dnia 
zwiedzaliśmy Cluj – kościół św. Michała, pomnik Macieja Kor-
wina, katedrę prawosławną. Następnie przejechaliśmy do Tur-
dy – zwiedzaliśmy jedną z  największych i  najstarszych kopalni 
w Europie – Salina Turda, przejechaliśmy do Alba Julia – zwiedzi-
liśmy twierdzę Carolina – potężną cytadelę oraz katedrę. Trzecie-
go dnia przejechaliśmy do Sybinu zwanego miastem artystów, 
odbyliśmy spacer po zabytkowym centrum, gdzie znajdują się 
budynki z „oczami” oraz XVI-wieczny ratusz, kościół Jezuitów, że-
lazny Most Kłamców. Następnie pojechaliśmy do Fagaras, tam 
czekało nas krótkie zwiedzanie renesansowej twierdzy. Kolejne 
w niezwykle napiętym planie było Brasow. Zwiedzaliśmy Stare 

Miasto, rynek, czarny Kościół, mury obronne, wyjechaliśmy ko-
lejką na wzgórze Tampa. Czwartego dnia zwiedzaliśmy zamek 
Bran – legendarną siedzibę Drakuli – najładniejszy zamek Rumu-
nii, siedzibę królów rumuńskich, następnie zamek chłopski Ra-
snow – średniowieczną wioskę – fortecę, wybudowaną w miej-
scu dawnego zamku krzyżackiego, Kościół obronny w Prejmer 
– pokrzyżacki i jednocześnie pocysterski kościół pw. Św. Krzyża, 
wpisany na listę UNESCO. Piątego dnia pojechaliśmy do Sighi-
soary, którego starówka jest objęta ochroną UNESCO i stanowi 
jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych średniowiecz-
nych miast w Europie. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Tokaj. 
Cali, zdrowi i szczęśliwi wróciliśmy do domu. 

Bożena Szymańska 
Zdjęcia: Region IPA Włodawa

Nasz wyjazd nie 
doszedłby do 
skutku gdyby 
nie wsparcie ze 
strony kilku zaprzyjaźnionych firm, dlatego też serdecznie dzięku-
ję firmom: KĘPA AUTO – CENTRUM z Lublina, MERCEDES-LENAR-
TOWICZ z  Lublina, SZKOLTEX z  Lublina, „STO JEZIOR” z  Łęcznej, 
BROWARY LUBELSKIE „PERŁA” SA, FORBO z Lublina oraz „GEOMAX” 
z Opola Lubelskiego.

Piotr Wójcik 
Zdjęcia: Marek Politowicz
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Wycieczka w Beskidy
W  dniach 1 – 3 października 2016 roku, Region IPA Opole 
Lubelskie zorganizował wycieczkę autokarową w Beskid Ży-
wiecki (Zawoja i Babia Góra). Na naszych wyjazdach z zasady 
nie ma ustalonego programu wycieczki, dlatego też po krót-
kiej przerwie na zakwaterowanie, większość uczestników 
podjechała autokarem na „Przełęcz Krowiarki”, skąd wyru-
szyliśmy w kierunku szczytu „Polica”. Niestety, ze względu na 
krótki dzień, nie udało nam się dotrzeć na ten szczyt, ale i tak 
„rozgrzewka” dała nam się we znaki. 

Niedziela była dniem wejścia na Babią Górę. Niektórzy wchodzili 
„łatwiejszym” szlakiem – od strony Przełęczy Krowiarki i schodzili 
do Zawoi szlakiem przez schronisko na Markowych Szczawianach 
(1180 m.n.p.m.), a niektórzy wybrali trudniejsze wejście szlakiem 
żółtym i schodzili również tym szlakiem. Najważniejsze, że wszyscy 
„zdobyli” Babią Górę i szczęśliwie powrócili do hotelu. W drodze 
ze szczytu kilka osób przemokło „do suchej nitki”, gdyż pogoda ze 
słonecznej, gwałtownie zmieniła się na bardzo deszczową. 

Piknik rodzinny w Chełmie
W dniu 27.08.2016 r., wzorem lat ubiegłych, Region IPA Chełm 
wraz z kołem wędkarskim „Brzana”, zorganizował Piknik Ro-
dzinny ,,Zakończenie Wakacji”nad zalewem Dębowy Las.

Impreza miała charakter rozrywkowy, były gry i zabawy dla dzieci. 
Przeprowadzono loterię fantową na szczytny cel, dochód z niej 
przekazano w całości na Dom Dziecka w Chełmie. Swój cenny 
udział w imprezie mieli również żołnierze z  jednostki z Hrubie-
szowa, którzy zorganizowali pokaz wozów bojowych, jednostka 
Państwowej Straży Pożarnej oraz WOPR z łodziami motorowymi. 

Zabawy i konkursy trwały do późnych godzin popołudniowych. 
Miejmy nadzieję, że za rok zorganizujemy podobną imprezę, 
z której – jak i w tym roku – dzieci będą zadowolone. W imprezie 
wzięło udział około 800 osób. 

Autor tekstu i zdjęć: Grzegorz Worlicki

Wszystko co piękne niestety szybko się kończy. W  poniedzia-
łek 3  października, zaraz po śniadaniu, wyruszyliśmy w  drogę 
powrotną do Opola Lubelskiego, zahaczając jeszcze o Kraków, 
gdzie każdy z uczestników mógł w wybrany przez siebie sposób 
zwiedzić Stare Miasto i jego okolice. Do domu wróciliśmy póź-
nym wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni ze wspólnego wyjaz-
du w piękne i tajemnicze Beskidy. 

Piotr Wójcik
Zdjęcia: Piotr Wójcik/Piotr Ptasiński
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Lepiej grać niż ćpać!
Ludzie w różnym wieku, zamieszkujący kraje o różnych współ-
rzędnych geograficznych często narzekają, że młodzież nie my-
śli o niczym, zajmuje się tylko sobą, nie ma szacunku i pokory 
do wartości, goni tylko za przyjemnościami, a z domu wychodzi 
po to, aby złapać Pokemona. Rzeczywistość jest jednak inna. 
W Wieluniu przekonujemy się o tym, między innymi za sprawą 
organizowanego projektu pod nazwą „Lepiej grać niż ćpać!”, 
który niewątpliwie pokazuje pozytywny potencjał młodzieży. 

W dniu 3 czerwca 2016 r., w Hali Sportowej WOSiR w Wieluniu 
odbyła się piąta edycja wymienionego projektu. Nad całością 
przedsięwzięcia honorowy patronat objął Komendant Powiato-
wy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Dzierzkowski.

Zmagania uczniów dopingowali zaproszeni goście: Komendant 
Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Dzierzkowski, wice-
prezydent Sekcji Polskiej IPA Aneta Sobieraj, przedstawiciele władz 
powiatowych, samorządowych. Dopingu w  szczególności nie 
szczędzili: Wójtowie Gmin, z których uczniowie brali udział w pro-
jekcie, jak również przedstawiciele KPS Skra Bełchatów S.A., Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespołu Kuratorskiego, dyrektorzy 
szkół średnich w Wieluniu. Ogromnym zaszczytem była obecność 
w czasie turnieju gościa honorowego, zawodnika PGE Skra Bełcha-
tów, Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA Mariusza Wlazłego, którego 
pojawienie się wzbudziło ogromny entuzjazm wśród uczestników. 
Z ogromnym aplauzem spotkała się obecność byłego zawodnika 
drużyn polskich i niemieckich w piłkę nożną – Sławomira Chałaś-
kiewicza, jak również Mikołaja Mądrzyka, znanego jako „Mikser” – 
zwycięzcę ogólnopolskiego konkursu w freestyle’u RAP – którego 
pokazy w  przerwach między konkurencjami sportowymi wzbu-
dzały na przemian okrzyki zachwytu i ogromne brawa. Zadowole-
nie wzrosło, kiedy na powitanie z kibicami nasi goście rzucali w try-
buny okolicznościowe piłki i płyty z autografami.

Podstawowym celem projektu było pokazanie młodzieży gimna-
zjalnej alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Zgod-
nie z  założeniami zapewniliśmy uczestnikom udział w  turnieju 
sportowym oraz rywalizację kibiców zgodnie z zasadami fair play. 

Do udziału przystąpili uczniowie szkół gimnazjalnych z  terenu 
powiatu wieluńskiego z: Białej, Mokrska, Osjakowa, Ostrówka, 
Konopnicy, Pątnowa, wieluńskiej „trójki”. Reprezentanci dru-
żyn sportowych, w skład których wchodzili dwaj chłopcy, dwie 
dziewczynki i  jeden nauczyciel, brali udział w  konkurencjach 
sztafetowych. Nad prawidłowością przebiegu konkurencji spor-
towych czuwali członkowie Regionu, którzy przyjęli funkcje sę-
dziów liniowych oraz sędziego głównego. W tej konkurencji naj-
lepsza okazała się, po raz czwarty z rzędu, drużyna z Gimnazjum 
w  Ostrówku. Dla zwycięskiej drużyny przewidziano nagrodę 
w postaci wycieczki na mecz drużyny PGE Skra Bełchatów.

Rywalizacja toczyła się również na trybunach pomiędzy młodzie-
żą dopingującą swoje drużyny. Każda drużyna miała ekipę około 
50 kibiców, którzy oceniani byli za pomysłowość i formę w zakre-
sie dopingowania swojej drużyny oraz prezentację różnych spo-
sobów przeciwdziałania uzależnieniom (2 min). Drużynom pozo-
stawiono dowolność formy (hasła, transparenty, trąbki, wierszyki, 
itp.) w zakresie przedstawienia profilaktyki i kibicowania. Zaanga-

żowanie i fantazja młodzieży mile nas zaskoczyła. Konkurencja ta 
oceniana była przez pięcioosobowe jury pod przewodnictwem 
podkom. Wiesława Moszyńskiego, które pierwsze miejsce przy-
znało drużynie z Gimnazjum w Osjakowie. Dla zwycięskiej drużyny 
przewidziano nagrodę w postaci wycieczki na Termy w Uniejowie.

Oprócz nagród drużynowych w obu konkurencjach, dla zawod-
ników, którzy walczyli w konkurencjach sportowych, przygoto-
waliśmy nagrody indywidualne. 

Po raz trzeci w ramach projektu odbył się konkurs plastyczny. Zada-
niem przedstawicieli szkół gimnazjalnych było przygotowanie pra-
cy plastycznej w formacie A1 pod tytułem „Run free”. Za niewątpliwy 
sukces można już uznać to, że na szesnaście placówek gimnazjal-
nych do konkursu przystąpiło jedenaście szkół. Jako najlepszą pracę 
komisja uznała pracę Darii Szydło uczennicy Gimnazjum w Pątno-
wie, której radość z uzyskanej nagrody indywidualnej była ogromna. 

Oprócz dużej dawki emocji konkurencji sportowych i doskona-
łego dopingu, między poszczególnymi konkurencjami uczestni-
cy projektu mogli podziwiać umiejętności taneczne instruktora 
oraz swoich rówieśników z  formacji tanecznych ze Studia Tań-
ca i  Fitness „Body design” oraz występ „Miksera”, których poka-
zy wzbudzały duży podziw i aplauz. Wspólny, finałowy występ 
wymienionych przedstawicieli hip-hopu zaskoczył wszystkich 
obecnych na sali fantazją i profesjonalizmem. 

Z  inicjatywy naszego Regionu oraz dzięki pomocy Mariusza 
Wlazłego i  prowadzonej przez Niego Fundacji, a  także Toma-
sza Koprowskiego – dyrektora marketingu PGE Skra Bełchatów, 
nastąpiło symboliczne przekazanie dla córki jednego z naszych 
kolegów w kraju, piłki z autografami zawodników PGE Skra Beł-
chatów, celem jej licytacji i wykorzystania uzyskanego dochodu 
w dalszym leczeniu. Kasiu, jesteśmy z Tobą! 

Jak zawsze nad kolorytem projektu czuwał niezastąpiony w ta-
kich sytuacjach moderator Waldemar Kozera, który z właściwym 
tylko sobie humorem i profesjonalizmem przyczynił się do bu-
dowania wspaniałej atmosfery. Dzięki Waldku!

 Po zakończeniu ubiegłorocznej edycji konkursu z kolegami i ko-
leżankami mieliśmy nadzieję, że nie zakończymy projektu na 
czwartej edycji, w tym roku mamy świadomość, że idea konkur-
su wychodzi znacznie dalej.

Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim, którzy za-
angażowali się w pomoc przy realizacji projektu.

Rafał Płóciennik
Zdjęcia: Joanna Kowalczyk
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Łódzka Grupa Wojewódzka IPA 
w Cottbus

Na przełomie sierpnia i  września 2014 roku 8 osobowa 
grupa policjantów, członków IPA Cottbus odwiedziła Łódź. 
Podczas ich tygodniowej wizyty mieliśmy okazję porozma-
wiać, poznać się, a nawet zaprzyjaźnić. Dlatego też bardzo 
było nam miło, gdy nasi niemieccy koledzy zaprosili nas do 
siebie z rewizytą, która miała miejsce w lipcu br. 

Cottbus to urocze miasteczko znajdujące się w Landzie Branden-
burgia, około 50 kilometrów od polskiej granicy. 10 lipca 2016 
roku reprezentanci naszego regionu pojechali na spotkanie z jego 
mieszkańcami. Na miejscu niemieccy koledzy pokazali nam uroki 
swoich okolic, takie jak chociażby piękny park oraz pałac w Branitz, 
a także Berlin i Poczdam. W czasie trwania naszej wizyty odbywały 
się dni otwarte koszar policji Brandenburgii, dzięki czemu mogliśmy 
z bliska przyjrzeć się pracy niemieckich funkcjonariuszy. Mieliśmy 
również ogromny zaszczyt uczestniczyć w  obchodach 25 rocz-

nicy powstania 
Regionu Cottbus, 
podczas których 
dowiedzieliśmy 
się, jak wyglądały 
początki IPA w tej 
okolicy i jak działa 
region obecnie. 
Ten wyjazd był 
wspaniałą okazją do jeszcze większego zacieśniania więzi pomię-
dzy naszymi miastami, ale również poznania pracy policjantów zza 
zachodniej granicy. Była to również świetna okazja, by snuć dalsze 
wspólne plany współpracy pomiędzy naszymi regionami. Z tego 
miejsca w  imieniu swoim oraz wszystkich uczestników wycieczki 
pragnę serdecznie podziękować IPA Cottbus za zaproszenie i nie-
zmiernie ciepłe przyjęcie, a także firmie Landcar ze Starowej Góry za 
ułatwienie nam dotarcia do tego urokliwego miasta. 

Aneta Sobieraj
Zdjęcia: Łódzka Grupa Wojewódzka

Włoskie spotkanie policjantów
Od 9 do 11 września, we Włoskim Udine po raz kolejny od-
było się międzynarodowe spotkanie policjantów z IPA. Jak 
zwykle zbiegło się ona ze świętem tego regionu Włoch. 
Festiwal „Friuli Doc” jest corocznym wydarzeniem. Pod-
czas festiwalu, wystawiane są produkty, potrawy oraz wina 
i inne trunki słynące z tego regionu.

W pierwszym dniu po przybyciu większości zaproszonych poli-
cjantów z innych państw, zostaliśmy zaproszeni przez Gianfran-
co Canci – Prezydenta IPA Regionu Udine, na powitalną kolację, 
prawdziwą włoską pizzę. Podczas wieczoru, mieliśmy okazję po-
znać się, opowiedzieć skąd pochodzimy i jakiego rodzaju pracę 
wykonujemy na co dzień. Na festiwal przybyli policjanci z Nie-
miec, Austrii, Słowenii, Czech, Francji oraz z Polski.

Drugiego dnia już oficjalnie, ubrani w  swoje policyjne mundury, 
udaliśmy się na spotkanie z Komendantem Policji w Udine. Spotka-
nie miało miejsce w siedzibie komendanta, na komisariacie Policji 
Udine. Na spotkaniu komendant opowiedział o  swojej jednostce 
i podziękował za przybycie tylu delegacji z różnych krajów Europy. 
Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć oraz wymianie podarunków, uda-
liśmy się pieszo, zabytkowymi uliczkami starego miasta do ratusza, 
na spotkanie z Burmistrzem miasta Udine. Włodarz miasta przyjął 
nas w zabytkowej sali narad ratusza. Podziękował za przybycie poli-
cjantom z innych krajów. Opowiedział o festiwalu, o jego znaczeniu 
dla mieszkańców całego regionu Udine. Wspomniał również o przy-
padającej 40 rocznicy trzęsienia ziemi w  Udine, podczas którego 
ucierpiało i straciło swoje domy wielu mieszkańców, a także o licz-
nych służbach i  wolontariuszach zaangażowanych w  ratowanie 
i później odbudowę zniszczonego miasta. Oczywiście nie obyło się 

bez wspólnych pamiątkowych zdjęć z Burmistrzem oraz wymiany 
podarunków. Po spotkaniu z  Burmistrzem, udaliśmy się na krótki 
spacer po starym mieście, wśród licznych straganów z regionalnymi 
wyrobami, wzbudzając zainteresowanie mieszkańców a także przy-
byłych na festiwal ludzi. Zwieńczeniem oficjalnej części był uroczysty 
obiad, którego gośćmi również byli Komendant Policji w Udine oraz 
jego zastępca. Podczas obiadu wymienialiśmy się doświadczeniami, 
opowiadaliśmy o funkcjonowaniu policji w swoich krajach. 

Wieczorem, odbyła się wspólna kolacja, już mniej oficjalna okazja do 
zacieśnienia znajomości oraz wymiany zawodowych doświadczeń.

Trzeci dzień był już pożegnaniem, Gianfranco – Prezydent IPA regio-
nu Udine – zaprosił nas do starej winiarni, gdzie spędziliśmy wspól-
nie ostatnie chwile. Powymienialiśmy się wspólnie wizytówkami, 
adresami, policyjnymi naszywkami, przypinkami oraz drobnymi ga-
dżetami. Po pożegnaniu każde z nas rozjechało się do swoich krajów. 

Bardzo przyjemnie było mi uczestniczyć w tym spotkaniu, poznać 
wielu wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim policjantów z innych 
państw. Bardzo przyjemnie było mi uczestniczyć w tym spotkaniu, 
poznać wielu wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim policjantów 
z  innych państw. Była to wyjątkowa okazja by  wymienić się do-
świadczeniami oraz poznać strukturę pracy policji w innych krajach.

Pragnę podziękować moim nowym zagranicznym kolegom za 
wspólne przeżycia i  mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie 
początkiem dalszej współpracy oraz długoletniej przyjaźni. Dzię-
kuję również, kolegom z łódzkiej IPA za pomoc w zorganizowa-
niu wyjazdu oraz możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Adam Jagiełło
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Turniej piłkarski IPA
W dniu 3 września 2016 r. na boisku ORLIK przy Szkole Pod-
stawowej w Kościelisku k/Zakopanego odbył się turniej pił-
ki nożnej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu IPA 
w Zakopanem.

W  turnieju oprócz gospodarzy udział wzięły drużyny IPA z  Po-
pradu (Słowacja) i Nowego Sącza. Mecze rozgrywano systemem 
„mecz i  rewanż” (20 min). Pierwsze miejsce i  Puchar Przewod-
niczącego zdobyła drużyna IPA z Popradu, drugie miejsce zaję-
ła drużyna IPA z Zakopanego, a  trzecie drużyna IPA z Nowego 
Sącza. Drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały okoliczno-
ściowe nagrody, które ufundowane zostały przez Starostę Ta-

trzańskiego p. Piotra Bąka, Burmistrza Miasta Zakopane p. Leszka 
Dorulę, Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska p. Stanisława Łukasz-
czyka oraz Wójta Gminy Kościelisko p. Bogdana Pitonia, za co or-
ganizatorzy bardzo serdecznie dziękują. Turniej nie mógłby się 
odbyć bez życzliwości władz Szkoły Podstawowej w Kościelisku, 
które użyczyły boiska. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w OW DAF-
NE w  Zakopanem. W  części nieoficjalnej miała miejsce degu-
stacja miejscowych kulinariów i „nalewek”. Ci co nie mieli oka-
zji spróbować muszą żałować. Słowa podziękowania należą się 
również wszystkim koleżankom i kolegom, którzy spontanicznie 
przyczynili się do organizacji turnieju. Kolejny turniej już za rok!

(rw)
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Zawody wędkarskie
W dniu 24-września-2016 roku na akwenie Kruki zbiornik C, któ-
rego użytkownikiem jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Chemik” Oświęcim, odbyły się III Spławikowe Zawody Wędkar-
skie Służb Mundurowych Garnizonu Małopolskiego o „Puchar 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu”.

Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Policji 
w Oświęcimiu przy współudziale International Police Association 
Region IPA Wadowice oraz Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Bielsku-Białej.

W zawodach wzięło udział 26 zawodników reprezentantów Ko-
mend Powiatowych Policji w Wadowicach, Oświęcimiu, Suchej 
Beskidzkiej, , Nowym Targu ( KP Jabłonka) , Zakładu Karnego 
w  Wadowicach, SPPP w  Bielsku-Białej , Region IPA Wadowice 
oraz zaproszeni goście z Beskidzkiej Izby Lekarskiej .

Zmaganiom zawodników kibicowała grupa 21 osób towarzyszących.

Na zakończenie zawodów puchary dla zwycięskich drużyn i za-
wodników oraz nagrody dla wszystkich uczestników imprezy 
wręczył Komendant Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 

insp. mgr Robert Chowaniec, któremu towarzyszył Prezes Zarzą-
du Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej Zy-
gfryd Patek ( sędzia główny zawodów).

W imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej ufundowany Puchar za naj-
większą złowioną rybę zawodów Arturowi Kuzia, reprezentują-
cemu Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu, wręczył Prezes 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej dr Klaudiusz Komor.

Duże podziękowania za pomoc w organizacji zawodów należą 
się licznym sponsorom, którzy wsparli organizowaną imprezę 
poprzez ufundowanie nagród dla uczestników.

Zbigniew Pszczeliński  
Zdjęcia: Patrycja Pszczelińska

Zwycięzcami czterogodzinnych zmagań zostali 
w kategorii drużynowej :
I miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 
w składzie: Hajduk Janusz, Michalski Arkadiusz, Kuzia Artur
II miejsce zajęła drużyna Zakładu Karnego w Wadowicach w składzie: 
Kajfasz Robert, Strzała Maciej, Jarosz Dariusz
III miejsce zajęła II drużyna Komendy Powiatowej Policji w Suchej Be-
skidzkiej w składzie: Niewiadomski Marek, Fluder Wojciech, Knapczyk 
Dariusz
IV miejsce zajęła drużyna SPPP Bielsko-Biała w składzie : Góra Tomasz , 
Sałamun Henryk, Hodurek Tomasz
V miejsce zajęła drużyna Beskidzkiej Izby Lekarskiej w składzie: Komor 
Klaudiusz, Kołodziej Grzegorz, Fenski Jacek
VI miejsce zajęła drużyna IPA Region Wadowice w składzie : Pszczeliń-
ski Zbigniew , Cholewa Andrzej, Pietyra Adam

w kategorii indywidualnej:
I  miejsce zajął Kuzia Artur reprezentant Komendy Powiatowej Policji 
w Oświęcimiu 
II miejsce zajął Michalski Arkadiusz reprezentant KPP Oświęcim
III miejsce zajął Fluder Wojciech reprezentant KPP Sucha Beskidzka
IV miejsce zajął Komor Klaudiusz reprezentant BIL Bielsko-Biała
V miejsce zajął Pszczeliński Zbigniew reprezentant IPA Region Wadowice
VI miejsce zajął Pracharczyk Krystian reprezentant KP Jabłonka
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Wycieczka  
na Giewont

Giewont (1894 m n.p.m.) to jeden z  najwyższych szczytów 
polskich Tatr. Legenda głosi, że jest to Śpiący Rycerz, który ma 
się obudzić i bronić Polski, gdy zacznie jej zagrażać niebezpie-
czeństwo. Giewont to cel wielu tysięcy turystów, którzy każde-
go roku wspinają się na ten popularny tatrzański szczyt. Utarło 
się powiedzenie, że „być w Zakopanem i nie zaliczyć Giewon-
tu, to tak jak być w Rzymie i nie zobaczyć Papieża”.

11 września 2016 r. „Śpiącego Rycerza” postanowili odwiedzić 
członkowie Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policji oraz 
Międzynarodowego Zrzeszenia Policji (IPA) z  Zakopanego. Do 
udziału w  tej wycieczce zostali zaproszeni również członkowie 
tych organizacji z woj. małopolskiego oraz słowackiego Popradu. 
W niedzielny poranek na miejsce zbiórki stawili się chętni z Kra-
kowa na czele z Przewodniczącym ZW SE i RP kol. Janem Kacz-
marczykiem. Wadowice reprezentował wraz z rodziną kol. Andrzej 
Cholewa. Grupie „zakopiańskiej” przewodniczył kol. Emil Wygoda 
będący licencjonowanym przewodnikiem tatrzańskim. To właśnie 
pod jego kierownictwem odbyła się wyprawa na Giewont. Piękna, 

Deszczowy rejs
Tradycyjny, ósmy już, rodzinny rejs członków i  sympatyków 
Region IPA Kraków „W pogoni za latem”, odbył się 17 września 
2016 roku. Uczestniczyło w nim 80 osób, w tym 10 dzieci, którzy 
spotkali się na przystani „Victoria” na Bulwarze Czerwieńskim 
– vis-à-vis Hotelu „Sheraton”. Tegoroczny rejs przebiegał pod 
hasłem „Na dzikim zachodzie, czyli czy łatwo być kowbojem?”

Wprawdzie pogoda sprawiła nam figla, ale pomimo braku słoń-
ca i szybko zapadających ciemności dobre humory nas nie opu-
ściły. Nawet w chwili, gdy około godz. 17-tej kończyliśmy cumo-
wanie i zaczął padać deszcz i padał coraz mocniej. 

Na pokładzie „Sobieskiego” czuliśmy się prawie jak w  domu. Dla 
uczestników rejsu przygotowano różne atrakcje, m.in. pokaz sprzę-
tu i pracy krótkofalowców (Janek SP 9 BRP i Roman SP9 JRA), ro-
dzinne zawody sprawnościowe, konkursy wiedzy o Krakowie i jego 
tradycjach (o Hejnale Mariackim), ze znajomości rosnących w Kra-
kowie roślin, na najoryginalniejszy strój czy indiański pióropusz. 
Zwycięzcom wręczano nagrody niespodzianki. Drobne upominki 
otrzymali także najstarszy i najmłodszy uczestnik rejsu. Jako, że rejs 
przebiegał pod hasłem „Na dzikim zachodzie”, wszystkim młodym 
wiekiem jego uczestnikom przypięto gwiazdy szeryfa. Nie brakło 
także pojedynku rewolwerowców z udziałem „starszych wiekiem”, 
a „broń” (pistolety na wodę) szybko przeszła w ręce najmłodszych.

Z reporterskiego obowiązku odnotować należy, że Tytuł „Szeryfa” 
wraz pamiątkową plakietką otrzymał pomysłodawca i  główny 
organizator rejsu kol. Andrzej Gaczorek. Ton wspólnej zabawie – 
śpiewom i tańcom, nadawali Aleksander Łodzia-Kobyliński – „Ma-
kino” oraz towarzyszący mu na akordeonie Tadeusz Pomierny.

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również „ wędka szczę-
ścia” oraz kapitański stół z serwowanymi przez obsługę statku 
piknikowymi potrawami m.in. kiełbasą z grilla, bigosem, chle-
bem ze smalcem czy tradycyjnymi krakowskimi obwarzanka-
mi. Nie brakło również słodyczy, kawy, herbaty i zimnych na-
pojów.

Dla obecnych i  nieobecnych przebieg imprezy utrwalił nieza-
wodny Szymek. Wszystkim, którzy w  jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji rejsu i jego sprawnego przebiegu, ser-
decznie dziękujemy.

Ps. Jako, że od dobrych kilku sezonów rodzinny rejs Region IPA 
Kraków – „W pogoni za latem”, nie wychodzi z mody już dziś pla-
nujemy, że w  przyszłym roku popłyniemy ponownie. Wszyscy 
też mamy nadzieję, że nie będzie padał deszcz!

Andrzej Gaczorek 

ciepła i słoneczna pogoda zapowiadała niezapomniane wrażenia. 
Z miejsca zbiórki grupa autobusem udała się do Doliny Małej Łąki 
skąd rozpoczęło się zdobywanie Giewontu. Kol. Emil Wygoda cie-
kawie opowiadał uczestnikom o mijanych miejscach i napotyka-
nych obiektach. Trudy wspinaczki wynagrodził jego zdobywcom 
Giewont. Słońce, błękitne niebo, a  głównie wspaniały krajobraz 
i widoki, były właśnie tą nagrodą. Na szczycie nasza grupa spotka-
ła dwoje turystów z Lublina będących członkami IPA. Po zrobieniu 
wspólnych pamiątkowych zdjęć i krótkim odpoczynku zeszliśmy 
na Halę Kondratową a następnie do górskiego schroniska na Kala-
tówkach, gdzie wszyscy „zdobywcy” Giewontu otrzymali specjalne 
certyfikaty, które dla potomnych mają dać świadectwo ich pobytu 
na tej kultowej górze. W pobliskiej bacówce Juhasi zaproponowali 
żentycę (serwatka z owczego mleka) i co bardziej odważni skorzy-
stali z poczęstunku. Niechaj każdy we własnym zakresie ustali dla-
czego na konsumpcję żentycy zdecydowali się tylko najbardziej 
odważni. Po zakupie oscypków, zmęczeni ale szczęśliwi i pełni nie-
zapomnianych wrażeń zeszliśmy do Kużnic, gdzie zakończyła się 
wycieczka. Zarządy Koła SR i RP oraz Regionu IPA w Zakopanem, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo, zapowiadają kolejną wypra-
wę na wiosnę przyszłego roku. Oczekujemy propozycji w zakresie 
wyboru trasy bądź szczytu.

Do zobaczenia na tatrzańskich szlakach.
Roman Wieczorek
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VII bal karnawałowy w regionie IPA Nowy Dwór Mazowiecki
W dniu 30 stycznia 2016 r. o godz.20:00 w Restauracji „Relax” w No-
wym Dworze Maz. rozpoczął się doroczny VII z kolei Bal Karnawa-
łowy członków Regionu IPA Nowy Dwór Maz. i ich przyjaciół. Przy 
muzyce na żywo cała grupa, blisko 90 osób, bawiła się do godzin 
rannych w wyśmienitych humorach. W trakcie balu odbył się kon-
kurs karaoke, podczas którego śpiewaliśmy same światowe przebo-
je. Kolejny raz impreza się udała, wszyscy uczestnicy w dobrych na-
strojach opuszczali lokal zapewniając udział w następnej zabawie. 

Region IPA Nowy Dwór Maz.

Oddaj krew – podziel się życiem…
Pod takim hasłem odbyła się 5 maja 2016 roku zbiórka krwi 
na terenie Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Akcję odda-
wania krwi zorganizowało Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Policji IPA Region Płock wspólnie z  Zarządem Tereno-
wym NSZZ Policjantów przy KMP w Płocku.

Podczas akcji zebrano ponad 13 litrów życiodajnego leku. Była to 
pierwsza taka akcja zorganizowana przez IPA Płock wśród poli-
cjantów i pracowników Policji w Płocku. Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że do akcji włączyło się 
32 osoby, z których 29 oddało krew. 

Adam Łaszczewski 

Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA

W dniu 21.01.2016 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyło się Zebranie Sprawozdawcze 
Regionu IPA Nowy Dwór Mazowiecki podsumowujące działal-
ność Regionu w 2015r. oraz wręczenie legitymacji dla nowych 
pięciu sympatyków IPA, którzy m.in. pomogli nam w organiza-
cji naszych imprez, a którzy w chwili obecnej są już posiadacza-
mi zaszczytnych tytułów „Zasłużonych dla Sekcji Polskiej IPA”.

Są to:
Marek Murmyło – Prezes „SNP KONTRA”
Mirosław Kostrzewa – Prezes „HARPON”
Grzegorz Wójcik – Prezes „EKO-HARPOON”
Jacek Kolanko – Prezes Zarządu WOPR Nowy Dwór Maz.
Maciej Wiśniewski – Prezes „EKO-ZYSK 1”

Legitymacje wręczył Komendant Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim insp. Krzysztof Padewski wraz 
z  Przewodniczącym Regionu IPA Nowy Dwór Mazowiecki Pio-
trem Gubernat w obecności członków Regionu.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie naszej działalności 
z nadzieją na dalszą i bardziej owocną współpracę z naszym Re-
gionem IPA Nowy Dwór Mazowiecki.

Region IPA Nowy Dwór Maz.

V spływ kajakowy po Wkrze

Koleżanki i Koledzy z Regionu IPA Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 
11.06.2016 r. od godz. 9:00 wzięli udział w V spływie kajakowym po 
rzece Wkrze, który od miejscowości Joniec do Śniadówka trawl 
około 4 – 5 godzin. Pogoda była wspaniała, woda w  rzece pra-

wie ciepła. Humory dopisywały wszystkim uczestnikom. Niektórzy 
nawet się wykąpali – nie zawsze z własnej woli, ale z uśmiechem. 
Urokliwe miejsca jak z bajki. Serdecznie polecamy te miejsca. Po 
spływie przekąski z grilla, sałatki zostały przygotowane przez na-
szych przyjaciół – Agnieszkę i Grzegorza Klatów – właścicieli wy-
pożyczalni kajaków. W sumie w tym roku popłynęły aż 64 osoby.

Region IPA Nowy Dwór Maz.
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Wyprawa rowerowa 
trasą po zewnętrznych 
granicach Mołdawii

Od dłuższego czasu myślałem o  odwiedzeniu dwóch miejsc 
związanych z bitwą i śmiercią Hetmana Wielkiego Koronnego 
Stefana Żółkiewskiego. Oba znajdują się na terenach dawnego 
Hospodarstwa Mołdawskiego – dziś wioska Cecora leży w Ru-
munii nad Prutem, a Berezowka w Mołdawii nad Dniestrem.

Wyruszyłem 30 lipca 2016 roku z kolegą Wojtkiem Suszkiem z Redy. 
W 18 dni pokonaliśmy 1709 km trasę prowadzącą przez Rumunię, dro-
gami Bukowiny i wzdłuż Prutu, oraz Ukrainę etapami od Morza Czar-
nego do Iwano-Frankowska wzdłuż Dniestru, po drodze wjeżdżając do 
Mołdawii. Na siodełku spędziliśmy 127 godzin.

Rumunia: Kolorowe Monastyry, cygańskie pałace, Cecora – miejsce 
potyczki Hetmana Żółkiewskiego z Tatarami, trasa wzdłuż Prutu do 
Gałacza.

Miejscem startu wyprawy były Ukraińskie Czerniowce, gdzie dotar-
liśmy w  późnych godzinach nocnych. Rowerami trekkingowymi, 
obciążonymi czterema sakwami z całym zabezpieczeniem logistycz-
nym, wyruszyliśmy w trasę przekraczając w pierwszym dniu granicę 
do Rumunii i  wjechaliśmy do Siret, najstarszego miasta Bukowiny, 
gdzie w XV wieku rodziło się państwo Mołdawskie, założone przez 
polskiego i węgierskiego króla Ludwika Węgierskiego. Z Siret skiero-
waliśmy się na zachód w pasmo Obcinele Bucovine zewnętrznych 
Karpat wschodnich, aby po ok. 150 kilometrach skręcić na wschód 
w kierunku rzeki Prut wyznaczającej granice z Republiką Mołdawii. 
To szlak cerkwi i  monastyrów. W  Radowcach zwiedziliśmy jedną 
z  najstarszych mołdawskich cerkwi – cerkiew św. Mikołaja. Potem 
w Sucevita i Vatra Moldovitei monastyry – Monastirea Sucevita oraz 
Monastirea Moldovita. To klasztory wzniesione w XVI wieku, charak-
teryzujące się przepięknymi kolorowymi freskami w tonacji czerwo-
no-niebieskiej, które pokrywają ściany wewnętrzne i  zewnętrzne. 
Monastyry, często mające charakter obronny, spotkać można na 
kolejnych etapach prowadzących do Prutu. To element krajobrazu 
Bukowiny Rumuńskiej i dawnej, historycznej Mołdawii.

Przez Suczawę, Botoszany i Trusestii dotarliśmy do miejscowości Ste-
fanesti, skąd dalsze rumuńskie etapy wyprawy prowadziły wioskami 
i  miasteczkami wzdłuż granicznego Prutu. Przez Jassy, Husi i  inne 
mniejsze miejscowości trafiliśmy do Gałacza. W Jassy, jednym z więk-
szych rumuńskich miast, zwiedziliśmy kilka monastyrów. Potem był 
ważny cel wyprawy – wioska Cecora (Tutora).To tutaj we wrześniu 
1620 roku Wielki Hetman Koronny Stefan Żółkiewski stoczył nieroz-
strzygniętą bitwę z  wojskami turecko-tatarskimi, która była począt-
kiem wojny polsko-tureckiej. Miłym akcentem pobytu w Cecorze była 
wycieczka zorganizowana przez miejscowego Popa Teofila Leustena 
oraz Burmistrza Albu Cristnela. Dla odmiany samochodem udaliśmy 
się kilka kilometrów nad Prut, w  miejsce stoczonej bitwy. Według 
wypowiedzi naszych gospodarzy w tym miejscu znajdowano kości 
poległych. Fakt stoczonej bitwy jest znany miejscowym i  jest to te-
mat licznych opowieści. Władze administracyjne Chiperesti, której 
podlega Tutora, chciałyby upamiętnić ten fakt historyczny poprzez 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej lub obelisku, jednak posiadane środ-

ki finansowe na to nie pozwalają. Dlatego też poprzez nas chcieliby 
przybliżyć ten temat stronie polskiej i uzyskać pomoc w pozyskaniu 
środków finansowych. Miłe akcenty spotkań z Rumunami towarzy-
szyły nam codziennie. Spotykaliśmy dużo życzliwości i pomocy, rów-
nież ze strony lokalnej ludności cygańskiej, głośnej i wesołej.

Upał dochodzący do 30 – 35 stopni okazał się niejedynym czynni-
kiem potęgującym trudności pokonywania etapów. Liczne długie 
podjazdy były wyczerpujące. My jednak codziennie musieliśmy po-
konywać etapy od 90 do 110 km. Krajobrazy wzdłuż Prutu były cał-
kowicie odmienne od terenów Bukowiny. Suche, pozbawione drzew 
wzgórza i wyniosłości, rzadko spotykane wioski, stada owiec i bydła 
oraz domowego ptactwa. Z drugiej strony Prutu co chwila widać po-
dobne tereny Republiki Mołdawii.

Ukraina: Besarabia – Izmaił i wybrzeże Morza Czarnego pod Primor-
skiem. Etapy wzdłuż Dniestru i  Berezowka w  Mołdawii – miejsce 
śmierci Stefana Zółkiewskiego. Rumuńskie, ukraińskie i mołdawskie 
trunki oraz śniadanie ze smażonego świńskiego ucha.

Po około 650 km osiągnęliśmy naddunajskie miasto Gałacz (Ga-
lati) i  pobliskim przejściem granicznym przekroczyliśmy granicę 
Mołdawii, by po kilku kilometrach kolejnym przejściem wjechać 
do miasteczka Reni na Ukraińskiej Besarabii. Drogą pomiędzy roz-
lewiskami delty Dunaju od strony Kilii a jeziorami Kahul i Kurhuluj 
dotarliśmy do Izmaiłu. Tam zwiedziliśmy pozostałości największej 
tureckiej twierdzy, którą w 1790 roku zdobył Suworow. Ciekawość 
sprawiła, że grillowane świńskie ucho na miejskim bazarze zostało 
naszym śniadaniem. Z  Izmaiłu besarabskie etapy wiodły przez Ki-
lije do rozlewisk Delty w Vylkowe, dalej do plaży w Primorsku na 
wybrzeże Morza Czarnego. Upał, tereny stepowe i potwornie znisz-
czone drogi stwarzały trudności w  pokonywaniu zaplanowanych 
kilometrów dziennych etapów. Tak jest ok. 300 km od Izmaiłu do 
Bilaivki powyżej Bilhorodu Dnistrowskiego. Kolejne etapy to ok. 
600 km trasy wzdłuż Dniestru do Chocimia. Tereny kiedyś stepowe, 
dziś zaludnione dużymi wioskami, liczne stada bydła i owiec pasą-
ce się na wyschniętych trawach to, podobnie jak w Rumunii nad 
Prutem i  Besarabii, charakterystyczny element krajobrazu. Trudne 
warunki życia tutejszych mieszkańców i ucieczka młodych do pra-
cy do Polski i Rosji były częstym tematem naszych rozmów. 

Po drodze w  Mohylewie Podolskim przekroczyliśmy granicę do 
Mołdawii udając się do wioski Berezowka, gdzie po wycofaniu się 
Stefana Żółkiewskiego spod Cecory, w rozlewiskach potoków do-
pływu Dniestru wraz z 300 żołnierzami poniósł on śmierć z rąk Tata-



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA30

MAZOWIECKA GW

W ubiegłym roku były „pierwsze koty za płoty”. Pojechaliśmy 
do holenderskiej miejscowości Groenlo (Ośrodek wypoczyn-
kowy Marveld) z  zebraną na szybko drużyną Regionu IPA 
Radom, której zadaniem miało być przeprowadzenie „poli-
cyjnego rozpoznania” w czasie rozgrywek w kategorii „open” 
mężczyzn, a wnioskiem decyzja czy drużyna znajdzie swoje 
stałe miejsce w  regionie i  będzie uczestniczyła w  tego typu 
imprezach w kraju i za granicą. Drużyna powstała, została wy-
posażona w dresy i stroje piłkarskie z logo IPA. W roku bieżą-
cym zdecydowaliśmy się na walkę w kategorii mężczyzn 35+, 
w której znalazło się 65 drużyn, w tym aż 6 z Polski.

Zawody rozgrywane od 10 do 14 października skupiły 208 drużyn 
(3  500 uczestników, 4 kategorie: mężczyźni open, mężczyźni 35+ 
i 45+ oraz kobiety open) z całego świata. Chyba nie ma innej możli-
wości, aby na niewielkiej powierzchni boiska hali sportowej zebrać tak 
liczną mozaikę narodowości i usłyszeć gwar kilkudziesięciu języków.

Nam przyszło powalczyć z  ekipami europejskimi: IPA Sopron 
z  Węgier, Politie Turnhout z  Belgii, Narva Old Boys z  Estonii, IPA 
Split z Chorwacji, Policyjnego Klubu Sportowego Majak Jablonek 
z Czech, Dinamo Slatina z Rumunii, Policji Kowieńskiej z Litwy i fran-
cuskiej Żandarmerii Narodowej. Wygraliśmy trzy mecze, zremiso-
waliśmy jeden. Pozostałych czterech nie wygraliśmy i  nie zremi-
sowaliśmy ;-). Rozgrywki zakończyliśmy z dorobkiem 10 punktów. 
Zasłużyliśmy na puchar pocieszenia.

Mamy nowe doświadczenie. Wiemy na pewno, że korzystając 
z dobrodziejstwa reguł futsalu musimy rozbudować drużynę tak, 
aby podstawowy skład wspierało co najmniej 4 rezerwowych + 
bramkarz. Wtedy zawodnicy zachowują więcej sił w czasie inten-
sywnych, 12-minutowych meczy eliminacyjnych, których jednego 
dnia rozgrywa się nawet osiem.

Tradycyjnie jeden z dni pobytu dla każdej drużyny jest wolny. Or-
ganizator zapewnia transport do Amsterdamu lub Düsseldorfu. 
My nie oparliśmy się pokusie odwiedzenia holenderskiej „Wenecji  

Północy”. W czasie kursu autobusem wodnym po malowniczych 
kanałach dowiedzieliśmy się, że Amsterdam może się poszczycić 
ponad stu kanałami 3-metrowej głębokości, nad którymi przerzu-
cono ponad sto mostów. Łączna długość kanałów to około 100 km. 
Natomiast nikt na pewno nie wie ile jest w stolicy rowerów. Katie 
Melua śpiewa o dziewięciu milionach rowerów w Pekinie. W Am-
sterdamie jest nowoczesny parking piętrowy na sześć tysięcy bicy-
kli. Pod gołym niebem rowery stoją na każdym skrawku chodnika, 
pod warunkiem, że jest do czego przypiąć kłódkę. Kapitan wod-
nego autobusu stwierdził żartobliwie, że dziś najdroższą częścią 
roweru jest właśnie kłódka lub inne zabezpieczenie. Mimo tego ok. 
tysiąc rowerów dziennie zmienia prawowitego właściciela.

Rowery są nieodłącznym elementem Holandii, słynniejszym chy-
ba nawet od wiekowych młynów, tulipanów, serów czy sabotów 
(drewnianych butów). Wydaje się, że to niewielkie państwo dosko-
nale poradziło sobie z  bezpieczeństwem niechronionych uczest-
ników ruchu. Niemal wszędzie wzdłuż dróg (nie tylko głównych) 
znajdują się ścieżki rowerowo-skuterowe, które, przecinając skrzy-
żowania, wyposażane są w  uruchamiane przyciskiem odrębne 
semafory świetlne. Przy poszanowaniu przepisów teoretycznie 
wyklucza to możliwość wtargnięcia jednośladem pod samochód. 
Natomiast w  miastach tam, gdzie na skrzyżowaniach nie ma sy-
gnalizacji świetlnej, rowerzyści i kierujący skuterami niemal zawsze 
mają pierwszeństwo. Jeśli jest inaczej – na pewno pokazują to znaki 
pionowe i poziome. O tym, że przepisy powinni szanować również 
piesi, przekonaliśmy się oczekując na autokar powrotny w centrum 
Amsterdamu. Roztargniona turystka wtargnęła na ścieżkę rowero-
wą prosto pod rozpędzony bicykl. Skończyło się przyjazdem karetki 
i potłuczeniem dopiero co nabytych suwenirów.

Podróże kształcą – mądre i wciąż aktualne przysłowie.

Region IPA Radom dziękuje wszystkim naszym sympatykom 
oraz Zasłużonym dla Sekcji Polskiej IPA, dzięki którym wyjazd 
mógł dojść do skutku. Jak zwykle nie zawiedliście nas!

Krzysztof Kapturski

Jest postęp! – czyli relacja z 34 Mistrzostw Świata Policji w piłce halowej WPIST 2016

rów i Turków. Odciętą głowę Hetmana, z pola walki, nabitą na pal, 
Turcy zawieźli sułtanowi.

W godzinach rannych następnego dnia dyrektor miejscowej szkoły 
– Pani Olga Colesnic – poprowadziła nas do pomnika znajdującego 
się 2 km za wsią. Wspaniale opowiadała historie związaną z bitwą 
i powstaniem pomnika. Pomnik z wyrytym napisem, którego frag-
ment głosi „ Ktokolwiek jesteś, naucz się, jak słodko i  pięknie jest 
umierać za ojczyznę” został wzniesiony przez kamieniarzy mohy-
lewskich w 1621 roku, odnowiony w 2001.

Z Berezowki pobliskim przejściem granicznym w Briczeni ponow-
nie wjechaliśmy na Ukrainę. Kolejne etapy prowadziły od Cho-
cimia przez Okopy św. Trójcy i  Melnicę Podolską do Zaleszczyk, 

wspaniałymi zakolami Dniestru i  dużymi, licznie zamieszkałymi 
wioskami zlokalizowanymi w  głębokich jarach, do których dro-
gami szutrowymi zjeżdża się 2–3 km. Wyprawę zakończyliśmy 
w Iwano-Frankowsku, skąd do Polski wróciliśmy pociągiem.

Z  dotychczasowych 17 wypraw rowerowych była to najtrudniejsza 
z uwagi na liczne podjazdy, złe drogi i wiatr w „twarz”. Jednak na lata 
pozostaną bardzo miłe wrażenia. Wszędzie, gdzie docieram, promuję 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA i nasz region.

Co w przyszłym roku? Mówię, że jeździć będę, bo to jak narkotyk, ale 
czy na wyprawy? Mówię, że ta ostatnia. Ale wilka już ciągnie do lasu.

Autor tekstu i zdjęć: Zygmunt Szczepanek
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W dniach 17 i 21 maja w Przemyślu uroczyście świętowano 
25 rocznicę powstania Straży Granicznej. Jednym z elemen-
tów obchodów był Wiosenny Rodzinny Piknik, w  którym 
21  maja udział wzięły rodziny Straży Granicznej, Przemy-
skiego Regionu IPA i Przemyskiej Policji. 

Organizatorzy zaprosili 30 dzieci ukraińskich pograniczników 
z  Lwowskiego Oddziału Państwowej Służby Granicznej oraz 
40 dzieci z  dwóch patronackich Szkół w  Łazach i  Duńkowi-
cach. Łącznie w pikniku udział wzięło około 600 osób. Organi-
zatorami pikniku byli: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału 

Wakacyjny odpoczynek 
w kraju dziadków
Region IPA Jasło, wspólnie z Konfraternią Galicyjską Orderu św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika, dzięki inicjatywie Domu Polo-
nijnego w Charkowie, zorganizował na terenie Jasła pobyt czter-
dzieściorga dzieci w wieku 10-15 lat polskiego pochodzenia z te-
renów wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi. 

Wybrano ich spośród 200 zgłaszających chęć przyjazdu do Polski. 
Dzięki otwartym sercom wielu wspaniałych ludzi, udało się zaplano-
wać i zorganizować pobyt dzieci od 3 do 13 lipca 2016 roku. Dzieci 
zwiedziły: Kraków, Częstochowę, Byczynę (opolskie), gdzie spotkały 
się z władzami miasta. Na Podkarpaciu zwiedziły: Rzeszów, Krosno 
(Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie), Odrzykoń (Zamek i Prządki), 
Bieździedzę (Stadnina Koni), Magurski Park Narodowy w Krempnej, 
Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy, Biecz (słynna 

Święto Straży Granicznej – wiosenny piknik rodzinny

szkoła katów), Sanok (Skansen Budownictwa Ludowego), Zalew So-
liński (rejs statkiem „BRYZA”). Dzieci stwierdziły, że były to wakacje ich 
życia, że na pewno powrócą do ojczyzny ich dziadków. Najstarsze 
z nich marzą o studiowaniu w Polsce.

Bogusław Łach
Zdjęcia: archiwum Region IPA Jasło

SG, NSZZFSG przy BiOSG, Związki Zawodowe Pracowników 
Cywilnych BiOSG oraz Regiony IPA: Bieszczadzki SG i Przemy-
ski.

Piknik był okazją do uroczystego przekazania do użytku boiska 
do siatkówki plażowej. Kompletne wyposażenie techniczne bo-
iska przekazały dla BiOSG Regiony IPA: Przemyski i  Bieszczadz-
ki, a  inicjatorem pomysłu był Pan Wiesław Kozieł – Wiceprezes 
KS Developres Rzeszów. 

Jan Faber
Zdjęcia: Łukasz Kociołek
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Dzień Dziecka 
w Przeworskim Regionie IPA 

1 czerwca to święto Dzieci. Z tej okazji Region IPA Przeworsk zor-
ganizował dla dzieci i wnuków swoich członków oraz dla dzieci 
pracowników cywilnych przeworskiej Policji plenerową zabawę 
w ,,DINOZEKOLANDII”. W zabawie udział wzięło 18 dzieci.

Przez prawie cztery godziny aktywnie spędziły czas, poznając na 
edukacyjnej ścieżce dzieje dinozaurów (wykonanych ręcznie), 
bawiąc się na dmuchanych zjeżdżalniach, trampolinach. Mogły 
odbyć powietrzną podróż na eurobungach. 

A. Oleszek
Zdjęcia: Cz. Mendycki

II Międzynarodowy Turniej  
Piłki Nożnej – IPA Region Krosno
17 czerwca 2016 r. na obiektach MOSiR Krosno rozegrany 
został II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar IPA 
Region Krosno. 

W zawodach udział wzięło 6 drużyn reprezentujących 5 krajów. 
Drużyny reprezentowały zaprzyjaźnione regiony krajowych sek-
cji: IPA Lwów (Ukraina), IPA Ancona i  IPA Genova (Włochy ), IPA 
Slobozia (Rumunia), IPA Swidnik (Słowacja) oraz Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. W rywalizacji zwy-

VII Turniej Siatkówki Plażowej  
Służb Mundurowych – Przemyśl 2016
W dniach 27-28 sierpnia na dwóch boiskach plaży miejskiej 
w  Przemyślu rozegrany został VII Turniej Siatkówki Plażo-
wej Służb Mundurowych – Przemyśl 2016. Udział w turnieju 
wzięły 23 drużyny. Gośćmi honorowymi byli: Prezes Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej Pan Jacek KASPRZYK, mistrz 
świata i mistrz olimpijski w siatkówce Pan Tomasz WÓJTO-
WICZ, dziennikarz, spiker i  komentator sportowy związa-
nego z TV Polsat Pan Marek MAGIERA oraz Wiceprezes KS 
DEVELOPRES Rzeszów Pan Wiesław KOZIEŁ.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Prezes Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej Pan Jacek KASPRZYK w obecności Starosty Prze-
myskiego Pana Jana PĄCZKA i Wiceprezydenta Miasta Przemyśla 
Pana Grzegorza HAYDERA. Podczas turnieju rozegrano w sumie 
46 spotkań systemem brazylijskim. Po zaciętej rywalizacji, osta-
tecznie na podium stanęli:
I Miejsce: Adrian Sdebel (KM PSP Wałbrzych) i Mariusz Jajus (KM 
PSP Rybnik),
II Miejsce: Błażej Masłowski i Mateusz Szwejkowski (11 Pułk Arty-
lerii w Węgorzewie),
III Miejsce: Damian Studziński Orest Kurant (Nadwiślański Od-
dział SG).

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali statuetki z prze-
myskim niedźwiadkiem, nagrody pieniężne ufundowane przez 
Developres Sp. z o.o. oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
MULTITRUCK Rzeszów Dealer KIA i  IVECO. Mistrzowie turnieju 
otrzymali dodatkowo voucher na „Weekend z  KIA”, a  wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe medale i dyplomy. Turniej zakończył Ko-
mendant BiOSG płk SG dr Piotr PATLA.

Organizatorami i  sponsorami turnieju byli: IPA Region Biesz-
czadzki, IPA Region Przemyśl, NSZZ FSG przy BiOSG, firma „IN-
GLOT”, Przemyski Ośrodek Sportu i  Rekreacji, Klub Sportowy 
„DEVELOPRES” Rzeszów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krasi-
czyn, Developres Sp. z o.o., „EUROTERM” Przemyśl Sp. z o.o., MUL-
TITRUCK Autoryzowany przedstawiciel samochodów KIA, Grupa 
Ratownictwa PCK oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej w Przemyślu.

Honorowym patronatem objęli turniej: Komendant Bieszczadz-
kiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG dr Piotr PATLA, Prezy-
dent Przemyśla – Pan Robert CHOMA, Starosta Powiatu Przemy-
skiego – Pan Jan PĄCZEK, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatko-
wej – Pan Jacek KASPRZYK. 

J. Faber

ciężyła drużyna Ukrainy, przed Słowacją i Polską. Gospodarze tur-
nieju – zawodnicy IPA Krosno zajęli 3 miejsce. Królem strzelców 
został Sergiej KOSAR – Ukraina (Lwów) – 8 bramek. Najlepszym 
bramkarzem Jan MULIK – Svidnik (Słowacja). Natomiast MVP tur-
nieju został Peter GULA – Svidnik (Słowacja).

Turniej był okazją do wymiany doświadczeń zawodowych na 
konferencji zorganizowanej przez Region i władze samorządowe 
Krosna na terenie unikatowego Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Bóbrce. 

R. Przybyła
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IPA w 4 biegu ulicznym  
„Przemyska Dycha” 

Prawie 800 biegaczy – 25 kobiet i  130 mężczyzn repre-
zentujących służby mundurowe, w  tym 15 „ipowców” – 
zarejestrowało się na listach startowych biegu ulicznego 
4 „Przemyska Dycha”. 

Zawodnicy wystartowali z ul. Kazimierza Wielkiego i po przebie-
gnięciu dokładnie 10 km zameldowali się na linii mety usytuowa-
nej na ul Franciszkańskiej na wysokości 
placu Niepodległości. Każdy z zawod-
ników, który ukończył bieg otrzymał 
pamiątkowy medal. W tej edycji biegu 
po raz pierwszy wprowadzono klasy-
fikację IPA, a  patronat objął Przemyski 
Region IPA, fundując puchary dla naj-
lepszych zawodniczek i  zawodników 
reprezentujących IPA, a  dla każdego 
„ipowca” czapkę z logotypem IPA. 

Najlepszymi w klasyfikacji IPA, w kategorii kobiet okazały się: 
1. Mercik Agnieszka 
2. Sikora- Kołodziej Irmina
3. Szpak Justyna 
w kategorii mężczyzn:
1. Sochacki Maciej 
2. Stańko Paweł
3. Skawiński Tomasz

Najlepszym „ipowcem” z czasem 38:44,3 (31 miejsce w kategorii 
OPEN) okazał się kol. Maciej Sochacki, poprawiając po raz kolejny 
na tym dystansie rekord życiowy.

J. Faber,  Zdjęcia: W. Skorża

Jestem odblaskowy z IPA

Wrześniowa ogólnopolska policyjna akcja profilaktyczna pn. „BEZ-
PIECZNA DROGA DO SZKOŁY” rozpoczęła całoroczny cykl działań 
prewencyjnych z zakresu BRD skierowanych do uczniów przemy-
skich i jarosławskich szkół. Tradycyjnie działania te wspiera zarów-
no osobowo jak i rzeczowo Przemyski Region IPA, który przekazał 
już prawie 4 000 sztuk odblasków w ramach tych działań.

Autor tekstu i zdjęć: Jan Faber

Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Mielcu 

W  dniu 30 sierpnia 2016 roku 33 funkcjonariuszy z  KPP 
Mielec, wzięło udział w  zawodach strzeleckich zorganizo-
wanych po raz pierwszy przez IPA Region Mielec wspólnie 
z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów KPP Mielec. 

Zawody zostały rozegrane na strzelnicy odkrytej LOK w Mielcu. 
Klasyfikację przeprowadzono w  kategorii indywidualnej i  ze-
społowej. Drużynowo zwyciężył zespół Wydziału Prewencji. Na-
tomiast indywidualnie najlepszymi okazali się: I miejsce: Marek 
Opiela, II miejsce: Bartosz Gracz, III miejsce: Łukasz Borowiec

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody w postaci drukarek lase-
rowych, które wręczył Pan Komendant Powiatowy Policji w Miel-
cu – kom. Jacek Juwa.

Wszystkim biorącym udział w zawodach serdecznie dziękujemy, 
a zwycięzcom gratulujemy.

Autor tekstu i zdjęć: K. Baracz
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XII Międzynarodowy Euroregionalny Turniej 
Piłki Halowej w Rzeszowie

W sobotę, 8 października 2016 roku, w hali sportowej Poli-
techniki Rzeszowskiej rozegrany został XII Międzynarodowy 
Euroregionalny Turniej Piłki Halowej organizowany przez 
IPW Region Rzeszów KMP. Turniej objęty został patronatem 
Komendanta Głównego Policji. O puchar Komendanta Miej-
skiego Policji w Rzeszowie rywalizowało 8 amatorskich dru-
żyn piłkarskich. Gośćmi organizatorów były m.in. drużyny 
IPA z Presov i Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji. 

Zwycięzcą tegorocznego turnieju została drużyna z  Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Królem 
strzelców został Krzysztof WERES-(KWP Rzeszów), a najlepszym 
bramkarzem Sebastaian ANTOSIEWICZ (UM Rzeszowa).

Puchary, medale i nagrody zawodnikom zwycięskich drużyn wrę-
czyli: Komendant Miejski Policji Pan młodszy inspektor Bogusław 
Kania i Przewodniczący IPA Region Rzeszów KMP kol. Wacław Żurad.

15 września 2016 roku minęło 5 lat od powstania Przeworskiego 
Regionu IPA. Przeworscy „ipowcy” świętowali nie tylko jubileusz 
powstania, lecz przede wszystkim 5-lecie szczytnej działalności 
statutowej i społecznej. W dniu 16 września 2016 w restauracji 
„Terapia” w Przeworsku spotkali się wspólnie z przyjaciółmi, aby 
uhonorować wyróżniających się członków oraz podziękować 
osobom wspierającym działania Regionu. Przy muzyce Zespołu 
„Metro” tańczono do białego rana. 

J. Faber
Zdjęcie: Cz. Mendycki

W dniach 21-23 października w Przemyślu odbyły się II Mi-
strzostwa Straży Granicznej w koszykówce. Honorowy pa-
tronat nad turniejem objęli: Prezes Polskiej Ligii Koszyków-
ki Marcin WIDOMSKI, Prezydent Miasta Przemyśla Robert 
CHOMA oraz Starosta Przemyski Jan PĄCZEK. 

Podczas mistrzostw przeprowadzono zbiórkę charytatyw-
ną dla Emilki Jasic – chorej na nowotwór córeczki funkcjo-
nariuszki z PSG w Korczowej.

Jubileusz 5-lecia IPA region Przeworsk

Jak co roku, spotkanie w  międzynarodowym gronie stworzyło 
okazję do dyskusji o bezpieczeństwie. Platformą wymiany poglą-
dów była Konferencja o Bezpieczeństwie w Ruchu Transgranicz-
nym. Uczestniczyli w niej policjanci ze Słowacji oraz rzeszowskiej 
komendy, przedstawiciele samorządowców oraz biznesu. 

Autor tekstu i zdjęć: Adam Szeląg

W  mistrzostwach wzięło udział 10 drużyn reprezentujących 
oddziały i  ośrodki szkolenia SG oraz Komendę Główną SG. Ty-
tuł Mistrza obronił Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, który 
w  pełnym emocji finale pokonał Podlaski OSG (83:66). Trzecie 
miejsce zdobył Morski Oddział SG, a czwarte Nadbużański OSG 
(79:50). Tytuł MVP został przyznany kpr. SG Tomaszowi Kołodzie-
jowi z Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Turniej organizowali: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, 
Bieszczadzki Region IPA oraz NSZZ FSG . 

J. Faber

II Mistrzostwa Straży Granicznej 
w Koszykówce – Przemyśl 2016
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Turniej brydżowy
Uprzejmie informuję koleżanki i kolegów, że w okresie marzec 
– maj 2017 roku jest możliwość zorganizowania w Sopocie tur-
nieju brydżowego trwającego maksymalnie trzy dni, w którym 
startować będzie od 10 do 20 drużyn (dwuosobowych). Proszę 

W dniach 13-19.06.2016 r. w malowniczej hiszpańskiej miej-
scowości Huelva, położonej nieopodal zachodniego krańca 
Europy, gdzie fale Oceanu Atlantyckiego omywają słonecz-
ne, piaszczyste plaże, rozegrane zostały Europejskie Igrzy-
ska Policjantów i Strażaków (European Police & Fire Game).

Wśród wielu konkurencji rozgrywanych w  ramach igrzysk zna-
lazł się również policyjny biathlon, w którym uczestniczył niżej 
podpisany. Do zawodów w tej konkurencji przystąpiły drużyny 
dwuosobowe i zawodnicy indywidualni z różnych krajów Euro-
py. Najsilniejsze reprezentacje miała Hiszpania, Rosja i Niemcy. 

Konkurencja polegała na przebiegnięciu trzech kilometrowych 
odcinków i oddaniu po każdym z nich 6 strzałów z broni palnej 
krótkiej (pistoletów centralnego zapłonu) do tarcz umieszczo-
nych w  odległości 15 m. Strzelanie odbywało się na strzelnicy 
lokalnej policji, a bieg na sąsiadującej z nią ulicy. Dużym utrud-
nieniem dla startujących zawodników był niemiłosierny upał – 
temperatura sięgała powyżej 30 st. C.

O miejscu zawodnika decydował czas ukończenia konkurencji, wy-
dłużany o dodatkowe sekundy kary przyznawane za każdy strzał od-
dany poza centralny prostokąt na tarczy. Decydujące było więc do-
branie właściwego tempa biegu (nie za szybko, aby tętno i oddech 
nie zakłóciły nadmiernie strzelania, ale i nie za wolno, wszak liczył się 
czas...), a także odpowiedniego tempa strzelania, aby pomimo emo-
cji i fizycznego zmęczenia nie trafić poza niewielki środek tarczy...

Dzięki dobremu wynikowi na tarczy strzeleckiej (tylko 30 s kary, 
niektórzy mieli nawet powyżej 600 s kary) zająłem drugie miej-
sce w klasyfikacji indywidualnej w kategorii Master. Na podium 
stanąłem obok zwycięzkiego zawodnika z  Rosji i  zawodnika 
z Niemiec. Natomiast w klasyfikacji drużynowej polska drużyna 
nie miała sobie równych i  zajęła pierwsze miejsce przed dwo-
ma ekipami z Hiszpanii. Obok mnie w drużynie startował kom. 
Grzegorz Tomczak – wykładowca z zakresu strzelania oraz taktyki 
i techniki interwencji WSPol w Szczytnie, który osiągnął również 
znakomity rezultat.

Po zawodach odwiedziliśmy Gibraltar, gdzie złożyliśmy hołd 
wybitnemu Polakowi – gen. broni Władysławowi Sikorskiemu, 
Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych i  Premierowi Rządu na 
uchodźstwie podczas II wojny światowej – pod pomnikiem upa-
miętniającym katastrofę samolotu, który rozbił się zaraz po star-
cie z lotniska w dniu 4 lipca 1943 roku.

Janusz Skosolas

Członek IPA SP Region Gdańsk startuje w Hiszpanii

Na trasie biegu

Zwycięzcy – w środku drużyna polska 

więc chętnych o  wstępne zgłaszanie się na adres: maciejma-
ton@wp.pl do 28 lutego 2017. Po tym okresie i po ilości zgło-
szeń będzie można dopiero rozpocząć organizację imprezy.

Maciej Matoń 
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Z wizytą  
w Pałacu Mostowskich
W dniach od 18 do 21 października br. przebywał prywatnie 
w Warszawie kol. kriminalhauptkomissar Matthias Bewers-
dorff – członek IPA z Kolonii. Podczas pobytu chciał zoba-
czyć i poznać pracę kolegów Warszawie. 

Wizytę w  Pałacu Mostowskich w  Warszawie zorganizował mu 
kol. Tadeusz Terazniewski – członek Zasłużony SP IPA mieszka-
jący koło Kolonii, za pośrednictwem Prezesa Pomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej kol. Macieja Matoń i Prezesa Stołecznej Grupy Wo-
jewódzkiej kol. Hanny Lamcho. Kol. Tadeusz również załatwił dla 
kol. Matthiasa tłumacza i  przewodnika po Warszawie kol. Mar-
cina Adamczyka. Po Pałacu Mostowskich i wydziale cyberprze-
stępczości oprowadził ich kol. Robert Kołodziejczyk. Matthias, 
który był bardzo zadowolony z wizyty u warszawskich policjan-
tów, przekazuje podziękowania kol. Robertowi za czas, który mu 
poświęcił podczas tej wizyty.

Maciej Matoń
Zdjęcia: Matthias Bewrsdorff Matthias Bewrsdorff z Marcinem Adamczykiem

W ten cichy i jedyny w roku Świąteczny wieczór życzę 
wszystkim Członkom IPA, ich Rodzinom oraz Naszym 
Sympatykom, aby pokój i spokój ogarnął serca Nasze,  

a nadchodzący Nowy 2017 Rok  
był lepszy od tych, które minęły. 

Maciej Matoń

 Prezes Pomorskiej  
Grupy Wojewódzkiej
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Zlot w Ryni
W sobotę, 25 czerwca 2016 r. wraz z przyjaciółmi z Phoenix 
Group, ruszyliśmy na II Międzynarodowy Zlot Motocyklowy 
Służb Mundurowych.

Spotkaliśmy się o godzinie 10, na stacji benzynowej, na ul. Ostro-
bramskiej. Po kilkunastu minutach, kolumną sześciu motocykli, 
przemykając przez spore korki, ruszyliśmy do WDW w Ryni, gdzie 
odbywał się Zlot.

W zeszłym roku pogoda nie dopisała. Padał rzęsisty deszcz, któ-
ry odbierał dużą część frajdy, ze wspólnego jeżdżenia na moto-
cyklach. Tym razem było inaczej. Diametralnie inaczej. Istny żar 
z nieba. Ale na przekór wszystkim przeciwnościom dojechaliśmy 
na miejsce. Niemalże w ostatniej chwili, bo chwilę później zaczę-
ła formować się kolumna do przejazdu ulicami Stolicy. Zaopa-
trzyliśmy się w zlotowe koszulki, znaczki i dołączyliśmy do reszty 
motocyklowej braci.

Wyjeżdżając z ośrodka, nie można było ujrzeć wszystkich uczest-
ników parady. Dopiero, gdy w dwóch kolumnach wyjechaliśmy 
na obwodnicę stwierdziłem, że towarzyszą nam setki motocykli-
stów, a „wąż” maszyn ma kilka kilometrów długości. Doprawdy 
niesamowity widok.

Harleye, Hondy, BMW, Yamahy – motocykle praktycznie wszyst-
kich liczących się marek i typów. Nie miało jednak znaczenia, czy 
przyjechałeś chopperem, turystykiem, czy ścigaczem. Liczy się 
miłość do motocykli.

Jadąc wzbudzaliśmy powszechną ciekawość. Największą oczy-
wiście u dzieci, które machały nam, pozdrawiały i uśmiechały się.

Przejazd zabezpieczali koledzy z  Wydziału Ruchu Drogowego 
KSP – także motocykliści.

Pierwszym naszym celem było Muzeum Polskiej Techniki Woj-
skowej, przy ul. Powsińskiej. Gospodarze specjalnie dla nas uru-
chomili jeden z zabytkowych czołgów.

Następnie odwiedziliśmy Centrum Weterana Działań Poza Gra-
nicami Państwa, przy ul. Powsińskiej. Andrzej Korus – uczestnik 
misji w Egipcie, ciekawie opowiadał o historii zaangażowania na-
szego kraju w misje pokojowe. W Centrum zgromadzono rów-
nież wiele ciekawych pamiątek, odznaczeń, mundurów, które 
udostępnione są zwiedzającym.

Ostatnim etapem była Starówka i wspólne zdjęcie.

Wrażenia niezapomniane. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na 
Zlot ruszymy większą gromadą motocyklistów ze stołecznej IPA.

Krzysztof Brysiak

Vive la France!
Na motocyklowe wyprawy wyruszałem często, ale zawsze 
tylko po Polsce. W  zeszłym roku postanowiłem wyruszyć 
za granicę, na dużą wyprawę. Wybór padł na Normandię, 
co miało też związek z drugą moją pasją - historią II wojny 
światowej. Miał to być również prezent na czterdzieste uro-
dziny. Z różnych powodów wyjazd nie doszedł do skutku. 
Postanowiłem jednak, że rok 2016 będzie rokiem spełnie-
nia tych planów. 

Zdecydowałem się pojechać w okresie 2 - 8 czerwca, przy czym 
na zwiedzanie Normandii przeznaczyłem 3 dni, a  na podróż 
w obie strony - z noclegiem w Hanowerze - 4 dni. W czasie po-
bytu na wybrzeżu Francji zamierzałem odwiedzić miejsca zwią-
zane z D-Day, jak i z walkami polskich pancerniaków. Zaplano-

wałem, że wstanę o szóstej rano, jednak z wrażenia nie mogłem 
spać, szybko się zebrałem i wyjechałem już po piątej. Zabrałem 
ze sobą namiot i  jedną centralną torbę, wyładowaną odzieżą 
i sprzętem fotograficznym. 

W mediach straszono burzami, jednak udało mi się ich uniknąć 
i  przysłowiową suchą stopą stanąłem w  Hanowerze. Pogoda 
zmieniała się, jak w  kalejdoskopie - słońce, ciężkie deszczowe 
chmury, słońce - i tak w koło Macieju.

Następnego dnia wystartowałem już o  4.45, bo do pokonania 
miałem niemalże 1.100 kilometrów. Tym razem niebiosa nie były 
tak przychylne. Mżawka i gęsta mgła towarzyszyły mi przez całe 
Niemcy. W Holandii dopadł mnie w końcu deszcz. W Norman-
dii temperatura spadła do 11 stopni. Na takie chłody nie byłem 
przygotowany, bo po prostu nie sprawdziłem, jaki dokładnie pa-
nuje tam klimat. Spodziewałem się temperatur podobnych do 

STOŁECZNA GW
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panujących w Polsce, dlatego też - prócz jednej bluzy - nie bra-
łem ciepłej odzieży. Szczękając zębami, na miejsce docelowe, tj. 
do Isigny Sur Mer, dojechałem dopiero po 19, na co wpływ miał 
fakt, że w  Belgii pomyliłem trasy i  przez to trochę nadrobiłem 
drogi.

Francja urzekła mnie od pierwszych przebytych kilometrów. 
W sumie dobrze, że wisiały deszczowe chmury, bo inaczej ciągle 
bym się zatrzymywał, żeby zrobić zdjęcie malowniczej łące, lub 
równie zachwycającym pagórkom.

4 czerwca postanowiłem przeznaczyć na odwiedziny miejsc, 
związanych z  walkami Maczkowców. Jako pierwsze odwiedzi-
łem mauzoleum w  Montormel. W  okolicach Falise zauważam 
polską flagę, górującą nad okolicą. Zbaczam więc z  trasy - cie-
kawość zwycięża. Okazuje się, że to cmentarz żołnierzy 1 Dywizji 
Pancernej w Urville Langannerie. Skromny, zadbany. Oddaję się 
chwili zadumy nad losami tych, co oddali życie za „naszą i waszą” 
i ruszam dalej.

Mauzoleum położone jest na wzgórzu zwanym Maczugą. 72 lata 
temu bronili go Polacy, przed hitlerowcami uciekającymi z kotła 
Falaise. Mieszkańcy okolicznych miast ufundowali pomnik. Jest 
popiersie generała Maczka, jest i  Sherman z  1 Polskiej Dywizji 
Pancernej. Widok ze wzgórza zachwyca, rzuca na kolana. Aż wie-
rzyć się nie chce, że te malownicze tereny były świadkami tak 
zażartych walk. Ślady tych walk widoczne są jednak niemalże na 
każdym kroku - w postaci tablic pamiątkowych, pomników...

W  drodze powrotnej zatrzymuję się za Chambois, w  miejscu 
poświęconym żołnierzom kanadyjskim. Gdy siadam na moto-
cykl silnik nie daje się uruchomić. Metoda na pych pomaga tyl-
ko na chwilę. Zatrzymuję motocyklistę na Kawasaki, ale nie jest 
w stanie mi pomóc. Idę do najbliższego gospodarstwa, ale jego 
mieszkańcy również nie dają rady nic wskórać. Ustalają jedynie 
adres mechanika w Argentan. Do miasta, położonego w odle-
głości ponad 10 km, motocykl dopchać muszę sam. Po prze-
byciu kilkuset metrów dochodzę do wniosku, że po prostu nie 
dam rady. Tym bardziej, że droga wiedzie pod górę. Francuscy 
kierowcy zatrzymują się, dopytują się, co się stało, starają się po-
móc. W końcu kierowca starego Golfa, widząc, że nie ma inne-
go wyjścia, dzwoni po Żandarmów. Po ich przybyciu wsiada do 
swojego wehikułu i... i nic. Okazuje się, że padł mu akumulator. 
Dzień pechowy nie tylko dla mnie. Żandarmi ustalają adres me-
chanika motocyklowego, który pomimo soboty i  późnej pory, 
nadal pracuje. Załatwiają lawetę do przewozu dwuśladów i jadą 
ze mną do mechanika. Na miejscu czekają, aż motocykl będzie 
naprawiony (na szczęście awaria okazała się nie być poważna - 
padł regulator napięcia. Pierwsza usterka na 9 lat eksploatacji.), 
pomagają w tłumaczeniu. Moja wdzięczność dla ich bezintere-
sownego poświęcenia nie zna granic. Vive la France!

W przeddzień rocznicy operacji Overlord, pomimo zniechęcają-

cej pogody udaję się Nevadą do Carentan, na Paradę Wolności. 
Drżenie bruku, od jadących pancernych wozów, szczera radość 
i zachwyt tłumów - warto było jechać, dla tej jednej uroczystości. 
Chwilami zdawało się, że ludzie radują się, jakby widzieli praw-
dziwych wyzwolicieli, a  nie rekonstruktorów. Odwiedziłem też 
cmentarz żołnierzy niemieckich w La Cambe, a potem ruszyłem 
do La Pointe du Hoc. Ostatnie z miejsc, to byłe stanowisko nie-
mieckiej artylerii, położone nad niemal pionowym urwiskiem. 
Zdobyte zostało przez Rangers‘ów. Ogrom betonu z  którego 
zbudowano stanowiska artylerii robi duże wrażenie. Bunkry 
można zwiedzać, więc patrzyłem na Kanał La Manche, tak jak 
72 lata temu patrzyli Niemcy. Nad ranem 6 czerwca 1944 r. ujrzeli 
tysiące statków, barek, jednostek pomocniczych, wypełnionych 
żołnierzami i  sprzętem wojskowym. Tego dnia z  falami Kanału 
zmagał się jedynie samotny jacht.

D-Day. Pogoda, jak zwykle nie zachęca do wyjścia z  namiotu. 
Jadę do Colleville, gdzie znajduje się główny cmentarz amery-
kańskich żołnierzy. Ogromne pole, wypełnione tysiącami bia-
łych krzyży, stojących w równych rzędach. Na nich wiele polsko 
brzmiących nazwisk. Odwiedzam też muzeum poświęcone 
D-Day i  plażę Omaha, nad którą wśród flag alianckich, powie-
wa i nasza. W drodze powrotnej mija mnie para na Nevadzie. Po 
rejestracji widać, że przyjechali z Włoch. Też mają kawał drogi 
do domu... Powrót do Polski, to ciągłe zmaganie się z ulewnymi 
deszczami, dopiero po przekroczeniu naszej granicy słońce za-
gościło na dobre.

W trakcie wyprawy pokonałem łącznie 4260 kilometrów, z czego 
tylko 455 po drogach Normandii. Nevada, w roli motocykla tury-
stycznego spisała się dobrze. Dodatkowe obciążenie nie robiło 
na niej zbytniego wrażenia, komfort podróży i osiągi są również 
dobre - oczywiście dla kogoś, kto - jak ja - preferuje kontempla-
cyjny styl jazdy. 

Spełniłem największe marzenie podróżnicze. Pora na następne.

Krzysztof Brysiak
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W  dniach 3-5 września 2016 r. człon-
kowie i sympatycy IPA Region Staszów 
po raz kolejny odkrywali piękno Sło-
wackiego Raju – jednej z najpiękniej-
szych krain Słowacji i regionu Spisza.

Pierwszego dnia odwiedziliśmy najczęściej 
zwiedzany wąwóz Słowackiego Raju-Su-
chą Belę (Suchá Belá). Po pokonaniu po-
czątkowych progów i kaskad po drewnia-
nych drabinkach czekały na nas wspaniałe 
kaskady wodospadów Misové vodopády. 
Następnie pokonaliśmy pionowe wejście 
za pomocą największego zestawu meta-
lowych drabinek i mostków by łagodnym 
zejściem powrócić do miejsca noclegu. 

W  drugi dzień pokonaliśmy ok 12 km 
trasę Przełomu Hornadu (Prielom Hor-
nádu). Trasa urokliwa a  zarazem obfitu-
jąca w pomosty, drabinki, łańcuchy oraz 
dodające dramatyzmu mostki i chodni-
ki zawieszone na wysokości 150 m nad 

taflą wody. W  drodze powrotnej udaliśmy się na Klasztorisko 
(Kláštorisko) skąd rowerami i nie tylko – co niektórym ostała się 
hulajnoga :) powróciliśmy do Podlesoka. 

Tradycją stało się, dzień powrotny przeznaczamy na zwiedzenie 
zamku. Tym razem nasze zainteresowanie skupił zamek w Starej 
Lubowli (Stára L’ubovna). Historia, jak wiadomo ma to do siebie, 
że czasem bywa wyjątkowo poplątana. Idąc za tą myślą śmiało 
można napisać , że zamek zbudowany przez węgierskiego króla, 
po 360 latach panowania na nim polskich starostów, dziś leży na 
terenie Słowacji. Tak właśnie w  skrócie przedstawia się historia 
zamku w Starej Lubowni. Warto tu zajrzeć, nie tylko ze względu 
na jego bliskie związki z  Polską, ale dla urody samego zamku. 
Zamek choć dziś jest w częściowej ruinie, to i tak robi olbrzymie 
wrażenie, a widok z zamkowej wieży na Trzy Korony na pewno 
zapamiętamy jeszcze przez długi czas... 

Zadowoleni ale z małym niedosytem powróciliśmy do domów. Już 
planujemy kolejny wypad bo przecież Wielki Sokół (Vél’ky Sokol) , 
Dolina Sokola (Sokolia dolina) oraz inne trasy wciąż na nas czekają ...

Agata Kwiecień-Godzwon
Zdjęcia: Andrzej Lalek

W dniach 9-11 września 2016 roku, członkowie Świętokrzy-
skiej Grupy Wojewódzkiej IPA uczestniczyli w wyprawie do 
Małopolski, gdzie pływali po najgłębiej położonym morzu, 
zdobywali wzniesienia, góry i  zamki, a  przede wszystkim 
schody… oraz pływali urokliwym przełomem Dunajca. 

W  pierwszym dniu „gwoździem programu” było zwiedzenie 
Kopalni Soli w Bochni, w której poznaliśmy dawne sposoby wy-
dobywcze soli, a także przeprawialiśmy się łodziami po najniżej 
położonym morzu. Zwiedzanie okraszane było opowieściami 
naszych przewodników oraz efektownymi projekcjami multime-
dialnymi. Po wyczerpującej podziemnej eskapadzie, zawitaliśmy 
do Rabki Zdrój, gdzie założyliśmy obóz nr 1. 

Po wieczornym „naładowaniu baterii”, kolejny dzień to trud 
i znój… Na początek w górę – czyli do Zamku w Nidzicy – było 
pięknie… Potem w dół… do wnętrza elektrowni – było ciekawie 
i  znów w  górę, aby dotrzeć do przełomu Dunajca i  rozpocząć 
spływ tratwami – i to już była bajka... 

Niedziela, to pobyt w  najlepiej wyposażonym kompleksie ter-
malnym na Podhalu – Termach Chochołowskich – by dać odpo-

…By czuć na twarzy roszące krople wodospadów…

cząć zarówno ciału jak i duszy. Z wyprawy pozostały słoneczne 
wspomnienia oraz nowe przyjaźnie. Dziękujemy gospodarzowi 
– kol. Mateuszowi Kapołka – Przewodniczącemu Regionu IPA 
Nowy Targ oraz Tomkowi i Darkowi za wspólnie spędzony czas 
i pomoc w naszej wyprawie.

R.L.
Zdjęcia: W.P./P.S.

Pożegnanie lata 2016 – Rabka Zdrój

ŚWIĘTOKRZYSKA GW

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA42



ŚWIĘTOKRZYSKA GW

 

Cmentarz Łyczakowski  
we Lwowie – ogród snu i pamięci

W dniach 14- 15 października 2016 r. do Lwowa, po raz ko-
lejny, udała się delegacja z  Regionu Kielce. Zbliżające się 
daty 1 i  11 listopada, tak ważne dla każdego z  nas, były 
inspiracją do naszego wyjazdu. Czekali na nas przyjaciele, 
policjanci z Ukrainy, którzy należą do Zarządu IPA Obwodu 
Lwowskiego. W czasie spotkania omówiono dalszą współ-
pracę naszego Regionu z IPA Obwód Lwów oraz wymienili-
śmy się posiadanymi doświadczeniami.

Głównym celem naszego wyjazdu było odwiedzenie mogił na Cmen-
tarzu Łyczakowskim i wchodzących w jego skład grobów na Cmen-
tarzu Orląt Lwowskich – oddanie czci i wspomnienie wielkich…

Nekropolia ta jest miejscem pochówku wielu wybitnych, za-
służonych dla Polski i  Ukrainy ludzi kultury, nauki i  polityki. Na 
cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wyso-
kiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne posta-
ci i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, edykuły, kolumny 
i obeliski , w różnych stylach. Każdy z nas odwiedził to miejsce…, 
i za każdym razem odrywa się je na nowo. 

Swoją wizytę udokumentowaliśmy stosownymi wpisami do Księ-
gi Honorowej Cmentarza, która wyłożona jest w Kaplicy Cmentar-
nej. Złożyliśmy również osobiste datki na renowację nagrobków . 

„Wszystko ma swój czas: jest czas spokoju, cierpienia, bezgranicznej 
rozpaczy oraz czas wdzięcznej pamięci”

Jan Paweł II 

W.P.

Przypomnieli o Kadrówce
W dniu 12 sierpnia 2016 r. odbył się w Kielcach trzeci bieg 
dla uczczenia wkroczenia do miasta I Kompanii Kadrowej. 
Przy eskorcie policjantów z  WRD KMP Kielce oraz woj-
skowego samochodu Honker ulicami Kielc biegło około 
120  uczestników z  flagami, którzy śpiewem pieśni patrio-
tycznych oddali hołd uczestnikom zdarzenia sprzed 102 lat. 
Każdy z uczestników otrzymał upominek, gdyż każdy w tym 
biegu był zwycięzcą.

Współorganizatorem imprezy był Region Kielce ŚGW IPA, który ufun-
dował statuetki i puchar – między innymi dla Zastępcy Komendan-

Region Staszów szlakiem 
mazurskich zamków podąża
W okresie 14 do 20 czerwca 2016 r członkowie i sympaty-
cy IPA Region Staszów podbijali Mazurskie Zamki oraz, ku 
ogólnemu niezadowoleniu, popadające w  ruinę ich pozo-
stałości. 

W ciągu 4 dni zwiedziliśmy zamki w miejscowości Gniew, Golub 
Dobrzyń, Kwidzyń, Malbork, Nidzica, Radzyń Chełmski, Sztum, 
Szymbark. Każdy z nich na swój sposób nas zauroczył.

ta Wojewódzkiego 
Policji w  Kielcach 
insp. Artura Bielec-
kiego. Pokonał on 
dystans 5 km w naj-
krótszym czasie 
spośród przedsta-
wicieli służb mun-
durowych. Ponadto 
statuetki otrzymali P. Lucjan Pietrzczyk, który po kontuzji po raz trze-
ci uczestniczył w imprezie oraz P. Piotr Kwaśniewski, który na bieg 
zabrał całą rodzinę, w tym kilkumiesięczne dziecko.

W. Pióro
Zdjęcia: W. Pióro, S. Janaszek

Wieczorami wracaliśmy do wynajętych domków przy samym 
brzegu uroczego jeziora Partęczyny Wielkie, gdzie przy grillu wy-
mienialiśmy się wrażeniami dnia bieżącego. Udało nam się także 
stąpać historycznymi Polami Grunwaldzkimi. Znaleźliśmy także 
czas na mały odpoczynek nad jeziorem gdzie dzięki sprzyjającej 
pogodzie oddawaliśmy się ogólnemu leniuchowaniu. 

Po spędzeniu rewelacyjnego tygodnia na mazurskiej ziemi 
wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że wrócimy tu w  następnym 
roku, gdyż przed nami jeszcze nie jeden zamek do zwiedzenia.

Agata Kwiecień-Godzwon
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W  drugiej połowie sierpnia odbyła się wyprawa rowerowa 
dwóch członków IPA Region Świętokrzyski Waldemara Cisow-
skiego i Krzysztofa Wątorka szlakiem Camino de Santiago. 

Po zwiedzeniu kilkudziesięciu krajów na motocyklach uznaliśmy, 
że trzeba to utrudnić – też dwa kółka ale napęd własny:). Wy-
braliśmy wersję trasy Camino del Norte czyli wzdłuż północnej, 
nadmorskiej części Hiszpanii. Po przekroczeniu granicy fran-
cusko-hiszpańskiej udaliśmy się do San Sebastian, a  następnie 
w rejonie Bilbao, gdzie znaleźliśmy camping, na którym można 
było uzyskać nocleg po długiej podróży z Polski oraz pozostawić 
samochód na czas wyprawy. 

Trasa rowerowa łącznie liczyła ok. 700 km, którą przebyliśmy 
w ciągu 6 dni. Dzienne odcinki liczyły od 90 km (ten etap zawie-
rał 60 kilometrowy ciągły podjazd pod górę) do ok. 140 km, gdy 
było w miarę równo.

Jechaliśmy na rowerach treekingowych, na które załadowaliśmy 
w sakwach całe niezbędne wyposażenie, odzież, namioty, kari-
maty, śpiwory itp. Na rowerze W. Cisowskiego została zwieszona 
flaga Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

Wątorek miewał na głowie czapkę IPA (do chwili, gdy nas zatrzy-
mał motocyklowy patrol policji hiszpańskiej, której funkcjonariu-
sze poinformowali nas, że w tym kraju kask rowerowy jest obo-
wiązkowym nakryciem głowy dla wszystkich rowerzystów poru-
szających się drogami publicznymi). Camino del Norte prowadziła 
pięknymi zakątkami północnej Hiszpanii.

Nasza wyprawa przebiegała istniejącą od IX wieku trasą pielgrzym-
kową z Europy do katedry w Santiago de Compostela, gdzie znaj-
duje się grób jednego z apostołów – Jakuba. Szlak oznaczony jest 
muszlą św. Jakuba i żółtymi strzałkami, które można zauważyć na 
nawierzchni drogi, znakach drogowych, budynkach, itp.

Pielgrzymowanie ułatwia wyrobienie specjalnych „paszportów”, 
które upoważniają np. do noclegu w licznych schroniskach (Alber-
gue) – koszt ok. 5-8 euro, gdzie można również rozstawić własne 
namioty. Pielgrzymi (peregrino) przyczepiają również na pleca-
kach, rowerach muszle św. Jakuba, które często pomagają nawet 
przy nieznajomości obcych języków w odnalezieniu drogi, gdyż 
Hiszpanie, widząc je, wskazują właściwą drogę. Pielgrzymować 
można na jeden z 3 sposobów – pieszo, rowerowo lub konno. 

Jak to w górach – kilkadziesiąt kilometrów podjazdu, a póź-
niej kilkukilometrowy zjazd, gdzie prędkości rowerowe prze-
kraczały 60 km/h – ale trzeba było uważać, gdyż pojawiały się 

ŚWIĘTOKRZYSKA GW

nieznane u  nas ograniczenia prędkości skierowane właśnie 
do rowerzystów.

Spotykaliśmy również hiszpańskich policjantów, którzy widząc 
naszą flagę IPA pytali nas czy też jesteśmy policjantami, z jakiego 
kraju przyjechaliśmy, itp. 

Wyprawa zakończona w Satiago de Compostella szóstego dnia 
po przejechaniu blisko 700 km. Pomimo, że był to koniec sierp-
nia to w Hiszpanii występowały temperatury ok 40 st. C, co po-
wodowało, że od nagrzanego asfaltu bił żar, znacznie utrudnia-
jąc nasze zadanie. Polecamy tego typu podróże rowerowe, które 
umożliwiają zwiedzenie małych miasteczek i miejscowości z ich 
unikalną, lokalną atmosferą, co jest znacznie utrudnione w przy-
padku zorganizowanych wyjazdów opierających się na zwiedza-
niu „zadeptanych” standardowych turystycznych atrakcji. Powrót 
z Santiago na camping, gdzie zostawiliśmy samochód odbył się 
autobusem. Dla wybierających ten sposób transportu w Hiszpa-

nii informacja – autobus może przewozić maksymalnie tylko 4 
rowery, które na czas transportu muszą być kompletnie rozłożo-
ne (osobno rama i zdemontowane oba koła) oraz zapakowane 
w karton lub specjalną torbę – której oczywiście nie sposób ku-
pić na dworcach autobusowych. 

Podsumowując, wyprawa bardzo udana, dużo atrakcji, znaczny 
wysiłek fizyczny, do którego trzeba się wcześniej przygotować, 
na trasy utwardzone polecamy rowery trekkingowe, natomiast 
w przypadku wyboru tras szutrowych – grube opony z powodu 
zdarzających się ostrych kamieni. Zabranie namiotów znacznie 
ułatwia kwestie noclegowe oraz obniża zdecydowanie koszty 
wyprawy. 

Autor tekstu i zdjęć: W. Cisowski i K. Wątorek

Szlakiem Camino de Santiago

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA44



Szlakiem Camino de Santiago
WARMIŃSKO-MAZURSKA GW

11 listopada 2016 r. z okazji 98 rocznicy uzyskania przez Pol-
skę niepodległości i  659 rocznicy uzyskania przez Kętrzyn 
praw miejskich na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kę-
trzynie, pomimo mrozu, przybyło bardzo wielu patriotów. 

Tegoroczne społeczne obchody zorganizowało Stowarzysze-
nie Miłośników Motoryzacji MotoMasuria przy współudziale 
Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Grupy SIM PCK 
z Kętrzyna, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, 
Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Inspektoratu w  Kętrzynie, Lazarusa w  Kętrzynie, 
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Kętrzynie, Zespo-
łu Szkół w  Drogoszach, Gimnazjum im. JP II w  Kętrzynie, Fun-
dacji Niezłomni, Polskiego Związku Motorowego Powiatowego 
Domu Kultury „Czerwony Tulipan” i Gminy Wiejskiej Kętrzyn. 

Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Centrum Ubezpieczeń 
Wiesława Szychowska z Kętrzyna, Studio Reklamy Parabola z Kę-
trzyna, Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie oraz City Club w Kę-
trzynie, a Radio Barcja objęło je patronatem medialnym. 

Z  patriotyczno-społecznej potrzeby uczczenia Dnia Niepodle-
głości organizatorzy przygotowali radosne, przepiękne święto 
i  pomimo corocznych obchodów przygotowywanych przez 
władze samorządowe społecznicy postanowili kolejny raz wyjść 
bezpośrednio do mieszkańców miasta i jego gości.

Od rana mieszkańcy mogli podziwiać motocykle (sportowe, hi-
storyczne, zabytkowe, użytkowe), samochody zabytkowe oraz 
pojazdy pancerne. Młodzież z PCK uczyła jak udzielać pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz pokazała jak pomagać osobie 

II edycja akcji krwiodawczej 

W dniu 19 sierpnia 2016 roku odbyła się II edycja akcji krwio-
dawczej zorganizowana przez policjantów z  Gołdapi, zrze-
szonych w  Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA 
Region I Gołdap. Cennym darem podzielili się nie tylko mun-
durowi, ale także mieszkańcy Gołdapi i liczni sympatycy IPA. 

Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż na apel odpowiedziało 41 
osób, które oddały swoją krew. W  trakcie zbiórki rozlosowano 
bezpłatne bilety na basen, jak również uczestnicy mogli skorzy-
stać z bezpłatnego badania wzroku. Za sprawne przeprowadze-
nie zbiórki podziękowania należą się pracownikom Wojskowe-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Stacji Terenowej 
w  Ełku. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wspomogli 

poszkodowanej w  wypadku komunikacyjnym. Uczniowie z  Ze-
społu Szkół w Drogoszach i Gimnazjum im. JP II w Kętrzynie wraz 
z widzami śpiewali pieśni patriotyczne. Młodzież z klasy mundu-
rowej z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Kętrzynie za-
prezentowała musztrę paradną. Wolontariusze Fundacji Niezłom-
ni kwestowali na ekshumację i identyfikację żołnierzy wyklętych, 
a nasi mundurowi przyjaciele prezentowali swój sprzęt i wyposa-
żenie wykorzystywane w  codziennej służbie. Każdy mógł zmie-
rzyć sobie ciśnienie tętnicze i poziom cukru we krwi. Natomiast 
koleżanki z  kętrzyńskiego ZUS-u  zachęcały do wykorzystywania 
baz elektronicznych i pomagały przy ich obsłudze. Jednak główny 
nacisk położono na promowanie bezpieczeństwa na drodze i każ-
dy mógł poprowadzić slalomem rower z założonymi narkogogla-
mi lub alkogoglami, aby przekonać się jak zachowuje się człowiek 
po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków. Najmłodsi uczest-
nicy otrzymywali z rąk Prezesa WMGW IPA Adama Ostrowskiego 
odblaski ufundowane przez Pana Roberta Wojciechowskiego.

Dorian Burdyło
Zdjęcia: Grzegorz Wdzięczny

Święto Niepodległości w Kętrzynie
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Adam Ostrowski
Zdjęcia: Ireneusz Kogut

akcję. Zachęcamy jednocześnie do udziału w kolejnych akcjach 
krwiodawczych.
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Śladami MRU i Riese
Grupa zapalonych „bunkrowców” z Regionu IPA Bartoszyc-
ko-Lidzbarskiego – Dorian Burdyło, Zbigniew Szleszyński, 
Jarosław Sztabiński i  z  Regionu IPA Kętrzyn Bolesław Tyl, 
Zbigniew Kleban oraz zasłużony dla WMGW IPA Mirosław 
Sędrowski w  dniu 23 października br. – wyruszyła zdoby-
wać fortyfikacje leżące na Ziemi Lubuskiej i Dolnośląskiej. 

Pierwszego dnia dotarliśmy do Wysokiej k. Międzyrzecza skąd 
„rzut beretem” dzielił nas od możliwości zwiedzenia Muzeum For-
tyfikacji i Nietoperzy w Pniewie i środkowo-północnej części Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, do którego udaliśmy się z sa-
mego rana dnia następnego. Wszyscy byliśmy zaskoczeni rozma-
chem władz III Rzeszy, które nie szczędziły olbrzymich środków fi-
nansowych na budowę MRU, mającego utrudnić atak Polaków na 
Rzeszę. Cały dzień zwiedzania podziemnych i naziemnych obiek-
tów dał w kość wszystkim uczestnikom na tyle, że kolejnego dnia 
poranny pobyt w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu 

nie należał do łatwych. Po krótkiej przerwie przejechaliśmy do 
Świebodzina pod pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
po czym udaliśmy się na świebodziński przepiękny rynek. W dro-
dze powrotnej zawitaliśmy w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej w  Gościkowie–Paradyżu, 
gdzie w rolę przewodnika wcielił się kleryk IV roku, oprowadzając 
nas po średniowiecznym kościele i rajskim ogrodzie.

W  środę plan również był napięty, bo przed południem umó-
wione mieliśmy spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Zie-
lonej Górze z  Prezesem Lubuskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Ja-
rosławem Żaguniem, podczas którego mogliśmy zapoznać się 
osobiście i porozmawiać o IPA. Następnie udaliśmy się do prze-
pięknego Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Czas gonił 
nieubłaganie, stąd nasza przewodniczka musiała troszkę pomi-
nąć, ale wszyscy obiecali, że wrócą, żeby dokończyć zwiedzanie. 
W drodze do Kłodzka obowiązkowym punktem było zwiedzenie 
Muzeum Obozów Jenieckich w  Żaganiu, po którym oprowa-
dził nas dyrektor, jak się okazało, pasjonat historii. Dwie godziny 

wszyscy staliśmy jak zaczarowani i słuchaliśmy opowieści o wiel-
kiej ucieczce jeńców wojennych – lotników alianckich. W drodze 
do Placówki Straży Granicznej w Kłodzku otrzymaliśmy od Ani 
i Tomka Turów zaproszenie na kolację do Międzylesia. Przemiła 
atmosfera i  gościnność naszych gospodarzy zasługują na naj-
wyższą ocenę i  serdeczne podziękowania. Do Kłodzka dotarli-
śmy tuż przed północą, a noc była bardzo krótka, bo rano wyjazd 
na zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka i Muzeum we Wło-
darzu i Molke. Kilka godzin w Górach Sowich zrobiło olbrzymie 
wrażenie, wiele spraw niewyjaśnionych i  owianych tajemnicą 
wojenną III Rzeszy rozpaliło naszą ciekawość i  wyobraźnię. Po 
powrocie do Kłodzka czekał na nas Przewodniczący Regionu IPA 
Kłodzko Straży Granicznej Dariusz Matusiak, który pokazał nam 
piękną placówkę. Pogratulowaliśmy Dariuszowi proporca i zbio-
rów w izbie tradycji, w której ożyły wspomnienia z czasów służby, 
ale też mogliśmy porozmawiać o misji, jaką niosą takie miejsca. 

W piątek na poranną kawę „zameldowaliśmy się” u Komendanta 
PSG w Kłodzku mjr SG Piotra Piekarskiego.

Spakowani w drogę powrotną do domów, ruszyliśmy na Twier-
dzę Kłodzko, gdzie mogliśmy podziwiać to piękne dzieło obron-
ne austriackich i  pruskich budowniczych. Zwiedziliśmy cały 
obiekt udostępniony dla ruchu turystycznego łącznie z  kory-
tarzami minerskimi. Następnie udaliśmy się do Srebrnej Góry 
do kolejnej twierdzy, z  której przepiękny widok zapierał dech 
w  piersiach. Niestety okoliczności spowodowały, że ten obiekt 
musieliśmy zwiedzić samodzielnie, ale i tak zaglądaliśmy do każ-
dej dziury. Inaczej nikt nie nazywałby nas „bunkrowcami”.

Serdeczne podziękowania składamy Jarkowi Żaguniowi, Dariu-
szowi Matusiakowi, Piotrowi Piekarskiemu i jeszcze raz Ani, Tom-
kowi i Łukaszowi Turom z Międzylesia.

Za wsparcie naszego wyjazdu dziękujemy również Zarządowi 
Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej, Zarządowi Regionu 
IPA Bartoszycko-Lidzbarskiego, Zarządowi Regionu IPA Kętrzyn.

Dorian Burdyło 
Zdjęcia: Jarosław Sztabiński, Mirosław Sędrowski, Bolesław Tyl 
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26 Międzynarodowy 
Półmaraton PHILIPS 
z udziałem policjantów
Ponad 3700 biegaczy, w tym 137 policjantów polskich i 6 po-
licjantów łotewskich, zarejestrowało się na listach startowych 
26. Międzynarodowego Półmaratonu PHILIPS, który tradycyj-
nie w pierwszą niedzielę września rozegrany został na ulicach 
Piły. Zawodnicy wystartowali z Al. Piastów i po przebiegnięciu 
dokładnie 21 km 97,5 m zameldowali się na linii mety przy 
Placu Zwycięstwa. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg 
otrzymali pamiątkowy medal z  wizerunkiem Jana Huruka, 
czołowego polskiego maratończyka.

Inicjatywa współzawodnictwa policjantów i  policjantek 
w  Otwartym Międzynarodowym Pucharze Policji w  Półmara-
tonie zyskała aprobatę Komendanta Głównego Policji, który 
zatwierdził umieszczenie imprezy w  Harmonogramie wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 objętych patronatem hono-
rowym Komendanta Głównego Policji i  ufundował puchary dla 
najlepszej drużyny zagranicznej, najlepszej drużyny polskiej 
oraz dla trzech najlepszych funkcjonariuszy w  kategorii kobiet 
i mężczyzn. Puchary w klasyfikacji drużynowej ufundował rów-
nież Komendant Szkoły Policji w Pile i Prezydent Sekcji Polskiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Stowarzyszenie IPA 
ufundowało również nagrody rzeczowe dla najlepszych poli-

Wielkopolska  
na mistrzostwach świata
W dniach 10-14 października 2016 r. w Holandii odbyły się 
XXXIV  Mistrzostwa Świata Policji w  Halowej Piłce Nożnej. 
Polskę reprezentowało trzynaście drużyn (w tym jedna żeń-
ska). Jedną z reprezentacji mundurowych był zespół z gar-
nizonu wielkopolskiego.

XXXIV MŚ policjantów z całego świata odbyły się w holenderskim 
Eibergen i uczestniczyło w nich 200 zespołów z 42 państw. Polskę 
reprezentowało 13 drużyn, jedną z nich byli policjanci pełniący służ-
bę w garnizonie wielkopolskim, którzy w czasie wolnym często spo-
tykają się na boisku. W skład zespołu z Wielkopolski weszli funkcjona-
riusze z komend powiatowych w Jarocinie, Gostyniu, Pleszewie oraz 
z Ostrowa Wielkopolskiego jednocześnie będących członkami IPA.

Policjanci startowali w kategorii 35+ wraz z 68 innymi drużyna-
mi. Zespoły zostały podzielone na 8 grup składających się z 9 i 8 
pięcioosobowych drużyn. Mundurowi z Wielkopolski o wyjście 
z grupy rywalizowali z reprezentacjami Ukrainy, Francji, Algierii, 
Węgier, Grecji, Serbii i Rumunii.
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cjantów. Pomoc w przygotowaniu pobytu policyjnych biegaczy 
otrzymaliśmy także z Urzędu Miasta w Pile.

Najlepszymi wśród policjantów okazali się:
W kategorii mężczyzn:
1. Szymon KULKA – Reprezentacja Komendanta Głównego Policji (zwy-
cięzca klasyfikacji generalnej biegu),
2. Antatolijs MACUKS – Policja Łotwa,
3. Łukasz OŚLIZŁO – Reprezentacja Komendanta Głównego Policji.
W kategorii kobiet:
1. Anna FICNER – Reprezentacja Komendanta Głównego Policji,
2. Irina STULA- PANKOKA – Policja Łotwa,
3. Edyta MARCINIAK – KMP w Kaliszu.
W klasyfikacji drużynowej:
Najlepszą drużyną zagraniczną okazała się reprezentacja Policji Łotew-
skiej, a wśród drużyn polskich:
1. Reprezentacja Komendanta Głównego Policji,
2. KMP w Poznaniu,
3. IPA Bydgoszcz.
Puchar Zarządu Regionu IPA przy Szkole Policji w Pile i nagrodę specjalną 
dla najlepszego biegacza Szkoły Policji w  Pile otrzymał Mateusz Pałys, 
młodszy wykładowca w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych.

Puchary i nagrody zwycięzcom wręczali: Zastępca Komendanta Szko-
ły Policji w Pile insp. Mariusz Wiatr oraz Witold Drzażdżyński – I Wice-
prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Sylwester Urbaniak

Funkcjonariusze odnieśli w  tych rozgrywkach sześć zwycięstw 
i  wywalczyli jeden remis, co dało im I  miejsce w  grupie oraz 
awans do ścisłej czołówki. Strzelili 9 bramek sami tracąc tylko 1. 

W kolejnym etapie przeciwnikiem drużyny z garnizonu wielko-
polskiego był zespół z Włoch. Polacy byli skuteczniejsi, dzięki cze-
mu mecz wygrali 5:0 i awansowali do 1/16 rozgrywek. Ostatnim 
rywalem naszych policjantów na tych mistrzostwach był zespół 
Żandarmerii z  Francji. Tym razem lepszy okazał się przeciwnik, 
który wygrał mecz 5 bramkami.

Drużyna reprezentująca garnizon wielkopolski uplasowała się na 
9 miejscu, co było najlepszym osiągnięciem wśród zespołów re-
prezentujących policję z Polski w kategorii 35+. Do kraju wróciła 
z okazałym pucharem. 

Mistrzostwa Świata Policjantów w Halowej Piłce Nożnej były nie 
tylko okazją do sprawdzenia umiejętności piłkarskich i świętem 
piłkarskim. Były też okazją do nawiązania wielu nowych znajo-
mości i wieczornych dyskusji o pracy mundurowych w różnych 
zakątkach świata.

Autor tekstu i zdjęć: Maciej Bierła
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Mundurowy bieg Ptolemeusza w Kaliszu

W niedzielę, 2 października 2016 r., na linii startu 36 Między-
narodowego Biegu Ptolemeusza stanęło ponad 1100 zawod-
ników i zawodniczek. Wśród uczestników policyjni biegacze, 
reprezentujący kilkunastoosobową grupę mundurowych. 

Punktualnie o godz. 12:00 sportowcy wyruszyli w trasę. Do po-
konania mieli dystans 10 kilometrów, tradycyjnie wiodący ulica-
mi centrum Kalisza. 

Szymon Rembowicz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu był 
pierwszym policjantem, który przekroczył linię mety w  czasie 
35  minut i  55 sekund. Wśród kobiet triumfowała Edyta Marci-
niak z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, kończąc bieg w czasie 
43 minut i 14 sekund. 

Jubileusz 20-lecia powstania 
Regionu IPA Leszno
W  dniach 8 – 11 września 2016 roku Region IPA Leszno ob-
chodził Jubileusz 20-lecia powstania. Na zaproszenie regionu 
w  dniu 8 września do miejscowości Smyczyna, (powiat lesz-
czyński) przybyli goście z regionów IPA z Paks i Sopron (Węgry), 
Slavonice i Jindrichuv Hradec (Czechy), oraz Galanty (Słowacja). 

W  tym dniu odbyła się także uroczystość jubileuszu regionu, 
w  trakcie której, Przewodniczący regionu Piotr Biliński wraz 
z  I  Wiceprzewodniczącym Sekcji Polskiej IPA Witoldem Drzaż-
dżyńskim wręczyli medal „Za zasługi dla Sekcji Polskiej IPA” kole-
dze Adamowi Maćkowiakowi. Uhonorowano odznakami „20 lat 
członkostwa” 10 członków, a  także symbolicznymi odznakami 
4 członków regionu. Za pomoc i wsparcie dla Regionu IPA Lesz-
no podziękowano również „Zasłużonym dla Sekcji Polskiej IPA”.

Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić muzeum kolejnictwa 
w  Parowozowni Wolsztyn. Tam przedstawiono historię polskie-
go kolejnictwa, dioramę stacji Wolsztyn oraz wiele dokumentów 
związanych z  funkcjonowaniem kolei. Dużą atrakcją była moż-
liwość wejścia na jedną z  lokomotyw. Po tej wycieczce wszyscy 
przeszli do Komendy Powiatowej Policji, gdzie przywitał nas ko-
mendant Robert Bekier. Po krótkiej wizycie międzynarodowa gru-
pa IPA udała się do Urzędu Miejskiego, gdzie zostali przyjęci przez 
burmistrza Wojciecha Lisa i jego zastępcę Tomasza Spiralskiego.

W dniu 10 września, na leszczyńskim rynku goście regionu, mie-
li okazję obejrzeć stoiska staroci, a  także przepiękne kamienice 
i ich wystrój. Cała grupa licząca około 30 osób udała się na ulicę 
Słowiańską, gdzie zatrzymaliśmy się przy „Łapie Niedźwiedzia” – 
tablicy upamiętniającej 15–lecie Regionu IPA Leszno. Następnie 
cała grupa stanęła do wspólnej fotografii, której tłem był lesz-
czyński Ratusz. 

Kolejnym punktem programu spotkania były zawody strzeleckie 
zorganizowane przez kolegę Jarosława Glonek – Zasłużonego dla 
Sekcji Polskiej IPA – na terenie strzelnicy, w miejscowości Poniec.

Po zakończeniu zawodów strzeleckich ogłoszono wyniki, wręczono 
puchary, medale, proporczyki i  dyplomy. Król strzelectwa którym 
został Piotr Biliński oraz królowa strzelectwa, którą została Hanna 
Kowalewska Kamińska, otrzymali tarcze wyrzeźbione w  drewnie 
i przedstawiające odznakę jubileuszową Regionu IPA Leszno. Tarcze 
te na pamiątkę pozostały na terenie strzelnicy. Rozegrano także kon-
kurencję „strzał do Kura” – wygrał ją kolega Karel Fiala z Jindrichuv 
Hradec. W  konkurencji strzelania z broni pneumatycznej dzieci, 
pierwsze miejsce zajęła Zosia Wojciechowska (13 lat) z ilością 57 pkt. 

W niedzielę 11 września goście z Czech, Słowacji i Węgier oraz 
członkowie Regionu IPA Leszno spotkali się w karczmie Rancza 
Smyczyna, na pożegnalnym śniadaniu. Po jego zakończeniu 
Piotr Biliński podziękował wszystkim za wspaniały czas spędzony 
w naszym kraju i mieście, wyraził także przekonanie, że niedługo 
się znowu zobaczymy. Na pożegnanie wręczyliśmy wszystkim 
upominki i drobne prezenty. Nasi goście rewanżując się, przeka-
zali podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w działalności.

Wszyscy z naszych zagranicznych gości szczęśliwie dojechali do 
swych domów. Dziękujemy.

Piotr Biliński

Puchary i  nagrody dla 
najlepszych funkcjo-
nariuszy w  imieniu 
Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji 
w  Poznaniu wręczył 
zawodnikom Zastęp-
ca Komendanta Miej-
skiego Policji w Kaliszu 
mł. insp. Andrzej Haraś 
oraz Damiana Łada 
z Wielkopolskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA. 

D. Łada
Zdjęcia: A. Jaworska-Wojnicz 
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XVIII Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej IPA Poznań 2016
Pod koniec sierpnia, na boisku Szkoły Podstawowej nr 13 
w Poznaniu, odbył się XVIII Międzynarodowy Turniej Piłkarski 
organizowany przez Region IPA Poznań. W rywalizacji brało 
udział 15 drużyn, w tym dwie zagraniczne z Węgier i Włoch. 
Zwycięski Puchar wywalczył zespół KWP – NSZZP Bydgoszcz.

Organizacja Międzynarodowego Tur-
nieju Piłki Nożnej na stałe wpisała się 
w historię działalności Regionu IPA Po-
znań. Ideą przyświecającą organizato-
rom jest integracja różnych środowisk 
poprzez rywalizację sportową. Pod 
koniec sierpnia tego roku odbył się 
osiemnasty Turniej, tym razem w Po-
znaniu. Choć na przestrzeni wielu lat 
miejsca organizacji przedsięwzięcia 
się zmieniały, to nie zmienili się ludzie, 
którzy chętnie i „wiernie” uczestniczą 
w  naszych imprezach. Są to koledzy 
z  Węgier, Straży Pożarnej, Aresztu 
Śledczego, Straży Miejskiej , Wojska 
Polskiego oraz z policyjnych jednostek 
naszego województwa. Tegoroczne 
rozgrywki Patronatem Honorowym 
objął Starosta Powiatu Poznańskiego, 
Prezydent Miasta Poznania oraz Wiel-
kopolski Komendant Wojewódzki Po-
licji w Poznaniu.

W piątek, przed rozpoczęciem, wszyscy zebrani zawodnicy, za-
proszeni goście, gospodarze oraz kibice, minutą ciszy uczcili pa-
mięć ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. 

O godz. 10:00, Przewodniczący Regionu IPA Poznań kolega Wi-
told Drzażdżyński ogłosił otwarcie turnieju. W  tej uroczystości 
wzięli także udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu insp. Roman Kuster, Komendant Miejski Policji w Po-
znaniu mł. insp. Maciej Nestoruk, Przewodniczący ZW NSZZP 
podinsp. Andrzej Szary, Dyrektor Aresztu Śledczego mjr Szymon 
Zandrowicz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego Paweł Kurosz, Prezydent 

IPA Polska Fryderyk Orepuk, a także prekursorzy tegoż wydarze-
nia koledzy Eugeniusz Grycza, Piotr Szymurski i Tadeusz Mnich.

Po uroczystym otwarciu Turnieju rozpoczęto rozgrywki trwające 
do soboty. Wszyscy kibicujący byli pełni podziwu dla zawodni-
ków, którzy w niemiłosiernym upale wykazali ogromną wolę walki 
i z pełnym zaangażowaniem stawali do rywalizacji. Drużyny wy-
biegały na boiska zmotywowane i głodne zwycięstwa.

Dwudniowe zmagania wyłoniły cztery drużyny, które zawalczy-
ły o czołowe miejsca turnieju. W meczu o III miejsce spotkały się 

drużyny IPA Jarocin i IPA Poznań. Z tego 
pojedynku zwycięsko wyszła drużyna 
z  Jarocina. Mecz finałowy rozegrany 
został pomiędzy reprezentacją KWP 
Bydgoszcz, a drużyną Aresztu Śledcze-
go. Koledzy z  Bydgoszczy okazali się 
bezkonkurencyjni i zdobyli I miejsce.

Turniej zakończył się uroczystą galą, 
na której wręczono puchary, medale, 
nagrody rzeczowe i  pamiątkowe dy-
plomy uczestnikom Turnieju. Zwycięski 
Puchar ufundował Prezydent IPA Pol-
ska, Puchar za II miejsce Starosta Powia-
tu Poznańskiego, Puchar za III miejsce 
Prezydent Miasta Poznania oraz Puchar 
za IV miejsce Komendant Wojewódzki 
Policji w Poznaniu. Ponadto do rąk zwy-
cięskiego zespołu trafił Puchar Mistrza 
Turnieju ufundowany przez Posłankę 
do Parlamentu Europejskiego Krystynę 

Łybacką. Puchar Fair Play Turnieju ufundowany przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego otrzymała drużyna IPA Gyongyos 
z Węgier.

Były także wyróżnienia i  nagrody indywidualne. Statuetkę Naj-
lepszego strzelca Turnieju otrzymał reprezentant KWP Bydgoszcz 
Mateusz Dobek – zdobywca 11 bramek. Statuetkę Najlepszego 
Bramkarza otrzymał zawodnik Aresztu Śledczego Arkadiusz Ma-
łyszek, a Statuetkę Najbardziej Doświadczonego Zawodnika, zu-
pełnie zasłużenie, otrzymał Janos Szigili z Węgier, który na Turniej 
do Poznania przyjeżdża od 15 lat.

Nagrody wręczali Prezydent IPA Polska Fryderyk Orepuk, Zastępca 
Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Kachel, 
w  imieniu Krystyny Łybackiej Lucjan Dutkiewicz oraz w  imieniu 
Przewodniczącego ZW NSZZ Przemysław Posteremczak.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w  roz-
grywkach za chęci, zaangażowanie, koleżeńską rywalizację i za 
wspaniałe widowisko. Wielkie BRAWA !!!

Dziękujemy również tym wszystkim, którzy w znaczący sposób 
wspomogli organizację naszego przedsięwzięcia!!!

Szczególne podziękowania kierujemy do firm i  instytucji, które 
wsparły nasze rozgrywki: Decora SA Środa Wlkp,, PZU SA Oddział 
Regionalny Poznań, Thales Polska, Panepol Poznań, Apart Suchy 
Las, Dealer VW Krotoski-Cichy, Zakłady Mięsne BYSTRY Swarzędz, 
Zakłady Mięsne Mielczarek Komorniki, Kompania Piwowarska 
Poznań, Lidl Polska i innym.

Autor tekstu i zdjęć: Hanna Wachowiak 

Klasyfikacja podsumowująca: 

I miejsce KWP – NSZZP Bydgoszcz, 

II miejsce Areszt Śledczy Poznań, 

III miejsce IPA Jarocin, 

IV miejsce IPA Poznań,

V miejsce IPA Gyongyos (Węgry),

VI miejsce KMP -NSZZP Poznań,

VII miejsce Komenda Wojewódzka PSP

VIII miejsce Wojsko Polskie,

IX miejsce Wydział Konwojowy KWP Poznań,

X miejsce IPA Gniezno,

XI miejsce Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań,

XII miejsce OPP Poznań,

XIII miejsce IPA Gostyń,

XIV miejsce Straż Miejska Poznań,

XV miejsce Police Municipale Riccione (Włochy).
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Akcja policyjnych 
krwiodawców 
i IPA w Stargardzie

Z inicjatywy kol. Tomasza Fojuta Prezesa Policyjnego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi RP przy Komendzie Powiatowej 
Policji w Stargardzie z okazji Święta Policji 2016, w dniu 21. 
lipca br. został zorganizowany pobór krwi. Podczas tej ak-
cji pozyskano ponad dwanaście litrów tego drogocennego 
płynu. Jak zawsze do akcji włączyli się też członkowie Re-
gionu IPA – Stargard, do którego należy też kol. Tomasz. Po-
nadto zgłaszali się też mundurowi z resortu więziennictwa 
oraz jednostki wojskowej.

Do zaparkowanego przed budynkiem policji ambulansu, zgła-
szali się nie tylko stali honorowi dawcy, ale też osoby, które po 
raz pierwszy zdecydowały się oddać krew. Obok ambulansu 
koleżanki z  IPA ustawiły stoisko, przy którym wszystkim zainte-
resowanym opowiadały o  ideach naszego stowarzyszenia oraz 
zachęcały do czynnego udziału w zbiórce krwi. 

IPA Berlin Południowy 
z wizytą w Szczecinie
Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA gościła 
w  Szczecinie przyjaciół z  Regionu IPA Berlin Południowy. 
Niemieckim „ipowcom” przewodniczył kol. Gerd Niehoff 
i Sabine Short. Mimo typowej jesiennej pogody w niedzie-
lę, 9 października 2016 r., atmosfera naszego „ipowskiego” 
spotkania była gorąca. 

Zaraz po opuszczeniu pociągu w godzinach rannych, udaliśmy 
się wspólnie całą gromadą – ok. 30 osób – do podziemnych 
schronów z czasów II Wojny Światowej, które mieszczą się pod 
całym Dworcem PKP Szczecin Główny. Następnie, idąc spacer-
kiem „między kroplami”, skierowaliśmy się do centrum miasta. 
Nasza sympatyczna tłumaczka Ola, cierpliwie tłumaczyła historię 
naszego grodu, zabytków i ciekawych zakątków. Po krótkim od-
poczynku w kawiarni na 22 piętrze PAZIM-u, wstąpiliśmy do cer-
kwi ze złotym dachem, w której podziwialiśmy piękne sakralne 
malowidła, rzeźby i ikony. W południe złożyliśmy wizytę w Szta-
bie Policji KMP – Szczecin, potem wspólna fotka przy oznakowa-
nym radiowozie i szybko, uciekając przed ciemnymi chmurami, 
wpadliśmy tłumem do filharmonii im. M. Karłowicza, zwanej 
przez szczecinian Lodowym Pałacem. Po krótkim zwiedzaniu po-
tężnego gmachu niemieccy „ipowcy” skorzystali z okazji i zrobili 
zakupy w galerii handlowej KASKADA.

Późnym popołudniem, zmęczeni i pełni wrażeń, udaliśmy się na 
biesiadę do Nowego Browaru. Tam nastąpiła wymiana podarun-
ków, proporczyków i wspólna fotografia przy banerze ZGW IPA 
– Szczecin. Ponieważ dysponowaliśmy jeszcze czasem, wpadli-
śmy na chwilę do gmachu Sądu Okręgowego i odnowionego 
budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Kaszubskiej. Niestety 
nieubłagalnie zbliżała się godzina 20:00, więc musieliśmy udać 
się już na dworzec. Tam z żalem się pożegnaliśmy i pomachali-
śmy sobie nawzajem przez okna pociągu, który punktualnie wy-
ruszył ze Szczecina do Berlina. 

W  tym miejscu serdecznie dziękuję kol. Bożenie, Markowi, Ar-
turowi i naszej dzielnej tłumaczce Oli z Regionu IPA – Stargard 
za ogromną pomoc logistyczną w organizacji i wizyty naszych 
przyjaciół z Berlina w Szczecinie. 

Mariola Świątczak 
Zdjęcia: Marek Fiszer 

Krew jest drogocennym lekiem i niczym nie można go zastąpić, 
więc IPA wspólnie z członkami PHDK w Stargardzie, propagowali 
idee krwiodawstwa zwiększając świadomość społeczną i pozy-
skiwali nowych krwiodawców.

Mariola Świątczak
Zdjęcia: Magdalena Mickiewicz 

ZACHODNIOPOMORSKA GW
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PREZYDIUMPREZYDIUMZACHODNIOPOMORSKA GW

W  sobotę, 16 lipca 2016 r., po raz siedemnasty rozegrany 
został na białogardzkim boisku mecz z okazji Święta Policji 
„Weterani – Policja”. Współorganizatorem imprezy był Re-
gion IPA – Białogard. Jest to jedyna w województwie zachod-
niopomorskim, a może nawet i w kraju, rozgrywka piłkarska 
pomiędzy emerytowanymi policjantami i funkcjonariuszami 
będącymi w służbie, która odbywa się każdego roku.

Twórcą piłkarskiego wydarzenia, które przetrwało do dzisiaj, był 
policjant śp. Tadeusz Pindyk. Jego pomysł miał na celu podtrzy-
manie czynnego uczestnictwa w  życiu sportowym policjantów 
na emeryturze oraz młodszych kolegów będących w  służbie. 
Aby zintegrować się, co roku z  okazji Święta Policji rozgrywany 
jest mecz pomiędzy drużynami. W rozgrywkach udział biorą rów-
nież członkowie IPA, rodziny oraz osoby reprezentujące instytucje 
współpracujące z policją. Pierwszy mecz odbył się w 1999 roku, 
w którym weterani policyjni wygrali 3:0. Weterani wygrywali jesz-
cze przez kolejne dwa lata. Następnie piłeczkę przejęli już młodsi 
koledzy, którzy aktualnie przodują. Po każdej rozgrywce uczestni-
cy otrzymują pamiątkowy medal. Jednak istotą przedsięwzięcia 
nie jest wygrana, a  tradycja podtrzymania turnieju piłkarskiego 
z okazji Święta Policji pod hasłem „Weterani – Policja”.

Autor tekstu i zdjęć: Wojciech Jankowski

VIII Turniej Piłki 
Siatkowej IPA w Dębnie
Tradycyjnie już jesienią każdego roku, Region IPA w Dębnie 
zaprosił wszystkich na turniej piłki siatkowej. Tym razem 
wszystkie drużyny IPA spotkały się w sobotę, 22.10.2016 r., 
w hali sportowej SP Nr 1 w Dębnie, na VIII Turnieju Piłki Siat-
kowej o Puchar Regionu IPA w Dębnie. 

Po krótkiej rozgrzewce, już od godz. 10:00 rozpoczęły się pierw-
sze mecze. Turniej przebiegał w gorącej atmosferze i niestety nie 
obyło się bez zerwanych ścięgien oraz ortopedycznych urazów 
zawodników. Wierne „kibicki” zaopatrzone w kolorowe pompo-
ny, zachęcały siatkarzy do walki. 

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
- I miejsce – Region IPA z Dębna,
- II miejsce – Region IPA ze Świnoujścia,
- III miejsce – Region IPA z Chojny,
- IV miejsce – DTPS – Dębno,
- V miejsce – Region IPA ze Stargardu,
- VI miejsce – Region IPA Straż Graniczna ze Szczecina.

Najlepszym siatkarzem 
turnieju okazał się kol. 
Marcin Urbanowski 
z  drużyny gospodarzy. 
Specjalnymi dyplomami 
zostały wyróżnione za-
wodniczki: kol. Joanna 
Machałowska z  Regio-
nu IPA Straż Graniczna 
w  Szczecinie i  kol. Ewa 
Rudy – Turkiewicz z  Re-
gionu IPA w  Chojnie. 
Honorowym gościem 
turnieju był Burmistrz 
Dębna Pan Piotr Downar. Po zakończeniu turnieju i rozdaniu pu-
charów, Przewodniczący Regionu IPA – Dębno kol. Mariusz Ru-
dziński zaprosił wszystkich na zasłużony obiad. 

Uczestnicy i  kibice turnieju składają serdeczne podziękowania 
gospodarzowi spotkania za sprawną organizację i miłą „ipowską” 
atmosferę. 

Mariola Świątczak 
Zdjęcia: Katarzyna Lubowicz 

IPA weterani i Policja na boisku w Białogardzie
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