






































































































Wizyta IPA Bremerhaven 
24.09 2015 r. mieliśmy przyjemność gościć delegację IPA z Bremerhaven pod wodzą Wolfganga 
Schellera. Grupę nocującą w hotelu ,,Wolin" w Międzyzdrojach przywitał w imieniu Zarządu 
Regionu IPA Świnoujście pędząconogi przewodnik. Po krótkiej kurtuazyjnej wymianie grzeczności 
Grupa IPA  Bremerhaven ruszyła autokarem na wycieczkę do Świnoujścia. Pogoda dopisała więc 
przeprawa promowa była sympatyczną atrakcją. Uczestnicy zapoznali się z polską i niemiecką 
historią Pomorza Zachodniego. Korzystając z gościnności Komendanta Policji mł. insp. 
Remigiusza Myszy część grupy wzięła udział w spotkaniu  w Komendzie Miejskiej Policji w 
Świnoujściu. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Zarządu IPA Region  Świnoujście wzięli udział 
Komendanci jednostek organizacyjnych  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w garnizonie 
Świnoujście: Policji mł. inspektor  Remigiusz Mysza, Placówki Straży Granicznej ppłk SG 
Sławomir Gorzałczyński oraz Pomorskiego Dywizjoinu Straży Granicznej kmdr SG Marek 
Mosionek. Nieocenioną pomocą służył nam zwłaszcza ppłk Gorzałczyński. Jego znakomity 
niemiecki usunął dzielącą nas barierę językową. Nasi koledzy    z Niemiec zostali zapoznani z 
zakresem i formami pracy oraz współpracą w  działalności Policji i Straży Granicznej w 
Świnoujściu z odpowiednikami służb niemieckich. Spotkanie upłynęło  w miłej i przyjacielskiej 
atmosferze. Pozostała część grupy z Bremerhaven uczestniczyła  godzinnym objeździe  miasta. 
Podziwiali port Marynarki Wojennej, liczne statki na wodach Świny, terminal promowy, przystań 
,,Bielików", świnoujski port handlowy z terminalem LNG i latarnią morską, port jachtowy, Fort 
Anioła i wspaniały park zdrojowy. Na koniec wizyty na komendzie Policji już w obecności całej 
grupy odbył się pokaz tresury psa służbowego w wykonaniu st. sierż. Roberta Sawocha i 
przesympatycznej suczki owczarka   niemieckiego o imieniu Shila. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie 
pamiątkowe, obietnica rewizyty w przyszłym roku i pędząconogi zabrał kolegów z Niemiec w 
drogę powrotną. Pomimo sporej kolejki na prom udało się jeszcze obejrzeć historyczny port U-
botów w Karsiborzu, bunkier i fundamenty hitlerowskiej ,,cudownej broni" V-3 oraz widok na 
Krainę 44 Wysp ze słowiańskiego grodziska w Lubinie. Świnoujście zauroczyło naszych gości z 
Niemiec. Na zakończenie jeszcze krótki spacer nad jezioro Turkusowe w Wapnicy i zachwyceni 
uczestnicy,   w trakcie szybkiego kursu języka polskiego powrócili na kolację do hotelu.          
          Servo per Amikeco! 
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