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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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Człowiek, który z maksymy  

„trochę wolniej” stworzył hit,  
czyli wywiad  
z Arturem Gadowskim 

Artura Gadowskiego, wokalistę zespołu IRA, pozna-

łam juz kilka lat temu. Kilkukrotnie mieliśmy okazję 

rozmawiać o tym co robi, o jego muzyce. Gdy jednak 

w zeszłym roku dowiedziałam się, że wie co to takie-

go IPA i że wraz z policją ostrzegał kierowców przed 

konsekwencjami przekraczania dozwolonej prędko-

ści, postanowiłam przedstawić go również Wam. Za-

praszam Was do 

przeczytania 

mojego wywiadu z  Arturem, z  którego dowiecie się 

jak wyraża siebie w  piosenkach, o  jego pierwszych 

sukcesach i o byciu „zwykłym człowiekiem”. 

Aneta Sobieraj: Ile lat już śpiewasz na scenie?

Artur Gadowski: ……hmmm 30 lat. 

A.S. Czemu tak nieśmiało, przecież to chyba wielki sukces 

i powód do dumy?

A.G. Wiesz, nie myślę o śpiewaniu w ten sposób. Nie liczę tego 

czasu. Faktycznie przez większą część życia śpiewam…

A.S. To było takie Twoje marzenie z dzieciństwa?

A.G. Tak. O tym, by zostać muzykiem zacząłem marzyć gdy 

miałem 12 – 13 lat. Wtedy jednak bardziej chciałem grać na 

gitarze, nagrywać płyty, bawić ludzi swoją muzyką, ale nie 

koniecznie śpiewać. Śpiewanie przydarzyło mi się zupełnie 

niechcący. W drugi moim amatorskim zespole, w którym 

grałem na gitarze, nagle zabrakło wokalisty. Koledzy wtedy 

zaproponowali bym ja go zastąpił….. i tak to się zaczęło

A.S. To chyba była dobra decyzja. Twój głos jest tak 

charakterystyczny, że wyróżnia Wasz zespół spośród innych tego 

typu grup i myślę, że tą rozpoznawalnością wygrywacie.

A.G. Ja się teraz bardzo cieszę, że koledzy wtedy mnie na to 

namówili, bo teraz żyje z tego.

A.S. A pamiętasz może swój pierwszy występ na scenie?

A.G. To było chyba jeszcze w przedszkolu (śmiech). Śpiewałem, 

ale tzw. piosenkę zbiorową. Nikt wtedy nie zwrócił uwagi na mój 

głos (śmiech).

A.S. A pamiętasz kiedy pierwszy raz usłyszałeś swoją 

piosenkę w radiu? 

A.G. To było już z zespołem IRA. Pierwsze nagranie, jakie 

robiliśmy na przełomie 1987 i 1988 roku w studiu radia 

Kielce. Nagraliśmy tam 3, czy 4 piosenki m.in. piosenkę 

„Zostań tu”, z którą debiutowaliśmy na festiwalu 

w Opolu i od której właściwie wszystko się zaczęło. 

Te nasze piosenki Radio Kielce kiedyś wyemitowało. 

Pamiętam, że ja się o tym dowiedziałem już po czasie, 

więc ich nie słyszałem. Dopiero później zderzyłem się 

ze swoim głosem i brzmieniem zespołu w telewizji. To 

było podczas festiwalu w Opolu w 1988 roku. Otrzymałem 

wtedy nagrodę za debiut estradowy i ta nagroda otworzyła 

nam drogę do dalszych działań. Moja mama zarejestrowała 

nasz występ na wideo i mogłem dzięki temu zobaczyć 

i usłyszeć siebie w telewizji.

A.S. Czy to był taki moment w twoim życiu, że pomyślałeś 

sobie  „Tak! W końcu osiągnąłem sukces!”?

A.G. Tak, wtedy wydawało mi się, że to jest sukces. Natomiast 

ja o każdym takim sukcesie myślałem (i zresztą do tej pory 

go IPA i że wraz z policją ostrzegał kierowców przed 

konsekwencjami przekraczania dozwolonej prędko-

ści, postanowiłam przedstawić go również Wam. Za-

praszam Was do 
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tak jest) – super, cieszę się! – ale nie daję się temu tak do końca 

ponieść, bo boję się, żeby nie zwariować. Od zawsze miałem 

w sobie taki dystans do tego co robię. Nigdy nie myślałem 

w kategoriach  „no tak, teraz to już mogę wszystko”.

A.S. A nie miałeś nigdy wrażenia, że jesteś już blisko tej cienkiej 

linii?

A.G. Nie. Ja myślę, że jeszcze cały czas się uczę i zdobywam nowe 

doświadczenia zawodowe. Cieszę się, że tak jest, że ten zawód 

może mnie jeszcze czymś zaskoczyć, zadziwić, albo zaciekawić. 

To nie jest tak, że zjadłem wszystkie rozumy, wszystko wiem 

i nikt mi nie może już zwrócić uwagi. 

A.S. Powiedz, czy po tylu latach istnienia na muzycznej scenie 

cieszy cię jeszcze jak słyszysz swój utwór w radiu, czy telewizji? 

Czy to już jest taka norma, codzienność i nie robi to na tobie już 

wrażenia?

A.G. Pewnie, że cieszy. To miłe, że ktoś puszcza moje piosenki, 

że ktoś chce ich słuchać. Dostaje sygnały, że ludzie utożsamiają 

się z tymi utworami, że czują się jakby one były o ich życiu …. To 

jest bardzo miłe, bo pokazuje, że piszę o rzeczach, które dotykają 

zwykłych ludzi, a nie o jakiś bzdurach wyssanych z palca. 

A.S. A masz jakąś piosenkę, której nie znosisz? Taką, którą jak 

słyszysz w radiu to przełączasz stację, albo nigdy nie grasz na 

koncertach?

A.G. Są takie piosenki. My nagraliśmy już w tej chwili 11 płytę, 

także tych piosenek w naszym repertuarze trochę mamy. Wśród 

nich zdarzają się i takie, za którymi nie przepadam.

A.S. A jak byś miał wymienić taką jedną?

A.G. To „Znamię”. Nie lubię tej piosenki. Ona mi się źle kojarzy. Wiem, 

że fani chcą słyszeć ją na koncercie, więc zdarza się, że gramy ten 

utwór, ale to są wyjątkowe sytuacje. Wykonywanie tej piosenki 

jest dla mnie bardzo trudne, bo jest to bardzo wymagający utwór. 

Gdy ona powstawała w 1994 roku (hmmm…. kawał czasu…) 

mówiłem kolegom, że ja jej nie czuję i nie do końca widzę siebie 

w tym kawałku. Namówili mnie jednak. Mimo, że minęło już te 

22 lata to nadal nie ma chemii między mną, a tą piosenką i to się 

chyba już nie zmieni.

A.S. Wspomniałeś mi już kiedyś, że realizowałeś wspólny projekt 

z policją ?

A.G. Tak faktycznie. Policjanci zwrócili się do nas z prośbą 

o pomoc przy akcji profilaktycznej. Dotyczyła ona przekraczania 

dozwolonej prędkości na drodze. Tym razem użyczyłem 

swojego głosu nie śpiewając, ale opowiadając: ile wypadków 

spowodowanych było przez nadmierną prędkość i ile osób 

przez nią zginęło. Apelowałem o rozwagę na drodze. 

A.S. A samemu nie zdarza ci się czasem mocniej przycisnąć 

pedał gazu? (śmiech)

A.G. Zdarzyło się czasem (śmiech)

A.S. Rozpoznają cię policjanci, gdy zatrzymują cię do rutynowej 

kontroli na drodze?

A.G. Różnie to bywa. Na ogół mnie poznają. Jest przeważnie taki 

moment, że tak mi się przyglądają i widać, że się zastanawiają 

skąd mnie kojarzą. Gdy w dokumentach przeczytają nazwisko, 

to często pada pytanie „A pan to czym się zajmuje?”. Gdy 

odpowiadam, że jest muzykiem, to słyszę, że „Pan chyba z tego 

zespołu….” (śmiech). Często rozmawiamy później o mojej pracy, 

o zespole… Raz miałem też taką sytuację, że policjant rozpoznał 

mnie i wprost powiedział, że nie znosi IRY (śmiech). No cóż, 

każdemu wolno kochać. 

A.S. Wiem, że znasz nasze stowarzyszenie i wiesz czym jest IPA.

A.G. Dowiedziałem się o Międzynarodowym Stowarzyszeniu 

Policji od znajomego w zeszłym roku. Później zostałem 

zaproszony na „ipowską” Wigilię i tak to się zaczęło. Nie 

wiedziałem o stowarzyszeniu zbyt wiele, ale zaintrygowało 

mnie (śmiech).

A.S. A wy macie jakieś takie swoje stowarzyszenie – muzyków? 

Taki odpowiednik IPA?

A. G. Niestety nie mamy. My nawet mamy trudności by 

zarejestrować swój związek zawodowy w sądzie, niestety. 

A.S. Tak na koniec powiedz mi, czy jest jakieś pytanie, którego 

nikt ci nigdy nie zadał, a na które zawsze czekałeś?

A.G. Chyba przez te lata, to już o wszystko mnie pytano. Czasem 

to były tak dziwne pytania… 

A.S. Czyli wszystko czym chciałeś się podzielić z twoimi fanami 

zostało powiedziane?

A.G. Wiesz, ja nie lubię opowiadać o sobie, o mojej muzyce…

A.S. Nie słychać tego?

A.G. Wiesz, bo bardzo przyjemnie mi się rozmawia, ale ja nie 

jestem takim typem, który koniecznie musi błyszczeć i udzielać 

wywiadów. Generalnie stronię od takich rzeczy. 

A.S. Czyli można powiedzieć, że mam szczęście.

A.G. Właściwie tak (śmiech). Wiadomo, że przy okazji wydawania 

nowej płyty tych wywiadów jest więcej i wtedy akceptuje je, 

gdyż są częścią mojej pracy. 

A.S. Czyli jesteś normalnym człowiekiem, prowadzisz normalne 

życie….

A.G. Ja całą moją historie zawieram w piosenkach, które śpiewam. 

W ten sposób się komunikuję z innymi ludźmi – z moimi fanami 

– taki sposób komunikacji najbardziej lubię. 

A.S. I to jest bardzo ładna puenta naszej rozmowy, za którą 

bardzo ci dziękuję. 

Aneta Sobieraj
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PREZYDIUM

Dlaczego IPA?
Celem niniejszego artykuł jest udowodnienie, że IPA 

jest stowarzyszeniem, którego naczelną zasadą wy-

rażoną w  języku esperanto jest Servo Per Amikeco, 

czyli Służyć poprzez Przyjaźń. W artykule przedsta-

wiono wyniki wybranych badań ilościowych, w for-

mie ankiet. Celem ankiet, było poznanie opinii o sto-

warzyszeniu, członków Łódzkiej Grupy IPA.

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2013 roku (Łódzka Grupa IPA liczyła 

wtedy ok. 570 członków) wśród stu losowo wybranych członków, co daje 

17,5% osób ze składu IPA. W  ankiecie zastosowano pytania otwarte, za-

mknięte, jak również z kafeterią. Zawarto w niej pięć pytań metryczkowych 

i czternaście ankietowych. Pytania z metryczki pozwoliły na poznanie płci, 

wieku, wykształcenia, stażu służby i miejsca pracy (wydział, pion) badanych. 

Najwięcej osób, bo aż przeszło 50%, zaznaczyło odpowiedź, że jest człon-

kiem od 4 do 6 lat. Zapewne, część osób przerywa członkowstwo w stowa-

rzyszeniu z różnych przyczyn, po pewnym jednak czasie wracają. Można to 

tłumaczyć brakiem czasu lub obciążeniem innymi sprawami.

Najczęstsza odpowiedź na pytanie „Skąd się dowiedziałeś o organizacji IPA?” 

brzmiała: od znajomych (kolegów z pracy) – przekroczyła ona 90%. Większość 

osób, które należą do organizacji IPA starała się ściągnąć jak największą liczbę 

osób, nie mając przy tym żadnych profitów. Liczy się to, by nowi członkowie 

wnieśli coś nowego i  świeżego do organizacji, ponieważ osoby te pracują 

w różnych wydziałach i mają różne doświadczenie.

Jako powody wstąpienia do IPA, 60% respondentów podało wymiany za-

graniczne w ramach programu Placement Programme (ponad 30%) i moż-

liwość skorzystania z bazy noclegowej w kraju i za granicą (hotele, pensjo-

naty) – niecałe 30%. Wymiana zagraniczna daje praktykantowi duże moż-

liwości, między innymi poznanie metod działania służb policyjnych spoza  

kraju. Ponadto możliwe jest dokształcanie się w zakresie słownictwa z języka 

obcego i nawiązywanie kontaktów z osobami z zagranicy. Na pytanie do-

tyczące czynnego udziału w  życiu stowarzyszenia 100% ankietowanych 

zadeklarowała czynny udział. Taki sam procent osób udzieliło odpowiedzi 

na pytanie „Czy jesteś zadowolony z przynależności do stowarzyszenia IPA?”.

W imprezach odbywających się na terenie kraju uczestniczy ok. 50% bada-

nych, za to w zawodach i konkursach – 35% osób. IPA jest organizatorem 

wielu imprez m.in. różnego rodzaju świąt, rocznic i inauguracji. Organizuje 

zawody i konkursy np. w piłce nożnej, w strzelectwie, imprezy integracyjne, 

grzybobrania oraz gry i  zabawy dla dzieci i młodzieży. W  IPA istnieje klub 

motocyklowy Knight Riders IPA Poland, który skupia bardzo wielu członków, 

a zarazem miłośników motoryzacji.

Znaczną część badanej grupy stanowią osoby, które mają szerokie zaintere-

sowania oraz ciekawe hobby. IPA umożliwia hobbystom spełnianie się np. 

poprzez kolekcjonowanie odznak, emblematów, samochodzików, kubków, 

spinek, pagonów czy innych rzeczy związanych z organizacją. Osoby te mogą 

również wymieniać się z  innymi krajowymi i  zagranicznymi członkami IPA 

swoją kolekcją oraz publikować w biuletynie lub na stronie internetowej swo-

ją dotychczasową kolekcję. Z badań wynika, że 20% osób interesuje się ko-

lekcjonowaniem przedmiotów związanych z IPA – głównie czapek i odznak.

W  wymianie zagranicznej Placement Programme, wzięło udział tylko 

25% badanych. Z tych osób najwięcej było na wymianie w Niemczech 

– ponad 90%. Możliwe, że tak niski procent osób, które wzięły udział 

w programie wynika z niedostatecznej znajomości języka obcego, bra-

ku czasu oraz niewielkiej liczby kursów doszkalających, które powinien 

zapewnić pracodawca. Osoby, które wzięły udział w/w programie, mu-

siały zapewnić opiekę gościowi z zagranicy, u którego były wcześniej. 

Program Placement Programme zobowiązuje uczestników, którzy wzięli 

udział w wymianie do opieki nad gościem na terytorium zwiedzanego 

kraju. 

Jedno z ostatnich pytań poruszało temat poprawy funkcjonowania Łódzkiej 

Grupy IPA. Nikt nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Może to świadczyć, że 

badani są zadowoleni z bieżącej działalności organizacji lub nie mieli pomy-

słów na polepszenie funkcjonowania Łódzkiej Grupy IPA. W ostatnim pyta-

niu ponad 90% dobrze oceniło działania IPA w regionie łódzkim zaś pozosta-

li – bardzo dobrze. Może to oznaczać, że Łódzka Grupa IPA jest prowadzona 

w dobrym kierunku, a sami członkowie są zadowoleni z przynależności do 

tej grupy. 

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż nie ma potrzeby 

prowadzenia większych zmian w strukturach, jak również w funkcjonowa-

niu i organizacji powyższej grupy.

 W poniższej tabeli zamieszczono wyniki badań uwzględniające charaktery-

stykę społeczno-demograficzną badanej grupy. 

Kategorie

Płeć

OgółemKobiety Mężczyźni

Liczba % Liczba %

Wiek [lata]

20-30 4 4 13 13 17

31-40 6 6 24 24 30

41-50 8 8 27 27 35

Ponad 50 2 2 16 16 18

Razem 20 20 80 80 100

Wykształcenie

Podstawowe (gimnazjalne) - - - - -

Zasadnicze zawodowe - - - - -

Średnie ogólnokształcące (zawodowe) 7 7 47 47 54

Wyższe 13 13 33 33 46

Razem 20 20 80 80 100

Staż służby [lata]

1 – 5 5 5 17 17 22

6 – 10 7 7 28 28 35

11 – 15 5 5 23 23 28

Powyżej 15 3 3 12 12 15

Razem 20 20 80 80 100

Miejsce pracy (wydział)

Prewencja 7 7 30 30 37

Kryminalny (operacyjny) 7 7 27 27 34

Logistyki (łączność i informatyka, 
gospodarka materiałowo-techniczna, 
transport, zamówienia publiczne, inne)

4 4 12 12 16

Pion specjalistyczny (oddziały 
antyterrorystyczne, saperzy, inne)

- - 6 6 6

Inny 2 2 5 5 7

Razem 20 20 80 80 100

Łukasz Zgierski 

podsumowanie pracy dyplomowej napisanej  

w Katedrze Stosunków Międzynarodowych  

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 
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PROGRAM: „Współpraca w  obszarze Schengen oraz walka 

z przestępczością zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie han-

dlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

PROJEKT NR: 3/NMF PL15/14 pt: „THE POWER OF SYNERGY”. 

Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Poli-

cji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwal-

czania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”.

BENEFICJENT: Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej 

w Nowym Sączu.

PARTNERZY: Centralne Biuro Śledcze Policji i Agencja Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: ok. 1 mln 800 tys. zł

Projekt miał na celu wzmocnienie wzajemnej współpracy służb 

oraz potencjału w zakresie zapobiegania i zwalczania przestęp-

czości transgranicznej i zorganizowanej. Dzięki ukierunkowanym  

i spójnym działaniom realizacja Projektu przyczynia się do uzy-

skania pozytywnego wpływu na grupy docelowe przez: przy-

gotowanie do wspólnych operacji, zbliżanie standardów pro-

wadzenia badań kryminalistycznych, analizy kryminalnej, obser-

wacji oraz wsparcia technicznego. Wzmocnienie zdolności służb 

w walce z przestępczością, następuje poprzez podniesienie po-

ziomu sprawności, wyszkolenia, specjalistycznych umiejętności, 

wydajności realizacji działań oraz zacieśnienie współpracy. Obok 

ww. korzyści ma miejsce również międzyinstytucjonalna wymia-

na dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów pogłębiających.

SZKOLENIA zrealizowane w  ramach „TOWHE PER OF 

SYNERGY…”

 5 szkoleń specjalistycznych z zakresu operacji specjalnych 

realizowanych przez zespoły bojowe,

 Nowa Dęba – Realizacja Operacji Specjalnych,

 Legionowo – Zwalczanie przestępczości zorganizowanej 

z użyciem broni palnej w obiektach zurbanizowanych,

 Żarki – Prowadzenie działań specjalnych z wykorzystaniem 

technik linowych,

 Lubliniec – Zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych 

przestępców,

 Lubań (TCCC) – Medycyna Taktyczna,

 5 edycji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej,

 2 seminaria szkoleniowe z zakresu kryminalistyki,

 2 edycje szkoleń z prowadzenia obserwacji i rozpoznania 

taktycznego,

 2 szkolenia w zakresie analizy oraz obsługi relacyjnych baz 

danych,

 2 edycje szkoleń z zakresu rozpoznawania ofiar handlu ludźmi 

przez zespoły bojowe oraz operacyjne,

 2 edycje kursu języka angielskiego,

 Specjalistyczne szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy 

ofensywnej samochodem.

„THE POWER OF SYNERGY…” w liczbach:

 Wartość projektu: 1 730 000 zł.

 Ilość przeszkolonych osób: 984.

 Ilość godzin dydaktycznych szkolenia: 1310.

 Zakupy sprzętu: 260 000 zł.

 Ilość wystrzelanej amunicji treningowej: 80 000 sztuk.

Więcej o projekcie:

http://karpacki.strazgraniczna.pl/kar/fundusze-zagraniczne/
realizowane/norway-grants

Projekt THE POWER OF SYNERGY
FUNDUSZ: NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY
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W  dniach od 20-31.07.2015 roku na zaplanowanym 

stażu w  ramach „Placement Programme’’ w  woje-

wództwie Kujawsko-Pomorskim przebywało dwóch 

funkcjonariuszy Policji Irlandzkiej John Whyte i  To-

masz Białkowski – policjant polskiego pochodzenia. 

John mieszka i  pracuje w  zachodniej części Irlandii 

w mieście Galway, natomiast Tomek w Dublinie. Obaj 

specjalizują się w prewencji i ruchu drogowym.

John odbywał staż w Komendzie Wojewódzkiej Policji, Komen-

dzie Miejskiej Policji w  Bydgoszczy oraz Komendzie Powiato-

wej Policji w Świeciu, a Tomek w Komendzie Powiatowej Policji 

w Brodnicy.

Po oficjalnym i przyjacielskim przywitaniu obu funkcjonariuszy 

na lotnisku w  Bydgoszczy przez Prezesa Kujawsko-Pomorskiej 

Grupy Wojewódzkiej IPA Jerzego Archackiego i członków zarzą-

du, John udał się z przedstawicielami IPA do miejsca zakwatero-

wania na terenie Oddziałów Prewencji, a Tomek z Władysławem 

Walaskiem przewodniczącym Regionu IPA Brodnica do Brodnicy.

John rozpoczął staż od wizyty w  KWP Bydgoszcz, gdzie został 

uroczyście przyjęty przez Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Bydgoszczy nadinspektora Krzysztofa Zgłobickiego, który za-

poznał naszego irlandzkiego kolegę ze strukturą organizacyjną 

policji naszego województwa oraz zaprezentował dynamikę 

przestępczości naszego regionu. Z  kolei John omówił orga-

nizację policji w Galway i problemy. z  jakimi spotykają się tam 

policjanci w codziennej służbie. Tego samego dnia zwiedził po-

mieszczenia służbowe KWP i rozpoczął kilkugodzinny staż w wy-

dziale Ruchu Drogowego.

Kolejne dni spędził w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, 

w której to zastępca jednostki młodszy Inspektor Wojciech Tro-

jan dokonał prezentacji komendy, zapoznając z organizacją po-

szczególnych wydziałów oraz ze stanowiskiem dyżurnego i mo-

nitoringu miasta. Wraz z funkcjonariuszami wydziału ruchu dro-

gowego oraz prewencji patrolował miasto. Także pełnił służbę 

w patrolu wodnym na zalewie Koronowskim. Ponieważ Komen-

da Miejska Policji nadzoruje pracę komisariatów dzielnicowych, 

wizytował Komisariat Policji Bydgoszcz śródmieście, w  którym 

to Zastępca Komendanta Komisariatu podinspektor Przemy-

sław Mielczarek zaprezentował swoją jednostkę, zapoznając ze 

służbą dyżurną, obowiązkami poszczególnych policjantów, dro-

gą prawną od momentu zgłoszenia popełnienia przestępstwa 

przez mieszkańców.

W programie stażu nie zabrakło czasu na zapoznanie się z  jed-

nym z  najważniejszych wydziałów, jakim jest wydział krymina-

listyki. Eksperci zapoznali irlandzkiego policjanta z  badaniami 

audiowizualnymi, pracowniami komputerowymi, mechano-

skopijnymi, daktyloskopijnymi, chemicznymi, itp. Jako policjant 

ruchu drogowego i  prewencji szczególnie zainteresowany był 

pracownią badania wypadków drogowych.

Na terenie Oddziałów Prewencji koledzy oprowadzili go po 

strzelnicy, prezentując zasady szkolenia strzeleckiego naszych 

policjantów.

Aby przybliżyć charakter pracy policjantów Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego zaplanowno Johowi dwudniowy staż 

w  Komendzie Powiatowej Policji w  Świeciu. W  obecności Ko-

mendanta jednostki inspektora Wiesława Milarskiego pokazano 

obiekt, wyposażenie, organizację. John odbywał też wspólne pa-

trole z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świeciu.

W czasie wolnym od zajęć członkowie IPA Regionu Bydgoszcz 

i Świecie zorganizowali zwiedzanie najciekawszych miejsc regio-

nu. John, między innymi zobaczył Stare Miasto i okolice w Byd-

goszczy, starówkę w Toruniu, Świecie, Chełmno, Muzeum Arche-

ologiczne w Biskupinie. Odbył też zorganizowany lot widokowy 

nad rejonem świeckim i  chełmińskim oraz doliną Wisły. Poza 

naszym województwem zwiedził Zamek Krzyżacki w Malborku. 

Ostatnie godziny w Bydgoszczy wypełniły mu zakupy.

Program stażowy wywarł na naszym koledze wielkie wrażenie, 

albowiem do Polski przybył po raz pierwszy i miał okazję zapo-

znać się z  pracą Polskiej Policji, którą uważa za bardzo dobrze 

przygotowaną do wykonania policyjnych zadań. Podczas poże-

gnania powiedział, że na pewno odwiedzi nasz kraj po raz kolej-

ny, tym razem z rodziną.

Krzysztof Warchał

Zdjęcia: Paweł Mazurek
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Posiedzenie Krajowego 
Zarządu Sekcji Polskiej IPA

Pomiędzy 17 a 20 marca, na zaproszenie Zachodniopomorskiej 

Grupy Wojewódzkiej IPA, Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA ob-

radował na pierwszym tegorocznym posiedzeniu w gościnnych 

obiektach Hotelu „ JAN” w Darłówku.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był omówieniu spraw fi-
nansowych Sekcji Polskiej za rok 2015, przychodów z 1% OPP, 
przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2016, a  także 
sprawom związanym z kosztami opłat na rzecz Biura Świato-
wego IPA i Centrum IPA w Gimborn.

Ponadto wręczone zostały wyróżnienia dla grupy wojewódz-
kiej, która w roku 2015 zorganizowała najwięcej imprez oraz 
grupy, która odnotowała największą liczbę nowych członków 
w roku 2015.

Pierwsze wyróżnienie dla najprężniejszej Grupy Wojewódz-
kiej otrzymała Śląska Grupa Wojewódzka IPA, której Prezes 
Grupy kol. Paweł Pasternak otrzymał z rąk Prezydenta SP IPA 
Fryderyka Orepuka okolicznościowy grawerton. Natomiast 
największy przyrost nowych członków w 2015 roku odnoto-
wała Małopolska Grupa Wojewódzka, która również została 
wyróżniona okolicznościowym grawertonem.

Kolejnym elementem posiedzenia było przedstawienie przez 
Prezydenta SP IPA miejsca tegorocznego Kongresu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego SP IPA, który odbędzie się w miejscowo-
ści Solec Zdrój w dniach 25-27.11.2016 roku, a którego gospo-
darzem będzie Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA.

W trakcie obrad przyjęto również uchwały dotyczące obiek-
tów rekomendowanych przez Sekcję Polską IPA oraz podsu-
mowano ich działalność w roku ubiegłym.

W drugim dniu obrad podjęte zostały uchwały w sprawie na-
dania tytułu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” oraz nadania 
Medalu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Przedstawiona zo-
stała również informacja dotycząca planowanych w tym roku 
wymian w  ramach Placement Program oraz wymiany grup 
wojewódzkich z Sekcją Rumuńską i Serbską IPA.

W  tym dniu Przewodniczący Komisji Statutowej kol. Dariusz 
Walczak omówił stan prac nad zmianami w statucie Sekcji Pol-
skiej IPA, które mają zostać przedstawione w trakcie obrad Kon-
gresu IPA.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie kontynuowania współ-

pracy przy wydawaniu naszego czasopisma w  drukarnią 
w Poznaniu, jak również omówiono sprawy związane z naszą 
stroną internetową.

W  trakcie obrad swoje wystąpienie mieli nasi goście z  Rosji 
z Kaliningrau oraz Sankt Petersburga, którzy przedstawili pro-
pozycję współpracy z regionami IPA, a także uczestnictwa na-
szych przedstawicielek w Konferencji „Kobiety w Policji”, która 
odbyła się w czerwcu w Moskwie. Ponadto kol. Olga Birkina 
przedstawiła opracowaną przez siebie monografię „Policje 
Świata”, która została wydana w roku ubiegłym i przedstawia 
umundurowanie oraz wyposażenie światowych Policji.

W sobotnie popołudnie nasi gospodarze pokazali nam uroki 
Ziemi Darłowskiej, jej historię i współczesność. Mogliśmy za-
poznać się również z pracą Morskiej Służby Ratowniczej oraz 
odwiedzić pokład statku ratowniczego SAR, który na co dzień 
pełni służbę ratowniczą w darłowskim porcie.

Dziękujemy naszym gospodarzom za zaproszenie do Darłowa 
i  perfekcyjne przyjęcie członków Krajowego Zarządu, a  kol. 
Prezesowi Zachodniopomorskiej GW Robertowi Rzeźnikowi 
gratulujemy otrzymanego z  rąk Prezydenta Sekcji Polskiej 
Fryderyka Orepuka Medalu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”, 
wręczonego w trakcie obrad Krajowego Zarządu.

Witold Drzażdżyński
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II Międzynarodowa Konferencja „Kobiety w Policji”

Blisko dwustu funkcjonariuszy policji, 

głównie kobiet, z 28 krajów, takich jak: 

Polska, Rosja, Cypr, Grecja, Rumunia, 

Niemcy, Estonia, Austria, Izrael, Finlan-

dia, Mołdawia, Kazachstan, Bułgaria, 

Monako, Szwecja, Słowenia, Czarnogó-

ra, Kenia, Portugalia, Luksemburg, Wiel-

ka Brytania, Czechy, Szwajcaria, Hiszpa-

nia, Włochy, Francja, Kanada i  Chorwa-

cja, w dniach 1-5 czerwca wzięło udział 

w  Moskwie w  wydarzeniach organizo-

wanych pod auspicjami Międzynarodo-

wego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja 

Rosyjska przy wsparciu Moskiewskiego 

Stowarzyszenia Kobiet w  Policji oraz 

Rosyjskiej Rady Weteranów Organów 

Spraw Wewnętrznych i Wojska.

Sekcję Polską IPA reprezentowały: Dorota 
Rybszleger – Region Toruń, 
Magdalena Lipińska – Region 
Bydgoszcz KPGW, Katarzyna 
Czesna – Region Opatów – Po-
wiśle ŚGW IPA

Uroczyste otwarcie konferen-
cji odbyło się w dniu 2 czerwca 
2016 r. w Izbie Społecznej Fede-
racji Rosyjskiej. W  ramach na-
ukowo – praktycznej części kon-
ferencji omówiono kwestie ta-
kie jak: udział kobiet w  służbie, 
w  tym również sposoby zachę-

cania kobiet do podejmowania 
decyzji o  wstąpieniu do policji, 
problemy psychologiczne ich 
adaptacji, ochrony socjalnej, 
doświadczenia dot. organizacji 
skupiających policjantki w  po-
szczególnych krajach, a  także 
doświadczenia w zakresie zapo-
biegania i  zwalczania przestęp-
czości, zapobiegania przestęp-
czości nieletnich oraz przeciw-
działania przemocy w rodzinie.

Drugiego dnia konferencji odbył Festiwal Umiejętności Kre-
atywnych, w trakcie którego uczestniczki miały okazję rywalizo-
wać w konkurencji strzeleckiej oraz wykonywaniu manewrów 
oznakowanym radiowozem na czas. Zmagania poprzedziły po-
kazy ekstremalnej jazdy samochodów służbowych oraz moto-
cykli przygotowane przez kolegów policjantów z Rosji. 

- W niektórych aspektach służby w Policji lepsze rezultaty uzy-
skują kobiety. (…) Wiele aspektów działalności policji opie-
ra się na profesjonalizmie pięknych policjantek. Jak mówią, 
piękno zbawi świat - powiedział szef Dyrekcji Policji Ruchu 
Drogowego MOI Rosji w Moskwie płk Victor Kovalenko pod-
czas otwarcia festiwalu. Festiwal nosił tytuł „Kobiety w Policji 

– Była to niespotykana okazja, aby poroz-
mawiać i wymienić się poglądami z koleżan-
kami z innych krajów na temat pracy kobiet 
w  policji. Świetne doświadczenie zawodowe 
w pięknym i ciekawym kraju, jakim jest Ro-
sja, z pewnością będzie procentowało w przy-
szłości. Dziękujemy serdecznie osobom, które 
umożliwiły mi udział w tej konferencji – pod-
sumowuje Katarzyna Czesna.

– Seminarium było bardzo ciekawym doświadcze-
niem z  uwagi na poruszaną tematykę dotyczącą 
problemów, jakie kobiety policjantki spotykają 
w  swojej służbie. Wielość reprezentowanych kra-
jów pozwoliła na wymianę doświadczeń między 
uczestniczkami, skonfrontowanie spostrzeżeń, co 
do służby kobiet w  formacjach mundurowych. 
Sam fakt delegowania do reprezentowania Polskiej 
Sekcji IPA na tak ważnym spotkaniu, był dla mnie 
nobilitujący. – mówi Dorota Rybszleger.
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26 lutego 2016 roku na zaproszenie Prezydenta Sekcji 

Polskiej IPA do Krynicy zawitała 7-osobowa delegacja 

przedstawicieli Sekcji IPA Serbia z Prezydentem Sekcji 

Serbskiej Nebojszą Panteliczem na czele.

Serbowie przyjechali do naszego kraju by podpisać porozu-
mienie o  współpracy. Sama idea zrodziła się w  głowach na-
szych bałkańskich przyjaciół i to oni zwrócili się do nas z za-
pytaniem, czy nie jesteśmy zainteresowani zacieśnieniem 
współpracy pomiędzy naszymi krajami. Prezydium Sekcji 
Polskiej IPA bardzo entuzjastycznie zareagowało na tę pro-
pozycję i zaprosiło przedstawicieli IPA Serbia do Polski. Dzię-
ki ogromnemu wsparciu i pomocy  Regionu IPA Nowy Sącz, 
który od wielu lat przyjaźni się z  IPA Serbia, 26 lutego 2016 
roku spotkaliśmy się w  Krynicy. Tam też doszło do podpisa-
nia przez prezydentów obu sekcji narodowych historyczne-
go porozumienia. Dokument ten ma ułatwić regionom z obu 
krajów kontakty, jak również zaowocować wymianami stażo-
wymi w ramach „Placement Programm”. Poza częścią oficjalną 
spotkania mieliśmy okazję pokazać naszym gościom piękno 
naszego kraju, jak również Komendę Miejską Policji w  No-
wym Sączu. Liczymy, że to spotkanie zaowocuje ciekawymi 
projektami i przyniesie wymierne korzyści dla wielu członków 
naszego stowarzyszenia. Już dziś zachęcamy wszystkie regio-
ny zainteresowane współpracą z sekcją serbską do realizacji 
wspólnych pomysłów. W razie potrzeby Prezydium Sekcji Pol-
skiej IPA służy pomocą w nawiązaniu kontaktów z IPA Serbia.

Prezydium SP IPA

- posłańcami pokoju, dobroci 
i sprawiedliwości „.

Gospodarze zaprosili uczestni-
ków do zwiedzania zabytków 
stolicy oraz jednostki Policji 
Konnej. Obowiązkowym ele-
mentem wycieczki był Plac 
Czerwony, Sobór Wasyla Bło-
gosławionego, Mauzoleum Le-
nina oraz Kreml.

Zwieńczeniem konferencji był 
uroczysty bankiet w  trakcie, 
którego organizatorzy podsu-
mowali trzydniowe spotkanie. 

Autor tekstu i zdjęć:  
Katarzyna Czesna
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Mikołaj w domach IPA

6 grudnia 2015 dla członków IPA Region Głogów zo-

stały zorganizowane Mikołajki. Rodziny IPA gościły 

w swoich domach Mikołaja i Śnieżynkę. 

Grzeczne dzieci zostały obdarowane prezentami. Wizyta Mikoła-
ja, w którego rolę wcielił się kolega Arkadiusz i Śnieżynki – kole-
żanki Magdaleny, była dla wszystkich miłym i zaskakującym wy-
darzeniem, które na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

Jedno z dzieci po powrocie taty do domu powiedziało: – Tato 
odwiedził nas prawdziwy Mikołaj a  nie jakiś… przebieraniec. 
Inne stwierdziło: – Szkoda, że w tym roku nie będzie Mikołaja, bo 
dziadek jest chory, a tu zdziwienie i osłupienie, bo Mikołaj jednak 
się pojawił i nie był to dziadek. Inny chłopczyk poproszony, aby 
zaśpiewał Mikołajowi piosenkę zaśpiewał… Hymn Polski.

Artur Klimczak
Zdjęcia: członkowie IPA Głogów

Mistrzostwa Europy w Krakowie

W  dniach 16-17 stycznia 2016 r. członkowie regionu 

IPA Głogów uczestniczyli w meczach Mistrzostw Euro-

py w piłce ręcznej w Krakowie.

W  pierwszym dniu opanowana została strefa kibiców. Pod-
czas oglądania meczów na telebimie korzystaliśmy z  wielu 
dodatkowych atrakcji w postaci konkursów i gier zręcznościo-
wych przeznaczonych dla kibiców.

Drugiego dnia udaliśmy się do przepięknej hali – Tauron Are-
ny. Na przystawkę  odbył się mecz Mistrzów Świata i  Europy 
– drużyny Francji z Serbią, zakończony zwycięstwem trójko-
lorowych 36:26.

Następnie wypełniona kibicami hala gorąco i owacyjnie przy-
witała zespoły Macedonii i Polski. Po odśpiewaniu hymnu Pol-
ski głośnym dopingiem zagrzewaliśmy nasz zespół do walki. 
Po nerwowej końcówce Polska wygrała 24:23. Reprezentanci 
Polski podziękowali kibicom za wspaniały doping. Zadowole-
ni i szczęśliwi wróciliśmy do domów.

Autor tekstu i zdjęć: Artur Klimczak
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Piknik rodzinny IPA  

Region Głogów

W  dniu 21 maja br. na boisku sportowym klubu 

Dragon Jaczów odbył się coroczny rodzinny piknik 

IPA z okazji Dnia Dziecka. W imprezie uczestniczy-

ło 110 osób, na które czekało sporo atrakcji. 

Dzieci szalały w wielkiej, dmuchanej żyrafie oraz uczestni-
czyły w konkursach i zabawach. Słodkie nagrody dla nich 
ufundowało głogowskie SPOŁEM. Dorośli mogli spraw-
dzić się w konkursie wiedzy o IPA i zabawach sportowych, 
gdzie nagrody ufundowała firma COMFORT. Wszystkich 
zabawiała nasza „mała” pluszowa maskotka, w  którą był 
przebrany kol. Arkadiusz. Nie lada atrakcją był pokaz ga-
szenia pożaru w wykonaniu strażaków – juniorów z OSP 
Jaczów. Kolejną niespodzianką był, stojący obok poli-
cyjnych aut, milicyjny radiowóz. Na boisku zameldowa-
li się również nasi miłośnicy motorów z  grupy Riders of 
IPA Głogów. Pyszny poczęstunek zapewniła firma TWIST. 
W czasie imprezy zebraliśmy pieniądze na leczenie Nadii 
– córki naszego kolegi. Na zakończenie wszystkie dzieci 
otrzymały okolicznościowe medale.

 Artur Klimczak

Zdjęcia: Artur Klimczak, Tomasz Lewicki
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Poznań zdobyty

W dniu 23 marca br. drużyna IPA Głogów pojechała 

„zdobywać” Poznań – INEA Stadion. 

Powodem wyjazdu był mecz towarzyski w piłce nożnej Polska-
-Serbia z udziałem Roberta Lewandowskiego. Po odśpiewaniu 
hymnu zajęliśmy miejsca i  głośno dopingowaliśmy naszą re-
prezentację. Po golu Jakuba Błaszczykowskiego Polska zwycię-
żyła 1:0. Mimo późnej pory zadowoleni i szczęśliwi wróciliśmy 
do domów.

Autor tekstu i zdjęć: Artur Klimczak

Strzelińska integracja 

W dniach 28-29 kwietnia br. odbył się drugi już dwu-

dniowy wyjazd integracyjny zrzeszonych w  IPA Re-

gion Strzelin.

Wyjazd rozpoczęliśmy od zmagań w grę Paintball. Rywalizowa-
liśmy w dwóch drużynach, zwiedzając przy tym urocze, jedno-
cześnie tajemnicze lasy sudeckie. Po tak wymagającej integracji 
przejechaliśmy do Ośrodka Konferencyjno – Wypoczynkowego 
„Krucze Skały” w Karpaczu, gdzie przy ognisku, grillu i muzyce 
bawiliśmy się do rana. Tradycyjnie w  trakcie trwania imprezy 
Przewodniczący Artur Widelski wręczył nowo wstępującym 
w szeregi IPA legitymacje członkowskie. Następnego dnia od-
wiedziliśmy znaną nam już restaurację w  miejscowości Mala 
Upa w  Czechach, gdzie degustowaliśmy czeskie piwo, regio-
nalne potrawy, a przede wszystkim podziwialiśmy uroki tego 
malowniczego miejsca.

Autor tekstu i zdjęć: Asia Sączawa

Od 27 lutego do 6 marca 2016 roku na Polanie Jaku-

szyckiej odbył się jubileuszowy, największy w Polsce 

festiwal narciarstwa biegowego w  ramach między-

narodowej imprezy sportowej – 40 BIEG PIASTÓW. 

W trakcie zawodów odbył się także 17 Policyjny Bieg 

Piastów.

W  biegach wzięło udział kilka tysięcy uczestników i  prawie 
wszyscy dotarli do mety. Wśród uczestników byli również po-
licjanci i funkcjonariusze służb mundurowych z całego świata, 
zrzeszeni w  Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA, 
w tym z Litwy, Czech, Niemiec i Norwegii.

Głównym celem biegu jest popularyzowanie sportów zimo-
wych wśród policjantów, podnoszenie ich sprawności fizycz-
nej oraz propagowanie programów prewencji kryminalnej, 
a także realizacja zamierzeń na rzecz pozytywnego wizerunku 
Policji. Policjanci startowali w biegu na 12,5 km oraz w biegu 
głównym na 50,4 km. Obsługę sędziowską zapewnił organiza-
tor Biegu Piastów.

4 marca 2016 r., na dystansie 12,5 km mężczyzn pierwsze 
miejsce w „Policyjnym Biegu Piastów” zajął Krzysztof Korpec-
ki ze Złotoryi, drugie Mateusz Matusik, a trzecie miejsce w tej 
kategorii zajął – Artur Mazurek z Czarnego Boru. Wśród kobiet 
najlepszą w biegu na 12,5 km okazała się Maja Majer z Jeleniej 
Góry, drugie miejsce zajęła Elżbieta Rosa z Tłuszcza, a trzecie 

miejsce Ewa Haber-Czerska z Lubania. Puchar dla najlepszego 
biegacza i biegaczki w Policyjnym Biegu na 12,5 km ufundo-
wał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, za drugie 
miejsce ufundował Komendant Miejski Policji w Jeleniej Gó-
rze. Za drugie miejsce puchary ufundowali: Prezydent Sekcji 
Polskiej IPA oraz przewodniczący Regionu IPA Jelenia Góra. Za 
trzecie miejsce puchar ufundowali: przewodniczący Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów oraz przewodniczący Zarządu 
NSZZ Policjantów Województwa Dolnośląskiego. Dekoracji 
najlepszych biegaczy dokonali: w  imieniu Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji we Wrocławiu i Komendanta Miejskiego 
Policji w  Jeleniej Górze oraz Prezydenta Sekcji Polskiej IPA, 
a  także przewodniczącego Regionu IPA Jelenia Góra – za-
stępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Jeleniej Górze 
nadkom. Zbigniew Klimek i Rzecznik Prasowy KMP w Jeleniej 
Górze podinsp. Edyta Bagrowska oraz wiceprzewodniczący 
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab Piotr Malon 
oraz wiceprzewodnicząca Zarządu NSZZ Policjantów Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nadkom. Agnieszka Gębska.

5 marca 2016 r. odbył się bieg na dystansie 50,4 km. Najlep-
szym wśród narciarzy służb mundurowych i  IPA na tym dy-
stansie okazał się Arkadiusz Ogorzałek, który otrzymał puchar 
z rąk przedstawiciela Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
Puchar wręczył Tadeusz Chołodecki.

Małgorzata Gorzelak

Podsumowanie 38. Biegu Piastów
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Dnia 05.09.2015 r. w  hali sportowo – widowisko-

wej  ŁUCZNICZKA” – „ARTEGO” w  Bydgoszczy odbyły 

się Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski, Pol-

skiej Federacji Sportu „GWARDIA” Juniorów Młodszych 

w Judo, objętych honorowym patronatem przez Mini-

stra Spraw Wewnętrznych Panią Teresę Piotrowską. 

Mistrzostwa  zostały zorganizowane przez Policyjne Towarzystwo 

Sportowe „Gwardia” oraz Kujawsko–Pomorską Grupę Wojewódzką 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Sekcja Polska w Bydgoszczy.

Do udziału w  mistrzostwach przystąpiły  drużyny krajowe i  za-

graniczne w  różnych kategoriach wagowych, między innymi 

z  Białorusi, Estonii, Niemiec i  20 drużyn z  Polski. Drużyny wal-

czyły o cenne nagrody, puchary i medale. Sportowa rywalizacja 

w judo pomiędzy zawodnikami wyłoniła najlepszych zawodni-

ków w poszczególnych kategoriach wagowych.

Zarząd PTS Gwardia i  Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA 

składa podziękowanie dla darczyńców, którzy wsparli finansowo 

i rzeczowo organizację Międzynarodowych Mistrzostw w Judo.

Krzysztof Warchał

Zdjęcia: Paweł Mazurek

Policjantka z San Francisco 
z wizytą w Bydgoszczy

W dniach od 4 do 11 września 2015 roku w Bydgosz-

czy przebywała policjantka Audrey Moy z  Komendy 

Miejskiej Policji w San Francisco USA, członek IPA Re-

gionu nr 9 USA.

W trakcie pobytu odbyła spotkanie z Zastępcą Komendanta Wo-

jewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Tomaszem Trawińskim. 

Wymieniono doświadczenia zawodowe oraz zapoznano naszą 

koleżankę ze strukturą organizacyjną Policji Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego.

Audrey Moy jest pochodzenia chińskiego, gdyż jej dziadkowie 

przybyli do USA jako emigranci. W Policji w San Francisco pra-

cuje już wiele lat. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w jednym 

z  komisariatów w  San Francisco, których jest 26 w  jednostce 

patrolowej. Następnie przechodziła kolejne szczeble swojej ka-

riery policyjnej w  różnych wydziałach między innymi już jako 

policjantka Komendy Miejskiej pracowała pod tzw. przykrywką 

w wydziałach kryminalnych. Od kilku lat pracuje w wydziale eko-

nomicznym jest to odpowiednik naszej komórki do walki z prze-

stępczością gospodarczą.

Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Warchał

w Judo Juniorów Młodszych
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Wizyta policjantów garnizonu 
berlińskiego w Bydgoszczy

Na zaproszenie Kujawsko – Pomorskiej Grupy Woje-

wódzkiej Sekcja Polska IPA, w dniach od 26 do 28 lu-

tego 2016 roku, do Bydgoszczy przyjechali dwaj poli-

cjanci z garnizonu berlińskiego Burkhard Gabe i Axel 

Manthey, członkowie IPA Berlin. Towarzyszył im tłu-

macz, zasłużony dla IPA, Dariusz Turalski.

Goście spotkali się z Komendantem Wojewódzkim Policji w Byd-

goszczy, insp. Pawłem Spychałą, a  następnie z  policjantami 

i członkami IPA KPGW. W trakcie pobytu pokazano im Bydgoszcz, 

a także jednostkę OP.

Jednym z celów wizyty było nawiązanie bezpośrednich kontak-

tów pomiędzy naszymi sekcjami.

Krzysztof Warchał

Zdjęcia: Paweł Mazurek

„Zakończenie Lata”  
Regionu Włocławek

We wrześniu 2015 r. Zarząd Regionu IPA Włocławek 

korzystając z  przepięknej słonecznej pogody, zorga-

nizował dla swoich członków spotkanie plenerowe 

pod hasłem „Zakończenie Lata – 2015” w malowniczo 

położonym ośrodku nad jeziorem Wójtowskim.

Spotkanie otworzył przewodniczący Regionu IPA Włocławek – 

Waldemar Sołdacki w asyście z-cy sekretarza Wojciecha Nawroc-

kiego, który przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie i życzył 

udanego pobytu. Dewiza działalności statutowej IPA w  języku 

esperanto brzmi „Servo per Amikeco” tj. służyć poprzez przyjaźń, 

więc również temu spotkaniu taka dewiza przyświecała.

Zakończenie lata było również okazją do uroczystego wręczenia 

legitymacji członka „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” koledze Ja-

nuszowi Dzięgielewskiemu z Włocławka.

Autor tekstu i zdjęć: Wojciech Nawrocki

Zebranie Regionu IPA 
Brodnica

W dniu 13.11.2015 r. odbyło się zebranie Regionu IPA 

Brodnica. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-

-integracyjny. 

W  zebraniu uczestniczyli członkowie regionu z  Przewodniczą-

cym Władysławem Walaskiem oraz zaproszeni goście: członko-

wie wspierający IPA Region Brodnica oraz Prezes Grupy Woje-

wódzkiej Jerzy Archacki. Po części oficjalnej, w której wyróżniono 

najaktywniejszych, odbyła się część nieoficjalna z  poczęstun-

kiem. Prezes Jerzy Archacki złożył podziękowania za współpracę 

oraz skierował życzenia dobrej owocnej współpracy.

Paweł Mazurek

Święto Policji  
w kujawsko-pomorskim

Ceremonia Wojewódzkich obchodów Święta Poli-

cji w  kujawsko-pomorskim odbyła się 31.07.2015 r. 

we Włocławku.

W uroczystości, która odbyła się na Placu Mikołaja Kopernika, Se-

kretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Grzegorz Kar-

piński, Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, 

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Krzysztof 

Zgłobicki oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes wręczali 

medale, awanse i  odznaczenia. Kujawsko-Pomorską Grupę IPA 

reprezentował Prezes Jerzy Archacki.

Paweł Mazurek
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Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka Internatio-

nal Police Association zorganizowała w dniach od 2 do 

4 października 2015 r. na terenie ośrodka Rehabilita-

cyjno-Wypoczynkowego „Gród Piasta” w  Chomiąży 

Szlacheckiej imprezę sportowo-turystyczną dla człon-

ków IPA i ich rodzin z całego kraju.

Główną konkurencją wymienionej imprezy był „Turniej strzelec-
ki z  broni pneumatycznej”. Zorganizowano również strzelanie 
z  łuku, rzut do tarczy oraz grzybobranie. Aura pozwoliła śmiał-
kom na uczestniczenie w konkurencji pływackiej w jeziorze przy 
ośrodku.

Punktem kulminacyjnym było uczestnictwo dzieci, członków ro-
dzin IPA, w konkurencjach sportowych, które cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Wielu uczestników imprezy skorzystało 
ze sprzętu pływającego – łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów 
wodnych. Była również możliwość wędkowania z pomostu.

Spotkanie zakończono wręczeniem nagród dla zwycięzców po-
szczególnych konkurencji, uroczystą kolacją oraz wieczorkiem 
tanecznym.

Krzysztof Warchał
Zdjęcia: Krzysztof Rozpędowski

Tatry Słowackie z członkami IPA

IPA Region Świecie w dniach 1-6 października 2015 

roku zorganizował coroczny wypad w góry. Tym ra-

zem celem były Tatry Słowackie. 

Naszą bazą wypadową była miejscowość Tatrzańska Sztrba. Prze-

chadzka potwierdziła, że jesteśmy w niezłej formie, więc posta-

nowiliśmy zaliczyć szczyt Przednie Solisko 2093 m n.p.m. 

Ostatniego dnia niestety pogarszająca się pogoda zmusiła 

nas do zrezygnowania z  wyprawy w  wysokie góry. Poszliśmy 

z  Trzech Studniczek doliną Ciemnosmerczyńską do Ciemno-

smerczyńskiego Plesa. Po drodze przeszliśmy obok najwyższego 

w Tatrach wodospadu Kmetov, wyższego od Niagary, a mające-

go 80 m wysokości. W  czasie naszego pobytu spróbowaliśmy 

oczywiście słowackiej kuchni, podjadaliśmy zupę czosnkową, 

„bryndzowe haluszki” i „wyprażany syr”. 

Zapraszamy na kolejną wyprawę.

Wiesław Rzyduch, Przemysław Kałdowski

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA18
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W  dniach 8-12 października 2015 r., sześcioosobowa 

drużyna Koła Biegów Maratońskich, Kujawsko-Po-

morskiej Grupy Wojewódzkiej, Sekcji Polskiej IPA, 

w składzie: Basia Bajur, Darek Olewiński, Mariusz Ma-

larski, Sławek Sławkowski, Jarek Sadowski i Darek Ja-

kóbczuk, przebywała w  miejscowości Dunakeszi na 

Węgrzech, przygotowując się do startu w XXX Buda-

pest Maratonie. 

Podczas całego pobytu mieliśmy okazję doświadczyć ogromnej 

gościnności i  otwartości naszych węgierskich kolegów. Wspa-

niałe przyjęcie nas na Węgrzech, znakomite wsparcie towarzy-

skie i  logistyczne naszego przedsięwzięcia sportowego można 

wprost przełożyć na przyświecające naszej organizacji motto 

– Servo per Amikeco – przebywając na Węgrzech w pełni do-

świadczyliśmy żywego znaczenia tej pięknej idei.

Tak więc, nasz wyjazd, obok aspektu sportowego, miał również 

wymiar integracyjny i  towarzyski. Podczas pięciodniowego 

pobytu na Węgrzech, zacieśniając i  pogłębiając przyjacielskie 

kontakty z  węgierskimi członkami IPA, odbyliśmy kilka bardzo 

XXX Jubileuszowy Budapest Marathon 

miłych i owocnych spotkań towarzyskich, budując pozytywne 

relacje interpersonalne. W  czwartek 8 października, po przy-

jeździe do Dunakeszi, przywitał nas i  ugościł György Tenczel, 

Prezydent Regionu Peszt, Węgierskiej Sekcji IPA. Ten przesym-

patyczny człowiek opiekował się nami przez cały nasz pobyt na 

Węgrzech, wspomagając w  organizacji „przedmaratońskiego” 

czasu wolnego. 

Odbyliśmy także spotkanie z gen. bryg. Istvanema Mihaly, głów-

nym doradcą i naczelnikiem tamtejszej KWP oraz Gaborem Pin-

ter, zajmującym się m.in. „komunikacją” z zagranicą. 

Z  perspektywy sportowej kulminacyjnym i  najważniejszym 

punktem naszego pobytu na Węgrzech był start w  jubileuszo-

wym XXX Budapest Maratonie. 

Konstatując, uznać należy, że zarówno z perspektywy sportowej, 

jak i towarzyskiej, był to z całą pewnością wyjazd bardzo twórczy 

i zdecydowanie udany.

Autor tekstu i zdjęć: Jarek Sadowski
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Turniej gry w kręgle 
na terenach Osady Karbówko 
w Elgiszenie

Już po raz drugi toruński Region IPA zorganizował dla 

swoich członków oraz funkcjonariuszy policji garnizo-

nu toruńskiego turniej gry w kręgle. Impreza odbyła 

się na terenach Osady Karbówko w Elgiszenie. 

Spotkanie rozpoczęło się od obiadokolacji – przepysznych trady-

cyjnych potraw kuchni polskiej. Turniej otworzył Przewodniczą-

cy IPA Region Toruń, Tomasz Kamiński, który uroczyście wręczył 

kolejną już legitymację koledze Jurkowi Kwiatkowskiemu no-

szącemu tytuł „Zasłużony dla IPA Sekcji Polska”. Przewodniczący 

przekazał także dwójce naszych przyjaciół, uhonorowanych ty-

tułem „Zasłużonego dla IPA Sekcja Polska”: Mariuszowi Wilczyń-

skiemu i Sebastianowi Sacharuk okolicznościowe portfele. W ten 

sposób członkowie Regionu wyrazili podziękowania za osobiste 

zaangażowanie obdarowanych w organizację turnieju.

W turnieju brało udział sześć pięcioosobowych drużyn. Rywaliza-

cja podczas turnieju była bardzo emocjonująca, z zachowaniem 

zasad koleżeńskich i  fair play. Drużynowo zwyciężył team pod 

kapitanatem Wiesława Szymanek – „Zasłużonego dla IPA Sekcji 

IPA Region Świecie na Bałtyku

W maju bieżącego roku odbył się kolejny rejs po Bał-

tyku, którego organizatorem była IPA Region Świecie. 

Tegorocznym celem rejsu była Kopenhaga. Trasa rejsu 

wiodła z Kołobrzegu przez szwedzką wyspę Bornholm 

do Kopenhagi.

W Kopenhadze dwie doby upłynęły nam na zwiedzaniu. Dzię-
ki pomocy naszych duńskich przyjaciół udało nam się zwie-
dzić zabytkową starówkę z malowniczymi kanałami i oczywi-
ście zobaczyć zmianę warty przed pałacem królowej. 

W  drodze powrotnej niestety nie mieliśmy już szczęścia do 
wiatru,  który znacznie osłabł i  aby wrócić w  zaplanowanym 
terminie, udaliśmy się do Sassnitz, małego portu z kurortem 
wypoczynkowym na niemieckim brzegu Bałtyku. W  Sassnic 
zwiedziliśmy między innymi  zakotwiczony okręt podwodny 
z  II wojny światowej. Po południu przy niestety słabym wie-
trze,  wspomagając się silnikiem, popłynęliśmy do Świnouj-
ścia, a  po noclegu w  przytulnej marinie, podziwiając klify 
wzdłuż wybrzeża, udaliśmy się do macierzystego portu w Ko-
łobrzegu. Tym razem przepłynęliśmy prawie 400 mil morskich, 

bardzo wygodnym jachtem typu Delphia, ale z sentymentem 
wspominaliśmy przygody na „Darze Świecia”.

Za pomoc w  przygotowaniu rejsu dziękujemy szefom firmy 
„Gzella” z Osia oraz Kapitanowi, zasłużonemu dla IPA Romanowi 
Nowickiemu. Do zobaczenia na piątym już rejsie po Bałtyku. Tym 
razem ponowimy próbę dopłynięcia do Kłajpedy. Zapraszamy.

Wiesław Rzyduch
Przemysław Kałdowski

Polska”. W klasyfikacji indywidualnej na trzecim miejscu uplaso-

wał się kolega Daniel z Komisariatu Policji w Chełmży, na drugim 

Tomek z tej samej jednostki, a zwycięzcą całego turnieju został 

kolega Tomek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 

Policji w Toruniu. Zwycięzcy indywidualni jak i drużynowi otrzy-

mali okolicznościowe nagrody.

Autor tekstu i zdjęć: Dorota Rybszleger
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Wybory w Regionie IPA Chełm

W dniu 15.01.2016 r. w Chełmie odbyło się walne ze-

branie członków Regionu IPA Chełm. W zebraniu jako 

gość honorowy uczestniczył Komendant Miejski Poli-

cji w Chełmie, członek naszego Stowarzyszenia, Kon-

rad Piziorski.

Sprawozdanie z  działalności w  latach 2013-2016 uczestnikom 

zebrania przedstawił Przewodniczący Bogdan Karolczuk. Na 

wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Pre-

zydium Regionu IPA Chełm, co pozwoliło na przeprowadzenie 

wyboru nowych władz (a trochę się zmieniło). 

Przewodniczącym Regionu został Grzegorz WORLICKI, Sekreta-

Wybory w Regionie IPA Lublin

W  dniu 4.02.2016 r. w  Lublinie odbyło się walne ze-

branie członków Regionu IPA Lublin. Sprawozdanie 

z działalności w latach 2013-2016, uczestnikom zebra-

nia przedstawił Przewodniczący Jerzy Dados. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absoluto-
rium dotychczasowemu Prezydium Regionu IPA Lublin, co 
pozwoliło na przeprowadzenie wyboru nowych władz. 

Przewodniczącym Regionu został Waldemar Dziedzic, Se-
kretarzem Adam Mateńko, Zastępcą Sekretarza Piotr Wójcik, 
Skarbnikiem Grzegorz Żmijski, Członkiem Prezydium Sławo-
mir Kwiatkowski. 

rzem Andrzej Nowosad, Zastępcą Sekretarza Bogdan Karolczuk, 

Skarbnikiem Aneta Walczuk, Członkiem Prezydium Arkadiusz 

Kwiatosz. Spośród uczestników zebrania wybrano również trzy-

osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym został Andrzej 

Kuźnicki, a członkami Komisji Mariusz Piekaruś i Zenon Danilczuk.

W  związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium Za-

rządu Lubelskiej GW, wybrano również 5 delegatów Regionu IPA 

Chełm na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej.

Plany nowego prezydium na ten rok i  lata następne to dalszy 

rozwój regionu oraz kontynuowanie współpracy z kolegami z in-

nych Regionów IPA Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej.

Piotr Wójcik

Wybrano również trzyosobową Komisję Rewizyjną. Przewod-
niczącym został Jacek Iwaniuk, a członkami Komisji Ireneusz 
Szyszko i Leszek Miszkurka.

W  związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium 
Zarządu Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej, wybrano również 13 
delegatów Regionu IPA Lublin na Zebranie Delegatów Grupy 
Wojewódzkiej oraz trzech delegatów do Zarządu Lubelskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne to dalszy 
rozwój regionu, kontynuowanie współpracy z  kolegami ze 
związków zawodowych, integracja członków i ich rodzin oraz 
działalność sportowa i turystyczna. 

Piotr Wójcik
Zdjęcia: Adam Kalicki

Wybory w Regionie IPA Włodawa

W  dniu 8.04.2016 r. we Włodawie odbyło się Walne 

Zebranie Członków Regionu IPA Włodawa, którego 

celem było wybranie nowych władz regionu. Swoją 

obecnością wybory uświetnił Prezes Lubelskiej GW 

IPA kol. Piotr Wójcik.

Przewodnicząca Regionu IPA Włodawa Bożena Szymańska 

przedstawiła sprawozdanie z  działalności Prezydium Regionu 

IPA Włodawa za lata 2013-2016 oraz podziękowała wszystkim za 

pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Kolega Andrzej Wołos przedstawił sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  kontroli działalności Prezy-

dium Regionu i wniósł o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Prezydium. Absolutorium zostało udzielone. 

Na Przewodniczącą Regionu IPA Włodawa wybrano Bożenę 

Szymańską, na Sekretarza Regionu Piotra Niewiadomskiego, na 

Zastępcę Sekretarza Regionu Sławomira Łakutę zaś Skarbnikiem 

Regionu została wybrana Anna Kołodziej. 

W  skład Prezydium Regionu IPA Włodawa weszli: Sebastian 

Czaus, Arkadiusz Gaj, Jan Stańczuk. Komisję Rewizyjną tworzą: 

Andrzeja Szawuła – Przewodniczący oraz Członkowie Komisji 

Rewizyjnej : Tomasz Łuszczakiewicz i Andrzej Hulanka.

Dokonano również wyboru 9 delegatów na Zebranie Delegatów 

Grupy Wojewódzkiej oraz przedstawicieli Regionu na zebrania 

Zarządu LGW IPA.

Dziękując za zaufanie gratuluję wszystkim nowo wybranym 

członkom Zarządu!

Bożena Szymańska
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„Z nami bezpiecznie 
i ekologicznie”

W dniu 21 marca 2016 roku w hali sportowej „Globus” 

w  Lublinie, kilkuset uczniów klas V-VI z  lubelskich 

szkół spotkało się na panelu edukacyjnym pod nazwą 

„Z nami bezpiecznie i ekologicznie”. Został on zorga-

nizowany przez Sekcję Polską Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji, Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Lublinie oraz Prezydenta Miasta Lublin. Go-

spodarzem konferencji była Lubelska Grupa Woje-

wódzka IPA (International Police Association).

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a jego 
celem jest promowanie postaw proekologicznych, nauka 
ekologicznego i  zdrowego trybu życia, a  także przekazanie 
podstawowych informacji na temat zasad bezpieczeństwa. 

Do współpracy zostali zaproszeni policjanci z Wydziału Prewen-
cji oraz Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, a także inne służby 
mundurowe z terenu województwa lubelskiego. Przybyli także 
przedstawiciele IPA: Prezes Lubelskiej GW IPA Piotr Wójcik, któ-
ry reprezentował Prezydenta SP IPA, Przewodniczący Regionu 
IPA Przemyśl Jan Faber oraz Prezydium Lubelskiej GW IPA.

Konferencję rozpoczął Prezes LGW IPA Piotr Wójcik, który po-
witał zaproszonych gości, a następnie przekazał głos Zastęp-
cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Lublinie mł. insp. 
Robertowi Szewcowi oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin 
Panu Arturowi Szymczykowi, którzy po wspólnym, krótkim 
wystąpieniu, otworzyli konferencję.

Panele edukacyjne prowadzone były przez przedstawicieli 
służb mundurowych: Wojska, Policji, Państwowej Straży Po-
żarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej oraz Zespołu 
Ratownictwa Medycznego i Grupy Capital. Jeden z paneli edu-
kacyjnych prowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
KWP w  Lublinie. Poświęcony był bezpieczeństwu pieszych, 
w  tym najmłodszych. Wiele uwagi zwrócono na to, jak bez-

piecznie poruszać się po drodze, by nie stać się ofiarą wypad-
ku. Uczniowie  kilku lubelskich szkół mogli poznać zadania, 
które służby mundurowe oraz instytucje dbające o  bezpie-
czeństwo wykonują na co dzień. Czekały na nich także liczne 
atrakcje: pokaz sprawności zespołu Jednostki Ratowniczo Ga-
śniczej, pokaz tresury psa służbowego czy pokaz sprawności 
robota pirotechnicznego przez policyjnych antyterrorystów, 
a  także pokaz ratownictwa medycznego. Uczniowie mogli 
korzystać z symulatora 3D oraz toru przeszkód z wykorzysta-
niem alkogogli. Uczestnicy mogli zobaczyć wystawy sprzętu:

 policjanci prezentowali radiowozy z wideorejestratorem, 
motocykl oraz stanowisko dowodzenia Oddziału Prewencji 
Policji;

 Straż Pożarna przygotowała wozy bojowe oraz wspólnie 
z Zespołem Ratownictwa Medycznego pokaz udzielania 
pomocy ofiarom wypadku;

 Wojsko Polskie – Garnizon Lubelski zaprezentował sprzęt 
oraz zachęcał do poczęstunku wojskową grochówką 
z kuchni polowej.

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, będąc 
w Polsce promotorem działań na rzecz ogólnie pojętego bezpie-
czeństwa, swoją koncepcję realizacji programu opiera na bezpo-
średnim współdziałaniu ze wszystkimi podmiotami mającymi 
w swoich zadaniach działania profilaktyczne w tym zakresie. Straż 
Miejska, Pożarna i Graniczna oraz służby medyczne mają daleko 
idące doświadczenia oraz są profesjonalnie przygotowane do 
realizacji tych zadań. Spotkanie to jest kolejnym profilaktycznym 
przedsięwzięciem zorganizowanym przez IPA Sekcja Polska, po-
przednie odbywały się w Kielcach. Od rozpoczęcia działań eduka-
cyjnych udało się dotrzeć do ponad 7000 dzieci i młodzieży.

Prezydium SP IPA serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizowa-
niu spotkania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie, 
Prezydentowi Miasta Lublin, Prezesowi MOSiR w  Lublinie, Pre-
zesowi MPWiK w Lublinie, Przewodniczącemu Zarządu MZWiK 
w Kielcach Sławomirowi Brożynie, Centrum Prawnemu „Capital” 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji spotkania.

Piotr Wójcik
Zdjęcia: Krzysztof Martirosjan
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Spotkanie Riders of IPA 
Włodawa

W dniu 8 kwietnia 2016 roku członkowie Riders of IPA 

Włodawa w związku z przygotowaniami do III Biesia-

dy Nadbużańskiej i przyjęciem nowych członków spo-

tkali się w Sławatyczach nad Bugiem. 

W  spotkaniu udział wzięło około 20 osób – w  tym gospodarz 

terenu i  członek Naszego Regionu – Wójt Gminy Sławatycze 

Grzegorz Kiec. Podczas spotkania ustalono szczegóły Biesiady, 

jak również zaplanowano kierunki działań na najbliższe miesiące, 

w tym przebieg akcji „Serduszko” skierowanej do wychowanków 

placówki opiekuńczo – wychowawczej we Włodawie. 

Klub Motocyklowy Riders of IPA Włodawa to klub zrzeszający 

czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Policji i Straży Gra-

nicznej będących członkami IPA, a także osoby zasłużone dla IPA 

i Klubu. Barwy (logo) klubu są tożsame z logo Międzynarodowe-

Dzień dziecka służb 
mundurowych we Włodawie

28 maja 2016 roku we Włodawie odbył się kolejny piknik 

rodzinny służb mundurowych. W obchodach Międzyna-

rodowego Dnia Dziecka udział wzięło ponad 170 dzieci. 

Tradycyjnie jako goście honorowi świętowali z nami nasi 

przyjaciele ze Stowarzyszenia „ Lepsze jutro”.

Piknik rodzinny to już czwarta bardzo udana i niezwykle hucz-
na impreza służb mundurowych powiatu włodawskiego. Or-
ganizatorami były Włodawskie Związki Zawodowe Służby Wię-
ziennej, Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Między-
narodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region we Włodawie.

Frekwencja, pogoda i humory dopisały – były gry i zabawy, kon-
kurencje sportowe i zręcznościowe. Można było obejrzeć i usiąść 
w prawdziwych pojazdach służbowych, rowerze z prawdziwym 
silnikiem, polecieć w chmury na strażackim wysięgniku, spraw-
dzić się na ściance wspinaczkowej pod fachowym okiem instruk-
torów wspinaczki z Zespołu Szkół we Włodawie, pozjeżdżać na 
dmuchanych zjeżdżalniach z firmy „Ufo – Buffo” z Dołhobród, a na 
osłodę spróbować waty cukrowej, ciastek, lodów i innych specja-
łów przygotowanych zarówno dla dzieci jak również dorosłych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w  organizacji 
tego Święta!

Bożena Szymańska
Zdjęcia : Artur Ambrozik

go Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska, a dewizą jest międzyna-

rodowe hasło wyrażone w  języku esperanto Servo per amikeco 

– służyć poprzez przyjaźń. 

Klubowi z ramienia funkcjonariuszy Policji przewodzi Jerzy Kiec, 

zaś z ramienia Straży Granicznej – Marek Korzeniewski.

Autor tekstu i zdjęć: Bożena Szymańska



swej największej pasji. Kolekcjonuje odznaki, odznaczenia 
i  naszywki Policji Państwowej, Milicji Obywatelskiej, ORMO, 
Policji oraz orzełki. Sukcesywnie powiększa swoją kolekcję 
jednak jak mówi: – Nie sztuką jest coś kupić, zdobyty orzełek czy 
też naszywka lub odznaka lepiej „smakuje”. W  wolnym czasie 
poszukuje pamiątek po Policji Państwowej oraz Milicji. 

Od 2013 roku jest członkiem Region IPA Włodawa i  aktyw-
nie uczestniczy w spotkaniach stowarzyszenia i wspiera jego 
działania, natomiast od 2015 roku jest członkiem Klubu Kolek-
cjonerów Policyjnych. 

Jeśli masz jakąś pamiątkę zapraszamy do kontaktu z kolekcjo-
nerem. Waldek jest otwarty na nowe kontakty oraz propozy-
cje wymiany. Posiada wiele eksponatów np. pagony, naszywki 
wojskowe, które chętnie wymieni na pamiątki milicyjne, poli-
cyjne, czy też pamiątki po Policji Państwowej. Adres do kon-
taktu: waldekst@interia.eu.

Waldemar Stańczuk/Bożena Szymańska
Zdjęcia: Waldemar Stańczuk
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W dniach 20-22 maja 2016 roku w Sławatyczach od-

była się III Nadbużańska Biesiada Motocyklowa. Or-

ganizatorem spotkania był Jerzy „Virus” Kiec. W zlo-

cie wzięło udział ponad 150 osób z  całego kraju 

reprezentujących m.in. kluby Riders of IPA Włoda-

wa, IPA Tarnów, IPA Nowy Targ, Doctors Riders, IPA 

Orawa, Małopolską Grupę Motocyklową Unlimited 

Riders.

W dniach 20-22 maja 2016 roku podczas niezwykle gorące-
go weekendu spotkały się Kluby Federacyjne Riders of IPA 
z całego kraju. Organizatorem spotkania był Prezydent Klubu 
Riders of IPA Włodawa Jerzy „Virus” Kiec, który zadbał o pełen 
atrakcji program wspólnego biesiadowania. Honorowy patro-
nat nad tegoroczną edycją biesiady sprawował Starosta Bial-
ski Mariusz Filipiuk i Wójt Gminy Sławatycze Grzegorz Kiec.

Zgodnie z  mottem naszego Stowarzyszenia Servo per Ami-
keco – służyć poprzez przyjaźń, spotkanie tradycyjnie już 
rozpoczęło się od odwiedzin w Placówce Szkolno – Wycho-
wawczej „Kamyk” we Włodawie, gdzie uczestnicy zlotu ob-
darowali wychowanków drobnymi upominkami w  ramach 
naszej akcji „Serduszko”. Dyrektor Placówki Pan Jarosław 
Pogonowski i  jego wychowankowie z  ogromnym entuzja-
zmem przyjęli motocyklistów – z całą pewnością nie była to 
nasza ostatnia wizyta w Ośrodku!

Następnie uczestnicy zlotu udali się kolumną do centrum 
Sławatycz, gdzie motocykliści uczestniczyli w  nabożeństwie 
w Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej 
w  Sławatyczach. Następnie Ks. Michał Wasilczyk, Proboszcz 
Parafii udzielił błogosławieństwa bożego oraz dokonał po-
święcenia motocykli uczestników zlotu.

Wieczorem rozpoczęła się uroczysta obiadokolacja w Nadbu-
żańskim plenerze. Towarzyszyli nam Brodacze – regionalni 
„przebierańcy”. Sławatycze to jedyne miejsce, gdzie każdego 
roku można ich spotkać. W  okresie świąteczno – noworocz-
nym ubierają swoje kolorowe kapelusze, barwne maski i do-
czepiają lniane brody, aby w takim stroju pożegnać stary rok. 

W sobotę, po przejażdżce po okolicy Nadbużańskimi Kresami, 
podczas której odwiedziliśmy Sobibór, klasztor w Jabłecznej 
i  inne malownicze miejsca, odbył się spływ Bugiem na kata-
maranach, następnie uczestnicy spróbowali legendarne i nie-
zapomniane w smaku sławatyckie lody i od wieczora biesia-
dowali do rana przy lokalnych przysmakach.

Wszystkim zaangażowanym w organizację biesiady gratuluję 
doskonałego przygotowania zlotu, a wszystkim naszym przy-
jaciołom dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok!

Bożena Szymańska
Zdjęcia : Basia Komperda, Piotr Niewiadomski

Człowiek z wyjątkową pasją

Waldemar Stańczuk – kolekcjo-

ner z  Sosnowicy w  wojewódz-

twie lubelskim. Kolekcjonerem, 

a  wcześniej raczej zbieraczem 

jest już od wielu lat. Wszystko 

zaczęło się od mało znaczących 

medali i odznaczeń oraz orzeł-

ków „ zdobytych” z  różnych 

źródeł w tym także jego własnych medali i odznaczeń 

otrzymanych w trakcie pełnionej służby. 

Początkowo kolekcjonował wszelkie możliwe pamiątki zwią-
zane z mundurem, nie tyko milicyjnym i policyjnym. Punktem 
kulminacyjnym była pierwsza gablota z  milicyjnymi skarba-
mi. Z upływem czasu zbiory rosły i dla kogoś małoznaczące 
przedmioty, dla niego stały się kolekcją. Po odejściu z Policji 
i  przejściu na emeryturę w  2012 roku postanowił oddać się 

III Nadbużańska biesiada motocyklowa Sławatycze nad Bugiem
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Relacja z Mikołajkowego 
turnieju tenisa stołowego

5 grudnia na terenie Zespołu szkół ponadgimnazjal-

nych nr 22 w Łodzi odbył się okolicznościowy „MIKO-

ŁAJKOWY Turniej Tenisa Stołowego”.

W  turnieju wzięli udział reprezentacje IPA, Policji, Wojska, łódz-

kich szkół no i oczywiście dzieci. Na turnieju nie mogło zabrak-

nąć również gościa specjalnego – Świętego Mikołaja z Laponii, 

który rozdawał prezenty.

Jak zwykle zawodników podzielono na kategorie wiekowe. 

W eliminacjach zawodnicy grali systemy każdy z każdym, a naj-

lepsi zawodnicy walczyli o trofea systemem pucharowym. I tak 

po wielu zaciętych pojedynkach wyłoniono zwycięzców.

Klasyfikacja generalna wygląda następująco:

 Grupa Juniorów

Miejsce 1 – Mateusz Kwiatkowski 

Miejsce 2 – Michał Czech 

Miejsce 3 – Wiktoria Borowczyk 

Miejsce 4 – Olek Borowczyk

 Grupa Młodzieżowa

Miejsce 1 – Krzysztof Krzymiński – ZSP nr 15 

Miejsce 2 – Patryk Kuś – ZSP nr 15 

Miejsce 3 – Rafał Balcerek – ZSP nr 22 

Miejsce 4 – Sebastian Dmochowski – ZSP nr 22

 Grupa Otwarta

Miejsce 1 – Andrzej Frątczak – Gimnazjum nr 37 

Miejsce 2 – Krzysztof Kwiatkowski – Gimnazjum nr 37 

Miejsce 3 – Grzegorz Lewandowski – IPA Górna 

Miejsce 4 – Maciej Czech – IPA Górna

 Klasyfikacja drużynowa po rozegraniu mini turnieju wygalała 

następująco:

I Miejsce – Gimnazjum nr 37 

II Miejsce – IPA GÓRNA 

II Miejsce – Jednostka Wojskowa Leźnica Wielka

W trakcie turnieju można było posilić się kiełbaską z grilla przy-

gotowaną przez naszych kolegów z regionu.

Zwycięzcom nagrody wręczył Święty Mikołaj wraz z  Komen-

dantem VIII Komisariatu KMP w  Łodzi, kom. Mariuszem Siejką, 

Komendantem I Komisariatu KMP w Łodzi, podinsp. Piotrem Krę-

żołkiem, Dyrektorem ZSP nr 22, mgr inż. Ryszardem Kaźmiercza-

kiem oraz przedstawicielami sponsora, tj. p. Ewą Parzyszek oraz 

dr Markiem Kuleszą.

Mamy nadzieję, że po raz kolejny wszystkim spodobał się ten 

rodzaj rywalizacji sportowej jak i atmosfera panująca na turnieju.

Gorące podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych 

w organizację imprezy.

W  roku 2016 zapraszamy na kolejne turnieje tenisa stołowego 

organizowane przez nasz Region.

Autor tekstu i zdjęć: Piotr Lewandowski
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W  dniu  16 kwietnia 2016 roku, w  sali gimnastycz-

nej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi 

spotkało się prawie 40 zawodników w różnym wieku 

– entuzjastów małej białej piłeczki.

Uczestników podzielono na 3 grupy wiekowe. W każdej grupie 

rozgrywano mecze systemem każdy z  każdym. Jako, że był to 

turniej jak zwykle integracyjny, zawodnicy sędziowali sobie wza-

jemnie, młodsi starszym a starsi młodszym. Z założenia miało być 

miło i przyjemnie i tak też się zadziało – chociaż rywalizacja przy 

stołach była ostra i emocje sięgały szczytu. W przerwie między 

rozgrywkami można było posilić się kiełbaską z grilla Ostatecznie 

po 3 godzinach współzawodnictwa wyłoniono zwycięzców. 

Wyniki klasyfikacji: 

 Grupa Juniorów do lat 14

Miejsce I – Krzysztof Szulc 

Miejsce II – Mateusz Kwiatkowski 

Miejsce III – Michał Czech

 Grupa Młodzieżowa do lat 19

Miejsce I – Mateusz Grzesiak – ADTS Geronimo 

Miejsce II – Mateusz Jóźwiak – ZSP nr 22 

Miejsce III – Krzysztof Krzymiński – ADTS Geronimo 

Miejsce IV – Kamil Klachta – ZSP nr 22

 Grupa Otwarta:

Miejsce I – Jarosław Politowski IPA PŁOCK 

Miejsce II – Andrzej Frątczak – Gimnazjum nr 37 

Miejsce III – Krzysztof Kwiatkowski – Gimnazjum nr 37 

Miejsce IV – Piotr Stasiak– Gimnazjum nr 37

Mamy nadzieję, że impreza ta spodobała się wszystkim jako do-

skonała forma spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy wszyst-

kich na kolejną edycję tenisowych zmagań za pół roku. 

Za pomoc przy organizacji imprezy dziękujemy sponsorom p.Ta-

deuszowi Buzarewiczowi z i firmie AKADEMIA NAUKI oraz p. Wie-

sławowi Łukawskiemu przewodniczącemu NSZZ Solidarność 

Oświaty Łódź-Górna, Widzew, jak również wszystkim osobom 

biorącym czynny udział w organizacji imprezy.

Autor tekstu i zdjęć: Piotr Lewandowski

W dniach 21.02.2016r – 28.02.2016r. członkowie Łódz-

kiej Grupy Wojewódzkiej IPA przy aktywnym wsparciu 

Regionu IPA Poddębice, zorganizowali rodzinny wy-

jazd na naukę jazdy na nartach. 

Jako miejscowość docelową wybrano Ząb. Miejsce to jest bo-
wiem najwyżej położonym osiedlem ludzkim w Polsce, a  jed-
nocześnie posiada trzy stoki do jazdy na nartach i desce snow-
boardowej dla osób początkujących. Stoki są oświetlone, po-
siadają orczyk i regularnie są naśnieżne i ratrakowane, wszystko 
dla wygody klienta, zatem było to idealne miejsce do nauki. 

Pierwsze zajęcia na nartach dla osób, które jeszcze nigdy nie 
miały kontaktu z nartami (lub ten kontakt nie miał efektów), były 
najtrudniejsze, dlatego zwrócono się o pomoc do instruktorów 
prowadzących zajęcia indywidualnie. Zajęcia połączone z zaba-
wą i odpoczynkiem wprowadzają nowych zwolenników białego 
szaleństwa w „świat narciarstwa” bez niepotrzebnych stresów.

Tomasz Olszewski rozpoczynającym naukę, a także pozosta-
łym uczestnikom, przypomniał o  właściwym i  bezpiecznym 
zachowaniu na stoku oraz przestrzegł przed zbytnią brawurą. 
Rozpoczynający naukę zostali również przeszkoleni w tym za-
kresie przez instruktora, u którego rozpoczynali lekcje.

Grzegorz Śmiechowski, przeszkolony funkcjonariusz, przypo-
mniał podstawowe zasady przywrócenia funkcji życiowych i opa-
trywania najczęściej doznawanych urazów, które mogą powstać 
na skutek wypadku. Dla bardziej zaawansowanych wykorzystano 
stoki w pobliskiej Białce Tatrzańskiej a także Suchym. 

Oprócz codziennych zajęć związanych z nauką jazdy oraz dosko-
naleniem techniki przez bardziej zaawansowanych, członkowie 
ŁGW zwiedzili Zakopane, zorganizowali przejazd kolejką linową 
na Kasprowy Wierch i codzienne spacery po okolicznych szlakach 
dla tych, którzy nie korzystali z dobrodziejstw pobliskich stoków.

Wyjazd odbył się autokarem będącym na wyposażeniu GMT 
KWP w Łodzi. Zakończył się pomyślnie – wszyscy uczestnicy 
wrócili bez doznanych urazów, czy też wypadków. 

Adam Czerwiński

Rodzinny  
wyjazd na narty

ŁÓDZKA GW



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

27

ŁÓDZKA GW

Małe Ciche – wyjazd na narty

Wzorem lat ubiegłych w dniach 3-6 marca 2016 roku 

IPA Region Bełchatów zorganizował wyjazd na narty 

do miejscowości Małe Ciche.

Dokładnie 3 marca 2016 roku w  godzinach popołudniowych 

spod budynku KPP w Bełchatowie wyruszyły dwa autokary. Jak 

co roku, wyjazd ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 

W tym roku liczba uczestników była rekordowa, bo aż 103 osoby. 

W większości byli to członkowie IPA Region Bełchatów, ich rodzi-

ny, znajomi, a także członkowie wspierający oraz sympatycy IPA. 

Podczas pobytu w tej małej i przepięknej miejscowości u pod-

nóża Tatr, większość uczestników wyjazdu wyruszyła na stok 

narciarski w tej samej miejscowości. Wśród tej grupy były osoby 

początkujące, średnio zaawansowane i „zawodowcy”.

W drugim dniu pobytu scenariusz był podobny, czyli szusowa-

nie na stokach narciarskich. Była też kilkunastoosobowa gru-

pa, która swoich możliwości spróbowała na stoku narciarskim 

w Jurgowie. Zorganizowany został także wyjazd do Zakopane-

go, w którym uczestniczyła 50-osobowa grupa turystów. Jak co 

roku, w godzinach popołudniowych, 60-osobowa grupa udała 

się na wody termalne „Bania” do Białki Tatrzańskiej.

W  ostatnim dniu pobytu uczestnicy wyjazdu delektowali się 

słońcem na stacji narciarskiej Małe Ciche oraz jeździli na nartach. 

Po powrocie do pensjonatu oraz po zjedzeniu posiłku organi-

zatorzy przygotowali niespodziankę dla najmłodszych uczestni-

ków narciarskich wojaży i  wręczyli im złote medale okoliczno-

ściowe, zachęcając ich w  ten sposób do dalszego, aktywnego 

wypoczynku na stokach narciarskich. Zobaczyć twarze tych 

dzieci – bezcenne.

Na zakończenie Przewodniczący IPA Region Bełchatów wręczył 

właścicielom DW „Tatry” p. Teresie i Wojciechowi Strama dyplom 

i podziękowanie za miłą, rodzinną atmosferę, wspaniałe warunki 

oraz profesjonalne podejście i  sprawność organizacyjną, jedno-

cześnie życząc wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Wszystkim uczestnikom wyjazdu humory dopisały, choć warun-

ki na stoku z każdą godziną się pogarszały. Co jednak najważniej-

sze wszyscy cali i zdrowi wrócili do domu.

Prezydium IPA Region Bełchatów serdecznie dziękuje Zarządowi 

ŁGW IPA za pomoc w dofinansowaniu wyjazdu i pokrycia części 

kosztów związanych z wynajmem dwóch autokarów. Dziękujemy 

także naszym członkom wspierającym: Adamowi Bujacz, Bogda-

nowi Naturalny oraz kierownictwu stacji narciarskiej „Małe Ciche”.

Autor tekstu i zdjęć: Stanisław Jabłoński

Turniej piłki nożnej o Puchar 
KPP w Poddębicach

W dniu 5 marca 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół 

w  Uniejowie odbył się Turniej piłki nożnej o  Puchar 

Komendanta Powiatowego Policji w  Poddębicach. 

Organizatorami turnieju byli: Komendant Powiatowy 

Policji w Poddębicach, Burmistrz Uniejowa a także IPA 

– Łódzka Grupa Wojewódzka. 

Do zawodów przystąpiło 8 drużyn. Po rozegraniu spotkań gru-

powych do gier półfinałowych awansowały drużyny: KPP Łódź 

Wschód, KPP Tomaszów Mazowiecki, KPP Turek i KPP w Poddę-

bicach. W  meczu o  trzecie miejsce drużyna KPP Łódź Wschód 

pokonała po rzutach karnych zespół gospodarzy. 

W wielkim finale drużyna KPP Turek także po rzutach karnych po-

konała KPP Tomaszów Mazowiecki. 

Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Zych z KPP w Pod-

dębicach, najlepszym zawodnikiem wybrano Krystiana Nasal-

skiego z KPP Łódź Wschód, natomiast najlepszym bramkarzem 

okazał się Łukasz Kotoński ze zwycięskiej drużyny KPP Turek.

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Tomczak

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
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Składamy serdeczne podziękowania dla firm – to dzięki ich wsparciu 

działania Regionu Nowy Targ mają możliwość realizacji, a także władzom 

zarówno Miasta Nowy Targ jak i Starostwa Nowotarskiego.

 Piekarnio – Cukiernia – Delikatesy Ryszard Steskal S.J

 PPHU BIELA

 Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe PIOTROWSKI

 Firma Usługowo Handlowa Elektroserwis

 Przedsiębiorstwo Fryda

 Firma Wadowski S.J.

 Firma Remontowo-Budowlana Ślimak

 MOTO SERVICE WORWA SP.J.

 Firma GRG 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BALSER

 ŻANEX Sp. z o.o.

 Wojas S.A.

 FHU Ognik

 Spiska Kraina Dobrej Zabawy 

 Firma MAGIASOLI A&M Gołębiowscy

 Gorący Potok – Termy Gorący Potok

 EuroregionTatry

 Zakład Produkcyjno Usługowy Press Colour S.C. Kaczmarczyk Jan 

Kaczmarczyk Tomasz

 Filma Handlowo – Usługowa Maciej Pajerski 

 Podhalańskie Centrum Dystrybucji Salami sp.j.

 Pizzeria Jaga Rafał Kowalski

 Blachotrapez Sp. z o.o.

Osobne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom XIII Turnieju 

Strzeleckiego, a także członkom naszego regionu za pomoc przy organi-

zacji i realizacji XIII Turnieju Strzeleckiego.

Pierwsze miejsce w klasyfika-
cji Drużynowej i  najważniej-
szy puchar zdobyli strzelcy 
wyborowi z IPA Region Nowy 
Targ, zdobywając łącznie 
w dwóch konkurencjach 535 
punktów. Za nimi, na dru-
gim miejscu uplasowali się 
zawodnicy z  Dynowskiego 
Bractwa Motocyklowego – 
BYK z m. Dynów, którzy osią-
gnęli w  dwuboju 505 punk-
tów. Trzecie miejsce zajęli za-
wodnicy z  IPA Region Nowy 
Sącz zdobywając łącznie 497 
punktów.

Najlepszym strzelcem zo-
stał: Dariusz Babiak – z  IPA 
Nowy Targ. Okazał się naj-
lepszym strzelcem nie tyl-
ko z  karabinka sportowego 
5,62 mm SM 2 Wostok, ale 
również z  pistoletu sporto-
wego Margolin kal. 5,6 mm.

Gratulacje dla wszystkich 

zwycięzców!

W  trakcie ceremonii wręcze-
nia medali i  pucharów wrę-
czone zostały również legity-
macje dla osób zasłużonych 
dla Polskiej Sekcji IPA. Goście 
z  Regionu IPA Rzeszów wrę-
czyli pamiątki z  Podkarpacia. 
Wszyscy uczestnicy XIII Turnie-
ju Strzeleckiego otrzymali ka-
mizelki odblaskowe w ramach 
prowadzonej akcji promującej 
bezpieczeństwo na drogach. 
Dziękujemy również za pa-
miątki otrzymane od gości 
przybyłych z  różnych Regio-
nów IPA – znajdą one swoje 
miejsce wśród innych pamią-
tek – w gablocie w sali konfe-
rencyjnej KPP Nowy Targ.

Obszerna relacja oraz wyniki Turnieju, a także obszerna gale-
ria zdjęć wkrótce na stronie: http://www.ipanowytarg.pl/.

M. Kapołka
Zdjęcia: Darisz Kalata, M. Kapołka

XIII Turniej Strzelecki o Puchar 

Przewodniczącego IPA Nowy Targ

W dniu 27.05.2016 r. odbył się już XIII Turniej Strzelecki 

o Puchar Przewodniczącego IPA Nowy Targ. Patronat 

nad turniejem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego 

oraz Burmistrz Nowego Targu. Uroczystego otwarcia 

XIII Turnieju Strzeleckiego dokonali Przewodniczący 

Regionu wraz z Wicestarostą Powiatu Nowotarskiego: 

p. Władysławem Tylką.

Do turnieju zgłosiła się rekordowa ilość drużyn, bo aż 19 za-
równo z  kraju jak i  z  zagranicy – razem 120 zawodników!!! 
W zawodach brały udział drużyny 3 i 4-osobowe. W tym roku 
po raz pierwszy do Nowego Targu, aby wziąć udział w Turnie-
ju, przyjechali policjanci z Serbii!

Puchary, medale a także dyplomy dla każdej drużyny zostały 
wręczone przez Panią mgr inż. Joannę Iskrzyńską – Steg – za-
stępcę Burmistrza miasta NOWY TARG oraz Przewodniczące-
go IPA Region Nowy Targ – Mateusza Kapołka. Dodatkowo 
każda drużyna, która wzięła udział w turnieju, otrzymała ze-
stawy promocyjne ufundowane przez Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miasta oraz Euroregion Tatry. Ponadto goście z zagrani-
cy otrzymali okolicznościowe kubeczki z herbem Nowego Tar-
gu. Wszystkim zawodnikom gratulacje złożył Gabriel Samolej 
– znany nowotarski hokeista, wielokrotny olimpijczyk kraju, 
a obecnie radny nowotarski.
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Gwarancja zabawy zapewniona. Przejażdżka bryczką po te-
renie oraz kulig dla najmłodszych cieszył się ogromnym po-
wodzeniem. Atmosferę podgrzewało ognisko zorganizowa-
ne przez pracowników stadniny. Była zabawa, przy ognisku 
pieczenie kiełbasek, gorąca grochówka, spacer i  zwiedzanie 
stadniny, gdzie największym zainteresowaniem cieszyły się 
kuce i konie czystej krwi arabskiej oraz zabytkowe dorożki.

Adam Łaszczewski

Kulig członków IPA 
Region Płock

Korzystając z  jedynej i nadarzającej się okazji w tym 

roku – spadło trochę śniegu w rejonie Płocka – w dniu 

24 stycznia 2016 roku na terenie Stadniny Ogierów 

w  Łącku, zorganizowany został przez Przewodniczą-

cego IPA tegoż regionu kol. Adama Łaszczewskiego 

– kulig.

W spotkaniu uczestniczyły 52 osoby, w tym dzieci członków 
IPA i pracowników płockiej policji. Było wesoło. Każdy cieszył 
się chwilą w kontakcie ze śniegiem, bo już następnego dnia 
śniegu prawie nie było i padał deszcz. Naprawdę wymarzona 
pogoda zachęcała wszystkich do zabawy. 

Bal Karnawałowy 2016 r.

Już po raz 14 Zarząd Regionu IPA Sochaczew zorgani-

zował „Bal Karnawałowy”, w którym uczestniczyło bli-

sko 100 osób. Tradycyjnie odbył się on w hotelu „Cho-

pin” w Sochaczewie.

Przewodniczący Regionu IPA Sochaczew, Juliusz Dworakow-

ski, rozpoczynając imprezę przywitał jej uczestników, człon-

ków zwyczajnych naszej organizacji i  ich przyjaciół, a  także 

zasłużonych dla IPA: kolegów Dominika Szczepanika i  Piotra 

Szenka, oraz współpracujących z naszą organizacją sympaty-

ków.

Wykorzystując podniosłą chwilę w  dowód uznania za działal-

ność dla IPA, Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie insp. 

Janusza Patury – członek naszej organizacji – wręczył koledze 

Zbigniewowi Charzyńskiemu legitymację „Zasłużonego dla IPA”. 

Następnie Członek Zarządu Regionu Sochaczew nadkom. Paweł 

Dubielecki dziękując kol. asp.sztab. Markowi Sucharskiemu za 

wieloletnią bezinteresowną działalność na rzecz IPA, wręczył mu 

pamiątkowego ryngraf. 

W dalszej kolejności Juliusz Dworakowski w imieniu IPA podaro-

wał pamiątkowy medal z logo naszej organizacji Panu Witoldowi 

Badajowi didżejowi, który od wielu lat umila nasze karnawałowe 

imprezy swoją muzyką. 

Po zakończeniu części oficjalnej na salę wniesiono pierwsze da-

nia, pyszne jak w latach poprzednich. Po wzmocnieniu się zebra-

ni wyszli na parkiet, rozpoczynając pląsy. Przerywane posiłkami, 

trwały do wczesnych godzin porannych. Zakończona sukcesem 

impreza wskazuje na to, że w przyszłym roku spotkamy się po 

raz piętnasty. 

Mariusz Kruk

Zdjęcia: Dominik Szczepanik i Adrian Wlazło

MAZOWIECKA GW

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
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Turniej tenisa stołowego 
w Płońsku

W  sobotę 16 stycznia br. sympatycy tenisa spotkali 

się w gościnnej szkole w Siedlinie na II Drużynowym 

Turnieju Tenisa Stołowego o „Puchar Komendanta Po-

wiatowego Policji” w Płońsku pod patronatem Wójta 

Gminy Płońsk.

Punktualnie o godzinie 10:00 Wójt Gminy Płońsk, Aleksander 
Jarosławski, uroczyście otworzył turniej, życząc wszystkim 
zawodnikom wygranej w  sportowej rywalizacji. W  turnieju 
uczestniczyło 6 zespołów z  następujących Regionów : IPA 
Nowy Dwór Mazowiecki, IPA Płock, IPA Płońsk, oraz drużyny 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, 
Aresztu Śledczego w  Płońsku i  PUH Pawrol. Po kilkugodzin-
nych zmaganiach systemem każdy z każdym, wyłoniono zwy-
cięską drużynę, którą okazała się IPA Płońsk. Drugie miejsce 
zajęła drużyna IPA Płock, zaś trzecie miejsce zajęła drużyna IPA 
Nowy Dwór Mazowiecki. Dalsze miejsca przypadły drużynom 
PUH Pawrol, KP PSP w Płońsku i AŚ Płońsk. Wszystkie spotka-
nia odbywały się w duchu „Fair Play”. 

Puchary i  dyplomy wręczał Komendant Powiatowy KPP 
Płońsk, mł. insp. Jarosław Brzozowski, Wójt Gminy Płońsk Alek-
sander Jarosławski oraz przewodniczący regionu Jarosław La-
secki. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom, a na 
zakończenie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, by grupa sympatyków celuloidowej piłeczki mogła się 
spotkać przy stołach tenisowych w Siedlinie. 

K. Laskowski
Zdjęcia:  Z.Kaniak

Ostatnie pożegnanie
W dniu 8 czerwca 2016 roku po ciężkiej i długiej choro-

bie odszedł od nas Kolega Juliusz Dworakowski, wielo-

letni przewodniczący Regionu IPA Sochaczew, członek 

prezydium Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Walczył o każdy dzień życia, nie poddawał się. Jeździł do szpitali 

na różne zabiegi i operacje, naświetlania. Powtarzał: „Alleluja i do 

przodu”.

Z wielką pokorą i cierpliwością znosił swoje cierpienia. Do końca, 

jak tylko pozwalało mu zdrowie, organizował imprezy w swoim 

Regionie, uczestniczył w zebraniach MGW.

Był otwarty na ludzi, koleżeński, pogodny, zawsze uśmiechnięty, 

wielki duchem.

Rok temu Juliusz został odznaczony „Medalem za zasługi dla 

SP IPA” - w pełni zasłużenie.

Będzie nam brakowało kolegi Juliusza. Na zawsze pozostanie 

w naszej pamięci.

Niech odpoczywa w Pokoju

Zygmunt Kot

Prezes MGW IPA
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II Mazowiecki Turniej  

Halowej Piłki Nożnej Regionów IPA

W hali sportowo-widowiskowej Baboszewie odbył się II 

Mazowiecki Turniej Halowej Piłki Nożnej Regionów IPA 

o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Ra-

domiu.

W rozgrywkach, które odbyły się 16.04.2016 r., wzięło udział 9 dru-
żyn. Współorganizatorem imprezy była Komenda Powiatowa Po-
licji w Płońsku. Każdy zespół z dużym zaangażowaniem walczył 
o zdobycie pucharu. Poziom był bardzo wyrównany. 

IV Otwarte Mistrzostwa Polski 
IPA w tenisie stołowym

IV Otwarte Mistrzostwa Polski IPA w tenisie stołowym 

przeprowadzono w  weekend 02-03 kwietnia 2016 r., 

jak i  w  poprzednich edycjach w  gościnnych progach 

hali sportowej Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Ko-

ściuszki w Radomiu. Turniej zorganizowany przez Re-

gion Radom Międzynarodowego Stowarzyszenia Poli-

cji IPA, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. ma-

zowieckiego oraz Integracyjny Klub Tenisa Stołowego 

„Broń” Radom, tym razem skupił 14 drużyn, łącznie 

46 zawodników, wśród których była jedna kobieta. 

Po raz kolejny, ale zapewne nie ostatni, zawody – wpisane w ka-

lendarz imprez sportowych Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

– uhonorowali swoimi patronatami Komendant Wojewódzki Po-

licji, Prezydent Sekcji Polskiej IPA i Prezydent Radomia.

Niezmiernie ucieszyło nas, że zawodnicy zjechali do Radomia 

niemal z całej Polski. Były ekipy z Bydgoszczy, Szczecina, Cieszyna, 

Warszawy, Kielc i Przemyśla. Bardzo silną reprezentację trzech dru-

żyn stanowili koledzy z Lubelszczyzny (Lublin, Zamość, Lubartów). 

Po raz drugi swoją „mundurową” drużynę wystawiło również ra-

domskie Wyższe Seminarium Duchowne. Radom reprezentowali 

również żołnierze 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, strażacy, a także 

leśnicy z  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Oczywiście 

główny organizator mistrzostw – Region IPA Radom – nie omiesz-

kał wystawić swoich sztandarowych tenisistów stołowych, którzy 

przy okazji stanowili najstarszą wiekiem (ale nie duchem sporto-

wym!) drużynę. Udowodnili to stając na trzecim stopniu „pudła”.

Zawody uświetnili swoją obecnością m.in. Zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego Policji – mł. insp. Kamil Borkowski, Prezes Mazo-

wieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA – kol. Zygmunt Kot, przewodni-

czący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. mazowieckiego – kol. 

Rafał Kruk, przedstawiciele władz Radomia – kierownik Biura Spor-

tu i Turystyki Mirosław Paluch i sekretarz miasta Rafał Czajkowski. 

Głównymi sędziami byli pani Katarzyna Bielak i pan Krystian Kilar 

(uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA).

Klasyfikacja drużynowa:

1. Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka IPA, 

2. IPA Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, 

3. Region IPA Radom, 

4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom, 

5. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

W „czubie” klasyfikacji indywidualnej znaleźli się:

1. Maciej Rakowicz – Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka IPA, 

2. Artur Kowal – Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka IPA, 

3. Marcin Raczek – IPA Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, 

4. Grzegorz Kuźnik – BOR,

Kolejne trzy miejsca zajęli członkowie drużyny IPA Radom, odpowied-

nio: Jarosław Politowski, Adam „Dziadek” Trela i Bogusław Wróbel.

Nieocenionego wsparcia udzielili nam sponsorzy i  fundatorzy 

nagród, w  tym m.in. Polski Związek Tenisa Stołowego, Agen-

cja ASIO, EWMAJ s.c., Siti-Pol Sp. z o.o., PHU DrewMet, Kratki.pl., 

Zbyszko Company SA, Spedyko, Aga-Sport, Zakłady Drzewne 

Zadobrze, BingoSpa. 

Tekst: Krzysztof Kapturski

Zdjęcia: Adam Bajbak, Witold Baran

Najlepszą drużyną okazał się być team Polmlek Raciąż. Na dru-
gim miejscu uplasowała się drużyna IPA Płock, a  na trzecim 
Liberpol-Romex. Najlepszym strzelcem turnieju został Marcin 
Jankowski z  Polmlek Raciąż. Miano najlepszego bramkarza 
zyskał Jarosław Zimowski, a najlepszym zawodnikiem został 
Paweł Sutkowski z IPA Płock.

Organizatorzy przewidzieli również nagrodę dla drużyny, któ-
ra najbardziej przestrzegała przepisów. Miano drużyny Fair 
play zyskał skład z KPP Kozienice.

K. Laskowski
Zdjęcia: R. Myszyński
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Wiosennie nad Bugiem

Jak rozpocząć sezon wiosenno-letni? Tylko w otoczeniu 

pięknej przyrody! Tak właśnie postanowili uczynić człon-

kowie Regionu IPA w Wyszkowie, organizując 23 kwiet-

nia 2016 r. wiosenną, pieszą wycieczkę wzdłuż Bugu 

przez miejscowości Rybienko Leśne i Drogoszewo.

Nie była może zbyt długa, ale za to niezwykle relaksująca – 
sama przyjemność! Kwietniowe rozlewiska Bugu są bardzo 
urokliwe. Skrywają w  sobie wiele gatunków roślin i  zwierząt, 
w tym także chronionych. Tym razem wypłynęły do nas łabę-
dzie i dzikie kaczki. Do samego Bugu nie sposób było jeszcze 
dojść, a więc musiały nam wystarczyć piękne widoki rozlewisk, 
śpiew ptaków, rozkwitające kwiaty i drzewa oraz super pogoda.

Nasza piesza wyprawa na czele z Przewodniczącym regionu Mir-
kiem Michalskim, dotarła m.in. do ważnego dla tych okolic miej-
sca, tj. pomnika ku czci 7 żołnierzy i cywilów zamordowanych 
w Rybienku Leśnym w sierpniu 1920 r. Pomnik ma swą historię. 
Został odsłonięty w pierwszą rocznicę tego zdarzenia z  inicja-
tywy proboszcza wyszkowskiego, ks. Wiktora Mieczkowskiego. 
W 1948 r. władze komunistyczne nakazały go zniszczyć. Obelisk 
zdemontowano, krzyż wrzucono do starorzecza Bugu, a część 
kamienną wmurowano pod schodami Urzędu Gminy w nieda-

Otwarcie sezonu motocyklowego

W sobotę, 23 kwietnia br., świętowali motocykliści. Tego 
dnia rozpoczęli sezon oraz obchodzili jubileusz piątej 
rocznicy powstania Sekcji Motocyklowej Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia IPA w Płońsku.

Najpierw motocykliści uczestniczyli we mszy w  kościele parafii 

św. Michała Archanioła w Płońsku, gdzie również poświęcono ich 

pojazdy. Później blisko 70 osobowa ekipa ruszyła na przejażdżkę 

przez miasto, by dotrzeć do Rutek, gdzie odbyła się dalsza część 

imprezy.

 W związku z jubileuszem sekcji IPA wręczono odznaczenia. Pod-

czas spotkania członkowie grupy nie tylko promowali jazdę na 

motocyklach, ale też przypominali o tym, by nie prowadzić po-

jazdów pod wpływem alkoholu.

Uczestnicy imprezy mieli okazję obejrzeć rozmaite motocykle, 

które dumnie prezentowali ich właściciele. Chętni przystąpili do 

rywalizacji na najbardziej efektowny motocykl oraz najwolniejszy 

przejazd. Zwycięzcą pierwszej konkurencji został Ryszard Balicki, 

a drugiej – Kamil Machaj. Z typowo motoryzacyjnych rozrywek był 

też symulator jazdy na motocyklu, z którego ochoczo korzystano.

W namiotach można było obejrzeć m.in. pokaz broni Płońskiego 

Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i  Strzelectwa Spor-

towego, zapoznać się z działalnością Fundacji Odzyskać Radość, 

która wspiera m.in. porzucone dzieci, przebywające w ośrodku 

w Kraszewie-Czubakach, gm. Raciąż.

W  międzyczasie na scenie prezentowali się artyści, którzy za-

chwycali swoimi talentami. Wśród nich After Shock i zespół roz-

rywkowy The Black Forest, działający przy Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia w Płońsku. Pokaz dała też grupa kuglarska 

Straszydło w drodze. Publiczność przyciągały również występy 

par ze Sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego Start.

K. Laskowski

Zdjęcia: R .Myszyński

lekiej Somiance. Prze-
trwała tam do marca 
1989  r., kiedy ją wy-
dobyto. Wraz z odna-
lezionym oryginal-
nym krzyżem grani-
towy obelisk stanął 
na dawnym miejscu. 

Zawieruchy wojenne dotkliwie potraktowały ziemię wyszkow-
ską i dlatego też nie ma tu wiele zabytków historycznych, ale 
za to mamy przebogatą faunę i florę, także wiele gatunków 
chronionych, którą można oglądać, odwiedzając Puszczę Bia-
łą i Kamieniecką, nadbużańskie łęgi, wydmy lucynowsko-mo-
stowieckie. W niecce Bugu rozpościera się Nadbużański Park 
Krajobrazowy. Postanowiliśmy systematycznie poznawać na-
sze strony, bo są tu liczne szlaki turystyczne: piesze, rowero-
we, konne. W  najbliższym czasie planujemy więc wycieczkę 
rowerową, aby zobaczyć jak najwięcej.

Naszą pierwszą tego roku wyprawę, dzięki nieocenionej po-
mocy Ewy i  Bogdana Kunickich – członków naszego regio-
nu, zakończyliśmy ogniskiem. W  spotkaniu wzięło udział 18 
członków naszego regionu wraz z rodzinami.

Anna Jaworska
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„Mallorca Football 
Tournaments 2016” 
z udziałem piłkarzy 
Regionu IPA Mielec

W  dniach od 5 do 12 maja 2016 roku 

piłkarska drużyna Regionu IPA Mielec 

wzięła udział w międzynarodowym tur-

nieju piłki nożnej służb mundurowych 

„Mallorca Football Tournaments 2016” 

w  Santa Ponsa w  Hiszpanii. Była to je-

dyna drużyna męska, która reprezento-

wała POLSKĘ. 

Mieleccy reprezentanci, samolotem 

polecieli z  lotniska w  Krakowie – Balicach, do hiszpańskiej 

miejscowości Santa Ponsa na Majorce. To właśnie tam, odbył 

się międzynarodowy turniej piłki nożnej. Wzięło w nim udział 

121 drużyn z całego świata. Region IPA Mielec reprezentowało 

11 zawodników. Wystąpiliśmy w kategorii 35+, w której grało 

38 drużyn. Rozegraliśmy 7 meczy zdobywając 12 bramek, a tra-

cąc 6 i ostatecznie drużyna zajęła 17 miejsce.

Mecz charytatywny 
KSZO Ostrowiec 

– Developres Rzeszów

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, ale 

przez to, czym dzieli się z innymi.” Te słowa Jana 

Pawła II stały się żywe w niedzielny wieczór, 8 maja 

2016 roku w  hali sportowej Przemyskiego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji. W ramach obchodów 25 le-

cia powstania Straży Granicznej, rozegrany został 

charytatywny mecz siatkówki kobiet pomiędzy drużynami KSZO 

Ostrowiec Świętokrzyski oraz Developres Rzeszów. Zmagania 

reprezentantek czołowych zespołów Orlen Ligii zorganizowa-

ne zostały jako podziękowanie dla wszystkich ludzi dobrej woli, 

którzy przez swój dar serca wsparli zbiórkę funduszy na reha-

bilitację naszej koleżanki funkcjonariuszki Bieszczadzkiego Od-

działu Straży Granicznej Krysi Walat, u której kilka miesięcy temu 

lekarze zdiagnozowali tętniaka podpajęczynówkowego mózgu. 

Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży 

Granicznej przy BiOSG.

Wyrównane spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. Dodatkową 

atrakcją był piąty set rozegrany pomiędzy siatkarkami a drużyną 

złożoną z VIP’ów i funkcjonariuszy BiOSG. Po zaciętej rywalizacji 

zakończył się wynikiem 25:23 na korzyść przemyskiej drużyny. 

Za trud realizacji i koordynacji całego przedsięwzięcia dziękuje-

my Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 

płk SG Piotrowi Patli, Wiceprezesowi Zarządu Klubu Developres 

Rzeszów Panu Wiesławowi Kozieł, raz członkom Bieszczadzkiego 

Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA i Nieza-

leżnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy 

Straży Granicznej przy BiOSG.

Jan Faber

Zdjęcia: Łukasz Kociołek

W  przerwach miedzy kolejnymi rozgrywkami mielecka druży-

na, zwiedzała przepiękne Santa Ponsa. Podziwialiśmy wybrzeże 

Majorki, które jest słynne z plaż z białym piaskiem i błękitnego 

morza. Odwiedziliśmy również Barcelonę, gdzie mieliśmy możli-

wość oglądać i przebywać na stadionie piłkarskim – Camp Nou.

Autor tekstu i zdjęć: A. Mielnicki 
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Przedszkola i szkoły 
podstawowe w Powiecie 
mieleckim „świecą” 
przykładem

W  dniach od 25 listopada do 2 grudnia 2015 roku członko-
wie IPA Region Mielec, przeprowadzili po raz czwarty Akcję 
„Świetlik”. Edycja ta realizowana była w  ramach zadania pu-
blicznego zleconego przez Starostwo Powiatowe w  Mielcu. 
Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie dzieci. 
Tłumaczyli dzieciom jak prawidłowo zachowywać się dro-
gach po zmroku oraz jak noszenie elementów odblaskowych 
wpływa na poprawę ich bezpieczeństwa. Dla zachęcenia do 
noszenia odblasków, rozdano 2.000 uczniom około 6.000 
sztuk elementów odblaskowych, w postaci różnokolorowych 
opasek samozaciskowych, zawieszek i  kamizelek odblasko-
wych. Środki finansowe na zakup elementów odblaskowych 
pochodziły z dotacji tzw. małych grantów, na realizację zada-
nia publicznego przez organizacje pozarządowe ze Starostwa 
Powiatowego w Mielcu oraz zebranego 1% podatku na OPP.

Autor tekstu i zdjęć: Kinga Baracz

Odznaczenia „Zasłużony 
Działacz LZS” dla przeworskich 
„IPOWCÓW”

W dniu 5 lutego 2016 roku w Przeworsku w restauracji „TERAPIA” 

odbyło się spotkanie noworoczne członków IPA Regionu Prze-

worsk, uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” 

oraz przyjaciół Regionu wspierających działalność statutową.

Spotkanie było okazją do wręczenia kolegom Stanisławowi Capłap, 

Krzysztofowi Dusiło, Grzegorzowi Zajdel oraz Janowi Zawadzie od-

znak „Zasłużony Działacz LZS’’. Odznaczenia przyznane zostały przez 

Radę Główną LZS za zasługi położone dla rozwoju sportu na wsi.

Na spotkaniu tym legitymacje otrzymali nowowstępujący do PA: 

Buczkowski Artur, Czubocha Krzysztof, Dzimira Łukasz, Godlewska 

Janina, Godlewski Wiesław, Stęc Andrzej, Urban Justyna oraz Wrona 

Ewelina.

Po części oficjalnej na wystrojonej sali, suto zastawionych sto-

łach i muzyce zespołu „Metro” odbył się wieczorek taneczny.

A. Oleszek

„IPOWSKIE” szkolenie 
przedmedyczne w szkołach 
Gminy Radymno

W dniach 11-12 lutego z policjanci KP Radymno (członkowie 

Przemyskiego Regionu IPA) przeprowadzili w 5-ciu Zespołach 

Szkół Gminy Radymno szkolenie uczniów z zakresu udzielania 

pomocy przedmedycznej. Szkolenie to policjanci prowadzili 

wspólnie z  ratownikami Centrum Ratownictwa Medyczne-

go w  Jarosławiu. W  szkoleniu udział wzięło już udział około 

300 dzieci z  Zespołów Szkół: Święte, Duńkowice, Ostrów, 

Korczowa, Młyny. Koledzy z  KP Radymno przy wsparciu 

Przemyskiego Regionu IPA planują przeprowadzić szkolenie 

we wszystkich szkołach podstawowych i  gimnazjach Gmin 

Radymno i Laszki.

Działania takie możliwe są dzięki altruistycznej postawie Pana Je-

rzego Tarkowskiego właścicielowi CRM w Jarosławiu wspierające-

go od czterech lat działania statutowe Przemyskiego Regionu IPA.

J. Faber
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Wybory władz 
w Podkarpackiej Grupie 
Wojewódzkiej

W  Boguchwale odbyło się Wyborcze Zebranie Delegatów 
Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA, podczas którego wy-
brane zostały nowe władze na trzyletnią kadencję 2016-2019 
oraz Delegatów na Kongres SP. Zebranie to miało szczególny 
charakter z uwagi na obecność Prezydenta Sekcji Polskiej Fry-

deryka Orepuka, Skarbnika SP, Wiesławy Misterki oraz Zastępcy 

Skarbnika SP, Piotra Wójcika, jak również wręczanie członkom 
PGW medali i certyfikatów stażu w IPA, a dla osób wspierają-
cych naszą działalność – legitymacji „Zasłużony dla IPA Sekcja 
Polska”. Od 23 kwietnia 2016 roku Podkarpacką GW kieruje Jan 

Faber.

Po zakończeniu obrad dołączyli do nas zaproszeni goście, 
bowiem Zjazd poświecony był nie tylko wyborom władz, lecz 
również okazją do podziękowań zarówno członkom Stowa-
rzyszenia, jak też przyjaciołom wspierającym w  różnych ob-
szarach naszą działalność statutową. Prezydent Sekcji Polskiej 
IPA w asyście członków Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji 

Polskiej wręczył Iwonie Drozdowskiej, Bogusławowi Łach i An-

drzejowi Krukarowi najwyższe odznaczenie Stowarzyszenia 
„Medal Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Prezydent wręczył 
także certyfikaty stażu w IPA zarówno członkom Stowarzysze-
nia, jak również osobom uhonorowanym tytułem „Zasłużony 
dla IPA Sekcja Polska”. Certyfikat XX lecia stażu w IPA otrzymał 
Marek Cecuła. Certyfikaty XX lecia stażu w IPA otrzymali: Boże-

na Mindur-Bąk, Robert Janicki, Tomasz Kurek, Jan Zubrzycki oraz 
wspierający działania PGW: Jakub Marek Kyc, Ryszard Goch, Ja-

cek Bokota. Podziękowania i skromne upominki w postaci ryn-
grafu IPA Prezesi GW (były i obecny) oraz Prezydent Sekcji Pol-
skiej przekazali Panom: Arkadiuszowi Bieleckiemu, Bolesławowi 

Wolaninowi, Ryszardowi Radwańskiemu, Wojciechowi Juraszo-

wi – wspierającym działania Stowarzyszenia. Spotkanie było 
również okazją do otrzymania przez Panów Jerzego Wiącka j 

Jerzego Andreasika z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej legitymacji 
„Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy 

wsparli nas przy organizacji Zjazdu, a w szczególności dziękuje-

my Panu Jerzemu Wiąckowi właścicielowi hotelu „ODEON”.

 Jan Faber

Zdjęcia: Zdzisław Welszyng
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II Półmaraton Górski 

„Pogórzanin” – Dubiecko

1 maja 2016 roku dziedziniec zamku w  Dubiec-

ku wypełnili biegacze II Górskiego Półmara-

tonu –Pogórzanin. Start i  meta biegu zostały 

zlokalizowane na dziedzińcu zamku w Dubiecku 

obok prawie 300 letniego dębu pamiętającego 

czasy Ignacego Krasickiego (poety, prozaika i pu-

blicysty). I tyle samo zawodników ruszyło na po-

nad 21 kilometrową trasę. Dla jednych to walka 

o cenne sekundy i bicie rekordów. Dla większości 

– po prostu aktywna majówka. Tegoroczny bieg 

odbywał się przy słonecznej pogodzie. Podobnie 

jak w  roku ubiegłym jednym ze wspierających bieg 

była Podkarpacka GW oraz Przemyski Region IPA. 

Nie zabrakło wśród zawodników członków IPA (w tegorocznym 

biegu górskim wystartowało ich siedmiu). Wyniki Biegu w kate-

gorii IPA:

Po raz trzeci w Przemyślu odbył się w dniu 1 maja 2016 

roku Festiwal Rowerowy Bike Town. Rowerzyści rywa-

lizowali w  kilku widowiskowych dyscyplinach, a  cały 

dzień rozpoczął jedenasty już Maraton Rowerowy Cy-

klokarpaty, w którym udział wzięło 626 zawodników. 

Po raz drugi 34 funkcjonariuszy i  13 funkcjonariuszek Stra-

ży Granicznej z  całej Polski wzięło udział w  Mistrzostwach 

SG w Kolarstwie Górskim. Zawody te organizowane są w ra-

mach maratonu rowero-

wego Twierdza Przemyśl 

i wpisują się w kalendarz 

Maratonów Rowero-

wych CYKLOKARPATY. 

Na linii startu stawiło się 

łącznie 626 pasjonatów 

kolarstwa górskiego. Za-

wody rozgrywane były 

na  trzech dystansach: 

HOBBY – 33 km, MEGA – 

44 km oraz GIGA – 66 km. 

Wzorem lat ubiegłych 

funkcjonariusze BiOSG, 

w  tym członkowie Biesz-

1.  Bartłomiej Olbrych – (Region Gorlice) – 5 w kategorii 

OPEN; czas: 01:42:36,

2.  Maciej Sochacki – (Region Przemyski) – 16 w kategorii 

OPEN; czas: 01:50:14,

3.  Paweł Stańko– (Region Bieszczadzki SG) – 17 w kategorii 

OPEN; czas: 01:51:02. 

Maraton rowerowy „CYKLOKARPATY” 
 – II Mistrzostwa SG w Kolarstwie Górskim

czadzkiego Regionu IPA, zorganizowali i koordynowali zabez-

pieczenie trasy maratonu.

Wyniki zmagań o  Mistrzostwo SG na dystansie 44 km: druży-

nowo-Warmińsko-Mazurski OSG; indywidualnie: kobiety-Alek-

sandra Sakowicz-Śląsko-Małopolski OSG; mężczyźni-Arkadiusz 

Krzemiński – OSC SG Lubań.

Marek Samek

Zdjęcie: Łukasz Kociołek
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Białe szaleństwo  
na płozach

„Pędzi kulig. Dzwonią dzwonki.
Wiatr wstrzymuje dech.
Bucha para z końskich pysków.
Płozy ryją śnieg….”1

Kulig jest to świetna forma rozrywki, która pozwala oddawać się 

białemu szaleństwu na płozach do woli. Członkowie PGW IPA 

Region Białystok bardzo chętnie korzystają z każdej formy dobrej 

zabawy, by aktywnie spędzić czas z przyjaciółmi oraz poznać no-

wych znajomych. Dzięki zaangażowaniu członków naszego re-

gionu w dniu 22 stycznia 2016 roku został zorganizowany kulig 

w miejscowości Białousy koło Janowa. Termin okazał się bardzo 

trafiony z  uwagi na wspaniałą pogodę. Duża ilość śniegu oraz 

minusowa temperatura wprowadziły uczestników kuligu w  ra-

dosny nastrój.

Impreza odbyła się w  miejscu, którego gospodarzem jest Pan 

Jerzy Wilczewski. Ujął on nas swoim zaangażowaniem w stwo-

rzeniu niepowtarzalnego klimatu kuligu.

Około godz. 17.30 wspaniały orszak sań z zaprzęgniętymi końmi 

ruszył w nieznane, gdyż miejsce postoju było tajemnicą. Wspa-

niała atmosfera budowana była poprzez interesujące opowieści 

wozaków oraz płonące pochodnie oświetlające drogę. Miejscem 

docelowym okazała się urocza polanka wśród świerków, gdzie 

oczekiwało na nas płonące ognisko wraz z gorącymi kociołkami 

z  przepysznym bigosem. Do dyspozycji były również kiełbaski 

do pieczenia, jak i stół z zimnymi zakąskami. Czas uciekał szybko 

wśród śpiewów przy akompaniamencie harmonii. Zakończenie 

ogniska nie oznaczało zakończenia imprezy. Dalsza integracja 

przebiegała w radosnej atmosferze. W trakcie spotkania Pan Je-

rzy Wilczewski przybliżył nam historię tego miejsca, a pozostali 

uczestnicy wymieniali się swoimi wrażeniami oraz planami na 

przyszłe spotkania.

Wspaniały czas, wspaniali ludzie, niezwykłe miejsce i  świetne 

wrażenia. Wszystko to powoduje, że warto organizować tego 

typu imprezy plenerowe. 30 uczestników kuligu nie może się 

mylić.

Artur Daszuta

Zdjęcia: Beata Bakun

1 Internet – http://miastodzieci.pl/piosenki-wiersze/115:/1017:kulig
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Jubileusz 15–lecia  
Podlaskiej IPA

W dniach 2 – 4 października 2015 r. na terenie ośrod-

ka Oficerskiego Yacht Club RP Pacyfic w Augustowie, 

Podlaska Grupa Wojewódzka IPA świętowała jubileusz 

15–lecia. Na uroczyste spotkanie przybyli członkowie 

wszystkich podlaskich regionów – Białegostoku, Łom-

ży i  Suwałk, przedstawiciele władz samorządowych, 

zaproszeni goście oraz osoby wspierającedziałalność 

naszego stowarzyszenia. Honorowy patronat nad 

obchodami 15–lecia PGW objęli: nadinsp. Sławomir 

Mierzwa Podlaski Komendant Wojewódzki, płk An-

drzej Rytwiński Komendant Podlaskiego Oddziału 

Straży Granicznej.

Znakomitym wprowadzeniem w atmosferę świąteczną okazał 
się rejs statkiem po jeziorach augustowskich. W słonecznej, je-
siennej aurze, uczestnicy rejsu mogli podziwiać cudowne kra-
jobrazy, smakując gorącą grochówkę, bigos, świeżynkę i zapi-
jając to napojami. Dużą atrakcją było wyrównywanie poziomu 
wody jezior na śluzie, podczas płynięcia wąską śluzą z jeziora 
Białego na jezioro Studzieniczne, oraz Augustów, który jest 
perłą turystyczną Podlasia.

Po powrocie z rejsu w sali głównej Oficerskiego Yacht Club rozpo-
częły się oficjalne uroczystości jubileuszu. Wszystkich przybyłych 
gości przywitał Przewodniczący Regionu Białystok i Przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego kol. Kazimierz Kmita, wspólnie 
z  nowo powołanym Prezesem Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA kol. Sławomirem Zrajkowskim i Zastępcą Sekretarza General-
nego Sekcji Polskiej IPA Radosławem Skubiną. Następnie zostały 
wręczone medale IPA, pamiątkowe grawertony i  wyróżnienia. 
Obecny na uroczystości Marszałek Województwa Podlaskiego 
Mieczysław Baszko wręczył osobiste podziękowania i upomin-
ki zasłużonym członkom stowarzyszenia. Życzenia sukcesów 
w kolejnych latach działalności władzom Podlaskiej Grupy Wo-
jewódzkiej IPA złożył Krzysztof Wierzbicki – przewodniczący ZW 
NSZZ Policjantów. Podkreślił, przy tym dotychczasową owocną 
współpracę obu organizacji na rzecz środowisk policyjnych Pod-
lasia i wyraził nadzieję, iż będzie się dalej rozwijała.

W Sali Balowej wyświetlono prezentację przedstawiającą his-
torię powstania i działalności Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA, przygotowaną przez kol. Mietka Kuleszę.

Dalsza część jubileuszowego spotkania to koleżeńskie kon-
wersacje przy smacznym jedzeniu oraz wspólna zabawa przy 
wspaniałej muzyce.

Andrzej Wakulewski
Zdjęcia: Mirosław Jaroś
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Nowi członkowie 
w regionie Kwidzyn

W  dniu 10 maj br. z  inicjatywy Regionu IPA Kwidzyn 

odbyło się spotkanie z  okazji wręczenia legitymacji 

i dyplomów „Zasłużony Sekcji Polskiej”. Miało ono miej-

sce w gospodarstwie agroturystycznym „Powiśle w Cy-

ganach” w  miejscowości Cygany. W  spotkaniu udział 

wzięli” Prezes Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Ma-

ciej Matoń, Przewodniczący SEiRP koło Kwidzyn Tade-

usz Żebrowski oraz nowi członkowie IPA i SEiRP. 

Autor tekstu i zdjęć: Roman Chmielowski

W dniu 1 maja 2016 r. miałem przyjemność uczestniczyć wraz 
z  żoną w “spotkaniu na szczycie” zorganizowanym z  okazji 
X rocznicy istnienia Regionu IPA Nowy Targ, które odbyło się na 
Babiej Górze, położonej na wysokości 1725 m n.p.m.. Po przy-
jeździe do Zawoi Markowe, skąd mieliśmy wyruszyć szlakiem 
do schroniska na Markowych Szczawinach i dalej na sam szczyt. 
Góra powitała nas zimową aurą. Podejście do schroniska było 
długie i męczące, gdyż nawet zza drzew nie ukazywał się nam 
cel podróży. Mimo, iż góry są naszą wielką pasją odezwał się 
w nas duch wilków morskich i potrzebna była dłuższa przerwa 
na regenerację sił. Po około godzinie ruszyliśmy ku Przełęczy 
Brona, a stamtąd prosto 
na sam szczyt. Szlak był 
oblodzony i  ośnieżony 
jednakże rozpościera-
jące się przepiękne wi-
doki dodawały otuchy 
w  dalszej wspinaczce. 
Na Babiej Górze czeka-
li na nas organizatorzy 
wraz z  przedstawicie-
lami IPA Region Zako-
pane oraz IPA Słowacja 
Region Čadca, Lipto-
vsky Mikulas oraz Po-
prad. Na szczycie po 
otrzymaniu okoliczno-
ściowych certyfikatów 
uczestnictwa w “spo-
tkaniu na szczycie” oraz 
pamiątkowych odznak 
wręczyliśmy mały upo-

„Nowi Członkowie” Zasłużeni Sekcji Polskiej wraz z Prezesem PGW

minek z naszych stron oraz złożyliśmy na ręce Prezesa życze-
nia kolejnych takich jubileuszy i  przekazaliśmy dyplom z  ży-
czeniami od Prezesa Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej. Po kilku 
pamiątkowych zdjęciach i wspólnych rozmowach udaliśmy się 
bezpiecznie do bazy noclegowej położonej w największej wsi 
w Polsce pod względem powierzchni. 

Tak uczciliśmy jubileusz powstania Region IPA Nowy Targ. 

Marcin Matoń
Zdjęcia: uczestnicy spotkania

WILKI MORSKIE NA SZCZYCIE
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„Z nami bezpiecznie 
i ekologicznie” – spotkanie 
edukacyjne w Kielcach
W dniu 25 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 1 w Kielcach, kilkuset uczniów spo-

tkało się na panelu edukacyjnym pod nazwą „Z nami 

bezpiecznie i ekologicznie”. Został on zorganizowany 

dla młodzieży ponadgimnazjalnej przez Sekretarza 

Generalnego Sekcji Polskiej Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Policji oraz Prezydenta Miasta Kielce. Go-

spodarzem była Świętokrzyska Grupa Wojewódzka 

IPA (International Police Association).

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a jego celem 
jest promowanie postaw proekologicznych, nauka ekologicznego 
i zdrowego trybu życia, a także przekazanie podstawowych informa-
cji na temat zasad bezpieczeństwa. W panelu edukacyjnym wzięło 
udział szerokie grono zaproszonych gości: począwszy od  przed-
stawicieli samorządu terytorialnego, poprzez instytucje związane 
z środowiskiem a skończywszy na reprezentantach przedsiębiorców. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również goście z francuskich 
miejscowości Yzeure i  Moulins, którzy przebywali w  Kielcach w  ra-
mach programu wymiany ERASMUS PLUS.

Do współpracy zostali zaproszeni policjanci z Wydziału Prewencji oraz 
Ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ks. płk. 
Tadeusz Skrzyniarz, a także funkcjonariusze Straży Granicznej, Pożar-
nej i Miejskiej. Przybyli także przedstawiciele IPA w osobach: Zastępcy 
Skarbnika Sekcji Polskiej Piotra Wójcika, Prezesa Kujawsko – Pomor-
skiej GW IPA Jerzego Archackiego z żoną, Przewodniczącego Regionu 
Przemyśl Jana Fabera oraz skarbnika Regionu Chełm Grzegorza Wor-
lickiego.

Zajęcia rozpoczął pokaz musztry w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Następnie Arkadiusz Skrzypczak 
i Robert Literacki przywitali uczestników spotkania i zaproszonych go-
ści. Przybyły na spotkanie Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, w swoim 
wystąpieniu podkreślił, „że dorośli powinni dbać o młodych ludzi, ich 
świadomość zagrożeń współczesnego świata, która jest najskuteczniej-
szą formą przeciwstawiania się temu co może nam grozić „. Następnie 
ks. płk. Tadeusz Skrzyniarz omówił tematykę dotyczącą zagrożeń ter-
rorystycznych, bazując na własnych doświadczeniach przeżytych pod-
czas misji zagranicznych. Kolejnym punktem panelu edukacyjnego 
była prelekcja policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 
Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji zwrócili uwagę na destrukcyjny 

wpływ dopalaczy na ludzki organizm. Omówili oni również zagadnie-
nia związane z odpowiedzialnością prawną, z jaką muszą liczyć się oso-
by posiadające przy sobie środki odurzające. Policjanci ze świętokrzy-
skiej drogówki przypomnieli podstawowe zasady, którymi powinni 
kierować się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. W takcie prelekcji 
stróże prawa szczególnie podkreślili, jak ważną rolę w naszym bezpie-
czeństwie odgrywają elementy odblaskowe. Zastępca Komendanta 
Miejskiego PSP w Kielcach, st. bryg. Robert Sabat, przedstawił założenia 
akcji „Zgaś ryzyko”. Katarzyna Klepacz poinformowała o zagrożeniach 
jakie niesie czad oraz jak można ustrzec się przed niebezpieczeństwem 
związanym z  jego powstawaniem. W  strażaków wcielili się również 
Panowie Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów oraz Pan Sebastian No-
waczkiewicz –Wójt Gminy Sitkówka Nowiny.  Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej przybliżyli wizerunek strażnika oraz specyfikę jego służby. 
W wystąpieniu promowano telefon alarmowy straży miejskiej – 986.

Po zakończeniu panelu edukacyjnego miała miejsce szczególna uro-
czystość, uhonorowania osób szczególnie wspierających działalność 
IPA, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Legity-
macje potwierdzające uhonorowanie tym tytułem wręczył wyróż-
nionym Arkadiusz Skrzypczak wraz z Piotrem Wójcikiem.

Po przerwie obiadowej odbyło się spotkanie zaproszonych gości na 
warsztatach, na których liderzy programu w swoich wystąpieniach 
omówili zagadnienia z zakresy bezpieczeństwa i ekologii oraz prze-
kazali zebrane doświadczenia. Biorący udział w  warsztatach profe-
sorowie francuscy wyrazili podziw dla inicjatywy z którą spotkali się 
w Kielcach oraz dużą ilością uczestników. Zapowiedzieli rozpoczęcie 
podobnych przedsięwzięć w  swoich uczelniach, gdzie do tej pory 
nie były realizowane takie spotkania+. Profesor dr hab. Kazimierz 
Górka z Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie zaproponował rozszerzenie dotychcza-
sowej problematyki spotkań o problematykę związaną z ekonomią 
ekologii i  rozwojem społeczno-gospodarczym, który jak stwierdza 
„wydaje się być godną zainteresowania w czasach dotkliwych kryzy-
sów, ogromnych dysproporcji rozwojowych i dochodowych świata, 
narastającego skażenia środowiska naturalnego, a  także ewolucji 
sposobu myślenia o racjonalności w procesie gospodarowania”. 

Spotkanie to jest kolejnym profilaktycznym przedsięwzięciem zorga-
nizowanym przez IPA Sekcja Polska i  Prezydenta Miasta Kielce oraz 
Świętokrzyska Grupę Wojewódzka IPA. Od rozpoczęcia działań eduka-
cyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego IPA Polska dotarło 
do ok. 7000 dzieci i młodzieży. W maju bieżącego roku odbył się festyn 
edukacyjny, w  którym uczestniczyło ponad 300 uczniów kieleckich 
szkół podstawowych. Realizowane spotkania odbyły się w  związku 
z obchodami 15 –lecia Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

ŚGW IPA będąc promotorem w Polsce, działań na rzecz ogólnie poję-
tego bezpieczeństwa, swoją koncepcje realizacji programu opiera na 
bezpośrednim współdziałaniu ze wszystkimi podmiotami mającymi 

ŚWIĘTOKRZYSKA GW
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Wybory w Świętokrzyskiej GW IPA

W dniu 14 maja 2016 roku w Sali Narad im. mjr. Jana 

Piwnika „Ponurego” KWP w  Kielcach, odbyło się Ze-

branie Delegatów Świętokrzyskiej Grupy Wojewódz-

kiej IPA, podczas którego wybrane zostały nowe wła-

dze na trzyletnią kadencję 2016-2019. 

W Zebraniu uczestniczył reprezentant Prezydium SP IPA, Zastępca 

Skarbnika SP, Piotr Wójcik oraz I Zastępca Komendanta Wojewódz-

kiego Policji w Kielcach, mł. insp. Roman Sobczak. W czasie zebrania 

uroczyście wręczono certyfikaty stażu w IPA, a dla osób wspierają-

cych naszą działalność – legitymację „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”.

Delegaci wybrali nowe władze Grupy Wojewódzkiej oraz Dele-

gatów na Kongres Sekcji Polskiej w kadencji 2016-2019. Prezes 

PGW –Robert Literacki

Sekretarz – Katarzyna Czesna

Z-ca Sekretarza – Agata Madej

Skarbnik – Robert Piotrowski

Członek Prezydium – Jacek Wąsik

Członek Prezydium –Andrzej Kundera

Komisja Rewizyjna (po ukonstytuowaniu)

Przewodniczący KR – Henryk Mizielski

Członek KR – Robert Dziewięcki

Członek KR –Paweł Derlatka

Wybrani Delegaci na Kongres Sekcji Polskiej: Robert Literacki, 

Henryk Mizielski.

Prezes Robert Literacki, podziękował za prace osobom wchodzą-

cym do Zarządu ŚGW IPA w kadencji 2013-2016, a kol. Piotr Wójcik 

dokonał uroczystego wręczenia legitymacji „Zasłużony dla Sekcji 

Polskiej IPA” oraz Certyfikatów 10 i 20-lecia przynależności do IPA. 

Na zakończenie obrad kol. Jacek Wąsik, w przygotowanych slaj-

dach, zaprezentował wydarzenia w upływającej kadencji.

Wraz z uhonorowanymi osobami „kolegowaliśmy się” w Ośrodku 

UROCZYSKO w Borkowie. Za przygotowania spotkania szczegól-

nie dziękuje naszemu koledze Pawłowi Łukaszewskiemu.

R.L.

POBIEGLI DLA MICHAŁKA

Bieg z  serca dla Michałka – to wielki rodzinny pik-

nik, podczas którego „Biegam Bo „Muszę” w Kielcach. 

Zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację Michał-

ka chorego na rdzeniowy zanik mięśni.

Dochód z wpisowego na bieg oraz licytowanych przedmiotów, 

w  tym również przekazanych przez ŚGW IPA, w  całości został 

przekazany na leczenie Michałka.

Region Kielce ŚGW IPA reprezentował kol. Wiesław Pióro. W przed-

sięwzięciu udział wzięli również 

członkowie posiadający tytuł 

honorowy: Grzegorz Gałuszka, 

Jacek Wiatrowski oraz Seba-

stian Nowaczkiewicz.

Region Kielce

„Bądź widoczny” w Opatowie

Policyjne statystyki mówią jasno, że od chwili wejścia w  życie 

zapisów w  ustawie nakazujących noszenie elementów odbla-

skowych poza obszarem zabudowanym po zmroku oraz w wa-

runkach niedostatecznej widoczności liczba ofiar śmiertelnych, 

głównie pieszych, na świętokrzyskich drogach znacznie spadła. 

Przedstawiciele Regionu Opatów – Powiśle ŚGW IPA, przeprowa-

dzili szereg spotkań z mieszkańcami powiatu opatowskiego, m.in. 

z  seniorami, harcerzami, przedszkolakami oraz uczniami szkoły 

podstawowej zdobywającymi swoje pierwsze „prawo jazdy”.

Uczestnikom spotkań wyjaśniono jak ważne jest przestrzeganie 

zasad ruchu drogowego oraz noszenie elementów odblasko-

wych. Najstarsi i najmłodsi otrzymali kamizelki odblaskowe a po-

zostali uczestnicy opaski odblaskowe ufundowane przez Region 

Opatów – Powiśle ŚGW IPA.

 K. Czesna

ŚWŚWŚWIĘĘTOT KRRZYZYSKKAA GWGWPRRRREZEZYDYDIUIUMMPRPRREZYDYD UUMM

w  swoich zadaniach działania profilaktyczne w  tym zakresie. Straż 
Miejska, Pożarna i Graniczna oraz służby medyczne mają daleko idą-
ce doświadczenia oraz są profesjonalnie przygotowane do realizacji 
tych zadań.

Nowatorstwo w  działaniach ŚGW IPA polega na byciu architektem 
we współdziałaniu tych służb, w rzeczywistym i wspólnym podejmo-
waniu przedsięwzięć, gdzie każda ze nich nie jest oderwaną służbą, 
lecz razem realizuje panele edukacyjne uzupełniając je o  wiedzę 
fachową i zebrane doświadczenia. Istotą tych działań jest przeka-
zywanie dla odbiorców wielopoziomowej wiedzy o współczesnych 
zagrożeniach oraz interaktywne ich rozwiązywanie. 

IPA Świętokrzyska Grupa Wojewódzka serdecznie dziękuje za po-
moc w zorganizowaniu spotkania Sekretarzowi Generalnemu Sek-
cji Polskiej IPA Arkadiuszowi Skrzypczakowi, Prezydentowi Kielc 
Wojciechowi Lubawskiemu, Przewodniczącemu Zarządu MZW i K 
w Kielcach Sławomirowi Brożynie, Dyrektorowi ZSP nr 1 w Kielcach 
Ryszardowi Mańko oraz wszystkim którzy przyczynili się do realiza-
cji spotkania – „Servo Per Amikeco”.

R.L.

Zdjęcia: KWP Kielce/A.N.
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II Mistrzostwa Polski 
Wydziałów Konwojowych 
Policji w Piłce Nożnej Halowej 
„KONWÓJ – CUP 2016”

W dniach 16 i 17 kwietnia 2016 roku na Hali Widowi-

skowo – Sportowej w Chęcinach odbyły się III Mistrzo-

stwa Polski Wydziałów Konwojowych Policji w  Piłce 

Nożnej Halowej pn. „KONWÓJ – CUP 2016”.

Głównym organizatorem zawodów była Komenda Woje-
wódzka Policji w Kielcach, a współorganizatorami Świętokrzy-
ska Grupa Wojewódzka IPA oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ 
Policjantów województwa świętokrzyskiego. Mistrzostwa zo-
stały objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego 
Policji, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starosty 
Powiatu Kieleckiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny. 

 Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 16 drużyn składających 
się z policjantów Wydziałów Konwojowych z całego kraju.

Zawody rozpoczęły się w  sobotę. Turniej otworzył pełnią-
cy obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w  Kielcach mł. insp. Artur Bielecki w  obecności Naczelnika 
Wydziału Konwojowego Biura Prewencji Komendy Głównej 
Policji nadkom. Wiesława Pietrzaka.

Po wcześniejszym przeprowadzeniu losowania grup oraz ko-
lejności rozgrywanych spotkań, przystąpiono do rozgrywek. 
Pierwszy dzień turnieju zakończył się wybraniem czterech 
najlepszych drużyn, które weszły do półfinału. W  Niedzielę 
wyłoniono zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z  Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie, puchar za zajęcie drugiego miejsca otrzy-
mali policjanci z  Komendy Wojewódzkiej Policji w  Katowi-
cach, natomiast na trzecim miejscu uklasyfikowali się funkcjo-
nariusze z małopolskiej jednostki.

Nagrodami indywidualnymi zostali wyróżnieni: Benon Pęk 
z  KWP w  Olsztynie – najstarszy zawodnik, Grzegorz Nowak 
z  KWP w  Krakowie –najlepszy bramkarz, Krzysztof Weres 
z KWP w Rzeszowie – król strzelców, Paweł Szczepański z KWP 
w Rzeszkowie – najlepszy zawodnik. Nagrodę FairPlay otrzy-
mała drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wy-
różnieni zostali również najmłodsi kibice rozegranych zawo-
dów.

Zwycięzcą oraz wszystkim uczestnikom turnieju osobiście 
pogratulował pełniący obowiązki Komendanta Wojewódz-

kiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek wraz z przedsta-
wicielami kadry kierowniczej garnizonu świętokrzyskiego., 
a  także Prezes ŚGW IPA – Robert Literacki i  Przewodniczący 
Regionu Kielce – Artur Niedbała. Słowa uznania oraz gratu-
lację złożyli również m.in. Naczelnik Wydziału Konwojowego 
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji nadkom. Wiesław 
Pietrzak, Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w  Kielcach 
mł. insp. Jacek Pisarek, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów 
województwa świętokrzyskiego kom. Jerzy Kaniewski, Wice-
marszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach Anna Cio-
łak, Burmistrz Gminy i  Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz 
przedstawiciel Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Grze-
gorz Figarski.

Tegoroczny turniej okazał się świetnym i emocjonującym wi-
dowiskiem sportowym. Policjanci pokazali hart ducha i piłkar-
skie umiejętności stojące na wysokim poziomie. Zwycięskim 
drużynom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluje-
my.

IPA Świętokrzyska Grupa Wojewódzka serdecznie dziękuje za 
pomoc w zorganizowani mistrzostw Dyrektorowi ds. Handlo-
wych Uzdrowiska Busko– Zdrój p. Łukaszowi Palmowskiemu, 
p Tadeuszowi Wrześniak właścicielowi Huty Szkła Gospodar-
czego. oraz wszystkim którzy przyczynili się do realizacji mi-
strzostw „Servo Per Amikeco”.

R.L.
Zdjęcia: archiwum KPW Kielce
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MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB 

MUNDUROWYCH I ICH PRACOWNIKÓW 

W BADMINTONIE – SUCHEDNIÓW 2016 

Już po raz czwarty pracownicy różnych służb mundurowych 
stanęli do rywalizacji w  badmintonie. W  dniach 19-20 marca 
2016 r. Hala Sportowa Zespołu Szkół w Suchedniowie gościła 
109 zawodników z  całego kraju. Głównymi celami spotkania 
była promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb 
mundurowych, promocja badmintona w środowisku lokalnym, 
promocja badmintona w  Polsce oraz wyłonienie Mistrzów 
Polski Służb Mundurowych w Badmintonie na rok 2016. Zma-
gania zawodników zakończyły się uroczystym wręczeniem pu-
charów i nagród przez Wicewojewodę Andrzeja Bętkowskiego, 
Starostę Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego, Burmistrza Su-
chedniowa Cezarego Błacha, Prezesa Świętokrzyskiego Oddzia-
łu Polskiego Związku Badmintona Zbigniewa Wojciechowskie-

II ŚWIĘTOKRZYSKI BIEG PO MIOTŁĘ

Region Kielce ŚGW IPA pełnił zaszczytną rolę partnera w trakcie 

organizacji II Świętokrzyskiego Biegu po Miotłę. Pomysłodaw-

cą wydarzenia jest stowarzyszenie Koło Kreatywnych Kobiet 

a  happening wpisał się w  kalendarz jako przedsięwzięcie cy-

kliczne.

20 marca 2016 roku Stadion Lekkoatletyczny w Kielcach gościł 

blisko 300 uczestników przebranych za świętokrzyskie czarow-

nice, którzy mieli do pokonania dystans 3 kilometrów. Najlepsi 

zawodnicy otrzymali puchary a wszyscy uczestnicy pamiątko-

we medale oraz mnóstwo frajdy. Tym razem organizatorzy nie 

go, Przewodniczącego Regionu Kielce ŚGW IPA Artura Niedba-
łę, Szefa Sekcji Łączności i Informatyki Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w  Kielcach mjr Jacka Kozakowskiego, Zastępcę 
Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej mł. 
insp. Dariusza Dębowskiego. Organizatorem mistrzostw był 
Świętokrzyski Związek Badmintona i Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów przy współpracy ze Świętokrzyska Grupą Woje-
wódzka IPA Patronat nad spotkaniem objęli: Wojewoda Świę-
tokrzyski. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta 
Powiatu Skarżyskiego, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Bad-
mintona, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, Polski Zwią-
zek Badmintona. Natomiast patronatem honorowym zaszczycił 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nad sprawnym 
przebiegiem zawodów czuwali Zbigniew Wojciechowski oraz 
Stefan Pawlukiewicz.

Uczestnikom dziękujemy za przybycie. Zwycięzcom gratulujemy!

K.C.
Zdjęcia:W.P.

zapomnieli o  najmłodszych. Dla dzieci przygotowany został 

bieg na dystansie 200 metrów a  każde z  nich zostało nagro-

dzone.

Region Kielce ŚGW IPA ufundował nagrody specjalne w katego-

riach: Miss Czarownic, Kreatywna Czarownica oraz Mister Cza-

rownik, które wręczył jego reprezentant Wiesław Pióro. W  im-

prezie wziął również posiadający tytuł honorowy „Zasłużony dla 

Sekcji Polskiej IPA” Jacek Wiatrowski.

Celem imprezy była promocja zdrowego stylu życia oraz wspie-

ranie inicjatywy Fundacji DKMS – przeszczep szpiku kostnego.

K.C

Karnawał w Opatowie
Karnawał to okres, który sprzyja spotkaniom w gronie przyjaciół. 

15 stycznia 2016 roku w restauracji Zamiejska w Opatowie gościli 

członkowie i  sympatycy naszego stowarzyszenia. Spotkanie roz-

począł przewodniczący Regionu kol. Kazimierz Skowron. W trakcie 

krótkiego przemówienia podziękował najwytrwalszym członkom 

IPA za 10 – letnią przynależność. Certyfikaty odebrali: kol. Zdzisław 

Duda, kol. Dariusz Duda oraz kol. Roman Żurek. Po oficjalnym 

wstępie przyszedł czas na „działania w podgrupach”, które w  ra-

dosnych nastrojach przywitał świt. Szczególne podziękowania za 

obecność dziękujemy gościom z Regionu Staszów ŚGW IPA.

Autor tekstu i zdjęć: K.C.



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA48

ŚWIĘTOKRZYSKA GW

temat przekształceń i  reorganizacji Policji we Lwowie po 
2014 roku.

Po oficjalnym spotkaniu w godzinach popołudniowych człon-
kowie IPA Regionu Kielce spotkali się towarzysko z kolegami 
ze Lwowa, gdzie przy ukraińskich potrawach rozmowom nie 
było końca. Po dysputach, zwiedzaliśmy do późnych godzin 
nocnych piękne miasto Lwów i jego historyczne zabytki.

W  dniu 5 marca po zwiedzaniu Cmentarza Łyczakowskiego 
i Orląt Lwowskich bardzo zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy 
do Polski. Autor tekstu i zdjęć: A.N.

Turniej BRD POWIATU STASZOWSKIEGO 

ROZSTRZYGNIĘTY…

Jak co roku dzięki zaangażowaniu członków i  zasłużonych 

IPA Świętokrzyska Region Staszów objął patronatem Powia-

towy Turniej Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogowym. Tego-

roczny turniej odbył się w dniach 11-12 maja w SP im. Jana 

Pawła II w Czajkowie Południowym. Do zmagań pierwszego 

dnia przystąpiło 9 szkół podstawowych, drugiego zaś 9 gim-

nazjów. Uczestników turnieju oraz towarzyszących im opie-

kunów uroczyście przywitała dyrektor szkoły Maria Swatek. 

Pierwszym etapem zawodów był składający się z 25 pytań pi-

semny test wiedzy dotyczących przepisów ruchu drogowego 

i pierwszej pomocy. Po części pisemnej, uczestnicy przystąpili 

do drugiego etapu czyli ćwiczeń praktycznych. Na specjalnie 

przygotowanym na hali sportowej torze przeszkód policjanci 

Spotkanie z IPA Lwów

W dniach 3-5 marca 2016 roku delegacja IPA Regionu 

Kielce – Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej, wzięła 

udział w spotkaniu we Lwowie na Ukrainie z przedsta-

wicielami IPA Region Lwów.

Wyjazd do Lwowa został zorganizowany przez Wyższą Szkołę 
Ekonomi Prawa i  Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipiń-
skiego w Kielcach przy współudziale IPA Region Kielce. W spo-
tkaniu wzięli udział przewodniczący Regionu Kielce Artur Nie-
dbała, Krzysztof Wątorek, który jest jednocześnie prorektorem 
WSEPiM w  Kielcach oraz Dariusz Palacz i  Krzysztof Pawlicki. 
Z ramienia uczelni uczestniczyli studenci Wydziału Prawa i Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego. 

W dniu 4 marca 2016 r. we Lwowie odbyły się spotkania z ka-
drą naukową i studentami Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana 
Franko oraz Przewodniczącym IPA Regionu Lwów generałem 
Vasylem Riaboshapko, członkami IPA Lwów Aleksandrem Sot-
nikowem, Darijem Lubomirem Lubomirowiczem, Jurijem Gła-
dunem i innymi. 

Naczelnik Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji we Lwo-
wie Jurii Gładun przedstawił studentom prezentację na 

oceniali umiejętności jazdy zawodników na rowerze. Nad pra-

widłowym przebiegiem tej części turnieju czuwali funkcjona-

riusze staszowskiej drogówki asp. Jarosław Ścibisz i  mł. asp. 

Paweł Dziedzic. 

Zwycięskie drużyny oraz najlepsi w  poszczególnych konkuren-

cjach otrzymali nagrody z  rąk Komendanta Powiatowego Policji 

w  Staszowie insp.Tomasza Śliwińskiego, Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Policji w Staszowie mł. insp. Ryszarda Komańskiego, 

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Leszka Kopcia, w-ce Burmistrz 

Ewy Kondek, Starosty Staszowskiego Michała Skotnickiego, przed-

stawiciela IPA Świętokrzyska Region Staszów Agaty Kwiecień-Go-

dzwon oraz gospodarza zawodów Dyr Marii Swatek.

Sponsorom nagród rzeczowych tj. UMiG w Staszowie, Piotrowi 

Gucy – „VARMIL” w Rytwianach; Wojciechowi i Maciejowi Wojdy-

ło – „INSTAL TECH w Grzybowie; Pawłowi Chałońskiemu – Pie-

karnia „ZDROWIEJ” w Podmaleńcu; Dariuszowi Żyle – ”EL MONT” 

Hurtownia Elektryczna w  Staszowie; Szymonowi Sobieniakowi 

– „MAWERON” w  Staszowie, Marcinowi Ptakowi – „SUBOR” Za-

kład Pracy Chronionej w  Staszowie, Wojciechowi Skowronowi 

– „SKOWRON” Centrum Pokryć Dachowych w Staszowie Wojcie-

chowi Woźniak przedstawicielowi – UNILEVER POLSKA składamy 

serdeczne podziękowania. 

Agata Kwiecień-Godzwon

Zdjęcia: Tomasz Wielgus
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PREZYDIUM

Integrujmy środowisko świętokrzyskich mundurowych! Zróbmy 
sportowy pojedynek! Takie hasła padły na styczniowym Walnym 
Zebraniu Członków Regionu Kielce Centrum IPA. Jako że u nas 
w Regionie od słów do czynów droga krótka – toteż i miesiąc 
później, 27 lutego 2016 r., na „udeptanej ziemi”, w Kluczewsku 
w powiecie włoszczowskim, spotkali się: funkcjonariusze Aresz-
tu Śledczego w Kielcach, policjanci zrzeszeni w IPA Region Kiel-
ce Centrum z Kielc i Starachowic, strażacy Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej  w  Kielcach, żołnierze Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Kielcach oraz młodzież z organi-
zacji patriotycznej „Orlęta Armii Krajowej” – razem blisko 60 
osób. Z uwagi na warunki pogodowe za „udeptaną ziemię” po-
służyła nam hala sportowa, zaś orężem naszego boju stała się 
piłka do siatkówki. Patronat nad Turniejem objął Wójt Gminy 
Kluczewsko – pan Rafał Pałka. Wśród gości honorowych na try-
bunach zasiedli: pan Komendant Powiatowy Policji we Włosz-
czowie – mł. insp. Piotr Wrześniewski oraz Przewodniczący 
Rady Gminy – pan Mateusz Strychalski.

Punktualnie o godzinie 10:00 drużyny zaprezentowały się pu-
bliczności, pan Rafał Pałka oficjalnie dokonał otwarcia Turnieju, 
po czym zabrzmiał Hymn Państwowy. W tej podniosłej atmos-
ferze zawodnicy ruszyli na wyznaczone boiska, zagrzewani do 
walki przez zgromadzonych kibiców.

Szranki trwały do godziny 14:00. Siatkarze walecznie okładali 
się piłkami. Braki w technice nadrabiano heroizmem i poświę-
ceniem. Największe emocje wzbudził oczywiście mecz finałowy, 
rozgrywany pomiędzy drużyną żołnierzy Wojewódzkiego Szta-
bu Wojskowego a policjantami ze Starachowic, reprezentujący-
mi Region Kielce Centrum IPA. Ostatecznie, po niezwykle zaciętej 
walce, zwyciężyli policjanci. W ogólnej klasyfikacji poszczególne 
drużyny zajęły następujące miejsca: 1. Policjanci ze Starachowic 
– IPA Region Kielce Centrum, 2. Żołnierze Wojewódzkiego Szta-

ŚWIĘTOKRZYSKA GW

bu Wojskowego w Kielcach, 3. Strażacy Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 4. Funkcjonariusze Aresztu 
Śledczego w  Kielcach, 5. Policjanci z  Kielc – IPA Region Kielce 
Centrum, 6. „Orlęta Armii Krajowej” z Kielc.

A integracja? Owszem! Podczas przerw w meczach mieliśmy oka-
zję się poznać, porozmawiać o tym co na służbie i poza nią. Oka-
zało się, że niektórzy z nas znają się z … rozmów telefonicznych, 
w związku z wykonywaniem czynności służbowych i wreszcie mo-
gliśmy sobie podać ręce i się zobaczyć. Wszyscy zgodnie stwierdzi-
liśmy, że takie akcje są potrzebne i już planujemy kolejne, wspólne 
przedsięwzięcia. Na styku naszych służbowych kompetencji, tam 
gdzie kończą się przepisy prawa, potrzebne jest wzajemne zrozu-
mienie, koleżeństwo, wsparcie. Wierzymy, że integracja naszego 
środowiska pomoże nam jeszcze sprawniej i skuteczniej realizo-
wać nasze zadania w służbie Ojczyzny i Społeczeństwa.

W  imieniu wszystkich Członków Regionu Kielce Centrum IPA 
składam serdeczne podziękowania dla osób, które doprowa-
dziły do zrealizowania tego przedsięwzięcia: kol. Łukaszowi Ba-
kalarzowi – za pomysł i organizację, kol. Wandzie Litwin za or-
ganizację i stworzenie wspaniałej, koleżeńskiej atmosfery, kol. 
Krzysztofowi Kisiale za niesamowitą oprawę muzyczną imprezy 
i jej znakomite prowadzenie. To Wasza impreza i Wasz sukces! 
Dziękujemy włodarzom Gminy Kluczewsko, a w szczególności: 
panu Wójtowi Rafałowi Pałce, panu Przewodniczącemu Rady 
Gminy – Mateuszowi Strychalskiemu oraz pani Monice Musze 
– Referentowi ds. sportu, turystyki i rekreacji w Urzędzie Gminy 
– za to, że nas u siebie gościli, za ich przychylność, życzliwość 
i zaangażowanie. Wszystkim kolegom – funkcjonariuszom oraz 
żołnierzom – za udział w imprezie i sympatyczną atmosferę.

R. Karpiński
Zdjęcia: A. Karyś, Ł. Bakalarz, M. Mucha

Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych 

Województwa Świętokrzyskiego w Kluczewsku
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I Międzynarodowy Turniej 
Kręglarski

W dniu 30.04.2016 r. w Druskiennikach na Litwie od-

był się I  Międzynarodowy Turniej Kręglarski. Repre-

zentacja Regionu IPA Kętrzyn po zaciętej walce w ko-

leżeńskiej i wesołej atmosferze zajęła II miejsce.

Uprzejmość gospodarzy i  świetna atmosfera spowodowały, że 

wszyscy uczestnicy bardzo dobrze się bawili. Dzięki Przewodni-

czącemu Regionu IPA Druskienniki, Edgarasowi Suchanekas, po-

znaliśmy nowe koleżanki i kolegów z tego regionu. 

Klasyfikacja ogólna I Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego 

w Druskiennikach przedstawia się następująco:

I miejsce – IPA Region Druskienniki Litwa: Giedrius Goberis, Ju-

ozas Grigas, Egidijus Žagunis, Vaida Grigelyte;

II miejsce – IPA Region Kętrzyn Polska: Beata Szczepanowska, Na-

talia Luźna, Adam Ostrowski, Tomasz Luźny;

III miejsce – IPA Region Druskienniki Litwa: Andrius Rupeikis, Lina 

Rupeikiene, Rimgaudas Kukucionis, Edita Katcenkien.

Sadzenie lasu przez członków 
stowarzyszenia IPA Region 
Gołdap II – GRANICA 2016

W  dniu 23 kwietnia 2016 r. członkowie Międzynaro-

dowego Stowarzyszenia Policji (International Police 

Association) IPA Region Gołdap II – GRANICA wzięli 

udział w zorganizowanym wspólnie z kolegami z Nad-

leśnictwa Gołdap przedsięwzięciu jakim było sadze-

nie lasu.

Inicjatywa wpisała się w kalendarz przedsięwzięć i  jest kontynu-

owana od 2011 roku, od powstania Regionu Gołdap II – GRANICA.

Członkowie stowarzyszenia oraz ich rodziny i pracownicy nad-

leśnictwa posadzili ok. 2 000 sadzonek. Nasadzone zostały m.in. 

dąb oraz grab. W czasie sadzenia lasu, zgodnie z dewizą IPA Servo 
per Amikeco – służyć przez przyjaźń, panowała atmosfera ser-

deczności, przyjaźni oraz wzajemnej pomocy.

Po wytężonej pracy nastał czas połączenia pożytecznego z przy-

jemnym i podzielenia się wrażeniami przy płomieniach ogniska 

podczas wspólnego pieczenia kiełbasek. 

Robert Sidor

Najlepiej grającą uczestniczką turnieju była Beata Szczepanow-

ska z Regionu IPA Kętrzyn Polska.

Najlepiej grającym uczestnikiem turnieju był Giedrius Goberis 

z Regionu IPA Druskienniki Litwa.

Następnego dnia tradycyjnie udaliśmy się do Druskiennickiego 

Aquaparku oraz do Snow Areny.

Marek Małagocki

Zdjęcia: Jarosław Boratyński

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
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W  ramach obchodów XXV-lecia powstania Straży Gra-

nicznej w  dniu 15 maja na terenie komendy W-MOSG 

i CSSG odbył się piknik rodzinny dla rodzin funkcjonariu-

szy i  pracowników cywilnych Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży 

Granicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, 

którego współorganizatorem był Region IPA Kętrzyn.

Podczas pikniku odbywał się pokaz sprzętu używanego przez 

Straż Graniczną, Policję jak i  Straż Pożarną. Stowarzyszenie Re-

konstrukcji Militarnych „MASURIA” udostępniło zwiedzającym re-

pliki broni. Uczestnicy pikniku mogli także poczuć ducha historii 

zasiadając do historycznego pojazdu wojskowego „Sztabowóz”.

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana przedstawiła fascynujący 

pokaz walki wręcz.

Podczas pikniku dzieci mogły pomalować specjalnymi farbami 

twarz. Dużym zainteresowaniem cieszyło się sprawdzenie swojej 

wiedzy na temat przyrody poprzez uczestnictwo w konkursach 

i łamigłówkach prowadzonych przez Nadleśnictwo „Srokowo”.

Największym zainteresowaniem cieszyła się zjeżdżalnia wysta-

wiona przez Służbę Więzienną oraz strzelnice CSSG i „Masurii”. 

Placówka Straży Granicznej w Bezledach pokazała na czym pole-

ga praca psa służbowego.

Region IPA Kętrzyn

Piknik rodzinny dla dzieci funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych
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Działają już dwie dekady

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region 

Gostyń podsumowało swoją działalność za ubiegły 

rok. Spotkanie członków było też okazją do podzię-

kowania przyjaciołom i  osobom, które wspierają ich 

stowarzyszenie. 

Każde spotkanie pod-

sumowujące miniony 

rok ma wyjątkowy cha-

rakter i  połączone jest 

z  uroczystą kolacją. Za-

rząd IPA Region Gostyń 

złożył podziękowania 

wszystkim członkom, 

przyjaciołom oraz osobom wspierającym za życzliwość i pomoc 

w  działalności sekcji. IPA Region Gostyń skupia 30 członków. 

Należą do niej czynni funkcjonariusze i emerytowani policjanci, 

a także członkowie wspierający i honorowi.

Oddział stowarzyszenia IPA w Gostyniu obchodzić będzie w tym 

roku 20 – lecie swojej działalności. W 1996 roku założył je Ryszard 

Balczyński, ówczesny kierownik Referatu do Walki z Przestępczością 

Włoska wyprawa

Mimo wielu przeszkód, w  tym głównej polegającej na trudno-

ściach z  załatwieniem odpowiedniego samochodu, Region IPA 

przy Szkole Policji w dniach 9-16 kwietnia br. zorganizował wyjazd 

do pięknej malowniczej miejscowości Ponte di Legno, położonej 

na słonecznym płaskowyżu (1 258 m n.p.m.) we włoskich Alpach. 

Narciarski kurort przywitał: Alicję Baranowską, Monikę Tuczyńską, 

Jarosława Zientkowskiego, Adama Zieleniewskiego, Dawida Wu-

darczyk i Katarzynę Zientkowską ciemnością, mgłą oraz dużymi 

wątpliwościami, gdzie tu da się zjechać. Czy „deski”, które dzielnie 

spoczywały na dnie wielkiego bagażnika pożyczonego od pana 

Arkadiusza Mauzera busa, przydadzą nam się? Odpowiedź na to 

pytanie dał pogodny poranek. Następne słoneczne dni oraz prze-

piękne krajobrazy wynagrodziły wszystkim początkowe trudności 

związane z transportem, a także długą drogą z przygodą w posta-

ci wymiany koła. Podczas 6-dniowego pobytu w górach uczest-

nicy wyjazdu doskonalili techniki narciarskie, szusując z ponad 3 

tys. m.n.p.m. równocześnie podziwiając przepiękne widoki. Popo-

łudniami, wspólnie spędzali czas – kosztując miejscowych specja-

łów i zwiedzając włoską miejscowość.

Był to pierwszy tak daleki wyjazd zorganizowany przez Szkolny 

Region IPA, z którego najwspanialszą pamiątką jest historyczne 

zdjęcie uczestników wyjazdu trzymających “ipowski” banner tuż 

Gospodarczą w gostyńskiej Komendzie Powiatowej Policji. Został 

wówczas przewodniczącym sekcji i funkcję tę pełni nieprzerwanie 

do dziś, choć od kilku lat jest już na policyjnej emeryturze.

„Przez pierwsze lata naszej działalności Region bardzo prężnie 
działał”  wspomina Ryszard Balczyński. „Nawiązaliśmy współpra-
cę z wieloma regionami IPA w Polsce i poza jej granicami, głównie 
w Czechach, na Litwie, Węgrzech, we Francji”

Ścisłą współpracę z Czechami nawiązano już w 1997 roku. I przez 

wiele lat była ona zacieśniana przy okazji wspólnych wyjazdów 

i spotkań. Z biegiem lat wielu członków gostyńskiego IPA prze-

szło na emerytury, jednak młodzi policjanci nie kwapią się, aby 

wstępować w jej szeregi.

„Dawniej była to prężna działalność, teraz młodzi policjanci mają 
inne priorytety” zauważa R. Balczyński.

Co roku w szeregi IPA wstępują jednak nowi członkowie. W tym 

roku legitymacje członkowskie wręczono trzem nowym oso-

bom. List gratulacyjny z podziękowaniem za wieloletnią współ-

pracę z  IPA otrzymał Marek Komorowski, właściciel firmy REAL 

w Gostyniu, która w tym roku obchodzi 25 lat swojego istnienia.

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Curyk-Sierszulska

pod wierzchołkiem szczytu Cima Presera. Wyjazd zaowocował 

także zawarciem znajomości z funkcjonariuszami Korpusu Kara-

binierów pełniących służbę w Ponte di Legno. 

Członkowie szkolnego Regionu IPA bardzo dziękują wszystkim tym, 

którzy wspierali ich w przygotowaniach do wyjazdu, w szczególno-

ści panu Arkadiuszowi Mamzer za pomoc przy rozwiązaniu proble-

mów związanych z  transportem oraz Januszowi Trzynie za profe-

sjonalne opracowanie trasy przejazdu z Piły do włoskiego kurortu.

 Wszyscy mają również nadzieję, że nie był to ostatni z tak dale-

kich wyjazdów, jakie udało im się zorganizować. 

Paulina Politowska 

Zdjęcia: Jarosław Zientkowski
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Dar serca dla chorego Piotrusia

Nawiązując do myśli Stefana Wyszyńskiego „Przes tańmy na-
reszcie kręcić  się wokół siebie, a  po myślmy o  niesieniu po mocy 
innym”, w Szkole Policji w Pile odbyła się charytatywna akcja 
na rzecz Piotrusia. 

Chłopiec ma zaledwie 8 lat i już walczy z bardzo rzadką choro-
bą, jaką jest nowotwór oka. Od momentu zdiagnozowania cho-
roby w 2011 r., przeszedł szereg zabiegów i cyklów chemiote-
rapii, w wyniku których zaburzone zostało prawidłowe funkcjo-
nowanie jego małego organizmu. Obecnie Piotruś znajduje się 
pod stałą opieką onkologów, ale ujawniające się nowe choroby 
wymagają rehabilitacji i stałych kontaktów ze specjalistami. 

Piotrek jest synem funkcjonariusza Policji, który obecnie przebywa 
w Szkole Policji w Pile jako słuchacz. Inicjatorami tej szczególnej ak-
cji zorganizowanej dla syna swojego kolegi byli słuchacze plutonu 
trzeciego kompanii szóstej. Całe przedsięwzięcie odbyło się pod 
patronatem Szkoły Policji w Pile oraz Szkolnego Regionu IPA. 

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Chodzież 2016
Reprezentacja Regionu IPA Poznań wzięła udział 

w Turnieju Piłkarskim organizowanym przez Komendę 

Powiatową Policji w Chodzieży. „Ipowcy” zajęli drugie 

miejsce i kolejne trofeum trafiło do zbiorów drużyny.

W  dniu 18 marca w  ładnej sali w  Budzyniu odbył się II Turniej 
o  Puchar Komendanta Powiatowego w  Chodzieży. W  turnieju 
uczestniczyło 8 zespołów, pośród których była również zapro-
szona przez organizatora drużyna IPA Poznań. Zespół IPA wy-
stąpił w grupie B wraz z zespołami KPP Czarnków,KPP Chodzież 
oraz Stróżewo (sponsor).W pierwszym meczu IPA Poznań długo 
prowadziła 2-0 z  ekipą z  Stróżewa jednak rozluźnienie w  koń-
cówce spotkania przyczyniło się do starty dwóch bramek (druga 
na10 sekund przed końcem spotkania…). W drugim pojedynku 
z silnym zespołem gospodarzy imprezy ekipa z Poznania odnio-
sła skromne, ale bardzo cenne zwycięstwo 1-0. Niestety w poje-
dynku tym groźnej kontuzji (bez udziału rywali) doznał Mateusz 
Przybyłowicz. Trzeci mecz z  KPP Czarnków zakończył się pew-
nym i wysokim zwycięstwem 5-1 teamu z Poznania.

Grupowe rezultaty dały pierwsze miejsce w grupie i awans do 
fazy pucharowej, w  której w  półfinale przyszło zmierzyć się 
z KPP Oborniki. I tym razem chłopacy z IPA stanęli na wysokości 
zadania, pewnie wygrywając 3-0 i zdobywając awans do finału, 
w którym czekał na nich zespół policjantów z Piły. W zgodnej 
opinii uczestników turnieju był to ze sportowego punktu widze-
nia najbardziej zasłużony finału. Po zaciętym i wyczerpującym 

17 marca w  auli Szkoły odbył się charytatywny koncert, 
w którym licznie uczestniczyli kadra i słuchacze Szkoły. Swo-
ją obecnością akcję wsparł Zastępca Komendanta insp. Piotr 
Gaca. Na scenie w  poszerzonym składzie wystąpił zespół 
Avans Blues, wspierany przez słuchaczy. W trakcie koncertu 
odbyła się licytacja, z której dochód w całości został przeka-
zany na dalsze leczenie Piotrusia. Do akcji włączyli się rów-
nież strażacy z  Komendy Powiatowej PSP w  Pile, którzy na 
licytację przekazali „Żarka”, będącego maskotką strażaków, 
a także zebraną kwotę pieniężną. Zbiórka pieniędzy została 
również przeprowadzona na terenie Szkoły Policji. 

Zarząd Szkolnego Regionu IPA serdecznie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym za pomoc oraz udzielone wsparcie. Szcze-
gólne podziękowania kieruje do Komendanta Szkoły Policji 
w Pile insp. Piotra Leciejewskiego za możliwość zorganizowa-
nia akcji oraz pana Stanisława Dąbka – dyrektora Regionalne-
go Centrum Kultury w Pile.

Jarosław Zientkowski
Zdjęcia: Paulina Politowska

meczu padł bezbramkowy remis i  sędziowie (co zasługuje na 
szczególne podkreślenie bardzo dobrze prowadzący cały tur-
niej) zarządzili serię 3 rzutów karnych. Pierwsi strzeli policjanci 
z Piły. Po 3 seriach na tablicy wyników widniał remis i konieczne 
było dalsze („do skutku”) wykonywanie karnych. Tam na wyso-
kości zadania stanął niezawodny bramkarz IPA Poznań Maciej 
Lubczyński, który aż trzykrotnie wychodził z pojedynków z wy-
konującymi karne obronną ręką i  dawał swym kolegom z  IPA 
szanse na skuteczne zakończenie kolejnych serii rzutów karnych 
i  zwycięstwo w  turnieju. Niestety ci, chyba zmęczeni trudami 
turnieju bądź brakiem doświadczenia pudłowali, aż w  końcu 
skutecznie karny wykonali rywale i w ten sposób policjanci z Piły 
zajęli pierwsze miejsce, a zespół z Poznania zajął drugą pozycję 
(nie przegrywając w całym turnieju żadnego pojedynku).

Dobra gra zawodników IPA Poznań została również dostrze-
żona przy wyróżnieniach indywidualnych: najlepszym bram-
karzem Maciej Lubczyński – który to już raz…, najlepszym 
zawodnikiem turnieju Tomasz Gawron, a  nagrodę Fair Play 
przyznano kontuzjowanemu Mateuszowi Przybyłowicz.

Należy bezsprzecznie zauważyć bardzo dobrą organizację 
imprezy (zasłużone ukłony dla koleżanek Elżbiety Żulewskiej 
i  Karoliny Smardz-Dymek z  IPA Chodzież), świetne sędziowa-
nie, fajne zaplecze turnieju, wyśmienity catering serwowany 
w szkolnej stołówce (wszyscy zawodnicy wzdychali nad pyszną 
zupą i smakowitą kiełbasą), nieocenione wsparcie sponsorów 
m.in. firmy Zakład Produkcyjno – Handlowo –Usługowy Sławo-
mir Lisiewicz, Stróżewo.

IPA Poznań, IPA Chodzież
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Powitanie Wiosny z IPA Poznań

W  przecudnie słoneczne i  ciepłe sobotnie popołu-

dnie 2 kwietnia 2016 roku członkowie i  sympatycy 

Regionu IPA Poznań wraz z rodzinami zebrali się nad 

jeziorem w Łęknie niedaleko Poznania, by wspólnie 

powitać wiosnę i utopić Marzannę – symbol zimy. 

Członkowie i sympatycy wraz z rodzinami zjawili się w Łęknie 
niedaleko Poznania, by wspólnie bawić się na świeżym po-
wietrzu. Wszyscy, już bardzo spragnieni wiosennego ciepła, 
zgromadzili się by wziąć udział w różnych zabawach przygo-
towanych przez organizatora Region IPA Poznań.

O godzinie 12.00 Prezes Regionu IPA Poznań Witek Drzażdżyń-
ski ogłosił, że za chwilę wspólnie pożegnamy zimę i tradycyj-
nie w  wodach jeziora, utopimy Marzannę. Wszyscy dorośli 
byli pełni podziwu dla swoich pociech, które z wielką fantazją 
i zaangażowaniem zrobiły Marzannę. Gdy kukła była gotowa, 
wszyscy ramię w ramię, dzieci i dorośli, ruszyli w stronę jezio-
ra. Tam kukła została podpalona i  wrzucona do wody, a  po 
wodzie niosło okrzyk „…uciekaj zimo…”a na niebie słońce.

Majówka Regionu IPA Poznań

Tegoroczna „Majówka” dla niektórych członków IPA 

Poznań to spędzania czasu na wodach Sprewy w Niem-

czech. Rejs specjalnymi łodziami, malowniczą trasą za-

kończył późnym popołudniem w miejscowości Lübbe-

nau, w samym środku pełnego uroku Szprewaldu.

Na „majówkę” wyruszyliśmy o siódmej rano w doskonałych nastro-

jach. O godzinie jedenastej nasz autokar dojechał do miejscowości 

Lübbenau, skąd rozpoczęła się przygoda na wodach malowniczo 

płynącej rzeki Sprewy. Rzeka położona jest w samym środku krainy 

Spreewaldu. Jest to unikalny przykład nizinnego krajobrazu rzecz-

no –dolinowego, który powstał w wyniku tzw. efektu zlodowace-

nia co poszarpało rzekę Szprewę na wiele drobniejszych nurtów 

i strumieni ciągnących się w sumie przez 970 km. Ponad dwadzie-

ścia lat temu region ten został uznany za REZERWAT BIOSFERY 

UNESCO. Do atrakcji turystycznych tego regionu należą właśnie 

wycieczki specjalnymi łodziami po kanałach Sprewy. Ten środek 

transportu wprawiany jest w  ruch przy pomocy długich tyczek, 

którymi posługują się sternicy. Nasza wycieczka zmieściła się na 

dwóch takich łodziach. Między licznymi odnogami rzeki znajdują 

się pola uprawne i gospodarstwa. Na niektóre z nich można dostać 

się tylko i wyłącznie łodziami. Płynąc nurtem rzeki mijaliśmy domy, 

które traktowane są jako letniska oraz liczne skanseny. Turyści 

w każdej chwili mogą przybić do brzegu by w okolicznych, bardzo 

Kolejnym punktem programu było wspólne malowanie, 
a następnie maluchy i ich rodzice wsiedli na bryczkę i ruszy-
li na objazd bo malowniczej okolicy. Pan Woźnica starał się 
jak mógł by czas w drodze nie dłużył się i nie znudził nikogo, 
a maluchy aż piszczały z uciechy.

Podczas, gdy jedni rozkoszowali się malowniczymi widokami 
podczas konnej przejażdżki, inni wystartowali w  konkursach 
przygotowanych przez organizatorów. Był konkurs rysunkowy, 
celnych strzałów piłką do bramki oraz strzelania z  wiatrówki 
i koszykówka.

Po podsumowaniu wyników konkursowych oraz po obradach 
komisji przyszedł czas na wręczenie nagród. Prezes Regio-
nu IPA Poznań Witek Drzażdżyński rozdał nagrody wszystkim 
uczestnikom konkursów i nie tylko. Żadne dziecko nie zostało 
pominięte i otrzymało paczkę ze słodyczami oraz drobny upo-
minek. Było coś dla ducha ale i dla ciała. Uczestnicy z apetytem 
zjedli gorącą grochówkę, zakąszając specjalnie upieczonym na 
tą okazję chlebem ze smalcem. A  później wszyscy zebrali się 
przy ognisku by na ogniu upiec kiełbaski. Wszyscy rozstawali 
się w znakomitych humorach, zadowoleni z udanej imprezy.

Autor tekstu i zdjęć: Witold Drzażdzyński

urokliwych restauracjach 

zjeść posiłek, w kafejce napić 

się kawy, a także kupić miej-

scowe specjały od okolicz-

nych mieszkańców. Jedną 

ze specjalności kulinarnych 

tego regionu są przetwory 

z  ogórków w  octowej zale-

wie z  musztardą, miodem 

lub chilli – Spreewald Gur-

ken. Każdy z nas musiał spró-

bować tego rarytasu.

Nasza wycieczka była podzielona na dwa etapy: przed i po obie-

dzie. Właśnie o godz. 13.00, łajby którymi płynęliśmy zostały zacu-

mowane przy restauracji, gdzie czekano na nas z  obiadem. Na-

jedzeni ruszyliśmy w dalszy rejs sycić się wspaniałymi i uroczymi 

widokami. Niektórzy nasi koledzy chcieli spróbować swoich sił 

jako sternicy ładzi. Niestety okazało się, że wcale to nie jest takie ła-

twe. Tak więc zrezygnowani zajęli z powrotem miejsca pasażerów. 

Cztery godziny rejsu minęły „w mgnieniu oka” i przyszedł czas za-

kończyć naszą podróż kanałami Sprewy. Bogaci o kolejne wraże-

nia ruszyliśmy w drogę powrotną do Polski, wcześniej zaopatrując 

się w miejscowe przysmaki czyli ogóreczki w różnych zalewach.

Hanna Wachowiak

Zdjęcia: Witold Drzażdżyński
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24. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIATECZNEJ POMOCY Z REGIONEM IPA 

W STARGARDZIE

Tradycyjnie już w styczniu każdego roku odbywa się kolejny finał 
WOŚP. Członkowie Regionu IPA w Stargardzie też już po raz kolej-
ny przystąpili do zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących osób 
– tych najmłodszych i  tych najstarszych. Nasza drużyna wyposa-
żona w puszki wyruszyła w miasto. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni 
hojnością ofiarodawców, wśród których przeważały osoby starsze, 
ale też nie brakowało rodzin z małymi dziećmi. Stargardzcy „ipow-
cy” wędrowali po całym mieście przez kilka godzin, z uśmiechem 

dziękując za datki i przylepiając czerwone serduszka na piersiach 
ofiarodawców. Akcja Jurka Owsiaka spotyka się zawsze z przychyl-
nością mieszkańców Stargardu, którzy podchodzili do nas z przy-
gotowanymi już kwotami nawet w obcej walucie.

Wieczorem zdaliśmy bardzo ciężkie puszki za pokwitowaniem w Szta-
bie WOŚP przy Hufcu ZHP i  udaliśmy się na rynek, aby podziwiać 
„światełko do nieba”, czyli piękne fajerwerki nagrodzone oklaskami. 

Mamy nadzieję, że choćby w  minimalnym stopniu pomogliśmy 
potrzebującym, a  na przyszły rok będzie nas w  drużynie jeszcze 
więcej. Servo Per Amikeco !!! 

Mariola Świątczak. 
Zdjęcia:Marek Fiszer, Paweł Lubowicz 

IPA Szczecin w Biegu 
Komandosa 2015

W ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega” w dniu 28 listopa-

da 2015 r. w Lublińcu został zorganizowany XII Bieg Komandosa 

na dystansie 42,195 km. Wśród wielu uczestników, którzy stawili 

się na starcie przeważali mundurowi z różnych formacji, ale nie 

zabrakło też licznej grupy cywilów. 

Na starcie stanęła też nasza koleżanka Paulina Walasek, która 

reprezentowała Zachodniopomorską Grupę Wojewódzką IPA 

w Szczecinie. Paulina całą trasę pokonała w czasie 6 godzin 20 

minut, dzielnie dotrzymując kroku innym biegaczom. 

Bieg Komandosa 

jest organizowa-

ny przez Wojsko-

wy Klub Biegacza 

w Jednostce Woj-

skowej Koman-

dosów w  Lubliń-

cu każdego roku. 

Jest to jeden z  najtrudniejszych biegów długodystansowych, 

gdzie zawodnicy muszą biec w mundurze polowym i z obciąże-

niem na plecach 10 kg. Serdecznie gratulujemy Paulinie i życzy-

my dalszych sukcesów w następnych biegach. 

Autor tekstu i zdjęć: kol. Mariusz Berezowski 

„Ipowska” wigilia 2015 w Szczecinie

Zgodnie z polską tradycją miesiąc grudzień każdego roku to czas 

wspólnych spotkań przy jednym stole. Członkowie Zachodnio-

pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w  dniu 4 grudnia zostali 

zaproszeni „ipowską” wigilię przez Region IPA – Straż Graniczna 

w Szczecinie. W gościnnych progach Arcybiskupiego Wyższego 

Seminarium Duchownego na świątecznej wieczerzy spotkali się 

przedstawiciele poszczególnych regionów, a  także zaproszeni 

goście : zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr 

Ostrowski oraz ksiądz prałat Piotr Kordula, a  także sympatycy 

i przyjaciele naszego stowarzyszenia.

Po wspólnym (50 osób) odśpiewaniu kolędy, ks. prałat P. Kordula 

– proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Szczecinie – odmówił 

krótką modlitwę i podzielił się opłatkiem z uczestnikami kolacji. 

W podniosłej i uroczystej atmosferze zachodniopomorscy „ipo-

wcy” składali sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Następnie 

usiedliśmy do suto zastawionych stołów, które uginały się od tra-

dycyjnych polskich potraw wigilijnych. Po gorącym paszteciku 

z  barszczykiem Prezes ZGW IPA – Szczecin kol. Robert Rzeźnik 

złożył osobiste życzenia wszystkim zebranym i ich rodzinom, na-

stępnie głos zabrali także insp. Piotr Ostrowski i ksiądz prałat. Nasi 

goście otrzymali świąteczne upominki od gospodarzy wigilii.

Korzystając z  okazji uroczyście wręczono odznaki IPA za 10 lat 

działalności społecznej kol. Annie Cieślak i Leszkowi Gawlińskie-

mu – serdeczne gratulacje!!!.

Wigilię IPA 2015 w  Szczecinie zakończono wspólną fotografią. 

Organizatorom wieczerzy z Regionu IPA – Straż Graniczna skła-

damy serdeczne podziękowania, a przede wszystkim kol. Krysty-

nie Majunka i kol. Krzysztofowi Wachowicz, który „poczęstował” 

każdego pamiątkowym wigilijnym długopisem IPA. 

Mariola Świątczak

ZdjęciA: P. Lubowicz, M. Fiszer, K. Wachowicz
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Lenka – nasza mała podopieczna 

Podczas jubileuszu 10-lecia Regionu IPA w Stargardzie połączo-

nego z  Balem Karnawałowym IPA, przeprowadzono licytację 

gadżetów IPA, z której dochód został przeznaczony na rehabilita-

cję małej Lenki – córeczki członka naszego regionu. Pod młotek 

poszły jubileuszowe wydania kalendarzy IPA – Stargard, czapka 

i apaszka SP IPA. Hojność licytujących przeszła nasze najśmielsze 

oczekiwania – serdecznie dziękujemy w imieniu Lenki.

Lenka (3 latka) ma stwierdzone dziecięce 

porażenie mózgowe związane ze spa-

stycznością kończyn dolnych, co powodu-

je problem w utrzymaniu równowagi i sa-

modzielnym poruszaniu się. Pomóc może 

tylko i wyłącznie intensywna rehabilitacja.

Delegacja Regionu IPA – Stargard w dniu 

25 lutego udała się z wizytą do małej Len-

ki, której wręczono zebrane pieniądze, 

lalkę i słodycze. Dziewczynka ufnie do nas 

się tuliła, śpiewała nam piosenki i  pozo-

wała do zdjęć. Obowiązkowo bawiliśmy 

się wspólnie w  kółko graniaste. Rodzice 

Lenki (jedynaczka) opowiedzieli nam 

o problemach i wydatkach jakie ponoszą 

w związku z chorobą córeczki. Pani Mag-

da musiała zrezygnować z pracy, jedynym 

żywicielem rodziny jest kol. Paweł. Każde 

finansowe wsparcie jest przeznaczone na rehabilitację dziecka – 

5 razy w tygodniu, aby w perspektywie czasu przyniosła oczeki-

wany efekt. Podczas wizyty zostaliśmy poczęstowani pysznym ja-

błecznikiem gospodyni i gorącą herbatą, za co bardzo dziękujemy.

Od lutego 2016 roku członkowie Regionu IPA w Stargardzie ob-

jęli opieką małą Lenkę i będą ją wspierać w trudnej drodze do 

zdrowia. Każda pomoc będzie mile widziana. 

Mariola Świątczak

Zdjęcia: Marek Fiszer

Jubileusz 10-lecia Regionu IPA w Stargardzie

W gościnnych progach hotelu „Spichlerz” w Stargardzie, członko-

wie regionu IPA – Stargard obchodzili swój jubileusz. Noc z 6 na 

7 lutego 2016 r. należała przede wszystkim do jubilatów i sympa-

tyków IPA z całej Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

Podczas części oficjalnej Mariola Świątczak – przewodnicząca re-

gionu, dokonała podsumowania działalności z minionej dekady, 

przedstawiła jubileuszową gazetę „Wiadomości IPA – Stargard” 

oraz wspólnie z Prezesem kol. Robertem Rzeźnikiem wręczyła od-

znaki i podziękowania członkom regionu IPA – Stargard. Ponad 80 

osób odśpiewało „100 lat” koleżance Wiktorii i koledze Krzysztofo-

wi, którzy obchodzili okrągłe urodziny. Wręczono im także bukiety 

róż i  upominki. Przewodnicząca z  IPA – Stargard pogratulowała 

koledze Michałowi Mucha z regionu IPA – Straż Graniczna zwycię-

stwa w konkursie fotograficznym Sekcji Polskiej IPA 2015. Następ-

nie w blasku ognia na salę wjechał duży jubileuszowy tort, przy 

którym zrobiono pamiątkową fotografię. Potem jeszcze pieczony 

dzik, wędzone ryby, szparagi i … karnawałowa zabawa IPA 2016.

Tańce, konkursy i nie-

spodzianki trwały do 

samego rana. 

W  niedzielę po śnia-

daniu przy słonecz-

nej pogodzie, chętni 

i przy siłach witalnych 

balowicze, udali się 

cała grupą do nowoczesnego muzeum poświęconemu miastu 

Stargard. Po drodze odwiedzono nowy budynek Komendy Powia-

towej Policji w Stargardzie, w którym złożono wizytę w siedzibie IPA 

na drugim piętrze. 

Zarząd regionu IPA – Stargard składa serdeczne podziękowania 

kierownictwu hotelu „Spichlerz” oraz sympatykom IPA za pomoc 

w  organizacji jubileuszu, zaangażowanie i  wsparcie w  naszym 

przedsięwzięciu. 

Mariola Świątczak

Zdjęcia: Paweł Lubowicz, Marek Fiszer.



Wizyta IPA – Stargard 
na strzelnicy w Bielkowie

Na zaproszenie Stargardzkiego Klubu Strzeleckiego „Legion”, 

członkowie Regionu IPA w Stargardzie w dniu 14 lutego 2016 r. 

brali udział w uroczystym otwarciu strzelnicy sportowej w Biel-

kowie. Obiekt zaistniał dzięki pasjonatom tej dyscypliny, miłośni-

kom militariów i broni. Starosta Stargardzki Pan Ireneusz Rogow-

ski uroczyście dokonał odpalenia historycznego działa, którego 

wystrzał obwieścił otwarcie strzelnicy.

Pod namiotami wojskowymi zwiedzający mogli spożyć gorącą 

grochówkę, gulasz z  dzika, kiełbaski z  grilla, a  także pyszny tort 

z logo klubu „Legion”, popijając gorącą kawa lub herbatą. Ponadto 

była możliwość obejrzenia wystawy broni krótkiej i długiej, uży-

wanej dawniej i  aktualnie, a  także nowych osi strzeleckich. Go-

spodarze obiektu przygotowali też zawody strzeleckie, w których 

każdy, pod okiem instruktora, mógł wziąć udział. Emocji było wiele 

zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Wystawa broni sportowej 

cieszyła się powodzeniem przede wszystkim wśród młodzieży.

Koledzy z Regionu IPA – Stargard godnie reprezentowali nasze 

stowarzyszenie, trafiając podczas zawodów w  sam środek tar-

czy!!! Pomimo dokuczliwego zimna, impreza była udana i cieszy-

ła się dużym zainteresowaniem. 

Mariola Świątczak

Zdjęcia: Bożena Świątczak
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29 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Star-

gardzie odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w których udział 

brały dzieci ze szkół podstawowych i  gimnazjalnych. Uczestni-

cy dzielnie zmagali się z testem z zakresu przepisów ruchu dro-

gowego oraz jazdą na rowerze. Największą trudność sprawiał 

oczywiście tor przeszkód, na którym cykliści mogli wykazać się 

swoimi umiejętnościami technicznymi. Ponadto przeprowadzo-

no krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Głównymi 

nagrodami dla zwycięzców były rowery, plecaki z  elementami 

odblaskowymi, kamizelki odblaskowe, gadżety przydatne na 

drodze. 

Emocji było moc – każdy uczestnik chciał być najlepszy. Region 

IPA w Stargardzie był reprezentowany w tych eliminacjach przez 

kol. Marka Fiszera, który jednocześnie jest członkiem Powiatowej 

Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie. Marek 

wspierał i  uczestniczył w  organizacji imprezy, w  ścisłej współ-

pracy także z Fundacją „Z nami bezpieczniej”. Atmosfera wśród 

dzieci i młodzieży była wspaniała, co dobrze wśród przyszłych 

uczestników ruchu drogowego. 

Mariola Świątczak

Zdjęcia: Marek Fiszer
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Kolejna wycieczka IPA – Świnoujście 

(w  terminie 29.04.2016 – 04.05.2016), 

zorganizowana przez niezmordowa-

nego Krzysztofa, wiedzie aż do Ho-

landii. Przed świtem oglądamy Bardo-

wick, na granicy dawnej Słowiańszczy-

zny i Germanii, które należy do najstar-

szych miejscowości północy Niemiec. 

Po zakończeniu II wojny światowej 

i wysiedleniu Niemców, do miastecz-

ka przesiedlono 5 tys. Polaków – by-

łych więźniów obozów koncentracyj-

nych, obozów pracy i  jeńców wojen-

nych. Świt zastaje nas w  Luneburgu 

– „solnym mieście” czasów Hanzy, 

gdzie spacerujemy po staromiejskich 

uliczkach do słynnego, zabytkowego 

portu solnego pod zaporą młyńską. 

Tutaj sądzono zbrodniarzy obozów 

zagłady. Wkrótce Bremerhaven cza-

ruje swoim imponującym Klimahaus 

i skalnym ZOO. Święto latawców zdo-

bi przestrzeń nad groblą niebywałym 

kolorytem ogromnych, skrzydlatych 

konstrukcji. Wita nas grupa przyjaciół 

z  IPA Bremerhaven. Jest wesoło i  sło-

necznie. Wspólna fotografia kończy 

kurtuazyjne rozmowy i  wymianę po-

darunków, wśród których jest słynny 

likier. Jeszcze Wolfgang prowadzi nasz 

autokar przez rozległy, dwunastokilo-

metrowy port, opowiadając o  mija-

nych obiektach i  już zwiedzamy mu-

zeum niemieckiej żeglugi, prezentują-

ce oryginalną hanzeatycką kogę han-

dlową oraz najnowocześniejszy typ 

U-boota II wojny światowej, który na 

szczęście nie zdążył zmienić losów tej 

wojny. Poprzez Norden pędzimy do 

hotelu w  uroczym Etten-Leur, gdzie 

van Gogh rozpoczynał swoją karierę 

malarską. Kolejny dzień. Odwiedzamy 

cmentarz polskich żołnierzy z grobem 

gen. Maczka. Składamy im hołd i kwia-

ty. Następnie wspaniały skansen w Arnhem, gdzie mamy „w pi-

gułce” ważniejsze obiekty całej Holandii. Amsterdam czaruje nas 

centrum Nemo, zbiorami muzeum morskiego i  kamieniczkami 

odbijającymi się w wodzie kanałów. Rejs stateczkiem z opowie-

ścią po polsku przybliża nam ten naj-

słynniejszy miejski port świata. Trzeci 

dzień otwiera przed nami cuda Keu-

kenhof. Ogrody pełne różnobarwnych 

tulipanów, we wszystkich odcieniach 

i odmianach, kolorowe, pachnące hia-

cynty i błękitne cebulice, wreszcie nar-

cyzy. Cuda, prawdziwe cuda kwiaciar-

stwa, mieniące się w  słońcu. Poprzez 

Hagę prezentującą nam Pałac Spra-

wiedliwości jedziemy do Rotterdamu. 

Przepiękny statek spod „rotterdam-

skiego Manhattanu” zabiera nas w rejs 

po największym porcie świata. Impo-

nuje nowoczesna architektura miasta, 

nieprzeliczone suwnice wśród stosów 

kontenerów i  doki stoczni. Rankiem 

ostatniego dnia, po wspaniałym śnia-

daniu, spakowani wyruszamy na kolej-

ny etap. Do Świnoujścia jest 900 kilo-

metrów, ale po drodze zajeżdżamy do 

Fryzji, nad Morze Wattowe i płyniemy 

na wyspę Texel. Rejs powrotny wpy-

cha nas do Muzeum Morskiego w Den 

Helder. Oglądamy historyczne wysta-

wy i prezentacje współczesnych pira-

tów, wędrujemy przez okręt podwod-

ny, wiszący nad ziemią, podziwiamy 

wnętrza dwumasztowego parowca 

pasażerskiego. Ostatni punkt progra-

mu naszej wycieczki – Brema blokuje 

nas setkami rolko-wrotkarzy spokojnie 

przemierzających główną ulicę dojaz-

du do miasta. Wędrujemy wieczorową 

porą pod wspaniały, bremeński ra-

tusz. imponujący renesansem fasady 

i  10-metrową figurą rycerza Rolanda. 

Podziwiamy ogrom katedry św. Piotra 

ze wspaniałą rozetą i  dwiema niebo-

tycznymi wieżami oraz staromiejskie 

kamieniczki i dom Starej Wagi. Słynną, 

pełną zabytkowych zaułków uliczką 

Bottcherstrasse schodzimy ku rzece 

Weser. Zapada mrok. Nocny przejazd 

kończymy jak zwykle pełni wrażeń w Świnoujściu.

Leszek Gawliński

Zdjęcia: Krzysztof Wachowicz, Leszek Gawliński






