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SŁOWO OD PREZYDENTA

Od redakcji

W tym roku Sekcja Polska obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji przygotowujemy folder podsumowujący działalność Pol-
skiej Sekcji IPA. Zwracamy się z ogromną prośbą, do wszystkich osób, które posiadają ciekawe materiały archiwalne, dotyczące wstą-
pienia Polski do struktur międzynarodowych stowarzyszenia, o ich udostępnienie do publikacji. Materiały prosimy przesyłać na adres 
redakcja@ipapolska.pl. Wszystkich, którzy chcą się podzielić materiałami i swoimi wspomnieniami z tego okresu, zapraszamy do kon-
taktu z redakcją. 

Z góry dziękujemy za pomoc.

Justyna Stachniewicz
Redaktora naczelny 

Wiadomości Sekcji Polskiej IPA

Koleżanki i Koledzy! 
Drodzy Przyjaciele!
Jesienią 2017 roku minie 25 lat od kiedy Sekcja Polska IPA 
została przyjęta do struktur światowych Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Policji i od tego czasu bez przerwy 
nasi przedstawiciele biorą udział w corocznych Kongre-
sach oraz aktywnie pracują przy przedsięwzięciach orga-
nizowanych przez Biuro Światowe. Uchwałą Krajowego 
Zarządu Sekcji Polskiej IPA, w tym roku ukażą się dwa wy-
dania naszego czasopisma oraz jedno wydanie specjalne 
poświęcone tej rocznicy. W związku z tym, proszę wszyst-
kie osoby, które posiadają historyczne już dziś zdjęcia, do-
kumenty oraz wspomnienia dotyczące tamtego okresu 
działalności IPA Polska, o  nadsyłanie ich na adres Sekcji 
Polskiej IPA lub też o kontakt z redakcją. Chcielibyśmy, aby 
wydanie specjalne, rocznicowe zostało przygotowane 
z Waszym udziałem. 

Trzymacie właśnie w  ręku pierwsze tegoroczne wydanie 
naszego czasopisma. W  numerze tradycyjnie już znaj-
dziecie artykuły, w  których opisujecie Waszą aktywność 
i zapewne z chęcią wrócicie do tamtych wydarzeń. Mam 
nadzieję, że chętnie zajrzycie na strony innych grup, aby 
zapoznać się z aktywnością i dokonaniami koleżanek i ko-
legów. Życzę zatem przyjemnej lektury! 

Za oknami piękna wiosna, w kalendarzu kwiecień, za kilka 
dni Święta! Z okazji tych szczególnych w roku Świąt Wiel-
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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

kiej Nocy składam Wam najlepsze, najcieplejsze i  najser-
deczniejsze życzenia! Życzę – poza dobrym zdrowiem – 
wielu pięknych, radosnych, świątecznych chwil przeżytych 
w gronie najbliższych Wam osób, a także wytchnienia od 
codziennych trosk i  kłopotów oraz nadziei na spełnienie 
i zrealizowanie Waszych marzeń, a także zobowiązań pod-
jętych z nowym rokiem. 

Koleżankom i Kolegom, którzy święta spędzą w służbie ży-
czę spokojnej, bez wydarzeń służby oraz wielu przejawów 
życzliwości ze strony współpracowników i obywateli.

Wszystkiego dobrego!

Prezydent Sekcji Polskiej IPA
Fryderyk Orepuk



Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Sekcji Polskiej IPA

Święta Wielkiej Nocy to szczególny czas radości i nadziei symbolizujący nowe życie, czas 
odrodzenia się wiary w siłę człowieka. Niech ta nadzieja towarzyszy Państwu zawsze, 
nawet w najtrudniejszych momentach życia, dając siłę na pokonywanie codziennych trud-
ności.

W imieniu własnym i kierownictwa Policji życzę, by nastrój tych Świąt stał się źródłem 
spokoju, radości i wzajemnej życzliwości, pozytywnych zmian oraz wspaniałych osiągnięć.

Niech praca i działalność przynosi jak najwięcej satysfakcji i pożytku każdemu z Was 
oraz tym, dla których w przyszłości przesłanie Servo per Amikeco będzie nieustającym 
drogowskazem.

W tych szczególnych dniach życzę Państwu i Waszym bliskim zdrowia, osobistego szczę-
ścia, wszelkiej pomyślności, wytchnienia od zmartwień i trosk, samych sukcesów w dal-
szych życiowych i zawodowych przedsięwzięciach.

Servo per Amikeco!
Komendant Główny Policji

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

Komendant Główny Policji
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Koleżanki i Koledzy,  
Członkowie Polskiej Sekcji IPA!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Państwu, aby ten wyjątkowy czas 
zadumy i nadziei, kiedy odradza się wiara w siłę Chrystusa i drugiego człowieka, pozwo-
lił z otuchą spojrzeć w przyszłość. 

Niech przy świątecznym stole nie zabraknie ciepła rodzinnej atmosfery, a radość z czasu 
spędzonego w gronie najbliższych zostanie jak najdłużej w pamięci i sercach. 

Zdrowych, spokojnych i radosnych świąt!

Servo per Amikeco!
płk SG Marek Łapiński 



Pomiędzy 16 a  19 marca 2017 roku w  hotelu „Royal 
Botanic” odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie 
Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA. 17 reprezen-
tantów grup wojewódzkich, 9 członków prezydium 
oraz przedstawiciele komisji rewizyjnej i  statutowej 
zebrali się, by podjąć ważne decyzje dotyczące dalsze-
go funkcjonowania Sekcji Polskiej. 

Pośród wielogodzinnych dyskusji i wymiany zdań podjęto de-
cyzje m.in. o kontynuacji programu wymiany stażowej z Wiel-
ką Brytanią, Irlandią, Niemcami i  Węgrami. Poparto również 
wniosek o organizację szkoleń w  IBZ Gimborn oraz omówio-
no współpracę z  sekcjami narodowymi Rumunii i  Serbii. Jak 
co roku przyznano wyróżnienie dla grupy wojewódzkiej, która 
przyjęła w swoje szeregi największą liczbę nowych „ipowców” 
oraz zorganizowała najwięcej imprez w 2016 roku. Pierwszy ty-
tuł przypadł Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej, której prezes 
odebrał wyróżnienie z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej Fryderyka 
Orepuka. Drugi pamiątkowy ryngraf otrzymał kol. Paweł Pa-
sternak w podziękowaniu za działalność Śląskiej Grupy Woje-
wódzkiej. 

Najwięcej emocji wśród obradujących wywołała dyskusja na 
temat treści nowego  statutu, którego  projekt przygotowuje 
komisja statutowa. Prace nad nim cały czas trwają, a cała jego 
treść zostanie najprawdopodobniej jeszcze w tym roku przed-
stawiona delegatom podczas kongresu nadzwyczajnego. 

Bardzo ważnym punktem były ustalenia dotyczące budżetu na-
szego stowarzyszenia oraz organizacji obchodów XXV–lecia Sek-
cji Polskiej IPA, które odbędą się w tym roku. Ta duża impreza wy-
maga ogromnego zaangażowania ze strony członków naszego 
stowarzyszenia. Wstępne ustalenia zostały już poczynione, choć 
na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. 

Aneta Sobieraj
Zdjęcia: A. Sobieraj

Krajowy Zarząd SP IPA  
w Lublinie
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WYWIAD

Wywiad 
z mistrzem K1

O tym, że w naszym stowarzyszeniu jest wiele wybitnych 
i nieprzeciętnych osób nikogo przekonywać nie trzeba. 
Są wśród nas muzycy, poeci, czy sportowcy. Jakiś czas 
temu zaczęły do mnie docierać informacje, że w szere-
gach polskiej IPA jest też prawdziwy „fighter”. To ipowiec, 
policjant i mistrz K1– Grzegorz Lenart! Jak pogodzić pa-
sję z pracą w policji i czy ktoś na ulicy rzucił się z pięścia-
mi na mistrza, dowiecie się z poniższego wywiadu. 

A.S. Przed naszą rozmową wertowałam Internet w poszukiwaniu 
informacji o Tobie. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem 
Twoich osiągnięć: I miejsce na Mistrzostwach Polski w 2006 roku, 
w 2008 roku tytuł mistrzowski w Pradze, w 2010 zwycięstwo we 
Francji, w 2014 zdobyłeś pas mistrzowski w Wielkiej Brytanii... Co 
według Ciebie jest Twoim największym osiągnięciem?
G.L. To zdecydowanie mistrzostwo świata, które zdobyłem w 2015 
roku oraz tytuł Zawodowego Mistrza Europy w 2016 roku. 

A.S. A jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportami walki?
G.L Kolega, który już wcześniej trenował boks zaprosił mnie do 
klubu. Tak więc zacząłem od trenowania boksu. Było to jeszcze 
w czasach liceum. Zaszczepił we mnie ten sport i tak już zostało. 

A.S. Nie zaprzestałeś jednak na boksie? Jak to się stało, że 
przerzuciłeś się na Muai Thai?
G.L. Mój inny kolega otworzył szkółkę u nas w mieście. Zacząłem 
trenować dodatkowo uderzenia nogami i bardzo mi się to 
spodobało. 

A.S. To co trenujesz to typowy tajski boks? 
G.L. Ja walczę na zasadach K1. W typowym tajskim boksie 
startowałem w pucharze Polski, gdzie zdobyłem srebro. Mimo 
to wolę walkę na zasadach K1. Wykluczają one uderzenia 
łokciami, a pozwalają uderzać kolanami. Jest to bardziej czysta 
walka. 

A.S. Podejrzewam, że sport pochłania dużo twojego czasu 
prywatnego?
G.L. Staram się jak najwięcej trenować, by być coraz lepszym. 

A.S. Ile czasu zajmuje ci trening?
G.L. Jak jestem przed zawodami to trenuję dwa razy dziennie po 
dwie godziny. Czyli takie minimum 4 godziny dziennie. Ponadto 
podczas wolnego czasu staram się cały czas ruszać. 

A.S. Jak ci się udaje po-
łączyć tę pasję ze służbą 
w Policji?
G.L. Nie jest to takie 
trudne. Służby mam tak 
ułożone bym mógł tre-
nować. Pierwszy trening 
mam od rana, a drugi już 
po pracy. Obecnie pra-
cuję w Samodzielnym 
Pododdziale Prewencji 
Policji w Legnicy, gdzie 
mogę liczyć na wyrozu-
miałość moich przełożo-
nych. 
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A.S. Przydają ci się te Twoje umiejętności pod-
czas służby?
G.L. Na szczęście na razie nie miałem sytuacji 
bym musiał je wykorzystywać. 

A.S. Pewnie ludzie w Legnicy cię znają i wolą 
z Tobą nie zaczynać (śmiech)
G.L. (śmiech) Faktycznie raczej mnie znają. Na 
razie wszystkie interwencje udaje się załatwić 
polubownie. (śmiech)

A.S. Rozumiem więc, że sztuki walki były pierw-
sze, jeszcze przed policją?
G.L Jasne! Ja trenuję od 17 roku życia, a pracuję 
w policji 4 lata. 

A.S. A od kiedy jesteś w IPA?
G.L. Od 2016 roku. Mój dowódca należy do 
IPA i opowiedział mi o tym stowarzyszeniu. 
Później poznałem Artura Klimczaka przewod-
niczącego regionu Głogów i on ostatecznie 
przekonał mnie by wstąpić do IPA.

A.S. Co w samym stowarzyszeniu było dla cie-
bie najcenniejsze?
G.L. To, że IPA jest stowarzyszeniem między-
narodowym. Mając legitymację, nawet za gra-
nicą, możesz liczyć na pomoc funkcjonariuszy 
z innych krajów. Taka pomoc może okazać się 
nieoceniona. 

A.S. Zdradzisz nam swoje najbliższe plany spor-
towe?
G.L. Obecnie szykuję się do walki podczas 
Extreme Fights Hobby Night w Legnicy, 
która odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku. 
Następnie będę się szykował do mistrzostw 
świata, które odbędą się w Grecji w Ate-
nach.

A.S. A zawodowo też masz jakieś plany?
G.L. Na razie jest mi dobrze tu gdzie jestem. Po-
woli zaczynam myśleć o zmianie, ale nie chcę 
o tym mówić, by nie zapeszyć. 

A.S. W takim razie trzymamy za Ciebie kciuki 
i czekamy na kolejne sukcesy! 

Aneta Sobieraj
Zdjęcia: archiwum Grzegorza Lenarta
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W  dniach 2-4 grudnia 2016 r. odbyło się szkolenie 
zgrywające przewodników psów służbowych zorga-
nizowane przez Placówkę SG w Kłodzku i Region IPA 
Straż Graniczna w  Kłodzku, które udzieliło wsparcia 
finansowego.

Szkolenie służyć miało podnoszeniu kompetencji przewodni-
ków psów oraz wymianie praktycznych doświadczeń związanych 
z wykorzystanie psów służbowych w prowadzonych działaniach.

Szkolenie budowało też pozytywny wizerunek funkcjonariuszy 
Straży Granicznej i  służb mundurowych oraz ochrony bezpie-
czeństwa publicznego w lokalnym środowisku.

Zajęcia teoretyczne i  praktyczne obejmowały następujące za-
gadnienia:

 ■ bezpieczeństwo przewodnika,
 ■ bezpieczeństwo psa,
 ■ opiekę weterynaryjną,
 ■ udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 ■ metodologię prowadzenia działań z wykorzystaniem psów 

służbowych,
 ■ prowadzenie działań z wykorzystaniem psów służbowych 

wyszukujących materiały wybuchowe i broń, narkotyki oraz 
psów ratowniczych,

 ■ współdziałanie pomiędzy służbami ochrony porządku pu-
blicznego i ratowniczymi.

Zrealizowane zostały w czterech epizodach w czasie, których prze-
wodnicy musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami niezbęd-
nymi do samodzielnej pracy z psem służbowym.

Uczestnicy szkolenia pracowali w zespołach mie-
szanych, aby idee integracji i  wymiany doświad-
czeń zrealizować jak najpełniej. W czasie szkolenia 
przewodnicy wykazali się dużym zaangażowa-
niem, umiejętnością praktycznego posługiwa-
nia się psem oraz znajomością techniki tresury. 
Otwarta formuła szkolenia zmuszała do samo-
dzielnego podejmowania decyzji i  analizowaniu 
zdobytych informacji pod kątem ich dalszej przy-
datności oraz wykonywania czynności z  którymi 
się wcześniej nie zetknęli.

Praca z  grupą prawdziwych profesjonalistów była czystą przy-
jemnością i  dawała wszystkim dużą satysfakcję zwłaszcza, że 
można było wszystkich nagrodzić drobnymi upominkami i pa-
miątkowymi certyfikatami.

W szkoleniu uczestniczyło ośmiu funkcjonariuszy Nadodrzańskie-
go Oddziału Straży Granicznej, dwóch z OSS SG w Lubaniu, dwóch 
z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, jeden z Izby Celnej we 
Wrocławiu, jeden z Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu, pięciu 
z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wrocław, trzech 
z  Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej OSP Łódź Jędrzejów oraz 
dwóch żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów z  Lublińca. 
Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 24 osoby i 20 psów.

Zajęcia prowadzili funkcjonariusze PSG w  Kłodzku z  pomocą 
14 zaprzyjaźnionych i  bardzo zaangażowanych pozorantów, 
w większości harcerzy z zaprzyjaźnionego Hufca Wałbrzych, oraz 
zaproszeni goście:

 ■ prof. dr hab. Jan TWARDOŃ z Wydziału Medycyny Weteryna-
ryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

 ■ żołnierz – ratownik medyczny z Jednostki Wojskowej Koman-
dosów.

Zajęcia prowadzone były na terenie Placówki SG w Kłodzku oraz 
na terenach byłej Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda i na 
terenie strzelnicy myśliwskiej w Dzikowcu.

Dzięki uprzejmości i  wsparciu właścicielki Pani Barbary Korbas 
uczestnicy szkolenie mieli możliwość, w przededniu górniczego 
święta Barbórki, zwiedzić podziemną trasę turystyczną kopalni 
węgla w Nowej Rudzie.

Było to trzecie szkolenie zgrywające przewodników psów służ-
bowych organizowane przez naszą placówkę, które dzięki sze-
rokiemu zainteresowaniu wśród służb mundurowych i pozytyw-
nym opiniom weszło na stałe do kalendarza szkoleń realizowa-
nych przez Placówkę SG w Kłodzku.

Tekst i zdjęcia: Region IPA Straż Graniczna w Kłodzku 

Szkolenie zgrywające 
przewodników 
psów służbowych
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Finał świątecznej akcji  
„Podziel się słodyczami”
W dniach 9 i 12 grudnia 2016 r. została przeprowadzo-
na akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem PO-
DZIEL SIĘ SŁODYCZAMI. Organizatorem i zarazem pomy-
słodawcą zbiórki było Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji – IPA Region Straż Graniczna w  Kłodzku przy 
wsparciu Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi oraz 
NSZZ FSG, które również 
prowadzą działalność przy 
Placówce SG w Kłodzku.

Wszystkie osoby, które podczas 
dwóch dni trwania akcji zgłosiły 
się do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznic-
twa przy kłodzkim szpitalu, mo-

IPA REGION STRZELIN  
MA JUŻ 5 LAT !!!
20 stycznia 2017 r. w  Restauracji „Sezam” odbyło się 
zebranie sprawozdawcze IPA Region Strzelin za rok 
2016. W zebraniu brali udział nie tylko zrzeszeni w IPA 
Region Strzelin, ale także zaprzyjaźnione osoby, Za-
służeni dla Sekcji IPA Polska, Prezydent IPA Polska Fry-
deryk Orepuk, Komendant Powiatowy Policji w Strze-
linie mł. insp. Marek Pelczar.

Zebranie miało dwa główne cele. Przedstawienie i  omówienie 
poszczególnych sprawozdań z  działalności IPA Region Strzelin 
oraz rozpoczęcie całego roku świętowania z okazji piątych uro-
dzin IPA Region Strzelin. Z tej też okazji uczestnicy imprezy mogli 
miło spędzić czas w doborowym towarzystwie, przy wybornym 
jedzeniu i tanecznej muzyce. 

Zarząd IPA Region Strzelin jeszcze raz serdecznie dziękuje wszyst-
kim za współpracę, miło spędzone chwile, a przede wszystkim za 
wspólne promowanie idei IPA „Służyć poprzez przyjaźń”. 

Asia Sączawa
Zdjęcia: Piotr Pasiak

gły w ramach naszej akcji podzielić 
się słodyczami uzyskiwanymi za 
oddanie krwi. Efektem otwartego 
serca krwiodawców było zebranie 
prawie 200 czekolad, które zostaną 
przekazane, w ramach świątecznej 
paczki, dzieciom z Domu Dziecka 
w Domaszkowie i Kłodzku. 

Podczas dwudniowej akcji do 
punktu krwiodawstwa zgłosiło się 

łącznie 30 osób, które oddały 13 500 ml krwi, w tym Komendant 
i Zastępca Komendanta Placówki SG w Kłodzku oraz funkcjona-
riusze pozostający członkami IPA i NSZZ FSG. Do akcji przyłączył 
się również Burmistrz Kłodzka Pan Michał Piszko.

Akcja organizowana jest już drugi rok z rzędu co daje ogromną 
nadzieję na cykliczność w kolejnych latach. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim osobom, które włączyły się do akcji.

Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Gargasz
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Zabawa 
karnawałowa
28 stycznia 2017 r. członkowie IPA Region Straż Gra-
niczna w Kłodzku zorganizowali zabawę karnawałową 
dla podsumowania dotychczasowej działalności oraz 
uhonorowania współpracujących z  regionem „zasłu-
żonych” dla IPA SP. 

Zabawa odbyła się w przepięknej scenerii zamku w Otmucho-
wie. Honorowym gościem zabawy był Prezydent IPA Polska 
Fryderyk Orepuk, który osobiście wręczył legitymacje dla uho-
norowanych tytułem „zasłużony” dla IPA SP. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się Jan Woźniak, Artur Banasiak, Janusz Wolański, Dariusz 

Wolański oraz Adam Piątek, którzy na co dzień wspierają region 
w działalności statutowej. 

Do udziału w zabawie zaproszono również członków Sekcji IPA 
Jesenik z  Czech, IPA Region Nysa, Kłodzko, Strzelin oraz Jelenia 
Góra. Ponadto naszymi gośćmi byli Komendant KPP w Nysie kom. 
Piotr Smoleń oraz kolega Krzysztof Wojsa zasłużony dla IPA SP, 
który wspiera działalność statutową regionu od momentu jego 
powstania. Szampańska zabawa możliwa była dzięki wspaniałe-
mu zespołowi muzycznemu oraz smacznej miejscowej kuchni. 

Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie i opuszczali salę balową 
w  doskonałych humorach wczesnym rankiem. Miejsce i  miła 
atmosfera sprawiły, że uczestnicy zabawy zadeklarowali chęć 
powrotu w cudowne miejsce jakim jest zamek w Otmuchowie.

Dariusz Matusiak
Zdjęcia: Krzysztof Gargasz

NASI TAM BYLI
W  ramach urlopu wypoczynkowego oraz wrodzonej 
ciekawości ludzi i  świata swoje ślady tym razem na 
Ziemi Świętej postanowił odcisnąć członek wrocław-
skiego regionu IPA – Grzegorz Żyłka z zaprzyjaźnione-
go Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP we Wro-
cławiu.

Nie przejmując się ostrzeżeniami meteorologicznymi ani anty-
terrorystycznymi, nie dbając o przekonania polityczne ani reli-
gijne, za nic mając trudy i niewygody podróży, po prostu wsiadł 
w samolot i ani się obejrzał, a już modlił się pod ścianą płaczu, 
by następnie przejść w skupieniu całą Drogę Krzyżową, usiąść 
na krześle, z którego swój program prowadził Wojciech Cejrow-
ski, zatrzymać się przy murze, na którym macę „pichcił” sam Ro-
bert Makłowicz, a na końcu wygłosić płomienny wykład w In-
stytucie „Yad Vashem”, zbierając zasłużone „standing ovation”. 
Wszystko to w asyście krótko znanych, ale już zaprzyjaźnionych 

izraelskich mundurowych, którzy wiedząc o przynależności do 
IPA służą wszelką pomocą, informacją oraz wsparciem z czego 
Grzegorz skwapliwie skorzystał, a co widać na załączonych ob-
razkach.

Marcin Pilipczuk



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA12

Rowerowa pasja  
Łukasza Wesołowskiego

Członek IPA Region Głogów Łukasz Wesołowski zajął 
drugie miejsce w finale Elite Race 2017 – zawodów po-
legających na rywalizacji na wirtualnej trasie pokonywa-
nej przy pomocy trenażerów rowerowych. W rywalizacji 
uczestniczyli zawodnicy z Polski, Litwy i Estonii.

W dniu 11 lutego 2017 roku w Lubinie miał miejsce finał tych 
międzynarodowych zawodów. Jego uczestnicy pokonywali 
na specjalnym rowerze treningowym wirtualną trasę jedne-
go ze znanych, największych wyścigów kolarskich. Głogowski 
policjant, pasjonat kolarstwa, starszy sierżant Łukasz Weso-
łowski zajął w tych zawodach drugie miejsce.

To nie pierwszy sukces Łukasza. W sezonie wiosenno – jesien-
nym uczestniczy w zawodach terenowych i odnosi w nich suk-
cesy. Podczas rozgrywanych w sierpniu 2016 roku w Przybysze-
wie Mistrzostwach MTB Policjantów, zajął drugie miejsce.

Kolarstwo górskie to pasja starszego sierżanta Łukasza Weso-
łowskiego, który jest policjantem Komendy Powiatowej Policji 
w  Głogowie, gdzie pracuje jako dzielnicowy. Zima to bardzo 
trudny czas dla kolarzy. Jednak jak twierdzi Łukasz Wesołowski, 
trening zimową porą to fundament kolarskiej wydolności, trze-
ba solidnie przepracować ten trudny okres w roku, żeby wiosną 
z uśmiechem triumfu wjeżdżać na linię mety. Tak też twierdzą 
mistrzowie tej dyscypliny sportowej. Warto dodać, że w jednym 
z  finałów Elite Race 2017, brała udział dwukrotna medalistka 
olimpijska w kolarstwie górskim, Maja Włoszczowska.

Bogdan Kaleta
Zdjęcia: Łukasz Wesołowski

VIII Międzynarodowy 
Turniej Służb Mundurowych 
im. podkom. Andrzeja Struja

W dniach 8–10 lutego 2017 roku odbył się VIII Między-
narodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej 
Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komen-
danta Głównego Policji w kategorii kobiet i mężczyzn. 

W  imprezie brała udział reprezentacja Komendy Wojewódzkiej 
we Wrocławiu, w skład której wchodzą m. in. członkowie wro-
cławskiego regionu IPA – Hubert Płocharz i Marcin Pilipczuk oraz 
piłkarze Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Strzelin.

W  tegorocznej  edycji udział wzięło 65 drużyn (w  tym 7 repre-
zentacji kobiecych), 11 drużyn zagranicznych: z Białorusi, Rosji, 
Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii, Wielkiej Brytanii, 
Rumunii, Cypru, Węgier i Izraela. 

Wśród kobiet zwycięstwo odniosły piłkarki z Komendy Głównej 
Policji, natomiast w kategorii mężczyzn triumfowali zawodnicy 
Straży Pożarnej w Łodzi. 

Jeśli zaś chodzi o występ wrocławskiej drużyny to brak miejsca 
w czołówce w żaden sposób nie przeszkodził w dobrej zabawie, 
nawiązywaniu nowych kontaktów oraz zawieraniu znajomości 
z  innymi drużynami, w tym także zagranicznymi, jak np. z Moł-
dawii czy Węgier. Dla zawodników IPA Region Strzelin również 
była to okazja do zawarcia nowych znajomości oraz integracji 
z policjantami z całego świata.

W ramach pobytu w stolicy reprezentacja Komendy Wojewódzkiej 
we Wrocławiu odwiedziła POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich.

(red.) Zdjęcia: Jarosław Psiurski oraz archiwum Regionu IPA Strzelin

DOLNOŚLĄSKA GW
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41. Bieg Piastów
Od 3 do 5 marca 2017 roku na Polanie Jakuszyckiej od-
była się główna impreza biegowa w ramach 41. BIEGU 
PIASTÓW. Jak co roku, od 18 lat rozgrywany jest rów-
nież Policyjny Bieg Piastów, z  kwalifikacją odrębnie 
prowadzoną dla tej grupy zawodowej.

W 41. Biegu Piastów wzięła udział również Justyna Kowalczyk, 
która w biegu na 50 km zajęła I miejsce wśród kobiet. Gratulacje 
zwyciężczyni złożył m.in Julian Gozdowski, który odznaczony zo-
stał Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym 
przez prezydenta RP.

W biegach wzięło udział kilka tysięcy uczestników, wśród których 
byli również policjanci z całego świata, zrzeszeni w Międzynaro-
dowym Stowarzyszeniu Policji, w tym z Litwy, Czech i Niemiec. 

Policjanci startowali w biegu na 9 km, który odbył się w tym roku 
w piątek, tj. 3 marca br. oraz w biegu głównym na 50 km. Na dy-
stansie 9 km wśród mężczyzn pierwsze miejsce w 18. Policyjnym 
Biegu Piastów zajął Krzysztof Korpecki ze Złotoryi, drugie miejsce 
w tej kategorii zajął – Artur Mazurek z Czarnego Boru, a trzecie 
Mateusz Matusik z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 

Wśród kobiet najlepszą w biegu na 9 km okazała się Maja Majer 
z  Jeleniej Góry, drugie miejsce zajęła Elżbieta Rosa z  Tłuszcza, 
a  trzecie Katarzyna Kozubek z  Jeleniej Góry. Puchar dla najlep-
szego biegacza i biegaczki na dystansie 9 km w Policyjnym Biegu 
ufundował Komendant Główny Policji w Warszawie, a wręczył go 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze – po-
dinsp. Bogumił Kotowski. Puchar za drugie miejsce zwycięzcom 
w  imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu 
wręczył –podinsp. Włodzimierz Chmiel Komendant Komisariatu 
Policji w Kowarach. Puchar za trzecie miejsce ufundował Komen-
dant Miejski Policji w Jeleniej Górze wspólnie z przewodniczącym 
Zarządu Terenowego Związku Policjantów we Wrocławiu, a wrę-
czył go członek Związków Zawodowych Jerzy Zajączkowski.

W sobotę, tj. 4 marca br. policjanci oraz członkowie IPA wzięli 
udział w biegu na 50 km. Najlepszym biegaczem na tym dy-
stansie, reprezentującym Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji okazał się Arkadiusz Ogorzałek z  Kłodzka. Zwycięzca 
otrzymał puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wro-
cławiu, który osobiście wręczył fundator – insp. Arkadiusz Go-
lanowski w asyście zastępcy insp. Krzysztofa Niziołka. Drugie 
miejsce oraz puchar Komendanta Miejskiego Policji w  Jele-
niej Górze otrzymał Krzysztof Korpecki ze Złotoryi, a wręczył 
go podinsp. Bogumił Kotowski. Trzecie miejsce w tym biegu 
zajął Artur Mazurek z Czarnego Boru, który otrzymał Puchar 
Prezydenta Sekcji Polskiej IPA, który w  jego imieniu wręczył 
podinsp. Bogumił Kotowski. 

41. BIEG PIASTÓW już za nami. Czekamy na uczestników za rok!

Małgorzata Gorzelak

13 godzin biegu!!!
Po tygodniach przygotowań Krystian Biegajło i Grze-
gorz Dagiel – członkowie IPA Region Głogów – wzięli 
udział w 3 Edycji ADB Ultramaratonu Zielonogórskie-
go Nowe Granice. 

25 lutego 2017 r. wystartowali o świcie. Po 13 godzinach biegu do-
tarli do upragnionej mety. Zmęczeni ale bardzo szczęśliwi poko-
nali bowiem 103 kilometrową trasę, która była bardzo wymagają-
ca. Prowadziła wokół Zielonej Góry przez leśne ścieżki w większo-
ści pokryte błotem. Po drodze musieli także radzić sobie z dużymi 
wodnymi rozlewiskami. Było to dla nich bardzo duże wyzwanie 
ponieważ wcześniej biegali maratony. W planach mają w tym roku 
wystartować w Ultramaratonie Karkonowskim. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów biegowych! 

 A.Klimczak
Zdjęcia: K.Biegajło, G.Dagiel
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W dniach 30 września i 01-02 października 2016 roku 
w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „Gród 
Piasta” w  Chomiąży Szlacheckiej odbyły się kolejne 
zawody o zasięgu ogólnopolskim w strzelaniu z broni 
pneumatycznej dla członków i sympatyków IPA. 

W  zawodach udział wzięli członkowie IPA Kujawsko-Pomoskiej 
Grupy Wojewódzkiej, Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, Mazowiec-
kiej Grupy Wojewódzkiej ich rodziny i sympatycy IPA (Zasłużeni 
dla IPA Sekcja Polska). Konkurencje składały się między innymi 
ze strzelania do tarcz i  balonów z  różnych odległości. Ponad-
to odbywały się różne konkurencje sprawnościowe dla rodzin, 
ośrodek m.in. zapewnił możliwość korzystania z atrakcji sprzętu 
wodnego. Kolejną atrakcją dla uczestników zawodów było grzy-
bobranie. 

W  zawodach uczestniczyły 134 osoby. Zwycięscy poszczegól-
nych konkurencji zostali nagrodzeni.

Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Rozpędowski

POŻEGNANIE LATA 2016
Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej



Prezes Jerzy Archacki zapoznał uczestników spotkania z progra-
mem wymiany stażowej w ramach „Placement Programme”, pla-
nem pracy na nadchodzący rok Zarządu Kujawsko-Pomorskiej 
Wojewódzkiej Grupy IPA.

Przewodniczącym Regionu IPA Mogilno wybrano Kol. Marcina 
Nestorka.

Autor tekstu i zdjęć: Paweł Mazurek
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W dniu 28.10.2016r. odbyło się zebranie Regionu Mo-
gilno Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu, członkowie, 
członkowie wspierający i zaproszeni goście: Jerzy Archacki Pre-
zes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej oraz członkowie 
zarządu Wiesław Rzyduch i Paweł Mazurek. 

Zebranie otworzył Przewodniczący Marcin Nestorek i  zdał spra-
wozdanie z całokształtu działalności IPA Regionu Mogilno za rok 
2016 oraz zapoznał z planem przedsięwzięć do realizacji na 2017 r.

Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji IPA 
Region Grudziądz

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Policji IPA Region Grudziądz. W  spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele Grupy Inicjatywnej, 
członkowie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Grupy Woje-
wódzkiej z Prezesem Jerzym Archackim na czele, zasłuże-
ni dla IPA oraz zaproszeni goście.

Zebranie otworzył, Robert Olszewski, który zapoznał zebra-
nych z działaniami, które doprowadziły do utworzenia Regio-
nu IPA w Grudziądzu. Przeprowadzone wybory wyłoniły wła-
dze Regionu IPA Grudziądz:

 ■ Przewodniczący Regionu IPA Grudziądz – Olszewski Robert
 ■ Sekretarz – Mitz Łukasz
 ■ Z-ca sekretarza – Minda Robert
 ■ Skarbnik – Wierzbicki Dariusz

W. Rzyduch
Zdjęcia: P. Mazurek

Zebranie Regionu Mogilno  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA
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Wybory Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji 
Regionu IPA Brodnica

W dniu 17.01.2017 r. odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze Regionu Brodnica Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Policji. W  spotkaniu 
uczestniczyli członkowie regionu, przedstawicie-
le Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Grupy Woje-
wódzkiej z Prezesem Jerzym Archackim, zasłuże-
ni dla „ IPA Sekcja Polska” oraz zaproszeni goście.

Na zaproszenie Zarządu Regionu IPA Wąbrzeźno w dniu 2 mar-
ca 2017 roku członkowie Prezydium Zarządu Kujawsko-Pomor-
skiej Grupy Wojewódzkiej IPA  SP wzięli udział w  uroczystym 
wręczeniu legitymacji Zasłużony Dla IPA Sekcja Polska.

Zebranie otworzył Władysław Walasek, który zapoznał zebranych 
z działaniami i osiągnięciami regionu w minionej kadencji. Ze-
branie poprowadził Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA. 

Przeprowadzone wybory wyłoniły władze Regionu IPA Brodnica:
 ■ Przewodniczący Regionu IPA Brodnica – Władysław Walasek
 ■ Sekretarz – Andrzej Rogalski
 ■ Z-ca sekretarza – Gabriel Żurawski
 ■ Skarbnik – Tomasz Wasielewski

Autor tekstu i zdjęć: P. Mazurek

SPOTKANIE Z CZŁONKAMI HONOROWYMI  
REGIONU IPA WĄBRZEŹNO

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódz-
kiej, Kol. Jerzy Archacki przedstawił osiągnięcia 
oraz plany pracy Grupy Wojewódzkiej, a  także 
życzył nowym członkom owocnej współpracy 
na niwie działalności stowarzyszenia.

Autor tekstu i zdjęć: K. Rozpędowski
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13 stycznia 2017 r., w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Zarządu Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

W auli im. nadinsp. Henryka Wardęskiego spotkali się delegaci 
z 16 regionów, przedstawiciele Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego oraz Komisji Rewizyjnej. 

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowego Prezy-
dium Zarządu ŁGW. Delegaci zdecydowali, iż dotychczasowy Pre-
zes ŁGW – Jan Kuropatwa, będzie pełnił tę funkcję przez kolejne 
trzy lata. Funkcję Sekretarza powierzono Rafałowi Płóciennikowi, 

a jego zastępcą został Adam Czerwiński. Skarbnikiem wybrano, 
pełniącego tę funkcję od kilku kadencji, Tomasza Olszewskiego. 
Na członków zarządu wybrani zostali: Katarzyna Staśkowska, 
Krzysztof Białek, Stanisław Jabłoński, Marek Peterman. 

Do wyzwań, jakie między innymi postawił sobie nowy Zarząd 
ŁGW niewątpliwie zaliczyć należy aktywizację młodych człon-
ków IPA, propagowanie idei i wiedzy o Międzynarodowym Sto-
warzyszeniu Policji wśród formacji mundurowych i  innych śro-
dowisk. 

Rafał Płóciennik

Narciarska eskapada 
u podnóża Tatr

W dniach 2-5 marzec 2017 roku Region Bełchatów po 
raz czwarty z rzędu zorganizował wyjazd na narty do 
miejscowości Małe Ciche. W  wyjeździe tym uczestni-
czyło 91 osób. W większości byli to członkowie IPA Re-
gion Bełchatów, ich rodziny, znajomi, a także członko-
wie wspierający oraz sympatycy IPA.

Pierwszego dnia pobytu w tej małej i przepięknej miejscowości 
u  podnóża Tatr, większość uczestników eksplorowała stok nar-
ciarski w tej samej miejscowości. Po wyczerpującym dniu spę-
dzonym na stoku 50-osobowa grupa udała się na wody termal-
ne „Bania” do Białki Tatrzańskiej.

W  drugim dniu kilkunastoosobowa grupa, spróbowała swo-
ich możliwości na słowackim stoku narciarskim. Jak co roku, 
odbył się także wyjazd do Zakopanego, w  którym uczestni-
czyła 50-osobowa grupa turystów. Zwieńczeniem drugiego 
dnia było ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek. Pod-
czas ogniska mieliśmy okazję przeżyć na własnej skórze wiatr 
halny. Wrażenie piorunujące. Efekt to kilkadziesiąt powalo-
nych drzew.

W  ostatnim dniu pobytu uczestnicy wyjazdu delektowali 
się słońcem na stacji narciarskiej Małe Ciche. Tylko wytrwali 
jeździli na nartach, gdyż warunki narciarskie pogarszały się 
z godziny na godzinę. Po powrocie do pensjonatu oraz po 
zjedzeniu posiłku najmłodsi uczestnicy otrzymali pamiątko-
we medale okolicznościowe. Medalem tym uhonorowana 

została także Ania, która przyjechała aż ze Szczecina. Wrę-
czono także pamiątkową koszulkę naczelnikowi wydziału 
prewencji podinsp. w  stanie spoczynku Zbyszkowi Szew-
czykowi, a  jednocześnie członkowi Prezydium IPA Region 
Bełchatów.

Jak co roku, wszystkim uczestnikom wyjazdu humory dopisały 
i co najważniejsze, do domu wrócili wszyscy cali i zdrowi.

Prezydium IPA Region Bełchatów serdecznie dziękuje Zarządowi 
ŁGW IPA za pomoc w dofinansowaniu przedmiotowego wyjaz-
du i  pokrycie części kosztów związanych z  wynajmem dwóch 
autokarów.

Autor tekstu i zdjęć: Stanisław Jabłoński

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
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SZUSOWANIE W BUKOVELU

Członkowie Regionu IPA Włodawa z przyjaciółmi przez 
blisko tydzień szusowali na przepięknych stokach Za-
chodniej Ukrainy. Obfitość tras zjazdowych i ich dobre 
przygotowanie potrafi zadowolić większość amato-
rów. Część tras była również przygotowana pod pro-
fesjonalny slalom gigant. 

Na początku lutego, po dość długim okresie przygotowań, udało 
nam się wyruszyć na „podbój” Zachodniej Ukrainy. Cel oczywiście 
mocno zimowy – jazda na nartach. Odległość od granicy to tylko 
450 km. Pojechaliśmy do miejscowości Bukovel, która jak wyni-
ka z rozmów z mieszkańcami, aspiruje do organizacji zimowych 
igrzysk olimpijskich w 2022 roku. W sumie do zjazdów mieliśmy 
ponad 50 km tras. Z pomiarów wychodziło, że indywidualnie po-
konywaliśmy dziennie ponad 40 km tras. Trasy świetnie przygoto-
wane – szerokie i bezpieczne. Jako atrakcję z naszego pobytu na-
leży również uznać jednodniowy wyjazd na narty do Dragobratu, 
gdzie przy słonecznej pogodzie i dobrej widoczności można po-
dziwiać szczyty masywu Czarnohory. Każdy z nas mógł znaleźć 
coś odpowiedniego dla siebie i swoich umiejętności. 

Nasza grupa licząca 10 osób – IPA Region Włodawa i bratnie służ-
by – trzymała się dzielnie razem i na stoku i poza nim. Każdego 

CHOINKA DZIECI  
SŁUŻB MUNDUROWYCH 2017

Choinka dzieci Służb Mundurowych odbyła się we 
Włodawie 5 lutego 2017 r. Organizatorami tej impre-
zy były Związki Zawodowe Policji, Straży Granicznej, 
Służby Więziennej oraz Region IPA Włodawa. Jak zwy-
kle również udział w zabawie brały dzieci ze Stowarzy-
szenia „ Lepsze Jutro”.

Od rana na hali sportowej bawiło się blisko 200 dzieci i drugie 
tyle rodziców. Tradycyjnie już, dzieci oblegały „dmuchańce”. Ani-
matorzy – Bogusia i Krzysztof Górscy – zapewniali wszechstron-
ne atrakcje z  wielkim zaangażowaniem wypełniając dzieciom 
czas, serwując szeroką gamę gier, zabaw, quizów. Dla maluchów 
przewidziano jeszcze malowanie twarzy przez panią Agnieszkę 
oraz pasjonujące konkursy z nagrodami. Nieco starsi uczestnicy 
zabawy mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, 
gdzie bezpieczeństwa pilnowali instruktorzy wspinaczki z  Ze-
społu Szkół we Włodawie.

Jak co roku, bawili się z nami nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia 
„Lepsze jutro”, którzy wspólnie z „mundurowymi” rówieśnikami 
powitali wyczekiwanego gościa z  całą furą prezentów. Mikołaj 

dnia tuż po śniadaniu kolejny „Green day” i wyruszaliśmy na stok. 
Pogoda dopisała – nie padało – jednak brakowało słońca. Po ca-
łodziennym szusowaniu powrót na kwaterę, posiłek i wieczorna 
integracja. Sauna, masaże, ognisko, spacer lub wieczór przy gita-
rze – każdy mógł wybrać coś dla siebie. 

Po pięciu dniach jazdy na stokach w Bukovelu pojechaliśmy do 
Lwowa, gdzie mieliśmy całodzienne zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem. W  programie m.in. Kościół Bernardynów, Katedra 
Ormiańska, Kamienica Sobieskich, Cmentarz Łyczkowski i Orląt 
Lwowskich oraz trochę czasu dla siebie. Wróciliśmy wszyscy 
zdrowi, zadowoleni z  obietnicami powrotu w  ten urokliwy za-
kątek Zakarpacia.

Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: Janusz Winarczyk. 

zanim rozdał wyczekiwane prezenty bawił się i tańczył z dzieć-
mi, a do zabawy włączył również rodziców. Każde z dzieci miało 
możliwość przytulić się do Mikołaja i zrobić z nim pamiątkowe 
zdjęcie. Na zmęczonych szaleństwami, głodnych i spragnionych 
czekały ciastka i napoje przygotowane przez firmę Pana Janusza 
Sławińskiego „Slawex” z Włodawy.

Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji imprezy 
– w szczególności pomocnikom Mikołaja z Regionu IPA Włodawa. 

Bożena Szymańska
Zdjęcia : D. Demczuk
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W dniu 17 lutego 2017 roku, drużyna reprezentująca 
Lubelską Grupę Wojewódzką IPA wzięła udział w XVI 
Walentynkowym Turnieju Służb Mundurowych w ha-
lową piłkę nożną. Do udziału w  turnieju przystąpiło 
kilkanaście drużyn reprezentujących Policję, Straż 
Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Wię-
zienną. 

Mecze eliminacyjne odbyły się w halach sportowych w Wiszni-
cach, Piszczacu, Kodniu i Sławatyczach. Półfinały i finał rozegrane 
zostały w Sławatyczach. 

Po losowaniu nasza drużyna trafiła do grupy, która rozgrywa-
ła swoje mecze w hali sportowej w Piszczacu. Z grupy składa-
jącej się z  czterech drużyn udało nam się wyjść do dalszych 
rozgrywek, gdzie znowu zostaliśmy podzieleni na grupy. Z tej 
rywalizacji niestety nie udało nam się przejść do ćwierćfinału 
turnieju. 

W dniu 18 lutego 2017 roku, w lubelskim Hotelu „Vic-
toria” odbył się Bal Charytatywny „Gwiazdka Dzieciom 
– spełniamy marzenia” zorganizowany wspólnie przez 
Lubelską Grupę Wojewódzką IPA, ZT NSZZ Policjantów 
KWP w Lublinie, Akademię Karate Daniela Iwanka, Lu-
belską Grupę Triatlonu oraz Hotel „Victoria”. Głównym 
punktem balu, była aukcja charytatywna, poświęco-
na choremu dziecku lubelskiego policjanta oraz pod-
opiecznym Domu Dziecka przy ul. Pogodnej w Lublinie. 

W imprezie wzięli udział artyści, sportowcy, trenerzy, działa-
cze, dziennikarze i sympatycy sportu. W tym roku gadżetów 
ofiarowanych przez darczyńców jak zwykle było mnóstwo. 

Podczas uroczystości zakończenia turnieju otrzymaliśmy puchar 
i dyplom dla „najlepszej drużyny” tego turnieju. Naszą drużynę 
tworzyli policjanci z  KPP Opolu Lubelskim, Kraśniku oraz KMP 
w Zamościu.

Piotr Wójcik
Zdjęcia: Krzysztof Bijak

TURNIEJ PIŁKARSKI W SŁAWATYCZACH

Od kalendarza, koszulek reprezentantów Polski w  różnych 
dyscyplinach sportu, futbolówek sygnowanych przez zna-
nych piłkarzy, po policyjne pluszaki i dzieła sztuki. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie, ale i dla swoich dzieci również, bo takie 
fanty też się pojawiły.

Najważniejszymi momentami balu były licytacje, tym razem 
w rolę prowadzących licytację wcielili się znani lubelscy cele-
bryci Tomasz Jasina i Ewa Dados. Jak na prawdziwych profe-
sjonalistów przystało spisali się rewelacyjnie. Do kupowania 
gadżetów gorąco zachęcał trzykrotny mistrz świata w karate 
tradycyjnym – Daniel Iwanek. Oprzeć się im po prostu było 
nie sposób, a walka o gadżety często była bardzo zacięta i wy-
licytowano wszystko, co ofiarowano. 

Organizatorzy gorąco zaprosili uczestników na kolejny bal, 
który odbędzie się za rok, bo jak stwierdzili – nie ma większej 
radości w życiu niż pomóc innym w potrzebie. 

Wielkie podziękowania dla organizatorów balu tj. kol. Walde-
mara Dziedzica, Daniela Iwanka, Daniela Sochackiego, Grze-
gorza Łaty oraz dla Hotelu Victoria w Lublinie i firmy Browary 
Lubelskie „Perła” SA.

Piotr Wójcik
Zdjęcia: Elbrus Studio

BAL CHARYTATYWNY



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA20

MAŁOPOLSKA GW

AKCJA ODDAWANIA KRWI
W dniu 14 grudnia 2016 r. w zakopiańskiej komendzie policji od-
była się akcja oddawania krwi. Z inicjatywy Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji (IPA – oddział Zakopane), Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych a także Komendanta Powia-
towego Policji w Zakopanem, byli oraz obecni funkcjonariusze 
i  pracownicy cywilni oddali ponad 10 litrów drogocennego 
daru. Oddanie krwi możliwe było dzięki pracownikom Regional-

W dniu 16.12.2016 r. zorganizowaliśmy II Międzynaro-
dowy Turniej w Kręgle pod patronatem Nowotarskie-
go Starosty Powiatowego, Burmistrza Miasta Nowy 
Targ. Na zaproszeniepPrezydium naszego regionu do 
turnieju zgłosili się przedstawiciele: IPA Zakopane, IPA 
Nowy Sącz, IPA Limanowa, IPA Poprad, IPA Gorlice, 
IPA Kalwaria Zebrzydowska, Riders of IPA Nowy Targ. 
Po raz pierwszy udział wzięli również członkowie IPA 
Kielce, IPA Wrocław, IPA Rzeszów a  także IPA Trencin 
i IPA Uherské Hradiště.

W turnieju wzięło udział w sumie 15 drużyn (kilka regionów wy-
stawiło do zawodów dwie drużyny). Przy wspaniałej atmosferze, 
po krótkim rozegraniu się – wraz z  wicestarostą Powiatu Nowy 
Targ p. Władysławem TYLKĄ – dokonaliśmy uroczystego powita-
nia zawodników, oraz rozpoczęliśmy rywalizację o  puchary oraz 
statuetkę dla Najlepszego GRACZA Turnieju. Wkrótce po rozpo-
częciu, wśród nas pojawił się Burmistrz Miasta Nowego Targu 
p. Grzegorz Watycha. Powitał wszystkich graczy oraz przekazał 
naszym gościom upominki ufundowane przez Urząd Miasta. 
Pierwsze cztery drużyny rozpoczęły rywalizacje, a pozostali udali się 
na kolację, aby posileni – przystąpić do walki – zmieniając tych – 
którzy rozegrali mecz. Wszystkie drużyny z ogromną determinacją 
walczyły o każdy kolejny punkt, a pozostali – wspierali ich olbrzy-
mim dopingiem. Każdy STRIKE był nagradzany gromkim aplauzem 
– niezależnie od tego – z jakiej drużyny zawodnik – go zdobył.

Dzięki uprzejmości gospodarza – właściciela Browaru ZADYMA 
– nasi goście w chwilach wolnych mieli okazję popróbować się 
w Darta, oraz piłkarzyki.

Pod pierwszej rundzie nastała chwila przerwy na podliczenie 
punktów przez sędziów zawodów – Leszka oraz Tadka. Ogło-
szone zostały wyniki i wręczone zostały pamiątkowe dyplomy za 
udział w turnieju. Do finału weszły cztery drużyny: dwie – z naj-
większą liczbą punktów – walczyć miały o złoty i srebrny puchar, 
a trzecia i czwarta drużyna – powalczyć miały o brązowy Puchar.

Tytuł najlepszego zawodnika – i statuetkę – wywalczył zawodnik 
z drużyny IPA Nowy Targ – Darek!

Kilkunastu Gości – po turnieju – skorzystało z gościnności Pen-
sjonatu Szaflary, aby na drugi dzień odpocząć w górach, lub sko-
rzystać z chwil relaksu w zaprzyjaźnionym kompleksie baseno-
wym: Gorący Potok.

Dziękujemy Wszystkim, dzięki którym udało się nam zrealizować 
I Międzynarodowy Turniej w Kręgle, a także Mietkowi – właści-
cielowi Browaru ZADYMA – za gościnność.
Podziękowania należą się również Jackowi, Darkowi, oraz Tom-
kowi – za pomoc w trakcie Turnieju – oraz wielkie podziękowa-
nie dla sędziów: Leszkowi i Tadkowi … każdy wynik skrupulatnie 
został odnotowany w protokole oraz uwieczniony na zdjęciu…
Dziękujemy również za przekazane pamiątki z zaprzyjaźnionych 
regionów – znajdą się one w naszej gablocie – w sali konferen-
cyjnej KPP Nowy Targ.

Dziękujemy.

Autor tekstu i zdjęć: M. Kapołka

nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – 
Oddział Terenowy w Zakopanem z Panią dr Marią Lambrecht na 
czele. Wszystkim pracownikom centrum serdecznie dziękujemy 
za profesjonalne podejście i jak zawsze miłą atmosferę. W imie-
niu wszystkich potrzebujących dziękujemy także krwiodawcom, 
mamy nadzieję że wkrótce zobaczymy się w  podobnych oko-
licznościach.

 Jan Szymański

II Międzynarodowy Turniej w Kręgle

Ostateczne wyniki turnieju: 
I miejsce zajęła drużyna IPA Nowy Targ I 
II miejsce zajęła drużyna IPA Nowy Sącz I 
III miejsce zajęła drużyna IPA Kielce 
IV miejsce zajęła IPA Rider Nowy Targ 
GRATULACJE !
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Szkolenie Kwalifikowana 
Pierwsza Pomoc

W dniach 5–20.12.2016 r. odbyło się szkolenie Kwali-
fikowanej Pierwszej Pomocy, w  którym wzięli udział 
funkcjonariusze i  pracownicy cywilni Komendy Po-
wiatowej Policji Nowy Targ, funkcjonariusze Placówki 
Straży Granicznej w Zakopanem, a także strażacy Pań-
stwowej Straży Pożarnej Nowy Targ.

Szkolenie zostało zrealizowane w celu podniesienia ich umiejętno-
ści. Odbycie tego kursu pozwoli na niesienie pomocy i ratowanie ży-
cia w trakcie realizowania zadań służbowych, niezależnie od miejsca, 
czy czasu. 66-godzinny kurs regulowany Ustawą Ministerstwa Zdro-
wia miał na celu przygotowanie wszystkich uczestników do facho-
wej i szybkiej realizacji różnorodnych zadań z zakresu ratownictwa. 

Uczestnicy zapoznali się z organizacją ratownictwa medycznego, 
bezpieczeństwem własnym i poszkodowanego, oraz miejsca zda-
rzenia. Poznali zestawy ratownicze, elementy anatomii i fizjologii. 
W  zakres szkolenia wchodziła również ocena poszkodowanego, 
zasady resuscytacji, zasady defibrylacji, działanie podczas wstrząsu 
i innych stanach nagłych (drgawki, cukrzyca, zawał, udar, zatrucie, 
podtopienie), a  także działanie w  wypadku urazów mechanicz-
nych, obrażeń (złamania, zwichnięcia) oraz urazów chemicznych, 

NA NARTACH IPA
Żdziar to urokliwa słowacka miejscowość leżąca tuż 
przy granicy z  Polską. Można tu odnaleźć wiele róż-
norodnych form i  akcentów polonijnych. Pierwsze 
wzmianki o  tej miejscowości pochodzą z  1409 roku, 
gdy na ten teren zaczęli przybywać osadnicy, głównie 
z terenów polskich (okolic Zakopanego).

Aktualnie Żdiar liczy około 1 500 mieszkańców, których głów-
nym zajęciem jest rolnictwo. Położenie Żdiaru u  podnóża Tatr 
Bielskich spowodowało w  ostatnim czasie dynamiczny rozwój 
turystyki, głównie narciarstwa. Duża ilość wyciągów narciarskich 

termicznych, czy elektrycznych. Przećwiczone zostały również tak-
tyki działań ratowniczych, oraz ewakuacja ze stref zagrożenia. 

Kurs KPP przeprowadzany został przez specjalistów – instrukto-
rów firmy Akcja Serca. Weryfikacja wiedzy i  nabytych umiejęt-
ności odbył się w  dniach 9-10.01.2017 r. w  oparciu o  egzamin 
składający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

W dniu 20.01.2017 r. w sali konferencyjnej, w obecności zastępcy 
komendanta KPP Nowy Targ p. młodszego inspektora Macieja 
Kubiaka uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające nabyte 
przez nich umiejętności. 

Składamy podziękowania dla organizatorów szkolenia – spotka-
ło się ono ze sporym zainteresowaniem, nie tylko funkcjonariu-
szy i pracowników cywilnych, ale również ich przełożonych.

Tekst i zdjęcia:M. Kapołka

o różnym stopniu trudności ściąga co roku rzesze turystów kra-
jowych, jak i zagranicznych.

Tradycją stała się wspólna jazda na nartach członków Międzyna-
rodowego Zrzeszenia Policji z regionów Zakopanego i Popradu, 
która z roku na rok przemiennie odbywa się w Żdziarze – Średni-
cy, jak i na wyciągach polskich.

W dniu 2 lutego 2017 roku kolejny raz członkowie IPA z Za-
kopanego mogli skorzystać z  gościnności członków IPA 
Poprad. Pod „Płaczliwą Skałą” 2142 m n.p.m. i „Havranem” 
2152 m n.p.m. przy pięknej słonecznej pogodzie i  kilku 
stopniowym mrozie, przez okres kilku godzin „szusowali-
śmy” na nartach na doskonale przygotowanych stokach.

Przerwę na posiłek, kawę i krótki odpoczynek urozmaicał swo-
imi opowieściami zaprawiony narciarz i wspaniały gawędziarz 
Emil Wygoda, który jest również znanym Przewodnikiem Ta-
trzańskim i topografię oraz historię Tatr „ma w małym palcu”.

Kończąc spotkanie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia i umówiliśmy 
się na kolejne „szusowanie” tym razem na stokach podhalańskich.

Autor tekstu i zdjęć: J. Szymański.
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Finał akcji  
„Szlachetna zgraja 
zbiera dla Mikołaja”
W sobotę 05 listopada 2016 r., w Galerii Wisła w Płoc-
ku miał miejsce finał akcji „Szlachetna zgraja zbiera dla 
Mikołaja”. Akcję wsparło swoją obecnością Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Płock.

Celem akcji była zbiórka pieniędzy na lecze-
nie i rehabilitację małego Mikołaja – chłopca 
chorującego na  zwyrodnienie obwodowe 
siatkówki obu oczu.

Podczas gali finałowej w Galerii Wisła odbyła 
się licytacja przedmiotów przekazanych na 
ten szlachetny cel, wśród licytowanych rze-
czy był również pluszowy Miś Policjant.

2 września 2016 r. na orliku w  miejscowości Stare 
Gulczewo odbył się I Turniej Piłki Nożnej Służb Mun-
durowych o  Puchar Dyrektora Zakładu Karnego 
w Płocku. 

W  turnieju udział wzięło 6 drużyn, w  tym drużyna IPA Region 
Płock. Drużyna z Płocka zajęła I miejsce otrzymując z rąk Dyrekto-
ra Zakładu Karnego pamiątkowy Puchar. Gościem honorowym 
turnieju był światowej klasy sędzia piłki nożnej – Szymon Mar-
ciniak. 

Autor tekstu i zdjęć: Adam Łaszczewski 

Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych  
o Puchar Dyrektora Karnego w Płocku

W  Galerii swoje stoisko 
prezentowało Między-
narodowe Stowarzy-
szenie Policji IPA Re-
gion Płock. Na stoisku 
można było zapoznać 
się z informacjami doty-
czącymi Stowarzyszenia 
Policji z  innych krajów, 
chętni mogli zrobić so-
bie zdjęcie w czapce for-
macji policyjnych z całe-

go świata. Najmłodsi mogli również kolorować rysunki lub 
rozwiązywać zagadki o tematyce bezpieczeństwa. Była rów-
nież możliwość zrobienia sobie własnych niepowtarzalnych 
odcisków palców. 

Przewodniczący regionu kol. Adam Łaszczewski opowiedział 
zgromadzonym historię powstania IPA w Płocku i podstawowe 
jej cele działania. 

Autor tekstu i zdjęć: Adam Łaszczewski 
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VII Mazowiecki Turniej Piłki 
Siatkowej z IPA Płock 

W hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Nowym 
Mieszewie w dniu 28 stycznia 2017 r. odbył się VII Ma-
zowiecki Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, 
którego organizatorem było Starostwo Powiatowe 
w Płocku, Gmina Bodzanów i Grupa Działania „Razem 
Dla Rozwoju”. 

Zabawa Mikołajkowa 
z IPA Płock

W płockiej komendzie Policji 2 grudnia 2016 r. dzieci 
członków IPA Region Płock miały okazję wspólnie za-
bawić się na Balu Mikołajkowym. 

Bal ten zorganizowany już po raz drugi w komendzie w Płocku 
cieszył się jak zwykle dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród 
samych dzieci ale również wśród rodziców. Zmysłowe przebra-
nia organizatorów zabawy, dzieci i samych rodziców wprowadzi-
ły wszystkich w niezapomniany nastrój świąteczny. 

Oprócz zabawy i  pląsów, dzieci mogły zobaczyć kilka nie-
samowitych sztuczek chemicznych prezentowanych przez 
Małgosię chemika, a klaun „Pajko” jak zwykle gromadził wokół 
siebie mnóstwo dzieci porywając ich jednocześnie do zabaw 
integracyjnych. Malowanie twarzy, kolorowanki i konkursy dla 
dzieci cieszyły się również ogromnym zainteresowaniem. Naj-
główniejszą atrakcją wieczoru był oczywiście Św. Mikołaj, który 
na zakończenie balu wręczył wszystkim dzieciom świąteczne 
podarunki. 

Autor tekstu i zdjęć: Adam Łaszczewski 

W rywalizacjach sportowych nie zabrakło drużyny IPA Regionu 
Płock, która wystąpiła w dziewięcioosobowym składzie: Dagma-
ra Nadratowska, Ewa Kuźniewska, Ilona Krupińska, Dariusz Rybiń-
ski, Mariusz Biernacki, Krzysztof Olszar, Paweł Rychlik, Bogusław 
i Dariusz Krzeszewscy. 

W zawodach udział wzięło 7 drużyn, a drużyna IPA Płock zdoby-
ła II miejsce przegrywając zaledwie dwoma punktami z drużyną 
Gminy Bodzanów otrzymując okolicznościowy Puchar oraz do-
datkowo Puchar „Far Play”. 

Autor tekstu i zdjęć: Adam Łaszczewski 
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10 lutego 2017 r. w  gościnnym Chynowie, w  lokalu 
udostępnionym przez naszego zasłużonego kol. Ada-
ma Jędrzejczyka, odbyło się zebranie sprawozdawcze 
z  działalności Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
za 2016 r. W zebraniu uczestniczyli członkowie prezy-
dium MGW i przewodniczący regionów.

Podsumowano działalność MGW w 2016 roku, a sprawozdania 
prezesa, skarbnika i komisji rewizyjnej zostały przyjęte jednogło-
śnie. Zatwierdzono projekt budżetu MGW na 2017 rok, a regiony 
przedstawiły plany swoich przedsięwzięć. 

Podjęto uchwałę o wystąpieniu do KZ SP IPA z wnioskami o na-
danie tytułów Zasłużony dla SP IPA dla sześciu osób – sympaty-
kom i sponsorom naszego stowarzyszenia.

Bardzo miłym akcentem spotkania było wręczenie Kol. Joli Siko-
rze medalu „Za zasługi dla SP IPA” przez sekretarza generalnego 
SP IPA Kol. Krzysztofa Kapturskiego. Gratulujemy odznaczenia!

Kol. Jola była założycielką pierwszych struktur IPA na Mazowszu 
/ 1992 r./, wieloletnią prezes Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA, bardzo aktywną i  skuteczną w działaniach osobą. Obecnie 

BAL KARNAWAŁOWY 2017 r. 

Już po raz 15 Zarząd Regionu IPA Sochaczew zorga-
nizował „Bal Karnawałowy”, w  którym uczestniczyło 
blisko 90 osób. Tym razem odbył się on w hotelu „Cha-
browy Dworek” w miejscowości Seroki k. Teresina. 

Na wstępie Przewodniczący Regionu IPA Sochaczew Jarosław 
Gacki rozpoczynając imprezę przywitał zaproszonych gości, 
sympatyków Stowarzyszenia oraz wszystkich członków Interna-
tional Police Association Region Sochaczew. Podczas powitania 
przypominał, że Region Sochaczew istnieje już 15 lat. Przewod-
niczący powiedział również: – Jubileusz Stowarzyszenia jest oka-
zją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pa-
mięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku. Trudno 
bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się 
część życia. Jubileusz 15 – lecia to bardzo ważna chwila dla nas 
wszystkich. Zwłaszcza tych, którzy są od samego początku. Prze-
glądając dokumenty natknąłem się na datę 2 stycznia 2002 roku 
kiedy to oficjalnie nasze Stowarzyszenie zostało powołane. Aż 
strach spekulować, co będzie za 5, 10 czy też 15 lat.

Następnie Przewodniczący wyraził ogromną wdzięczność oso-
bom, które wspierały i  wspierają nasze stowarzyszenie. Złożył 
również podziękowania od całej naszej społeczności za okazane 
serce i dobrą wolę.

 „Niech żyje bal”… te słowa piosenki towarzyszyły do końca balu.

Po zakończeniu części oficjalnej na salę wniesiono pierwsze da-
nia. Świetna zabawa trwała do samego rana. Wszystko wskazuje 
na to, że bal zakończył się sukcesem i w przyszłym roku spotka-
my się po raz szesnasty.

Jarosław Gacki
Zdjęcia: Dominik Szczepanik

piastuje funkcję skarbnika w Regionie IPA Płock i w dalszym cią-
gu bardzo intensywnie pracuje na rzecz IPA. 

W miesiącu wrześniu w Płocku przygotowywane są uroczystości 
obchodu 25-lecia powstania IPA na Mazowszu. Będzie to okazja 
do podsumowania 25-letniej działalności IPA.

Autor tekstu i zdjęć: Zygmunt Kot
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Po raz pierwszy rozegrany został Turniej Piłki Siatko-
wej o Puchar Komendanta Powiatowego w Prudniku 
zorganizowany wspólnie z IPA Region Prudnik. W za-
wodach udział wzięło 7 drużyn. Po zaciętej rywaliza-
cji zwycięzcami została drużyna Aresztu Śledczego 
w  Prudniku. Najlepsze drużyny otrzymały puchary, 
dyplomy oraz nagrody.

W hali sportowej OSIR w Prudniku rozegrano I Turniej Piłki Siat-
kowej o  Puchar Komendanta Powiatowego Policji w  Prudniku. 
W zawodach udział wzięło 7 zespołów: Policja IPA Prudnik, KP PSP 
Prudnik, Areszt Śledczy w Prudniku, Straż Graniczna oddz. Opole, 
Gmina Prudnik, Gmina Lubrza, Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Podczas turnieju widzowie zobaczyli zaciętą walkę, siatkar-
skie emocje, rywalizację fair play, a gorący doping zagrzewał 
zawodników do walki. Po bardzo zaciętych meczach do finału 
zakwalifikowały się drużyny z Aresztu Śledczego w Prudniku 
oraz Starostwa Powiatowego w Prudniku. Ostatecznie zwycię-
żyła drużyna mundurowych. 

Na zakończenie rozgrywek Komendant Powiatowy Policji 
w Prudniku podinsp. Przemysław Ilnicki wręczył puchary oraz 
dyplomy zwycięzcom oraz najlepszym zawodnikom turnieju.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!

Andrzej Spyrka
Zdjęcia: Katarzyna Żegleń

Turniej Piłki Siatkowej w Prudniku

Klasyfikacja końcowa zawodów:
I miejsce – Areszt Śledczy w Prudniku

II miejsce – Starostwo Powiatowe w Prudniku
III miejsce – Straż Graniczna oddz. Opole

IV miejsce – Gmina Prudnik
V miejsce – Policja IPA Prudnik

VI miejsce – KP PSP Prudnik
VII miejsce – Gmina Lubrza



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA26

PODKARPACKA GW

Krośnieński 
XX Bieg Niepodległości 

11 listopada 2016 roku na ulicach Krosna odbył się 
XX Bieg Niepodległości organizowany przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie. 

29 października 2016 roku w  Żywcu odbyły się Mię-
dzynarodowe Zawody Pucharu Europy Federacji I.K.B 
w Sztukach Walki. 

W zawodach brała udział drużyna klubowa z Przeworska „TEITAI 
DOJO”, w której występuje nasz kolega Konrad Thomas. W Ju-Jit-
su w kat. 90 kg zajął on pierwsze miejsce, pokonując po drodze 
kilku znakomitych zawodników. W  turnieju brało udział około 
200 zawodników polskich i zagranicznych. 

– To, że odniosłem tak wielki sukces, zwycięstwo po raz drugi, w tak zna-
komitej obsadzie zawodników, to tylko dzięki solidnemu przygotowy-
waniu się do tego turnieju przez okrągły rok – podkreśla kol. Konrad. 

Andrzej Oleszek
Zdjęcia: Konrad Thomas

Organizatorzy tradycyjnie wprowadzili do biegu kategorię „IPA”. 
Impreza co roku gromadzi coraz większą grupę uczestników 
zrzeszonych w IPA. Na starcie w tym roku stanęło ponad 540 za-
wodników, w tym 40 członków IPA.

Pierwsze miejsce w naszej kategorii, a tym samym Puchar Prze-
wodniczącego IPA Region Krosno ufundowany przez Andrzeja 
Krukara zdobył Jakub Burghardt z IPA Nowy Sącz. Drugie i trze-
cie zajęli kolejno: Dariusz Dutkiewicz (IPA Nowy Sącz) i Rober 
Kubit (KM PSP Krosno). W kategorii kobiet triumfowała Sylwia 
Guzik, a  za nią były Mariana Junova (IPA Słowacja) Marianna 
Bobrikova (IPAwacja). 

Autor tekstu i zdjęć: R. Przybyła

POWTÓRZONY SUKCES  
PRZEWORSKIEGO IPOWCA
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IPA Region Mielec wspólnie z  powiatem mieleckim 
zrealizował projekt – LEPIEJ GRAĆ NIŻ ĆPAĆ ! – profi-
laktyka uzależnień w powiecie mieleckim. 

Projekt dofinansowany został z  Programu Ograniczenia Prze-
stępczości i  Aspołecznych Zachować RAZEM BEZPIECZNIEJ 
im. Władysława Stasiaka na lata 2016–2017 Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji. Projekt ten jako jedyny na Pod-
karpaciu został wybrany z obszaru działania – przeciwdziałanie 
zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. 

10 listopada 2016 roku w  Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana 
Pawła II w  Mielcu odbyła się impreza sportowa – „FOOTBAL 

Bajkowe przemyskie spotkania 
ze Świętym Mikołajem 
i Anną Modrzejewską 

Tradycyjnie od kilku lat dzieci przemyskich poli-
cjantów, strażników granicznych oraz pracowni-
ków tych formacji miały okazję brać udział w zaba-
wie mikołajkowej organizowanej przez przemyskie 
struktury Międzynarodowego Stowarzyszenia Poli-
cji oraz Związków Zawodowych Policji i Straży Gra-
nicznej. 

W  tym roku na dzieci czekała dodatkowa niespodzianka. 
Oprócz Świętego Mikołaja odwiedziła nas „Teatralna Wróżka” 
Pani Anna Morzejewska, aktorka warszawskiego Teatru „CA-
PITOL”. Nasz gość tak oczarowała i „zaczarowała” maluchów, 
że wiele z  nich twierdziło, że jak dorosną zostaną aktorami. 
W  trakcie spotkania Pani Anna czytała dzieciom bajkę „Pi-
nokio”. Kilkoro, najodważniejszych dzieci miało możliwość 
zagrania razem z  nią ról bajkowych postaci. Każde dziecko 
otrzymało od Pani Anny Modrzejewskiej bajkę z jej dedykacją 
„Niech Twój Świat będzie tak piękny jak Świat bajek”. Wszyst-
kie dzieci były zachwycone. 

Jak zwykle kulminacyjnym punktem spotkania było przybycie 
Świętego Mikołaja, któremu towarzyszył elf. Mikołaj obdarował 
paczkami wszystkie dzieci i  pozował do wspólnych zdjęć. Na 
każdego zmęczonego trudami naszej zabawy uczestnika, jak 
i opiekuna, czekał słodki poczęstunek oraz gorące i zimne napo-
je. Po odebraniu prezentów maluchy wróciły do zabawy. Oprócz 
tańców dzieci mogły też brać udział w konkursach.

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i  po godzinie 
17:00 musieliśmy się pożegnać deklarując, że za rok znów się 
spotkamy.

J. Faber
Zdjęcia: M. Samek 

CHALLENGE” jako inauguracja projektu „LEPIEJ GRAĆ NIŻ ĆPAĆ!” 
„FOOTBALL CHALLENGE” to międzyszkolny turniej piłki nożnej. 
O  I  miejsce walczyły reprezentacje sześciu szkół ponadgimna-
zjalnych z powiatu mieleckiego. Część żeńska reprezentacji szkół 
uczestniczyła w MARATONIE ZUMBY. 

Najwięcej zabawy dostarczyli ULTRASI. Ich zadaniem było do-
pingowanie swoich szkół. Stworzyli niesamowitą widowiskową 
oprawę. Mieli za zadanie zaprezentowanie rożnych sposobów 
przeciwdziałania uzależnieniom. 

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

Tekst: Kinga Baracz
Zdjęcia: archiwum IPA Mielec

LEPIEJ GRAĆ NIŻ ĆPAĆ 
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Kulig dla dzieci w Tarnawcach

Po udanym kuligu dla dorosłych Przemyski Region IPA 
postanowił zorganizować 25 stycznia śniegową frajdę 
dla maluchów – kulig z pieczeniem kiełbasy.

Ci, którzy nie przestraszyli się mrozu wy-
jechali spod komendy policji busem z  za-
przyjaźnionej firmy „Eurobus” w  Przemyślu. 
W  umówionym miejscu czekały już na nas 
dwie pary sań zaprzęgniętych w  spokojne 
koniki zimnokrwiste. Starsze dzieci wybra-
ły sanki, natomiast małymi na saniach za-
opiekowali się rodzice. Przejazd na miejsce 
przygotowanego ogniska trwał ponad pół 
godziny, a  potem gorąca herbata i  piecze-
nie kiełbasy. 

Pan Jacek przygotował dla dzieci niespo-
dziankę – jazdę na kucyku „Oskarze”. Po go-
dzinnym spotkaniu przy ognisku należało 
wracać. Pomimo mroźnej pogody dzieci 
chciały wracać do czekającego busa okręż-

Przemyski region na kuligu
Fajna pogoda, trochę śniegu i chęć spędzenia kilku go-
dzin z  przyjaciółmi były inspiracją do zorganizowania 
w dniu 22 stycznia kuligu w Przemyskim Regionie IPA.

Opady śniegu i  troszkę mrozu za-
inspirowały nas do zorganizowania 
kuligu. Wybraliśmy podprzemyską 
wioskę Tarnawce. Ze względu na 
krótki okres przygotowań i  spe-
cyfikę służby na miejscu zbiorki 
stanęły tylko i aż 24 osoby gotowe 
na kilka godzin relaksu i spotkania 
w gronie przyjaciół. W Tarnawcach 
zameldowaliśmy się o  godzinie 
11:00 i  czekały tam na nas trzy 
konne zaprzęgi. Jadąc polnymi 
drogami mogliśmy podziwić pięk-
ną panoramę Sanu. Po przyjeździe 
na miejsce postoju czekało na nas 
przygotowane ognisko. 

Kulig kuligiem, ale nic tak nie 
smakuje jak kiełbasa i  udziec 
pieczone nad ogniskiem oraz do 

tego wyśmienity wiejski smalec i ogórki kwaszone z beczki. Spo-
kój, cisza i przyjacielska atmosfera sprawiły, że pięć godzin minę-
ło niepostrzeżenie i trzeba było wracać do codziennych spraw. 

Dziękuję wszystkim za spotkanie i frajdę.

J. Faber
Zdjęcia: archiwum Regionu

ną drogą. Pan Jacek nie mógł im odmówić i przy wyśmienitych 
humorach po dwudziestu minutach dotarliśmy do busa, a na-
stępnie bezpiecznie do Przemyśla.

Autor tekstu i zdjęć: J. Faber
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29 stycznia w Hali Sportowej w Medyce rozegrany zo-
stał Turniej Siatkówki Służb Mundurowych o  Puchar 
Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu. 

Organizatorami turnieju były Przemyski i Bieszczadzki Region IPA. 
Patronatem honorowym turniej objął Wójt Gminy Medyka Pan 
Marek Iwasieczko.

Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn reprezentujących Komendy 
Miejskie Policji: Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl, Komendę Powia-
tową Policji Jasło, Komendę Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej Przemyśl, Straż Miejską Przemyśl oraz Bieszczadzką. 

WRESZCIE 
NA ŚNIEGU!!!!!
Przednią zabawę zgotowali organiza-
torzy kuligu, który odbył się w „Siedli-
sku Janczar” w  Pstrągowej w  dniach 
4-5  lutego br. Region IPA Jasło, jako 
organizator imprezy wywiązał się zna-
komicie. 

Rozpoczęło się wszystko blisko godzinną prze-
jażdżką saniami po okolicznych, zaśnieżonych 
bezdrożach. Poczęstowano nas na saniach 
ciepłym grzańcem, który przy płonących po-
chodniach smakował znakomicie. Sanna, 
śpiewy, mroźne powietrze wzmożyły apetyty, 
więc pieczona przy ognisku kiełbasa wspania-
le smakowała. Karnawał ma swoje prawa, więc 
uczestnicy wieczorem spotkali się w karczmie 
na biesiadzie. 

B. Łach
Zdjęcia: archiwum Region Jasło

W finałowym spotkaniu turnieju zwyciężyła reprezentacja BiOSG 
pokonując drużynę KMP Tarnobrzeg. Trzecie miejsce przypadło 
w  udziale siatkarzom Straży Miejskiej w  Przemyślu, a  czwarte 
zdobyła drużyna KMP Przemyśl.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Marzena Sajbot (KMP 
Tarnobrzeg), a  najlepszym zawodnikiem został wybrany Piotr 
Świst (BiOSG).

J. Faber
Zdięcia: L. Lichacz

Turniej Siatkówki Służb Mundurowych Podkarpacia – Przemyśl 2017



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA30

PODKARPACKA GW

Spotkanie Noworoczne 
Regionu IPA Przeworsk

17 lutego 2017 roku w  Przeworskim Re-
gionie IPA odbyło się tradycyjne spotka-
nie noworoczne członków, Zasłużonych 
dla IPA oraz przyjaciół Regionu wspierają-
cych działalność statutową. Spotkania te 
są okazją do podziękowań za całoroczną 
działalność i udzielane wsparcie. 

Na spotkaniu wręczono legitymacje: członkow-
ską kol. Maksymilianowi Szylar i legitymację Za-
służony dla IPA Panu Arkadiuszowi Gagat.

Za działalność na rzecz sportu i bezpieczeństwa 
imprez sportowych Prezes Podkarpackiego ZPN 
w Rzeszowie Pan Senator Mieczysław Golba wręczył odznaczenia 
wyróżnionym członkom Regionu: Arkadiuszowi Szylarowi, Dariu-
szowi Florkowi, Józefowi Paśkiewiczowi, Wiesławowi Godlewskie-
mu, Czesławowi Mendyckiemu, Adamowi Szymańskiemu, Adamo-
wi Musiał i Andrzejowi Stęc.

Odblaskowy „Promyczek”
Przemyski region systematycznie wspiera działania 
profilaktyczne Policji w zakresie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. 23 lutego spotkanie z  policjantami 
zorganizowało Przedszkole „Promyczek” w Przemyślu. 

Przedszkolaki oprócz nauki bezpiecz-
nego zachowania się w  drodze do 
przedszkola, czy w  samochodzie, 
miały możliwość trzymania akceso-
riów policyjnych („lizaka”, latarki do 
zatrzymywania, czapki policyjnej). 
Najodważniejsze dzieci mogły być 
„policjantami” i uczyć swoje koleżanki 
i  kolegów jak bezpiecznie poruszać 
się z rodzicami po chodniku i jak bez-
piecznie przechodzić przez jezdnię. 

Każdy przedszkolak otrzymał od 
policjantów odblaskową opaskę 
i  zawieszkę (misia IPA). Każda grupa 
otrzymała również kamizelki odbla-
skowe, aby bezpiecznie wędrować 
na wycieczki.

Po części oficjalnej w wystrojonej sali, syto zastawionych stołach 
i  dźwiękach zespołu muzycznego „Metro” odbył się wieczorek 
taneczny.

Andrzej Oleszek
Zdjęcia: Czesław Mendycki

Pod spotkaniu wszystkie dzieci zostały zaproszone do radiowo-
zu policyjnego, aby zobaczyć wyposażenie.

J. Faber
Zdjęcia: M. Fac
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Członkowie PGW IPA Region Białystok, kierując się 
dobrym doświadczeniem ubiegłego roku, w  dniu 
10.02.2017 r. ponownie zorganizowali kulig, który jest 
wspaniałą formę rekreacji i  wypoczynku. Wspomnia-
na impreza odbyła się w miejscowości Białousy, a go-
spodarzem miejsca jest pan Jerzy Wilczewski.

Z chwilą zebrania się wszystkich uczestników imprezy nastą-
piło uroczyste powitanie przez pana Jerzego wraz z przedsta-
wieniem zaplanowanych atrakcji. 

Jak wiadomo, główną atrakcją jest przejazd zaprzęgami sań, 
dźwięk dzwonków i  płonące pochodnie oświetlające trasę 
przejazdu. Wszystkie te wyznaczniki dobrego kuligu zostały 
zapewnione przez organizatora przedsięwzięcia tj. kol. 
Krzysztofa Pawłowskiego.

Pogoda również dopisała – niebo bez chmur, pełnia księży-
ca, leżący śnieg oraz temperatura minus 7 0C, co zapowiadało 
mile spędzony czas. Pochodnie zapłonęły, sanie ruszyły w kie-
runku lasu, a nastrój udanej imprezy udzielał się jej uczestni-
kom. Miejscem docelowym przejazdu była urokliwa polanka 
otoczona pięknymi świerkami, gdzie klimatu dodawało roz-
palone ognisko. Impreza w  plenerze wyostrza apetyt, który 
można było zaspokoić pysznym bigosem oraz pieczonymi 
kiełbaskami. Nie zabrakło także śpiewu przy dźwiękach har-
monii. Całość została wzbogacona opowieściami pana Jerze-
go Wilczewskiego o historii tej ziemi i jego przodkach. 

W dalszej części nasze spotkanie przeniosło się do specjalnie 
przygotowanej sali, gdzie można było spróbować regional-
nych specjałów kulinarnych. W  trakcie wymiany przeżytych 
wrażeń planowano kolejne spotkania integracyjne pomiędzy 
członkami International Police Association.

Artur Daszuta
Zdjęcia: Andrzej Grusza

Kulig w Białousach
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Miejsce: Narodowy Stadion Rugby w Gdyni 
 ul. Kazimierza Górskiego 10 

Termin : 03.06.2017r. 
Organizator: IPA Gdynia 

Koszt uczestnictwa:  
wpisowe od drużyny : mężczyźni – 400 zł, kobiety – 300 zł. 

Organizator zapewnia : 
 ■ opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju 
 ■ puchar dla każdej drużyny 
 ■ dla najlepszego zawodnika, bramkarza oraz strzelca nagro-

dy indywidualne

Harmonogram turnieju :
 ■ 02.06.2017r. godz. 18:00 Narodowy Stadion Rugby Gdynia 

– losowanie grup.
 ■ 03.06.2017r. godz. 10:00 Rozpoczęcie turnieju

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy wielu radosnych chwil 

spędzonych w rodzinnym gronie i siły 
płynącej z odradzającego się życia

Maciej Matoń
Prezes Pomorskiej GW

Rozgrywki odbywają się na boisku ze sztuczną trawą. Skład 
drużyn – bramkarz + 5 / max 6 rezerwowych/

Warunkiem uczestnictwa w  Turnieju jest przesłanie do dnia 
15  maja 2017r. zgłoszenia drużyny na adres email karolswi-
gonski@wp.pl oraz uiszczenia wpisowego na konto IPA Gdynia 
80 1240 5354 1111 0010 4414 2617

Uwaga !!
Zawodnicy poszczególnych drużyn winni być funkcjonariu-
szami lub pracownikami organizacji wystawiającej drużynę 
!! Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia doku-
mentu umożliwiającego sprawdzenie legalności uczestnictwa 
zawodnika w rozgrywkach.

Wszelkie pytania dot. turnieju proszę kierować do:
Karol Świgoński tel. 696-421-299, sł. 74-21-740,  
email karolswigonski@wp.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji  
Sekcja Polska Region Gdynia 

ma zaszczyt zaprosić drużyny kobiet i mężczyzn 
do wzięcia udziału  

w VI Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej IPA Gdynia 2017
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W tym roku po raz kolejny został poprawiony rekord 
frekwencji podczas VIII Międzynarodowego Turnieju 
Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej im. pod-
kom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Główne-
go Policji pod patronatem honorowym Prezesa Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego i  Prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Do rywalizacji zgłosiło się 65 
drużyn, w tym kilkanaście zagranicznych i siedem ko-
biecych. Mecze rozgrywały się w czterech stołecznych 
halach.

Organizatorem turnieju był Gabinet Komendanta Głównego 
Policji przy współpracy Komendy Stołecznej Policji, Centralnego 
Biura Śledczego Policji, Regionu Centralne Biuro Śledcze Stołecz-
nej Grupy Wojewódzkiej IPA, Urzędu Dzielnicy Bielany, Pragi Pół-
noc i Ursynów.

Uroczyste rozpoczęcie turnieju odbyło się wieczorem 8 lutego 
br. w  Hali Widowiskowo – Sportowej „Arena Ursynów”. Turniej 
poświęcony jest pamięci podkom. Andrzej Struja, który jako po-
licjant rotę ślubowania wypełnił do końca i właśnie co roku o tej 
porze oddawany jest hołd wartościom, którymi kierował się An-
drzej Struj i którymi powinien kierować się każdy policjant i każ-
dy funkcjonariusz służb mundurowych.

Podczas uroczystego otwarcia wszyscy uczestnicy minutą ciszy 
uczcili pamięć bohaterskiego policjanta, po czym głos zabrali: 

Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Jan Lach, Komen-
dant Stołeczny insp. Robert Żebrowski, Dyrektor Sportowy Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej oraz Andrzej Strejlau były zawodnik 
oraz trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. Następnie dele-
gacja Komendy Stołecznej Policji udała się na miejsce zbrodni, 
aby złożyć wiązankę kwiatów od uczestników zawodów. Na za-
kończenie odbyła się defilada wszystkich startujących drużyn.

Siedem lat temu na warszawskiej Woli funkcjonariusz Wydziału 
Wywiadowczo – Patrolowego KSP Andrzej Struj, który przeby-
wał na urlopie, podjął interwencję wobec awanturujących się 
na przystanku chuliganów. Zginął od ciosów zadanych nożem. 
Policjant został pośmiertnie awansowany do stopnia podkomi-
sarza oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski i Krzyżem Zasługi za Dzielność. Miał 42 lata, osierocił 
dwie córeczki. Tragiczne wydarzenia rozegrały się 10 lutego 2010 
roku przy przystanku tramwajowym Fort Wola. Pogrzeb boha-
terskiego policjanta odbył się 19 lutego 2010 r. W tym czasie na 
warszawskiej Pradze toczyły się mecze finałowe II Halowych Mi-
strzostw Służb Mundurowych Warszawy o Puchar Komendanta 
Głównego Policji. Gdy ciało składano do grobu przerwano grę 
i wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć Andrzeja Struja. Inicjato-
rzy mistrzostw: Andrzej Kuczyński, obecnie pracownik Gabinetu 
Komendanta Głównego i  Przewodniczący Regionu Centralne 
Biuro Śledcze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Policji IPA oraz Andrzej Strejlau zapropo-
nowali, aby rozgrywkom nadać imię zabitego funkcjonariusza. 
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Już w maju tego samego roku na gościnnych obiektach DOSiR 
Praga Północ rozegrano na otwartym boisku Turniej Piłkarski na 
rzecz sierot po tragicznie zmarłym funkcjonariuszu policji An-
drzeju Struju. W następnym roku mistrzostwa stolicy przerodziły 
się już w turniej poświęcony warszawskiemu policjantowi, który 
organizowany jest w rocznicę jego śmierci.

Liczba chętnych chcących wziąć udział w rozgrywkach z roku na 
rok rośnie. Na początku mecze rozgrywane były na jednej hali, 
potem w dwóch, w ubiegłym roku trzech, w tym roku sporto-
we zmagania przeprowadzono już na czterech obiektach: Hali 
Sportowej Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy 
Praga Północ, Hali Sportowej Centrum Rekreacyjno – Sportowe-
go Dzielnicy Bielany, Hali Widowiskowo – Sportowej „Arena Ur-
synów” i Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 51 im. I. Domeyki 
Dzielnicy Bielany.

Zawodnicy walczyli o  Puchar Komendanta Głównego Policji, 
który podczas uroczystości otwarcia turnieju zjechał spod sufitu 
hali w  asyście funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycz-

nych Komendy Głównej Policji. Mecze finałowe i gala zamknięcia 
odbyły się 10 lutego na warszawskich Bielanach. Tego dnia rano 
w  miejscu śmierci Andrzeja Struja kwiaty złożyli m.in.: Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Komen-
dant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Komen-
dant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski.

Turniej w  kategorii mężczyzn po zażartych 
meczach wygrała reprezentacja Straży Pożar-
nej w  finale pokonując reprezentację Białoru-
si. Na trzecim stopniu podium uplasowała się 
Reprezentacja Komendanta Głównego Policji, 
która w  meczu o  brąz wygrała z  drużyną Do-
wództwa Garnizonu Warszawa. W  rywalizacji 
pań pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Ko-
mendanta Głównego Policji, drugie drużyna 
Komendy Stołecznej Policji, a  trzecie zespół  
Komendy Wojewódzkiej Policji w  Olsztynie. Kró-
lem strzelców turnieju został Lahatski Henadzi 
z  Białorusi, a  królową strzelczyń Katarzyna Żak 
z  KGP. Najlepszą drużyną zagraniczną ogłoszono 
zespół Białorusi. Przyznano także tytuł najlepszej 
zawodniczki garnizonu Warszawa, którą otrzymała 
Anna Seweryn z KSP. Polską drużyną fair play zo-

stała reprezentacja TVP Kobiet. Wśród teamów zagranicznych 
wyróżnieniem tym uhonorowano zespół Mołdawii.

Turniej mógł odbyć się dzięki wsparciu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy S.A., 
Polskiej Organizacji Turystycznej, PKO S.A., firmy: Modecom, 
Paradyż, Lotto, Śkoda Auto Poland, Auto Wimar Sp. z o.o. Rado-
mecom, Open Invest, Carlsberg, Coca Cola HBC Polska, British 
Buldog Pub, Gastro Magic, ALB Service, Bautech, Zakłady Mięsne 
„Zbyszko”, DSF, Sushi Zushi, Gerda, R – GOL, Mokate, Cygler, Kry-
nica Vitamin, Piekarnia Staropolska, Hotel Maria, Agronowa.

Tekst i zdjęcia: Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA
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Region Komenda Główna Po-
licji IPA zorganizował w  dniu 
4 marca 2017 r. wycieczkę do 
kompleksu gmachów Telewi-
zji Polskiej w  Warszawie, na 
którą zaprosił członków Sto-
łecznej Grupy Wojewódzkiej 
wraz z ich rodzinami.

 O godz. 10.00 przekroczyliśmy pro-
gi na ogół niedostępne dla zwykłe-
go widza i  wkroczyliśmy do zacza-
rowanej krainy znajdującej się po 
drugiej stronie ekranu telewizora. 
Dwóch przewodników oprowadza-
jąc, wprowadzało nas w arkana pra-
cy specjalistów od obrazu, dźwięku, 
oświetlenia...a  także, ku zadowole-
niu pań, makijażu i charakteryzacji.

Mieliśmy okazję także oglądać studia, w których trwała praca: Studio 
Sportowe TVP, nagrywanie programu Petersburski Music Show.

Wycieczkę zakończyły wspomnienia. Ostatnie chwile spędzili-
śmy bowiem w niedużym, lecz pełnym sprzętów muzeum tele-
wizji, które po długiej służbie tu właśnie zakończyły swoją drogę.

 Najlepszą chyba oceną i  podziękowaniem dla organizatorów 
oraz przewodników będą wypowiedzi tych, którzy oglądając 
zdjęcia i  słuchając naszych opowieści mówili: teraz żałuję, że 
mnie tam nie było.

 Autor tekstu i zdjęć: Ryszard Morawski 

Wycieczka do TVP w Warszawie
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Finał Szlachetnej Paczki 
Nie dajemy wędki, uczymy mentalności wędkarza – ko-
lejna edycja Szlachetnej Paczki z IPA Opatów – Powiśle

SZLACHETNA PACZKA dociera do rodzin, które żyją w niezawinio-
nej biedzie, których życie z jakiegoś powodu potoczyło się nie tak 
jak powinno. Prezent w postaci paczki ma moc impulsu poma-
gającego rodzinom walczyć z biedą i wygrywać. Rok rocznie 
na przełomie listopada i grudnia łączymy Polaków we wza-
jemnej pomocy – jednoczymy biednych i bogatych! 

Za nami finał! Czas, kiedy Darczyńcy dostarczali swoje prezen-
ty do magazynu, którego w tym roku użyczył nam pan Marcin 
Stańczyk Dyrektor Zespołu Szkół w  Ożarowie im. Marii Skło-
dowskiej – Curie. W świątecznej atmosferze wspólnie przez dwa 
pełne emocji dni nieśliśmy radość innym. Zadziało się to, dzięki 
pomocy bardzo wielu ludzi. Szlachetna Paczka na terenie gmin 
Ożarów i Tarłów zaistniała już po raz trzeci. Jest to Rejon w któ-
rym liderem była kol. Katarzyna Czesna z Regionu Opatów Powi-
śle ŚGW IPA. Wokół liderów jednoczą się kolejne osoby: wolon-
tariusze, darczyńcy, firmy, wspaniali kierowcy oraz zaangażowani 
w  projekt w  każdy inny sposób. W  ten sposób budowana jest 
wspólnota oparta na otwartości, zaufaniu i wzajemnej inspiracji. 
To podstawa do oddolnego tworzenia społeczeństwa, w którym 

szukamy czegoś więcej, propagujemy bezpieczeństwo, przekra-
czamy siebie dla innych, wspieramy się w wzajemnie realizując 
np. ideę Mądrego Pomagania. 

Atutem projektu jest indywidualizacja pomocy. Członkowie Re-
gionu Opatów – Powiśle w tej edycji ponownie wcielili się w rolę 
darczyńców. Darczyńca przygotowuje paczkę dla konkretnej 
rodziny, która otrzymuje w prezencie właśnie to czego w danej 
chwili potrzebuje. Pośrednikiem między nimi jest Wolontariusz, 
który prowadzi Darczyńcę przez proces przygotowania wyjąt-
kowego podarunku. Ciepły szlafrok, lodówka czy buty na zimę, 
mają wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w „Paczce” to nie 
rzeczy są najważniejsze. Największym prezentem dla żyjących 
w  zapomnieniu jest świadomość, że ktoś o  nich pamięta, ktoś 
w nich wierzy, wierzy, że ich życie może się zmienić na lepsze. 
Dlatego mówimy, że projekt jest impulsem dla tych, którzy mie-
rzą się z trudnościami i jednocześnie chcą je pokonać. 

Katarzyna Czesna 
Zdjęcia: Dawid Bidziński

W  dniu 15 stycznia 2017r. po raz kolejny odbył się 
wyjątkowy Bieg dla WOŚP współorganizowany przez 
Region Kielce ŚGW IPA, wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Biegacz Świetokrzyski”. W tym roku graliśmy na tere-
nie Miasta i Gminy Bodzentyn, gdzie bardzo wspoma-
gał nas Pan Burmistrz Dariusz Skiba, do którego kieru-
je słowa podziękowania.

W czasie rozegranego biegu happeningowego w ramach WOŚP 
wzięło udział 121 biegaczy, którzy otrzymali pamiątkowe statu-
etki. Odbyła się również licytacja podarowanych przedmiotów, 
w  tym również przez IPA Region Kielce oraz innych darczyń-
ców – zebrano w sumie 3 307,50 zł., które przekazano do Szta-
bu WOŚP. Między innymi Wiesław Pióro wylicytował oprawione 
zdjęcie reprezentacji VIVE Kielce wraz z autografami oraz okazały 
puchar ufundowany przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów 
woj. świętokrzyskiego.

Pan Burmistrz na łamach prasy podziękował Wiesławowi Pióro 
i Jackowi Wiatrowskiemu za inicjatywę i realizacje przedsięwzię-
cia WOŚP w Bodzentynie i prosił o dalszą współpracę.

Autor tekstu i zdjęć: Wiesław Pióro

Happeningowy bieg w ramach WOŚP



Świętokrzyskie trzyma formę

Impreza odbyła się 14 lutego 2017 r. w  Galerii Koro-
na w Kielcach z okazji Walentynek. Wielu wspaniałych 
uczestników przystąpiło do zmagań kolarskich. Każ-
dy z  kolarzy otrzymał mnóstwo wsparcia ze strony 
współzawodników, którym przyświecało znane głów-
nie wśród młodzieży motto „mam tę moc”. W organi-
zację włączyli się: Uzdrowisko Busko Zdrój, Region 
Kielce ŚGW IPA, NSZZ Policjantów oraz Biegacz Świę-
tokrzyski. Na specjalnie przystosowanych rowerkach 
treningowych formę swoją pokazywali naukowcy, 
sportowcy, politycy, młodzież oraz byli mistrzowie Eu-
ropy w kolarstwie szosowym

Inicjatywa miała na celu popularyzacje zdrowego stylu życia, in-
tegracji pośród różnych środowisk społecznych a przede wszyst-
kim promocję zdrowej rywalizacji sportowej.

Zwieńczeniem rywalizacji było wręczenie pamiątkowych statu-
etek.

Katarzyna Czesna
Zdjęcia: Wiesław Pióro

W dniu 29 stycznia 2017 roku w miejscowości Mostki 
gm. Suchedniów odbył się po raz pierwszy wyjątkowy 
Bieg Powstańców Styczniowych. W  ramach tego wy-
darzenia uczestnicy pokonywali trasy o  różnych dłu-
gościach tj. 8.5 km, 22 km i Cross Duatlon na 36.6 km. 
Trasy wiodły uroczymi zakątkami lasów Siekierzyń-
skich, w  których w  czasie Powstania Styczniowego 
stacjonowały oddziały wojskowe gen. Mariana Lan-
giewicza m.in. Polana Langiewicza czy też Wykus.

W organizację przedsięwzięcia czynnie zaangażowali się człon-
kowie Regionu Kielce ŚGW IPA tj. Wiesław Pióro, Paweł Dziopa 
i Jacek Wiatrowski oraz policjanci z NSZZ Policjantów z jej Prze-
wodniczącym Jerzym Kaniewskim oraz Sławomirem Sendyby-
łem oraz innymi policjantami OP KWP.

Puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowali również Starosta 
Skarżyski P. Jerzy Żmijewski, Burmistrz Suchedniowa P. Cezary 
Błach, Marszałek Województwa P. Adam Jarubas, Wojewoda 
Świętokrzyski P. Agata Wojtyszek oraz IPN Oddział w Kielcach.

W biegach uczestniczyło prawie czterysta osób i po zakończeniu 
zostali poczęstowani pysznym gulaszem, ciastkami, owocami 
oraz pieczoną na grillu kiełbasą.

Składam podziękowania dla głównych organizatorów 
tj. CrossRun i Biegacz Świętokrzyski za sprawne przeprowadze-
nie biegów.

Autor tekstu i zdjęć: Wiesław Pióro

Bieg powstańców 
styczniowych

ŚWIĘTOKRZYSKA GW
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WARMIŃSKO-MAZURSKA GW

Na zaproszenie Warmińsko-Mazurskiej Gru-
py Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska zespół 
CENTRALA 57 w składzie Paweł TUR, Robert 
„Boro” BOROWSKI i  Wojciech SITNIK zagrał 
dwa koncerty dedykowane członkom na-
szego stowarzyszenia. Muzycy dali z siebie 
wszystko i  wprowadzili licznie zebranych 
gości we wspaniały nastrój i zapewnili mile 
spędzony czas. Koncerty dodały naszym 
członkom dużo pozytywnej energii i  wy-
warły bardzo dobre wrażenie co na pewno 
będzie miało odzwierciedlenie w najbliższej 
przyszłości z  uwagi na podjęcie współ-
pracy i  wiele zapla-
nowanych wspól-
nych przedsięwzięć. 
Koncerty odbyły się 
w  Wiraż Pub w  Bar-
toszycach i  MotoGo-
spodzie w  Kruklan-
kach, dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu 
skarbnika Warmiń-
sko-Mazurskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA 
Doriana BURDYŁO.

Adam Ostrowski
Zdjęcia: Katarzyna 

Szymańska

W dniu 17.02.2017 roku w Regionie IPA Bartoszycko-Lidzbarskim 
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Gośćmi byli 
przedstawiciele Prezydium Warmińsko-Mazurskiej Grupy Woje-
wódzkiej IPA prezes – Adam Ostrowski i skarbnik – Dorian Bur-
dyło. Przewodniczący Regionu Marceli Paluch i  sekretarz Jacek 
Kaczmarczyk przedstawili bardzo szczegółowe sprawozdanie 
z działalności Regionu IPA Bartoszycko-Lidzbarskiego. Nie brako-
wało emocji i po głosowaniu wybrano nowy Zarząd Regionu. Na 
kolejną kadencję Przewodniczącym został po raz kolejny Marceli 
Paluch, sekretarzem –Jacek Kaczmarczyk, skarbnikiem – Leszek 
Dzirba, członkiem – Krzysztof Szczepański. 

Wybory w Regionie IPA Bartoszycko-Lidzbarskim

Adam Ostrowski, Dorian Burdyło
Zdjęcia: Mariusz Kirszyński

Gwiazda wrocławskiej sceny muzycznej CENTRALA 57  
na Warmii i Mazurach
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WIELKOPOLSKA GW

3 grudnia 2016 r. dzięki uprzejmości Prezesa Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu IPO-w-
ski Mikołaj przyjechał „Poznańską Bimbą”, czyli po-
znańskim zielonym tramwajem.

W Muzeum MPK nasi milusińscy mogli nie tylko zapoznać się  
z historią komunikacji miejskiej w Poznaniu, lecz także poczuć 
się jak prawdziwi motorniczy, którzy swój tramwaj prowadzą 
na ul. Pamiątkową.

Przed ruszeniem w trasę oczywiście należy skasować bilet i tu 
zaskoczenie, nie był to bilet elektroniczny lecz taki zwykły, pa-
pierowy.

Potem jeszcze tylko dzwonek i nasz tramwaj ruszył po Pozna-
niu. Trasa tramwaju typu 105 N prowadzonego przez motor-
niczego biegła od zajezdni przy ul. Głogowskiej do Świętego 
Marcina, a potem za Wartę, trasą Jana Pawła II, powrót ul. Kró-
lowej Jadwigi, Mostem Dworcowym do zajezdni na Głogow-
skiej. Tam na wszystkich czekał Święty Mikołaj z prezentami!!!

Ta przejażdżka umożliwiła naszym milusińskim przyjrzenie się 
Poznaniowi z  innej strony, bo nie każdy codziennie korzysta 
z komunikacji miejskiej.

Autor tekstu i zdjęć: Witold Drzażdżyński

Spotkanie Mikołajkowe IPA Poznań

Na deskach pilskiej sceny zagrał zespół Awans Blues. 
Szczytny cel oraz zaangażowanie wielu osób przynio-
sło bardzo pozytywny efekt. Koncert charytatywny 
wspierający Martę Jezior, żonę policjanta z Komendy 
Powiatowej Policji w Pile, odbył się przy zaangażowa-
niu wielu osób ze Szkoły Policji w Pile, NSZZ Policjan-
tów przy Szkole Policji w Pile i Komendzie Powiatowej 
Policji w Pile, strażaków z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz szkolnego regionu IPA. 

Nadrzędnym celem była chęć pomocy Marcie. W czasie koncer-
tu zbierano środki finansowe, które nie pochodziły tylko i  wy-
łącznie od kolegów pracującego w pilskiej jednostce policjan-
ta, ale również od naszych przyjaciół strażaków oraz słuchaczy 
i  pracowników Szkoły Policji w  Pile. Na 

koncercie nie zabrakło policjantów z obu pilskich jednostek, słu-
chaczy pilskiej szkoły, a  także mundurowych reprezentujących 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Motto Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Policji „Pomoc poprzez przy-
jaźń” jest fundamentem naszej działalności, w związku z tym, że 
cel był szczytny, serca uczestników skore do pomocy, zebrano 
kwotę przekraczającą 10 tys. złotych, która zostanie przekazana 
na leczenie Marty. 

Przypomnijmy, że Marta Jezior o chorobie dowiedziała się krót-
ko po zajściu w ciążę. Pomóc Marcie można przekazując środki 
finansowe na jej rzecz za pośrednictwem strony https://poma-
gam.pl/MartaPilanka.

Autor tekstu 
i zdjęć: Sebastian Wegner 

„POMOC PRZEZ PRZYJAŹŃ” – koncert charytatywny 
na rzecz chorej na raka Marty Jezior, żony policjanta z KPP w Pile
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W dniach 6-12 marca br. na zaproszenie Regionu IPA 
Poznań gościła na ziemi wielkopolskiej delegacja na-
szych węgierskich przyjaciół – członków IPA Debre-
czyn. Była to już kolejna wizyta w Poznaniu, ponieważ 
nasze kontakty sięgają ponad 15 lat. 

Pierwszy dzień pobytu poświęcony był zwiedzaniu Pozna-
nia, a oprowadzał po nim nasz członek zasłużony kol. Andrzej 
Ohde, który jest Przewodnikiem z  ponad 15-letnim stażem 
i jednocześnie członkiem grupy rekonstrukcyjnej m.in. wciela 
się w rolę Powstańca Wielkopolskiego i nie tylko.

Zanim rozpoczęliśmy zwiedzanie Poznania, delegacja została 
przyjęta przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Pozna-
niu nadinsp. Tomasza Trawińskiego. W  trakcie pobytu w  ko-
mendzie nasz szef przedstawił gościom sprawy związane 
z działalnością wielkopolskiej Policji. Na zakończenie wręczył 
naszym węgierskim gościom upominki związane z  Pozna-
niem oraz wielkopolską Policją.

Po wizycie w komendzie spotkaliśmy się z przewodnikiem pod 
tablicą poświęconą Peterowi Mansfeldowi, uczestnikowi Po-
wstania Węgierskiego w 1956 roku, który za udział w powsta-
niu został skazany przez węgierskie władze komunistyczne na 
karę śmierci – miał wtedy 16 lat i z wykonaniem wyroku cze-
kano do ukończenia przez niego 18 lat. Kolejnym etapem była 
wizyta na poznańskim Starym Rynku i oczywiście o godz. 12.00 
goście obejrzeli poznańskie koziołki i zwiedzili poznańską Farę.

Kolejny dzień to udział naszych kolegów w Zawodach Strzelec-
kich z okazji Dnia Kobiet, które odbyły się na strzelnicy naszych 
kolegów z Klubu Żołnierzy Rezerwy „Snajper”. Uzyskane wyniki 
nie były może na mistrzowskim poziomie, ale dostarczyły wra-
żeń.

Czwartek to dzięki pomocy kolegów z  Regionu IPA Gostyń 
możliwość wyjazdu do Lubinia, gdzie zwiedziliśmy Klasz-
tor Benedyktynów, który znajduje się tam nieprzerwanie od 
XI wieku. Gospodarzem naszego pobytu był Przeor br. Izaak 
Kapała, który przedstawił nam jego historię i działalność braci 
zakonnych w chwili obecnej.

Piątek to wyjazd do Miłosławia i  zwiedzanie Browaru, który 
został założony pod koniec XIX wieku i  obecnie produkuje 
wspaniałe piwo Fortuna, którego oczywiście mogliśmy spró-
bować.

Sobota to dzień wolny od wyjazdów i odpoczynek w Termach 
Maltańskich, a  nasi goście mogli porównać nasze termy do 
tych w  Debreczynie i  Hajdusoboslo – tam znajduję się naj-
większy kompleks basenów termalnych w Europie.

Tak zakończyła się wizyta naszych węgierskich gości w Pozna-
niu, a  już teraz czekamy na nasz wyjazd do Debreczyna na 
kwietniowe obchody Święta Policji węgierskiej.

Autor tekstu i zdjęć: Witold Drzażdżyński

Wybory Wielkopolskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA w Poznaniu

11 marca br. Region IPA Gniezno był gospodarzem 
zebrania sprawozdawczo-wyborczego Wielkopol-
skiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Poznaniu, na którym 
podsumowano ostatnie 3 lata i wybrano Prezesa oraz 
członków Prezydium WGW. W  zebraniu uczestniczył 
Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Fryderyk Orepuk.

W malowniczym Trzemesznie, mieście z ponad 800-letnią hi-
storią, zebrali się delegaci 15 Regionów WGW IPA w Poznaniu, 
aby dokonać wyborów na kolejną kadencję 2017 – 2020. Po 
przedstawieniu przez ustępujące Prezydium sprawozdania 
z  działalności za okres 2014-2017 i  wystąpieniu poszczegól-
nych Przewodniczących Regionów przystąpiono do wyborów 
Prezesa oraz członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

Głosami delegatów Prezesem Wielkopolskiej Grupy Woje-
wódzkiej na kadencje 2017-2020 został wybrany kol. Witold 
Drzażdżyński, natomiast kolejne funkcje objęli: kol. Damiana 
Łada – Sekretarz GW, kol. Hanna Wachowiak – Skarbnik, kol. 
Krzysztof Hernacki – Z-ca Sekretarza, kol. Sebastian Wegner 
i kol. Ireneusz Skrzypczak – członkowie Prezydium. Przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Piotr Szymurski.

Nowemu Prezydium życzymy owocnej pracy!

Autor tekstu i zdjęć:  
Witold Drzażdżyński

IPA Debreczyn z wizytą w Poznaniu

WIELKOPOLSKA GW
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ZACHODNIOPOMORSKA GW

Z  inicjatywy członków Regionu IPA w  Stargardzie, 
w  dniach 3-4 czerwca 2016 r. zostało zorganizowane 
spotkanie integracyjno-szkoleniowe członków Zachod-
niopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA - Szczecin. 

W godzinach wieczornych grupa 32 ipowców została zakwate-
rowana na pokładzie promu SKANIA w Świnoujściu, skąd popły-
nęliśmy przez Bałtyk do Ystad (Szwecja). Pogoda nam sprzyja-
ła, tafla wody gładka jak lustro, do godzin nocnych testowano 
orientację w rozkładzie naszych kajut na poszczególnych pokła-
dach - do restauracji i baru trafialiśmy zawsze bezbłędnie. 

Dzięki uprzejmości załogi promu, mieliśmy możliwość zwiedze-
nia mostku kapitańskiego oraz maszynowni - wrażenia niesa-
mowite !!! Byliśmy świadkami perfekcyjnego opuszczenia portu 
w Ystad oraz wypłynięcia promu w morze.

Następnego dnia zaraz po śniadaniu, zeszliśmy na ląd, aby zwie-
dzić małe Ystad. Zaskoczyła nas cisza, błogi spokój i  czystość 
miasteczka. Urocze uliczki z niską zabudową (w większości bu-
dynki szachulcowe) i małe kawiarenki dopełniły całości obrazu. 
Z zaciekawieniem obejrzeliśmy klasztor Franciszkanów z XV wie-
ku oraz okalający go różany i ziołowy ogród, Teatr Miejski, Stary 
Browar, kościół Mariacki, hotel Continental z 1829 r., śliczny rynek 
główny Ystad z fontanną - Stortorget, Ratusz Miejski, a także ba-
zar z różnościami, gdzie można było kupić wszystko.

Pełni wrażeń wróciliśmy na obiad na prom. Po krótkim odpoczyn-
ku w kajutach i sprawdzeniu poziomu wody przez bulaje, udaliśmy 
się do sali konferencyjnej Skanii na szkolenie. Wszyscy uczestnicy 
z uwagą wysłuchali wystąpienia kol. Artura, funkcjonariusza Agencji 
Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, który bardzo ciekawie 
opowiadał o  cyberprzestępczości i  niebezpieczeństwach w  sieci 
w życiu codziennym oraz zawodowym, jak się uchronić przed hake-
rami, wirusami i bezpiecznie korzystać z Internetu. Na sali było cicho 
jak makiem zasiał, wszyscy uświadomili sobie jak łatwo można ko-
goś skrzywdzić w sieci, być zlokalizowanym lub oszukanym. Kolega 

Artur zademonstrował 
w  swoim komputerze 
jak najbezpieczniej się 
logować, chronić swo-
je dane osobowe oraz 
ujawniać przestępców kom-
puterowych. Duży nacisk położył na do-
stępność gier internetowych dla dzieci i wynikające z tego niebez-
pieczeństwa. Po zakończonej prelekcji było wiele pytań, na które 
wyczerpująco prelegent odpowiadał. 

Następnie wystąpił kol. Krzysztof z  Regionu IPA Straż Granicz-
na w  Szczecinie, który jako wojewódzki koordynator ZGW IPA 
- Szczecin ds. korzystania ze środków finansowych 1% omówił 
algorytm postępowania. Zachęcał poszczególne regiony do or-
ganizowania różnych przedsięwzięć i szkoleń z 1%. 

W  kolejnej części spotkania wręczono pamiątkowe gadżety 
z logo Sekcji Polskiej IPA naszym gościom - ipowcom niemiec-
kim, którzy serdecznie podziękowali za zaproszenie i możliwość 
udziału w naszym spotkaniu na Skanii. 

Ponadto korzystając z  okazji przeprowadziliśmy dobrowolną 
zbiórkę pieniężną na rzecz 4-letniej Lenki, córeczki członka Regio-
nu IPA - Stargard, która od urodzenia cierpi na niedowład kończyn 
dolnych i  wymaga długiej rehabilitacji oraz zakupu specjalnych 
protez - odlewów niezbędnych do nauki chodzenia. Hojność ipo-
wców oraz gości była ogromna - zebrano pokaźną kwotę w róż-
nej walucie. Wybrana w  tym celu komisja sporządziła stosowny 
protokół, przeliczyła pieniądze i złożyła swoje podpisy. 

Na zakończenie szkolenia Prezes ZGW IPA - Szczecin kol. Robert 
Rzeźnik, uroczyście wręczył okolicznościowy puchar IPA, Prze-
wodniczącemu Regionu IPA w Białogardzie, kol. Wojtkowi Jan-
kowskiemu, który tego dnia obchodził swoje 60-te urodziny.

Szkolenie zakończono wspólną pamiątkową fotografią. Późnym wie-
czorem wpłynęliśmy gościnną Skanią na terminal w Świnoujściu. 

Mariola Świątczak
Autorzy zdjęć - uczestnicy spotkania - członkowie IPA

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
członków ZGW IPA – Szczecin
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Dzień Dziecka IPA 2016 
w Stargardzie na strzelnicy

Członkowie Regionu IPA w Stargardzie po raz pierwszy 
byli organizatorami pikniku rodzinnego z  okazji Dnia 
Dziecka. Impreza miała miejsce 12 czerwca 2016 r. na 
terenie Stargardzkiej Strzelnicy Sportowej „LEGION” 
w Bielkowie. 

Pogoda sprzyjała więc miasteczko piknikowe od początku cie-
szyło się powodzeniem wśród najmłodszych i  ich opiekunów. 
Koleżanki Kasia i Monika z IPA - Stargard witały dzieci balonami 
i obowiązkowym lizakiem. Największą atrakcją były konie policyj-
ne z KWP w Szczecinie, park linowy oraz oczywiście możliwość 
strzelania na bocznych, specjalnie przygotowanych dla dzieci 
stanowiskach. W  odrębnej osi strzeleckiej swoje umiejętności 
mogli pokazać tatusiowie i inni chętni dorośli. 

Policjanci z Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Star-
gardzie na piknik przyjechali z psami służbowymi oznakowanym 
radiowozem. Maluchy miały nieopisaną radość z  możliwości 
wspólnej fotografii z  koniem lub psem policyjnym. Ponadto 
uczestnicy imprezy obejrzeli prezentację funkcjonariuszy z Gru-
py Antyterrorystycznej KPP - Stargard, którzy za swój występ 
zostali nagrodzeni hucznymi brawami. Bardzo dużym powodze-
niem wśród dzieci cieszyło się stanowisko Pani Sylwii Wiechy, 
która niezmordowanie i cierpliwie, przez kilka godzin malowała 
tatuaże i ozdobne rysunki na ramionach milusińskich. 

Dzięki uprzejmości żon członków Klubu Strzeleckiego „Legion” 
wszyscy uczestnicy pikniku mieli możliwość skosztowania własnej 
roboty różnych rodzajów ciast, domowego smalcu z ogórkiem na 
pajdzie chleba, bigosu, zupy chińskiej i grochówki. W tym miejscu 
chcemy złożyć serdeczne podziękowania Pani Agacie Łuckiej ze 
Starostwa Stargardzkiego, która dowodziła gastronomicznym na-
miotem, gotowała, dbała o sytość każdego gościa i pilnowała po-
rządku. Dzielnie jej w tym pomagała Pani Monika Cieślak. Na po-
lanie znajdowały się też stoiska z wystawą broni krótkiej, długiej 
i historycznej przygotowane przez członków „Legionu”. Przy grillu 
przez cały czas stali ipowcy kol. Krzysztof i Artur, którzy częstowa-
li uczestników pikniku pieczoną kiełbasą śląską - prezentem od 
firmy „Gzella Poland” z Borów Tucholskich. W pieczywo i kruche 
ciastka zaopatrzyła nas piekarnia „AM-PIEK” ze Stargardu. Koledzy 
Karol i Stanisław dzielnie wspierali nas w pracach logistycznych, 
natomiast koleżanki Bożena i Krysia udzielały wszelkiej pomo-
cy w trakcie pikniku. Konkursy z kołami hula-hop cieszyły się 
powodzeniem wśród żeńskiej części milusińskich, natomiast 
rzuty piłeczkami do kosza - wśród chłopców. Każde dziecko 
otrzymało w nagrodę za udział bańki mydlane, które bardzo 
szybko opanowały przestrzeń imprezy. Najmłodsze dzieci zo-
stały wyróżnione książeczkami i kolorowymi malowankami. 

Sympatyczny Hubert - bardzo pracowity 10-latek - dzielnie pomagał 
w dystrybucji balonów i gadżetów IPA wśród gości pikniku. Kolega 
Marek biegał z aparatem po całym terenie w kurzu, dzięki czemu 
mamy bogatą dokumentację fotograficzną Dnia Dziecka IPA 2016.

Odrębne podziękowania składam kol. Grzegorzowi Łazikowi - Pre-
zesowi „Legionu” i Grzegorzowi Cieślakowi, którzy czuwali nad bez-
pieczeństwem dzieci podczas ich zjazdów na linach i strzelania.

Dzień Dziecka IPA 2016 na strzelnicy w  Bielkowie już za nami. 
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy pikniku (ok. 200 osób) byli 
zadowoleni i na przyszły rok znów do nas zawitają z terenu całe-
go województwa zachodniopomorskiego.

Mariola Świątczak
Zdjęcia:uczestnicy pikniku - członkowie ZGW IPA
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Tradycją już stało się wśród członków Zachodniopo-
morskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w  Szczecinie, aby 
spotkać się wspólnie przy jednym stole w grudniu i po-
łamać się opłatkiem. W tym roku takie spotkanie w dniu 
3 grudnia 2016 r. zorganizował Region IPA w Kołobrze-
gu przy wsparciu członków z Regionu IPA – Białogard. 

Przy udekorowanych odświętnie stołach zasiadło ok. 80 człon-
ków naszego stowarzyszenia, sympatyków, sponsorów i  osób 
nas wspierających. Uroczystość rozpoczęto wręczeniem odznak 
IPA przez Prezesa ZGW kol. Roberta Rzeźnika niżej wymienionym 
Kolegom, którym serdecznie gratulujemy :

 ■ kol. Andrzej Kosmala (IPA – Stargard) – 15 lat w IPA,
 ■ kol. Tomasz Hanasz (IPA – Szczecin) – 10 lat w IPA,
 ■ kol. Jarosław Gacek (IPA – Koszalin) – 10 lat w IPA,
 ■ kol. Waldemar Sosnowski (IPA – Białogard) – 10 lat w IPA.

Po złożeniu sobie wzajemnych życzeń i  podzieleniu się opłat-
kiem, na pamiątkę zrobiono wspólną fotografię w  gościnnym 
lokalu MESKO. Niespodzianką był występ kołobrzeskiego skrzyp-

Tradycyjnie już, jak każdego roku w czerwcu, lotnicy 
z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, w dniu 
25 czerwca 2016 r. zorganizowali Piknik Lotniczy. 

Członkowie Regionu IPA w  Stargardzie wspólnie z  innymi ipo-
wcami ZGW IPA – Szczecin, przygotowali swoje stoisko, aby po-
kazać zainteresowanym czym się zajmujemy, jak działamy i  ja-
kie jest znaczenie naszego hasła: Servo Per Amikeco. Obok nas 
stoisko usytuowały też funkcjonariuszki z Komendy Powiatowej 
Policji w Świdwinie oraz Straży Granicznej. 

Piknik rozpoczął się uroczystą zbiórką Bazy i występem orkiestry 
wojskowej z Koszalina. Następnie odbyły się na bezchmurnym 
niebie pokazy dynamiczne samolotów F-16, SU-22 i MIG-29. Inną 
atrakcją były też prezentacje lotów dronów wojskowych oraz ga-
szenia pożaru przez samoloty Dromadery. Ponadto uczestnicy 
pikniku mieli możliwość obejrzenia wielu wystaw statycznych 
sprzętu wojskowego Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i  Spe-
cjalnych. Odbyła się też aukcja obrazów plenerowych na rzecz 
wychowanków Domu Dziecka w Świdwinie.

Na płycie lotniska w Świdwinie ipowcy ZGW byli już od wcze-
snych godzin rannych, aż do samego końca festynu. Za naszym 
pawilonem urządziliśmy swoje gastronomiczne „zaplecze”, które 
było nieustanne odwiedzane przez sympatyków IPA Nowy pa-
wilon IPA prezentował się okazale i był jednocześnie ochroną od 
żaru, który lał się niemiłosiernie z nieba.

Mariola Świątczak
Zdjęcia: uczestnicy pikniku – członkowie ZGW IPA

ka, który wprowadził wszystkich w bożonarodzeniowy klimat. Po 
koncercie na stoły podano niesamowitą ilość ryb różnego ga-
tunku (pstrągi, łososie, śledzie, karpie itd.) na „milion sposobów” 
– ależ to była uczta!!! Szefowa lokalu Pani Renata Milas stanęła na 
wysokości zadania wspólnie z całą perfekcyjną obsługą gastro-
nomiczną – serdecznie dziękujemy. 

Podczas rozmów i degustacji potraw wspominano miniony rok, re-
alizację planów oraz snuto zamierzenia statutowe na 2017 rok. Na-
sze grudniowe spotkanie IPA w Kołobrzegu trwało do późnej nocy. 

Następnego dnia, słoneczna pogoda zachęcała do spacerów po 
kołobrzeskiej plaży i  podziwianiu miasta z  tarasu widokowego 
na 12. piętrze sanatorium „Perła Bałtyku”. 

W tym miejscu Zarząd Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódz-
kiej IPA w  Szczecinie składa serdeczne podziękowania za logi-
styczne przygotowanie naszej imprezy firmom: Polski Koncern 
Mięsny – DZICZYZNA – Sp. z o.o. w Grąbkowie, woj. wielkopol-
skie, „SUPERFISH” S.A. Zakład Przetwórstwa Ryb Kukinia, woj. za-

chodniopomorskie oraz „NORDFISH – FOODMARK” Sp. z o.o. 
w  miejscowości Charzyno, woj. zachodniopomorskie. Od-
rębne podziękowania należą się także organizatorom spo-
tkania z Regionu IPA – Kołobrzeg kol. Robertowi Szukalskie-
mu i  Jarosławowi Jasińskiemu, a  także kol. Waldemarowi 
Sosnowskiemu z Regionu IPA w Białogardzie.

Mariola Świątczak 
Zdjęcia: Katarzyna Lubowicz

Grudniowe spotkanie IPA 2016 w Kołobrzegu

Piknik Lotniczy w Świdwinie
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Po raz 25. zagrała Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy Jurka 
Owsiaka. Wzorem lat ubiegłych 
do akcji włączyli się także człon-
kowie Regionu IPA w  Stargar-
dzie. 

15 stycznia 2017 r. zgłosiliśmy się w szta-
bie Hufca ZHP WOŚP i pobraliśmy pusz-
ki oraz wymagane imienne identyfika-
tory. W  tym roku zbierano pieniądze 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W tegorocz-
nym Finale WOŚP uczestniczyło ogółem ok. 120 tys. wolontariuszy, 
zorganizowano blisko 1700 sztabów, w tym 56 zagranicznych. 

Styczniowa aura sprzyjała spacerom z puszkami po mieście, roz-
mowom z mieszkańcami, którzy nie żałowali pieniędzy. Jubile-
uszowy 25. Finał WOŚP połączył nas ze wszystkimi ludźmi dobrej 

Na zaproszenie Regionu IPA Berlin Południowy, człon-
kowie Regionu IPA ze Stargardu (12 osób) w  dniach 
26-27 stycznia 2017 r. zwiedzili hale wystawowe na 
Międzynarodowych Targach Żywności popularnie 
zwanych : GRUNE WOCHE. 

Wystawcy z  różnych stron świata proponowali nam w  ramach 
degustacji swoje wyroby kulinarne, napoje, sery, wędliny, pieczy-
wo – czego tam nie było! Piękne stroje ludowe, występy na estra-
dach, pokazy amazonek na pięknych koniach, boksy z różnymi 
rasami krów mlecznych i  mięsnych, a  także sprzęt mechanicz-
ny niezbędny przy produkcji żywności. Bardzo ciekawe były też 
oferty bio-żywności i wyrobów ekologicznych. Szczególnym po-
wodzeniem cieszyły się stoiska holenderskie, gdzie można było 
spróbować różnego rodzaju serów twardych oraz węgierskie 
z ostrą czerwoną papryką i innymi przyprawami przy dźwiękach 
ognistego czardasza granego przez przystojnego skrzypka. 

Przejście całego obiektu targów zajęło nam ponad 8 godzin, 
a doprowadzenie naszych nóg do stanu używalności – dwa razy 
dłużej ! Następnego dnia kolega Gerd oprowadził nas po odbu-
dowanym nowym centrum Berlina, gdzie zjedliśmy smaczny 
obiad i zrobiliśmy małe zakupy. Dzięki wygodnemu połączeniu 
kolejowemu Szczecina z Berlinem, nasza podróż w jedną stronę 

woli nie tylko w Stargardzie, ale 
też na całym świecie. Zbiórkę 
pieniędzy stargardzcy ipowcy 
zakończyli późnym wieczo-
rem. Wspólnie też podziwiali-
śmy Światełko do Nieba i  po-
kaz kolorowych fajerwerków 
nagrodzony hucznymi brawa-
mi. Po wstępnych przelicze-
niach zawartości naszych pu-
szek, okazało się, że zebraliśmy 
w  Stargardzie kwotę w  wyso-
kości ok. 1600 zł plus 5 euro. 

Na zakończenie serdecznie dziękuję członkom Regionu IPA 
– Stargard, którzy przez całą niedzielę brali udział w akcji. Do 
zobaczenia za rok!

Mariola Świątczak 
Zdjęcia: Marek Fiszer 

Region IPA - Stargard zagral z WOSP 2017

trwała ok. 2 godziny. Bile-
ty kolejowe upoważniały 
nas do bezpłatnego ko-
rzystania z  komunikacji 
miejskiej w  stolicy Nie-
miec. 

Serdeczne podziękowa-
nia za logistyczną opiekę 
(zakwaterowanie, uroczy-
stą kolację, zwiedzanie 
miasta) składamy człon-
kom Regionu IPA – Berlin 
Południowy, a  szczegól-
nie Gerdowi Niehoff, Die-
terowi Paulus oraz Sabine 
Short. 

Mariola Świątczak.
Zdjęcia: M. Fiszer, B. 

Świątczak i K. Lubowicz

Region IPA – Stargard na Międzynarodowych 
Targach Żywności w Berlinie 2017

-
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