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Drodzy Przyjaciele, 
Trudno uwierzyć, że już 5 lat minęło od 
obchodów 20. rocznicy IPA Polska w Bydgoszczy. 
Jakież wspaniałe wspomnienia… 

Ale wspomnienia istnieją po to, aby iść ich śladem 
albo dodawać je do innych wspomnień, więc cieszę 
się, że teraz życzę Wam wszystkiego najlepszego 
z okazji 25. rocznicy. Ćwierć wieku, historia miłosna 
między Sekcją Polską i rodziną IPA, tak jasna i solidna, 
jak srebro, które zazwyczaj symbolizuje taki jubileusz.

Wszystko zaczęło się od szybkiego i dobrze zgranego 
flirtu, przy współudziale duńskiej sekcji w roli matki 
chrzestnej sekcji. Kilku idealistów odkryło IPA i nabrało 
przekonania, że Polska powinna przyłączyć się do 
tego stowarzyszenia, którego idee odpowiadały tak 
ściśle ich własnym. Zaloty były krótkie, a małżeństwo 
zostało skonsumowane w dniu 6 listopada 1992 r. 
w Rio de Janeiro, w dniu, w którym Sekcja Polska 
przystąpiła do IPA. Kilka przetańczonych samb 
później Wasza delegacja powróciła do swojego 
kraju, przekonana o zaletach rozwijania silnej 
sekcji w zgodzie z zasadami i celami naszego 
stowarzyszenia.

25 lat później, ten jubileusz może być jedynie 
znakiem sukcesu tego związku. Obecne członkostwo 
w sekcji w liczbie 9.800 osób sprawia, że Polska 
jest ósmą co do wielkości sekcją narodową IPA. 
Ale to nie tyle liczba członków, co ich aktywna 
działalność dla IPA sprawiła, że dziś sekcja cieszy 
się niekwestionowanym uznaniem na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.

Liczne imprezy organizowane przez różne regiony 
odniosły sukces, który wykraczał daleko poza granice 

WSZYSTKIEGO  
NAJLEPSZEGO  
Z OKAZJI  
25-LECIA IPA POLSKA!!!

Polski, a wielu członków IPA na całym świecie miało 
okazję doświadczyć Waszej niezwykłej gościnności, 
wzorowych wartości i dumy, a także Waszej Przyjaźni, 
którą zawsze zapisuje się przez duże „P”!

Kilka lat temu wszystko, co wiedziałem o Polsce, 
pochodziło z książek historycznych lub artykułów 
z gazet, na które natknąłem się w trakcie studiów, 
albo tematycznych. Nigdy nie spotkałem Polaków. 
Dzięki IPA odkryłem trochę Waszego kraju, ale za to 
wielu Waszych rodaków, trochę Waszego krajobrazu, 
ale za to dużo Waszego serca. Przeciwności losu 
wykuwają zdrowe, głęboko zakorzenione zalety. 
Słońce, które przychodzi po deszczu zawsze 
ma szczególną moc. Podziwiam Polaków i jestem 
zaszczycony, że mam takich przyjaciół; nawet jeśli 
Wasz język pozostaje dla mnie zagadką, to nigdy  
nie był barierą.

A więc, drodzy Przyjaciele z IPA Polska, dziękuję  
za wszystko, co wnosicie do naszego stowarzyszenia, 
dziękuję za to, że można na tym budowć, dziękuję  
za podejmowanie trudu promowania naszych 
wartości i tworzenie przykładu dla rozwoju IPA; 
dziękuję za Wasze zaangażowanie.

Wasza rocznica może i jest srebrna, ale Wasze serce 
jest z pewnością złote.

Życzę Wam wspaniałej celebracji jubileuszu i oferuję 
Wam serdeczną przyjaźń.

Pierre-Martin Moulin 

Prezydent IPA
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Policjantki, Policjanci, 
Członkowie Sekcji Polskiej IPA

Koleżanki i Koledzy! 

Z okazji jubileuszu 25-lecia Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Policji, w imieniu kierownictwa polskiej Policji oraz własnym, pragnę złożyć 

wszystkim jej Członkom, serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za działania 

na rzecz tworzenia więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego 

pomiędzy funkcjonariuszami na całym świecie.

Motto Stowarzyszenia, „Służyć poprzez przyjaźń” odzwierciedla uniwersalne 

wartości, którymi kierować się powinni wszyscy policjanci. Służba w Policji 

jest szczególną misją pomocy drugiemu człowiekowi, związaną jednak z dużym 

ryzykiem i niebezpieczeństwem. Dlatego tak niezwykle istotne i cenne jest 

wsparcie i przyjaźń koleżanek oraz kolegów funkcjonariuszy.

Panie i Panowie, Członkowie Sekcji Polskiej IPA!

Życzę Wam, aby codzienna służba i działalność społeczna przynosiły wiele 

satysfakcji i radości. Niech świętowana rocznica będzie dla Was powodem  

do dumy z dotychczasowych osiągnięć i zarazem bodźcem do podejmowania 

kolejnych wyzwań. Niech przez kolejne lata, każdej Waszej inicjatywie, 

podejmowanej w kraju, jak i zagranicą, przewodzi motto: „Servo per Amikeco!”.

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
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Koleżanki i Koledzy! 

Członkowie Sekcji Polskiej IPA!

Z okazji 25-lecia Sekcji Polskiej IPA pragnę serdecznie pogratulować 
wszystkim Członkom stowarzyszenia wspaniałego jubileuszu. 

Każda rocznica jest świętem, jednak ćwierć wieku istnienia 
ma szczególnie uroczysty charakter. Skłania również do refleksji, które 
w przypadku Sekcji Polskiej IPA są niezwykle budujące. 25 lat temu, dzięki 
godnej podziwu inicjatywie, w Polsce zaczęło działać stowarzyszenie 
zrzeszające funkcjonariuszy formacji policyjnych z całego świata. 
Stowarzyszenie, które nie tylko pozwala swoim Członkom na wymianę 
doświadczeń i rozwój, ale także wspiera i niesie pomoc tym, którzy jej 
potrzebują. Te szczytne cele zasługują na kontynuowanie i propagowanie.

Z okazji jubileuszu życzę wszystkim Członkom stowarzyszenia kolejnych 
owocnych lat działalności Sekcji Polskiej IPA oraz sukcesów w życiu 
zawodowym, spokojnej służby i powodzenia w życiu osobistym.

Servo Per Amikeco!

gen. bryg. SG Marek Łapiński

ŻYCZENIA KOMENDANTA STRAŻY GRANICZNEJ

Komenda Główna Straży Granicznej
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ŻYCZENIA OD PREZYDENTA SEKCJI POLSKIEJ IPA

Koleżanki i Koledzy! Drodzy Przyjaciele!

W dniu 6 listopada 1992 r.  
podczas posiedzenia 
Międzynarodowej Rady 
Wykonawczej (International 
Executive Council, IEC) IPA, 
w Rio de Janeiro w Brazyli, 
w wyniku jednomyślnego, 
pozytywnego dla nas 
głosowania – Sekcja Polska 
stała się pełnoprawnym 
oddziałem International 

Police Association, a ówczesny Prezydent Jacek 
Węgrzyn otrzymał z rąk Prezydenta Światowego 
–Roya Stragnera – stosowny certyfikat 
potwierdzający przyjęcie naszej sekcji w struktury 
światowe. 

Do tego dnia bowiem byliśmy jedynie sekcją krajową 
w stadium organizacyjnym i od tego dnia liczymy 
nasz udział jako pełnoprawnych członków IPA.

Pięć lat temu – z okazji naszego dwudziestolecia – 
wydaliśmy obszerny album przedstawiający bardzo 
szczegółowo proces tworzenia się struktur naszego 
stowarzyszenia oraz dwudziestoletni wówczas dorobek.

Dziś oddajemy do Waszych rąk publikację składającą 
się z materiałów przygotowanych i nadesłanych przez 
wszystkie grupy wojewódzkie. Każda grupa wojewódzka 
przygotowała materiał dotyczący swoich działań 
i osiągnięć w tym dwudziestopięcioleciu a członkowie 
zespołu redakcyjnego w minimalny sposób niezbędny 
do przygotowania materiałów do wydania, ingerowali 
w treść i fotografie nadsyłane do redakcji.

Mam nadzieję, że zawarte w tej publikacji materiały 
spotkają się z Waszym uznaniem, a niektórym 
przypomną chwile, zdarzenia i wydarzenia, w których 
brali aktywny udział.

Obchody dwudziestopięciolecia nie kończą naszej 
działalności, a wręcz przeciwnie, są początkiem 
budowania nowej historii naszego stowarzyszenia. 
Członkowie Krajowego Zarządu, Prezydium oraz 
działacze w grupach i regionach Sekcji Polskiej IPA 

mają bowiem dość sił, pomysłów i zapału do dalszej 
pracy na rzecz stowarzyszenia. Przez lata rozwijamy 
międzynarodową współpracę w ramach Placement 
Programme, nasi członkowie biorą aktywny udział 
w międzynarodowych seminariach organizowanych 
zarówno w naszym ośrodku szkoleniowym 
w Gimborn, jak również w organizowanych, 
w różnych krajach seminariach dla młodych 
policjantek i policjantów. Bardzo aktywnie działają 
regiony, które podpisały porozumienia z regionami 
IPA z innych państw. Porozumienia te skutkują 
częstymi wzajemnymi odwiedzinami i pozwalają 
na wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń, 
a także nawiązanie więzów autentycznej przyjaźni – 
czego mamy na co dzień wiele dowodów. 

Nie byłoby to wszystko możliwe bez ogromnego 
wsparcia szerokiego gremium naszych przyjaciół, 
którym za dotychczasową pomoc w realizacji naszych 
statutowych celów bardzo serdecznie dziękuję.

Pragnę również podziękować wszystkim poprzednim 
i obecnym Komendantom Głównym Policji 
i Straży Granicznej, bez których wsparcia wielu 
naszych zamierzeń nie moglibyśmy zrealizować. 
Dzięki podpisanymi z Panami Komendantami 
porozumieniami nasza, tak szeroka działalność jest 
możliwa i ma szanse dalszego rozwoju.

Na koniec pragnę podziękować za działalność na rzecz 
naszego stowarzyszenia wszystkim byłym Prezydentom 
SP IPA, członkom władz, delegatom na kolejne 
Kongresy, członkom wszystkich komisji rewizyjnych 
oraz Wam, drodzy bezimienni członkowie, którzy na 
co dzień zajmujecie się sprawami organizacyjnymi i na 
bieżąco prowadzicie aktywną działalność. To dzięki 
Wam, nasze stowarzyszenie rozwija się i mam nadzieję, 
że będzie tak i w przyszłości.

Servo Per Amikeco 

Fryderyk Orepuk  
Prezydent Sekcji Polskiej  

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA
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zz Największe Stowarzyszenie Policyjne 
na Świecie z blisko 420 000 członków

zz Jest stowarzyszeniem niezawisłym 
łączącym wszystkie policyjne służby, 
bez różnicy stopnia, wykształcenia, 
płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. 

zz Jest stowarzyszeniem neutralnym 
politycznie, gospodarczo, związkowo 
i religijnie. 

zz Członkami stowarzyszenia mogą 
być osoby pełniące służbę w Policji 

i Straży Granicznej, emeryci i renciści 
policji wówczas, gdy podejmowana 
przez nich praca lub służba nie stoi 
w sprzeczności z postanowieniami 
statutu.

zz International Police Association posiada 
status konsultacyjny Rady Gospodarczo-
Społecznej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i Rady Europy.

zz Stowarzyszenie dysponuje własnym 
centrum informacyjno – szkoleniowym 
mieszczącym się w zamku w Gimborn 
(Niemcy), gdzie odbywają się 
międzynarodowe konferencje, spotkania 
i seminaria naukowe.

zz Siedzibą władz stowarzyszenia jest 
Genewa (Szwajcaria) a prawo szwajcarskie 
ma zastosowanie w działalności 
Stowarzyszenia.

HISTORIA IPA

IPA  
FAKTY

Z KART HISTORII

Arhur Troop – twórca IPA 

International Police Association – 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 
powstało w 1950 roku z inicjatywy 
angielskiego sierżanta policji Arthura 
Troop’a. Jego celem było stworzenie 
płaszczyzny współpracy pomiędzy 
policjantami poprzez powołanie do życia 
organizacji zrzeszającej policjantów 
z całego świata.

Przed założeniem IPA opublikował w „Brytyjskim 
Przeglądzie Policyjnym” (British Police Reviev) artykuły 
odnoszące się do międzynarodowej przyjaźni 
pomiędzy funkcjonariuszami policji. Jego publikacje 
spotkały się z dużym oddźwiękiem zarówno w Anglii, 
jak i poza nią.

Arthur Troop podjął się zadania utworzenia 
organizacji, która zrzeszałaby policjantów  
z całego świata.
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Z KART HISTORII

1. Stowarzyszenie 
podejmuje się 
zachęcania 
do kontaktów 
osobistych poprzez 
organizowanie wizyt 
wymianowych osób 
i grup, organizowanie 
wakacji grupowych 
i inicjowanie przyjaźni;

KALENDARIuM

1949

1950

1955

Pierwsze spotkanie brytyjskich policjantów 
zainteresowanych ideą Arthura Troopa odbyło 
się 14 października 1949 roku w Londynie. 

International Police Association oficjalnie rozpoczęło działalność 1 stycznia 1950 roku, 
a sam Arthur Troop został pierwszym sekretarzem Sekcji Brytyjskiej IPA.

W 1955 roku we Francji odbył się I Międzynarodowy Kongres IPA, na którym Arthur Troop został wybrany 
pierwszym Międzynarodowym Sekretarzem Generalnym IPA. Na tym samym kongresie wybrano również 
pierwszy Zarząd IPA i pierwszego Prezydenta Międzynarodowego IPA, którym został Andre Roches (Francja). 
Prezydent oraz Zarząd zostali wybrani na 3-letnią kadencję.
W 1955 roku, dzięki uznaniu idei Stowarzyszenia wśród funkcjonariuszy policji państw Europy Zachodniej, do struktur 
IPA wcielono kolejne sekcje narodowe z: Francji, Holandii, Belgii, Norwegii, Szwajcarii, Niemiec (dot. RFN), Irlandii.

2. Promowanie wśród służb 
policyjnych wszystkich członków 
sekcji przestrzegania prawa 
i porządku;

3. Rozwijanie działań społecznych 
i kulturalnych oraz zachęcanie do 
wymiany doświadczeń zawodowych;

4. Podejmuje działania na rzecz 
poprawy wizerunku policji 
w krajach należących do jej sekcji 
oraz stosunków między policją 
a ogółem społeczeństwa;

IDEE 
IPA
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Z KART HISTORII

1956 
1965

1966

W kolejnych latach powstały 
sekcje narodowe we Włoszech 
(1958), Szwecji (1958), Austrii 
(1961), Finlandii (1961), Hiszpanii 
(1961) i Luksemburgu (1961), oraz 
pierwsze sekcje poza europejskie 
w Kanadzie (1961), Hong Kongu 
(1961) i Kenii (1961). W kolejnych 
latach w struktury IPA wstąpiły 
następujące sekcje narodowe m.in. 
z USA (1962), Danii (1962), Izraela 
(1963), Grecji (1965), Australii 
(1965).

W 1966 roku, w czasie kiedy IPA rosła 
w siłę, Arthur Troop z powodów 
osobistych zrzekł się stanowiska, 
które piastował od 11 lat. Również 
w tym roku zakończył służbę w Policji, 
przechodząc na emeryturę. 

W 2010 r. nastąpiło rozszerzenie struktur IPA –  
przyjęcie Mołdawii.

1991 
1997

2000

2010

Największy rozkwit stowarzyszenia 
– przyjęto aż 15 sekcji 
narodowych, w tym sekcje 
z Europy Wschodniej: Węgry 
(1991), Polska (1992), Słowenia 
(1992), Czechy (1994), Rosja (1994), 
Łotwa, Litwa, Estonia (1995), 
Rumunia (1996). 

30 listopada 2000 roku – po ciężkiej 
chorobie nowotworowej zmarł twórca 
IPA Arthur Troop. 

5. Wspieranie wymiany młodzieży 
i międzynarodowych spotkań 
młodzieżowych w celu promowania 
większej tolerancji i porozumienia 
między ludźmi oraz zrozumienia dla 
działań policji;

6. W celu ułatwienia regularnej wymiany 
publikacji między Sekcjami krajowymi 
i świadczenia usługi informacyjnej dla 
krajowych publikacji IPA, zawierających 
wiadomości dotyczące wszystkich 
tematów mających znaczenie dla 
Stowarzyszenia;

7. Promowanie publikacji 
międzynarodowych oraz pomoc 
w przygotowywaniu bibliografii 
utworów policji oraz, gdzie jest to 
możliwe, wszystkich prac związanych 
z prawem lub kwestiami prawnymi;

8. Ułatwianie międzynarodowej 
współpracy poprzez przyjazne 
kontakty między funkcjonariuszami 
policji wszystkich kontynentów 
i przyczynianie się do wzajemnego 
zrozumienia problemów 
zawodowych.
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Idea „Servo Per Amikeco” – „Służyć Poprzez Przyjaźń” 
pojawiła się w Polskiej plicji dopiero w latach 90. Pierwsze 
międzynarodowe kontakty nawiązano już w 1990 r. 
Policjanci z Poznania skontaktowali się z policjantami 
francuskimi, którzy przekazali im materiały dotyczące 
International Police Association. Zapoznali polskich 
kolegów z celami statutowymi stowarzyszenia 
i zaproponowali pomoc w tworzeniu struktur organizacji 
w Polsce. Praktycznie równocześnie takie same starania 
rozpoczęli policjanci z Jeleniej Góry. W tym celu nawiązali 
oni kontakty z Sekcją Duńską IPA. Przy pomocy duńskich 
kolegów zorganizowano zebranie grupy założycielskiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów – oddział 
duński – Esbjerg, na którym powołano tymczasowy 
zarząd. Policjanci z Jeleniej Góry uzyskali tymczasowo 
legitymacje przynależności do Sekcji Duńskiej IPA.

www.ipapolska.pl

Polscy policjanci, którzy już zapoznali się z ideą 
stowarzyszenia i którym bliskie były cele tej 
międzynarodowej organizacji, spotkali się 17 czerwca 
1991 r. w Kiekrzu k. Poznania. Wtedy też podjęli 
pierwsze działania w celu powołania struktur IPA w Polsce. 

Z KART HISTORII

POWSTANIE 
STRuKTuR IPA 
W POLSCE

Certyfikat przyjęcia Sekcji Polskiej IPA  
w struktury światowe

Legitymacja kol. Zdzisława Mireckiego 

 z 4 lipca 1991 r. Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
poinformował Komendanta Głównego 
Policji o wyrażeniu zgody na utworzenie 
stowarzyszenia.

 z 20 sierpnia 1991 r. spotkanie grupy inicjatywnej 
w Kiekrzu koło Poznania, której głównym 
zadaniem była rejestracja stowarzyszenia w sądzie. 

 z 20 sierpnia 1991 r. w Sądzie Wojewodzkim 
w Poznaniu – Wydział I Cywilny złożono 
wniosek w sprawie wpisu do Rejestru 
Stowarzyszeń Sekcji Polskiej  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

KALENDARIuM

 z 23 grudnia 1991 r. Sąd Wojewódzki 
w Poznaniu wydał postanowienie 
o zarejestrowaniu stowarzyszenia pod 
nazwą „International Police Association – 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – 
SEKCJA POLSKA

 z 16 do 17 października 1992 r. w Kiekrzu 
pod Poznaniem odbył się założycielski 
Kongres Sekcji Polskiej IPA. W obradach 
o historycznym znaczeniu dla naszej 
organizacji, uczestniczyło 52 delegatów 
reprezentujących 630 członków, 
skupionych wówczas w 22 grupach 
wojewódzkich.
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Jako krajowy oddział największej na świecie 
międzynarodowej organizacji pozarządowej, jaką 
jest International Police Association, swe istnienie 
zawdzięczamy transformacji ustrojowej.  
Niemal z dnia na dzień, kontakty i współpraca 
międzynarodowa zabronione jako wysoce naganne 
stały się nie tylko dozwolone, ale bardzo pożądane.

W przypadku garnizonu lubuskiego były to relacje z sąsiadem 
wschodnioniemieckim, gdzie stowarzyszenie również było no-
wością. Garnizon jeleniogórski wybrał stowarzyszenie z sekcją 
duńską (okręg Esbjerg), środowisko poznańskie rozpoczęło prace 
nad statutem polskim w oparciu o doświadczenia francuskie. 
Dlatego w tym miejscu warto przypomnieć grupę założyciel-
ską, na której kolejnym posiedzeniu w Kiekrzu k/Poznania, 
w dniu 20 sierpnia 1991 r. przyjęto ostateczną wersję statutu 
i przeprowadzono wybory władz tymczasowych, które miały 
kierować sekcją do czasu zwołania I kongresu krajowego. 

Następnym krokiem była sądowa rejestracja sekcji w grudniu 
1991 r. Pierwsze oficjalne zaproszenie, które otrzymuje sekcja, 
wystosowane przez regionalne władze stowarzyszenia w Ze-
elandii (Niderlandy), pozwala nam znaleźć się na szerszych 
wodach (koszty pokrył rząd holenderski). Zaproszone zostały 
również delegacje niemal z całej Europy Środkowo-Wschodniej 
(Niemcy Wschodnie, Rumunia, Rosja, Czechosłowacja, Bułgaria 
i Węgry). Jedynie sekcja węgierska od kilku miesięcy posiadała 
uznanie międzynarodowe. 

GDY WSZYSTKO bYŁO 
WYZWANIEM…

I Kongres Krajowy w Kiekrzu – październik 1992 r. 

Członkowie grupy założycielskiej: 

Leszek BRZOSTOWSKI, Andrzej CHOJNACKI, Marian DZIERZGOWSKI, Mariusz JASZCZAK, Bogdan KRASOŃ, 
Marianna KRĘCIKOWSKA, Bożena NOWICKA, Marek MIELCARZEWICZ, Zbigniew RISTER, Mirosław ROZBICKI,  
Mieczysław SIADAK – Poznań; Janusz BUKOWCZAN, Andrzej FABER – Kraków; Jerzy GÓRSKI – Warszawa; 
Dariusz DZIAŁO – student WSPol/Lublin, Cezary SZCZEPANOWSKI – student WSPol/Radom;  
Tomasz KOZAK – SP Słupsk; Henryk CIERPISZ – Gdańsk; Marek CHMIOŁEK, Krzysztof DROLIŃSKI, 
Mirosław KARPOWICZ, Jacek WĘGRZYN – WSPol Szczytno.

Tymczasowy Krajowy Komitet Wykonawczy: 

Prezydent Leszek BRZOSTOWSKI, I wiceprezydent Jacek WĘGRZYN, II wiceprezydent Mirosław KARPOWICZ,  
sekretarz generalny Mirosław ROZBICKI, 2-gi sekretarz Jerzy GÓRSKI, skarbnik Bogdan KRASOŃ,  
II skarbnik Bożena NOWICKA, członkowie Andrzej FABER, Henryk CIERPISZ i Tomasz KOZAK.

Mieliśmy okazję zobaczyć nowoczesną policję w kraju o utrwa-
lonej demokracji opartej na standardach praw człowieka. 
Pokazano nam jednostki policji, krajowe biuro Interpolu 
w Hadze, Instytut Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego 
w Hoogerheide. Złożyliśmy też wizytę w siedzibie Komisji 
Wspólnot Europejskich w Brukseli. 

Przede wszystkim jednak, poznajemy środowisko IPA w Ze-
elandii (niezapomniani L. Provily i J. Quist), prezydenta sekcji 
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holenderskiej A.M. Ruttinga, prezydenta sekcji belgijskiej 
F.L. Verbergta, no i oczywiście międzynarodowego sekreta-
rza generalnego Theo Leendersa. Odwiedzamy największy na 
świecie IPA House Welgelegen w Serooskerke. I te rozmowy 
z przyjaciółmi z naszej części Europy. 

Wreszcie długo wyczekiwany I kongres krajowy w Kiekrzu. Pierw-
sze spotkanie w tak szerokim gronie. Chociaż dyskutowaliśmy 
o statucie, to jednak głównym punktem były pierwsze w historii 
naszej sekcji wybory stałych władz na 3 letnią kadencję. I w tym 
sensie kongres miał niewątpliwie charakter założycielski.

Tym, co na zawsze pozostało w pamięci, to wyjątkowa at-
mosfera, absolutnie niepowtarzalna, entuzjazm, że wreszcie 
mamy własną sekcję. 

i ówczesny szef polskiego krajowego biura Interpolu insp. 
Andrzej KOWESZKO.

Poza Haimem SZMULEWITZEM – 3 wiceprezydentem między-
narodowym, żaden z członków PEB wcześniej w Polsce nie 
był. Pokazujemy Warszawę, m.in. Zamek Królewski i Starówkę. 
Długie rozmowy, pierwsze medale przyznane przez PEB za 
działalność międzynarodową. 

XIV Kongres Światowy w Luksemburgu w czerwcu 1994 r. był 
pierwszym kongresem, na którym nasza sekcja reprezento-
wana prze sekretarza generalnego Mirosława KARPOWICZA 
oraz mnie była obecna. Mogliśmy mieć wpływ na decyzje 
tego gremium, ale przede wszystkim mieliśmy okazję do 
zaprezentowania polskiego punktu widzenia na przepisy we-
wnętrzne oraz politykę stowarzyszenia na świecie, co znalazło 
wyraz w 13 złożonych wnioskach, na ogólną liczbę 38. Żaden 
z nich nie uzyskał wówczas formalnej akceptacji a jednak 
z satysfakcją trzeba odnotować, że życie z czasem przyzna-
ło nam niejednokrotnie rację. Dotyczyło to m.in. promocji 
wartości i ideałów IPA na świecie (obecnie wykorzystuje się 
w tym celu strony www), stosunków z innymi organizacjami 
międzynarodowymi, rozszerzenia kompetencji oraz zmiany 
nazwy ówczesnej komisji międzynarodowej ds. ONZ (obecnie 
mamy komisję ds. stosunków zewnętrznych).

Parę miesięcy później otrzymaliśmy miejsce w International 
Cultural Commission, która w tamtym czasie była bodaj naj-
ważniejszym organem pomocniczym PEB, przygotowującym 
m.in. agendy na konferencje Międzynarodowej Rady Wyko-
nawczej oraz kongresy światowe.

Jacek Węgrzyn

Spotkanie Biura Polskiego z PEB, Warszawa, październik 1992 r. 

Krajowa Komisja Wykonawcza: 

prezydent Jacek WĘGRZYN, wiceprezydent Jerzy JAROSZEWSKI, wiceprezydent Alicja MŁODZIKOWSKA, 
sekretarz generalny Henryk CIERPISZ (od jesieni 1993 r. Mirosław KARPOWICZ),  
asystent sekretarza generalnego Maria KAŻMIERCZAK, skarbnik Bożena NOWICKA,  
asystent skarbnika Grażyna GIZA, członkowie Andrzej FABER, Mirosław KARPOWICZ, Ryszard HARCHALA, 
Wiesław NOWAK, Ryszard SŁAWIŃSKI i Zdzisław GIL.

Kolejne dwa tygodnie to dramatyczne miejscami starania 
o to, bym mógł jako prezydent reprezentować sekcję na 
tak ważnej dla nas konferencji, jaką było 24 posiedzenie IEC. 

Rio de Janeiro. Początek listopada 1992 r. Pośród wielu spraw 
na agendzie, dla nas niewątpliwie najważniejsza – formalne 
przyjęcie do międzynarodowej rodziny. W podobnej sytuacji 
Słowenia i Czechosłowacja. Mamy fantastyczne wsparcie ze 
strony sekcji francuskiej i duńskiej. Jako kolejni, po Węgrach, 
z tej części świata jesteśmy niesłychanie życzliwie przyjmo-
wani. Pierwsze dwa wnioski przechodzą jednomyślnie, Czesi 
i Słowacy mają mniej szczęścia, ale zostają przyjęci. Natych-
miast po zakończonym głosowaniu, razem z Mitją KLAVORA 
ze Słowenii prosimy o możliwość zabrania głosu, już jako 
pełnoprawni delegaci.

Do tej pory trudno mi znaleźć słowa, by opisać radość i dumę 
z tego, że mogłem w polskim mundurze reprezentować naszą 
sekcję, a po trosze również policję, w światowym środowisku 
policyjnym oraz odbierać certyfikat przyjęcia. Od tego mo-
mentu sekcja polska zaczyna żyć własnym życiem.

Jest to czas, kiedy możemy poznać całe biuro światowe, z sa-
mym założycielem Arthurem TROOPEM. 

To wtedy rozmawiam z prezydentem Royem STRAGNEREM 
o organizacji posiedzenia PEB w Polsce.

Dochodzi do niego w możliwie najkrótszym terminie, tzn. 
w październiku 1993 r., dokładnie w rok po kongresie w Kiekrzu. 
Wreszcie całe nasze biuro krajowe ma możliwość poznania 
wszystkich członków biura światowego, oczywiście z Arthurem 
TROOPEM. W uroczystym spotkaniu uczestniczy m.in. twórca 
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Na poszczególnych 

Kongresach 

dokonano wyboru  

kolejnych 

prezydentów 

Sekcji Polskiej IPA,  

którymi w jej 

dotychczasowej 

historii byli:

Jacek Węgrzyn  
(1992–1995)

Artur Kaźmierski  
(2004–2007)

Jerzy Jaroszewski  
(kadencja 1995–2001)

Arkadiusz Skrzypczak 
(2007–2013)

Jarosław Moszczyński  
(2001–2004)

Fryderyk Orepuk 
2013 – do chwili obecnej

Szeregi 
stowarzyszenia 

w Polsce z roku na rok 
rosną – na koniec 2016 

roku stowarzyszenie 

zrzeszało 9800 
członków

 � 1992 –  I Krajowy Kongres  
Sekcji Polskiej IPA w Kiekrzu,

 � 1995 –  II Krajowy Kongres  
Sekcji Polskiej IPA w Legionowie,

 � 1998 –  III Krajowy Kongres  
Sekcji Polskiej IPA w Soczewce,

 � 2001 –  IV Krajowy Kongres  
Sekcji Polskiej IPA w Wildze,

 � 2004 –  V Kongres Sekcji  
Polskiej IPA w Łącznej,

 � 2007 –  VI Kongres Sekcji Polskiej IPA 
w Bochni,

 � 2010 –  VII Kongres Sekcji Polskiej IPA  
w Muszynie,

 � 2011 –  VIII Nadzwyczajny Kongres  
Sekcji Polskiej IPA w Łodzi

 � 2013 –  IX Kongres Sekcji Polskiej IPA 
w Zamościu

 � 2016 –  X Kongres Sekcji Polskiej IPA  
w Solcu

KONGRESY  
SPRAWOZDAWCZO-WYbORCZE: 
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Ponad trzydzieści lat temu, International Police Association 
założyło swoje własne centrum konferencyjne w Niemczech 
w zamku Gimborn (IBZ). Obecnie zamek Gimborn jest bardzo 
znanym miejscem wśród policjantów, gdzie spotykają się oni 
by wymieniać doświadczenia i uczyć się razem.

Każdego roku około 2500 uczestników, w większości 
policjantów, korzysta z seminariów oferowanych przez 
centrum konferencyjne Gimborn. Większość z konferencji 
organizowana jest w ścisłej współpracy z międzynarodowymi 
i krajowymi organami IPA i trwają około tygodnia. 

 � Za planowanie seminariów, dobór tematów i prelegentów, 
administrację i opiekę Gimborn odpowiedzialny jest 
niewielki, stały zespół około 12 osób.

 � Centrum oferuje zakwaterowanie dla 68 osób w pokojach 
jednoosobowych, dwuosobowych i trzyosobowych, 
wszystkie z łazienkami (prysznic i WC).

 � Gimborn oferuje cztery w pełni wyposażone sale 
konferencyjne, a także salę telewizyjną.

 � Blisko Gimborn istnieje rozbudowana sieć szlaków 
turystycznych prowadzących przez rezerwaty przyrody, 
a także obiektów sportowych.

Na program 
roczny składa się 

około 15 seminariów 
organizowanych w językach 

innych niż niemiecki przy 
zapewnieniu tłumaczenia, 

a około 35% uczestników 
seminariów IPA pochodzi 

z krajów innych niż 
Niemcy.

Centrum konferencyjne 
IbZ – GIMbORN 

Seminarium w Gimborn – 2011 r. 
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Z kart historii
Centrum Szkoleniowo-Informacyjne IPA w Gimborn od 1969 r. 
jest miejscem odbywania seminariów i konferencji zawodowych 
dla policjantów. Przez 30 lat od 1981 r. do 2011 r. dyrektorem 
Centrum był Klaus-Ulrich Nieder. Miałem przyjemność 4. krotnie 
prowadzić z nim miłe rozmowy i ustalenia w sprawie polsko-
-niemieckich seminariów. Rozpoczęły się one w 1994 r. za 
sprawą pierwszego Prezydium Sekcji Polskiej IPA. Pierwsze 
seminarium było pt. „Polska nasz sąsiad na wschodzie przy-
bliża się ku nam”. Wszystkie z przerwą w 1995 r. seminaria 
polsko-niemieckie były tłumaczone symultanicznie. Sekcja 
Polska stała się w 1995 r. członkiem Kuratorium IBZ Schloss 
Gimborn, a w 1997 r. przyznano nam tzw. pokój patronacki, 
który w następnych latach wyposażany był w polskie symbole 
przez kolejnych członków Prezydium SP IPA odpowiedzialnych za 
nabór do 20. uczestników i 3 polskich prelegentów w każdym 
roku polsko-niemieckiego seminarium. Z różnych względów 
polskich uczestników było nieraz mniej, ale wtedy zwiększała 
się ilość członków niemieckojęzycznych.

Z danych, którymi dysponuję, ilość uczestników z Polski 
1999–2007 przedstawia się następująco:

1999 – 13 uczestników + 2 prelegentów, 2000 – 13 + 2, 2001 
– 25 + 2, odpowiedzialny Jacek Bukowian – Sekretarz Generalny 
SP IPA, 2002 – 19 + 2, 2003 – 10 + 2, 2004 – 17 + 3, za 
które odpowiadał Józef Der – Wiceprezydent, Jubileuszowe X 
seminarium w 2005 – 19 + 3, 2006 – 12 + 3, 2007 – 19 + 3, 
za które odpowiadał Zdzisław Mirecki – Wiceprezydent, który 
był też członkiem Kuratorium IBZ Gimborn. W nich uczestni-
czyli jako członkowie IPA po raz pierwszy funkcjonariusze SG, 
w tym jeden jako prelegent z tematem o Traktacie Schengen. 
Ponadto był też gen. Ireneusz Wachowski – były I Zastępca KGP.

W następnych latach odpowiedzialni za seminaria byli: Mariusz 
Rzepka – Wiceprezydent w latach 2008, 2009, 2010, Elżbieta 
Gargula – Wiceprezydent za 2010 r. i Fryderyk Orepuk – 
Wiceprezydent za 2011 r.

Każde seminarium było połączone ze zwiedzaniem zabytków 
Kolonii i odwiedzinami w komendzie, gdzie poznawano pra-
cę niemieckich policjantów. Wraz z zakończeniem wszyscy 
otrzymywali dwujęzyczne świadectwa uczestnictwa w mię-
dzynarodowym seminarium. Wszyscy uczestnicy podkreślali 
wyjątkowość tego miejsca i panującą tu atmosferę.

Zdzisław Mirecki

Uczestnicy Seminarium w Gimborn – 2013 r. 

Liczba uczestników szkoleń 
z polski w latach 2013–2017
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Placement Programme to program wymiany 
funkcjonariuszy (policji lub SG) w ramach 
dwutygodniowych staży. Ideą programu jest zapoznanie 
się funkcjonariuszy z metodami, technikami pracy, 
szkolenia oraz obowiązującymi przepisami prawa 
w danym kraju. Warunkiem uczestnictwa w stażu jest 
bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (staż 
w Niemczech) lub angielskiego (staż w USA, Irlandii lub 
Niemczech) oraz długość służby nieprzekraczająca 8 lat. 

Wymiana między Polską i Niemcami w ramach  
programu Placement Programme została 
zapoczątkowana w 2008 roku, a stanowiło to 
poszerzenie istniejącej już współpracy między naszymi 
krajami. Porozumienie zostało podpisane przez 
Prezydentów sekcji polskiej i niemieckiej Arkadiusza 
Skrzypczaka oraz Udo Geckeritza.

W styczniu 2008 r. w trakcie posiedzenia prezydiów obydwu 
sekcji narodowych w miejscowości Fulda, zostały uzgodnione 
zasady na jakich będą odbywały się staże na terytorium Pol-
ski i Niemiec. Na bazie tych uzgodnień, Komendant Główny 
Policji nadinsp. Tadeusz Budzik, wyraził zgodę na delegowa-
nie służbowe trzech pierwszych funkcjonariuszy z KMP Biała 
Podlaska, KMP Nowy Sącz oraz CSP Legionowo, którzy przez 
dwa tygodnie pełnili służbę w umundurowaniu służbowym 
na terenie Niemiec. W ramach rewizyty trzech niemieckich 
funkcjonariuszy przebywało na terytorium Polski, przyglądając 
się pracy naszych funkcjonariuszy.

PLACEMENT PROGRAMME  
Program stażowy policjantów

Echa prasowe pobytu Malwiny Lipski Staż w Niemczech 

Placement 
programme w latach 

2010–2017

Wyjechało 26 policjantów  
z 6 grup wojewódzkich  

Przyjechało 19 policjantów

Kraje: Niemcy, USA, Irlandia 
i Irlandia północna

42% stanowiła wymiana 
z Niemcami, 7,6% z USA, czyli 

blisko 52% z Irlandią 
I Irlandią Północną 
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W 2009 roku kolejnych trzech policjantów brało udział w sta-
żu z jednostek KMP Kielce, KMP Nowy Sącz, KP Tymbark. 
Następnie w 2010 r. udział wzięli funkcjonariusze z jednostek 
policyjnych KPP Brodnica, KPP Lwówek Śląski, KPP Sandomierz. 
Aż siedmiu funkcjonariuszy brało udział w stażach w 2011 r. 
w tym po raz pierwszy – dzięki podpisanemu porozumieniu 
o współpracy pomiędzy IPA a KG SG – dwóch funkcjonariuszy 
z Nadwiślańskiego i Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej 
oraz policjanci z jednostek: Centralne Biuro Śledcze KGP, KMP 
Łomża, KPP Oleśno, Komenda Stołeczna Policji, KWP Bydgoszcz.

W 2009 r. Prezydent Sekcji Polskiej podpisał z Prezydentem 
Sekcji Irlandii – Billim Soundersonem porozumienie w sprawie 
„Placement Programme”, w ramach którego corocznie maksy-
malnie trzech policjantów (członków IPA), będzie odbywało 
dwutygodniowe staże w jednostkach policji w obu krajach.

 Staz w jednostce policji w Vellmie

Staż w Irlandii 

Staż w Betzdorf 

Z KART HISTORII

Podobnie, jak w przypadku sekcji niemieckiej, Komendant 
Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk wyraził zgodę na 
dwutygodniowe staże w Irlandii naszych policjantów w ra-
mach delegowania służbowego. W 2010 roku zostały wysłane 
dwie pierwsze osoby z KMP Kielce oraz KWP Lublin. W 2011 r. 
udział wzięło już trzech funkcjonariuszy z KMP Łomża, KP 
Wrocław-Krzyki oraz Nadwiślańskiego Oddziału SG. W 2012 r. 
dwie osoby brały udział w wymienionych stażach z KMP 
Toruń i KMP Suwałki.

Staż z sekcją USA został zapoczątkowany w 2012 r. i jego 
pierwszą uczestniczką została policjantka z KWP Bydgoszcz, 
która poznawała pracę policji w Miami.
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Światowe Seminarium dla Młodych 
Policjantów – IPA World Seminar  
for Young Police Officers

Z KART HISTORII

Uczestnikami Światowego Seminarium dla Młodych Policjantów mogą być wyłącznie członkowie IPA, którzy 
nie ukończyli jeszcze 35. roku życia i mogą wykazać się wymaganą przynależnością do Stowarzyszenia.  
Główną ideą seminarium jest możliwość wymiany doświadczeń młodych policjantów z różnych krajów 
poprzez poznane struktur formacji policyjnych w różnych krajach świata, sposobu realizacji zadań w różnych 
obszarach działania policji, prowadzenia szkoleń, wyposażenia itp. Światowe seminarium to także spotkanie 
funkcjonariuszy, których prawdziwą pasją jest ich praca. Uczestnikami są osoby, które chcą się uczyć, chcą 
doskonalić swoje umiejętności i zależy im na tym, by wykonywać swoją pracę najlepiej, jak tylko się da.

2013
Australia, 
Queensland

Wzięło w nim udział 60 policjantów z  31 krajów z całe-
go świata. W większości z każdego kraju uczestniczyły po 
dwie osoby – z Polski, Michał Bałazy z KMP Suwałki i Tomasz 

Szabłowski z Karpackiego OSG w Nowym Sączu

Seminarium obejmowało zajęcia teoretyczne 
i praktyczne. Wykłady rozpoczęły się od 

przedstawienia i analizy działania służb 
ratunkowych w Nowej Zelandii, po trzę-
sieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj 
w 2011 roku. Kolejnym tematem były 
narkotyki oraz działanie policji drogowej 

stanowej w Australii. Kolejnymi temata-
mi były przestępczość informatyczna oraz 

fałszerstwo tożsamości.

Uczestnicy odwiedzili specjalną jednostkę poszukiwawczo–
ratowniczą, gdzie zapoznali się z metodami działania, sprzę-
tem, a także, co było nietypowe – zadaniami wykonywanymi 
przez grupy ochotników – wolontariuszy na rzecz jednostki. 
Uczestnicy brali udział w praktycznym treningu taktycznym 
zorganizowanym w ośrodku treningowym policji.

Ostatnim punktem programu edukacyjnego seminarium była 
wizyta posterunku policji wodnej w Brisbane, gdzie uczestnicy 
zapoznali się z zadaniami, metodami działania oraz wyposa-
żeniem funkcjonariuszy.

Seminarium zakończyło się uro-
czystą kolacją, podczas której 
podsumowano II Seminarium 
dla młodych policjantów, od 
etapu przygotowań przez 
etap przygotowań do jego 
zakończenia, a jego uczest-
nicy otrzymali końcowe cer-
tyfikaty i pamiątki.
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Z KART HISTORII

Wzięli w nim udział policjanci z 42 kra-
jów. Seminarium obejmowało zajęcia 
teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy 
mogli dowiedzieć się o sposobach 
walki z przemytem narkotyków, 
poszerzyć swoją wiedzę do-
tyczącą tematyki misji poko-
jowych, czy respektowania 
praw człowieka. Wykłady 
prowadzili wybitni specja-
liści z Polski, Szwecji, Ho-
landii i Australii. Ponadto 
do współpracy przyłączyła 
się firma Allegro, prowa-
dząc wykład dotyczący 
przestępczości kompute-
rowej, Browary Polskie pre-
zentując akcję profilaktyczną 
„Nigdy Nie jeżdżę po alkoholu”, 
jak również firma Diageo z War-
szawy przedstawiając program kam-
panii „Alkohol to odpowiedzialność… 
pij rozważnie”.

Pierwszym etapem ćwiczeń praktycznych były zajęcia 
przygotowane przez firmę Paladin Tac oraz kadrę dydaktyczną 
Zakładu Szkoleń Specjalistycznych Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie. Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy. 
Pierwsza trenowała umiejętności strzeleckie na nowoczesnej 
strzelnicy laserowej oraz doskonaliła jednoczesne posługiwanie 
się latarką i bronią. Druga szkoliła się z udzielania pierwszej 
pomocy. Funkcjonariusze z trzeciej grupy uczyli się, co robić, 
gdy znajdą się pod ostrzałem i jak chronić się przed kulami 
za zaparkowanym pojazdem.

Podczas seminarium uczestnicy skoncentro-
wali się również na tematyce bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym. Uczestnicy 
mieli okazje sprawdzić się podczas 

jazdy na trolejach, czyli w tzw. 
kontrolowanym poślizgu, czy 

skorzystać z symulatora zde-
rzenia oraz dachowania 
udostępnione specjalnie 
dla nas przez Instytut 
Transportu Drogowego 
w Warszawie. Uczyli się 
również, jak zabezpieczać 
ślady kryminalistyczne na 
miejscu wypadku, 

oraz mieli oka-
zję poznać 

rodzaje al-
komatów 

zaprezen-
towanych 

przez firmę 
Certen z Ostrze-

szowa. Ponadto in-
struktorzy z Zakładu Szkoleń 

Specjalistycznych zaprezentowali, jak 
polscy funkcjonariusze zatrzymują 
do kontroli pojazd z wykorzystaniem 
kolczatki.

Ostatniego dnia seminarium wszyscy 
uczestnicy stanęli na Placu Piłsudskiego 
w Warszawie, trzymając w dłoniach swoje 
flagi narodowe, by uczcić Święto Polskiej Policji.

2015
Polska, Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie
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Z KART HISTORII

 Światowe Seminarium dla Młodych Policjantów CSP Legionowo
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W seminarium udział wzięli młodzi oficerowie policji z ok. 30 
krajów. Polskę reprezentowali: podkom. Bartłomiej Majchrzak 
– Przewodniczący IPA Wrocław z Komendy Miejskiej 
Policji we Wrocławiu oraz sierż. sztab. Rafał Gula 
z KMP Jelenia Góra.

Uczestniczyli w zajęciach obejmujących 
wiele tematów i metod szkoleniowych 
z motywem przewodnim „Policja w cią-
gle zmieniającym się świecie”. Program 
składał się z części teoretycznej oraz 
praktycznej.

Odbyły się wykłady na temat polityki 
równościowej, a następnie goście zapro-
szeni przez członków IPA US Section omówili 
najnowsze trendy w Stanach Zjednoczonych 
związane z handlem narkotykami, gangami oraz 
z możliwościami wykorzystania mediów w pracy Policji.

Zajęcia odbywały się również w szkole wyższej Fox Valley 
Technical College – Public Safety Training Center, posiadającej 
bogatą bazę szkoleniową. Gdzie odbyły się warsztaty z zakresu 
symulacji i praktyki na strzelnicy, a także jazdy radiowozem 
po mokrej i śliskiej nawierzchni. 

Uczestnicy zobaczyli także pokaz S.W.A.T., czyli Special We-
apons and Tactics.

Uczestnicy Seminarium w stolicy stanu Wiscon-
sin – Madison, w Police Department Training 

Academy wysłuchali dwóch wykładów. 
Jednego – na temat szeroko rozumianej 
odporności i umiejętności radzenia sobie 
przez policjantów w rozmaitych sytu-
acjach oraz drugiego – poświęconego 
problemowi użycia przez nich siły. W czę-
ści praktycznej zaprezentowano taktyki 

i techniki interwencji, a także najnowszy 
sprzęt, w tym symulator do interwencji. 

Zorganizowano ponadto pokaz umiejętności 
strzeleckich. Odbył się także wykład połączo-

ny z pokazem na temat użycia dronów przez 
służby amerykańskie, a następnie poruszone zostały 

zagadnienia społeczne związane z cudzoziemcami. Zajęcia 
zakończono warsztatami z udzielania pierwszej pomocy.

Poza zajęciami z samoobrony była też możliwość doskona-
lenia własnych umiejętności strzeleckich z użyciem różnego 
rodzaju broni, a policjanci w Green Bay Station przeprowadzili 
szkolenie z zakresu aktywnego strzelca.

Z KART HISTORII

2017
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 
Green bay (Wisconsin)

Wymiana 
międzynarodowych 

doświadczeń wzbogaca 
wiedzę i umiejętności 

policjantów, również poszerza 
horyzonty myślenia o tym 
szczególnym zawodzie – 

służbie policyjnej.
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DOLNOŚLĄSKA GW

 z Z KArt hIStOrII

Początek lat 90. przyniósł powiew świeżości także w Poli-
cji. W nowej rzeczywistości policjanci zaczęli nawiązywać 
pierwsze kontakty z kolegami po fachu z zachodnich 
krajów. Od nich dowiedzieli się o istnieniu stowarzyszenia 
IPA. Idea ta jako pierwsza na Dolnym Śląsku przypadła 
policjantom z ówczesnego woj. jeleniogórskiego, którzy 
już 6 stycznia 1992 r. powołali Grupę Inicjatywną IPA – 
oddział duński – Esbjerg. Inicjatorem współpracy był 
dziś emerytowany policjant duński – Finn Thor Sorensen.

Przewodniczącym został Ryszard Siewierski ówczesny I Zastępca 
KWP w Jeleniej Górze. W ten sposób do organizacji przystąpiło 
122 policjantów, którzy otrzymali legitymacje IPA wystawio-
ne przez Sekcję Duńską IPA z datą 16 marca 1992 r., a więc 

byli pierwszymi policjantami na Dolnym Śląsku z formalnym 
członkowstwem w IPA. Na I Krajowym Kongresie Sekcji Polskiej 
IPA w dn. 16-17.10 1992 r. w Kiekrzu, w którym uczestniczyło 
52 delegatów z 22 Grup Wojewódzkich z kraju reprezentują-
cych 630 członków, było też dwóch obserwatorów z Jeleniej 
Góry, którzy formalnie byli członkami IPA Sekcji Duńskiej.

Z chwilą przyjęcia Sekcji Polskiej IPA do struktur światowych, 
policjanci z Jeleniej Góry utracili automatycznie stowarzyszenie 
z Sekcją Duńską IPA i zostali włączeni do struktury polskiej po 
otrzymaniu nowych legitymacji IPA z datą 06.11.1992 r. W lutym 
1993 r. na walnym zebraniu w Jeleniej Górze zmieniono nazwę 
i powołano Grupę Wojewódzką IPA. Na przewodniczącego wy-
brano ponownie kol. Ryszarda Siewierskiego, od 1996 r. Maciej 
Kocerka pełnił tę funkcję. Tymczasowe Grupy Wojewódzkie IPA 
równolegle powstały pod koniec 1992 r. w Legnicy (z siedzi-
bą w Głogowie – przewodn. Edward Świżek) i we Wrocławiu 
(przewodn. Grzegorz Rodakiewicz, od 1996 r. Sławomir Cisowski, 
sekr. Ryszard Wytyczak) oraz w 1993 r. w Wałbrzychu (przewodn. 
Stanisław Giurg, skarbnik Stefan Przywóski). Od 1.01.1999 r. 
w wyniku reformy administracyjnej powstały powiaty i nowe 
województwa, co skutkowało zmianą struktur w stowarzyszeniu 
IPA. Zamiast dotychczasowych grup wojewódzkich zaczęły 
funkcjonować Regiony IPA. W dniu 2.10.2001 r. we Wrocławiu 
powołano Dolnośląską Grupę Wojewódzką IPA z prezesem 
Andrzejem Sójką. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
27.05.2004 r. prezesem została Barbara Świderska, która została 
też prezesem Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA na kolejnym 
zebraniu 29.06.2007 r. W dniu 10.12.2008 r. na nadzwyczajnym 
zebraniu Dolnośląskiej GW IPA delegaci wybrali na prezesa 
Fryderyka Orepuka, który do dziś przewodniczy DGW.

 z Zarząd krajowy

Dolnośląscy członkowie IPA byli wcześniej i nadal są we wła-
dzach krajowych IPA: Ryszard Siewierski w kadencji 1995-98 
był wiceprezydentem, Zdzisław Mirecki w kadencji 2001-2004 
był asystentem sekretarza generalnego, a w końcu kadencji 
sekretarzem generalnym, a w kadencji 2004-2007 wicepre-
zydentem, który też w tej kadencji organizował szkoleniowe 
wyjazdy do Gimborn. Roman Trzcieliński w kadencji 2004-2007 
był przewodniczącym Krajowej Rady Sekcji Polskiej. Roman 
Herezo w kadencji 2007 - 2010 był wiceprezydentem.

Obecnie Prezydentem Sekcji Polskiej IPA jest, drugą kadencję 
prezes Dolnośląskiej GW IPA Fryderyk Orepuk.

Zasłużeni

W dniach 3–5 października 2014 r. Dolnośląska Grupa Woje-
wódzka obchodziła dwudziestolecie swojej działalności. Podczas 
uroczystej gali w hotelu „Las” w Piechowicach (rekomendowany 
przez IPA) wręczono przyznane Uchwałą Krajowego Zarządu 
Sekcji Polskiej IPA odznaczenia „Za zasługi dla Sekcji Polskiej 
IPA” kolegom: Januszowi Konopnickiemu (Członek Zarządu 
DGW, Region Wrocław), Markowi Misiowi (Komisja Rewizyjna 
DGW, Region Milicz) i Leszkowi Szczuckiemu (Region Kłodzko).

Na koniec 2016 r. Dolnośląska GW IPA liczyła 723 członków, 
wśród nich funkcjonariusze SG Sudeckiego Oddziału SG 

w Kłodzku, w tym GPK z Lotniska Wrocław – Strachowice 
i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Ilość członków w poszczególnych regionach  
na koniec 2016 r. przedstawiała się następująco:

StrUKtUrA 2016

723

GŁOGÓW 

111
JELENIA GÓRA

143

KŁODZKO

62

SG KŁODZKO

62

STRZELIN

69

LUBAŃ

18

WROCŁAW

219

MILICZ

39



25-LECIE SEKCJI POLSKIEJ IPA 23

DOLNOŚLĄSKA GW

Na mocy porozumienia z dnia 26 sierpnia 
2010 roku Straży Granicznej i International 
Police Association (Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji) – Sekcja Polska 
określono współdziałanie w zakresie 
wzajemnej wymiany doświadczeń 
i informacji, związanych z działalnością 
zawodową funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, organizowania i prowadzenia 
wspólnych szkoleń oraz kształtowania 
pozytywnego wizerunku Straży Granicznej. 
Efektem tego był udział funkcjonariuszy SG 
w programie międzynarodowej wymiany 
Placement Programme.

1993 2001

2010

W trakcie 25-letniej działalności Grupy Dolnośląskiej odznacze-
niem „Za zasługi dla Sekcji Polskiej IPA” uhonorowani zostali 
także: Zdzisław Mirecki (Region Jelenia Góra), Roman Herezo 
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DGW, Region Jelenia Góra), 
Leszek Kulik (Skarbnik DGW, Region Wrocław), Tadeusz Cho-
łodecki (Zastępca Sekretarza DGW, Region Milicz), Zbigniew 
Markowski (Region Jelenia Góra).

O wszechstronnej działalności Zarządu Dolnośląskiego GW 
IPA i Regionów IPA można się dowiedzieć na stronie www.
ipa-dolnyslask.pl i w kwartalniku „Wiadomości Sekcji Polskiej 
IPA”, a także miesięcznikach „Dylematy policyjne” i innych 
lokalnych mediach.

KALENDArIUM

Już w maju 1993 r. Region IPA Milicz gościł 
policjantów w Münster w Niemczech 
(Bawaria), aby we wrześniu tego samego 
roku zjawić się u nich z rewizytą.

IPA REGION KŁODZKO został utworzony w 21 
maja 2001 roku z inicjatywy funkcjonariuszy 
KPP Ząbkowice Śląskie m.in. Leszka i Ryszarda 
Szczuckich oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej 
z Kłodzka Piotra Przybylaka, Marka Hoca oraz 
Marka Rutkowskiego. W skład tego regionu 
wchodzili funkcjonariusze policji powiatu 
kłodzkiego, ząbkowickiego i strzelińskiego oraz 
funkcjonariusze Straży Granicznej z Sudeckiego 
Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku.
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KALEnDArIuM

2011

 z 17–31 lipca 2011 roku w ramach programu „Placement 
Programme” do Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Bydgoszczy na staż przyjechało dwóch policjantów 
z Niemiec: Jens Leube Oliver Topp.

 z W dniach od 10 do 18 września 2011 roku delegacja 
9 członków IPA z Polski na zaproszenie kolegów z Rosji 
przebywała Tatarstanie. W maju 2012 r. miała miejsce 
rewizyta.

 z Jesienią 2011 roku przy Kujawsko-Pomorskiej Grupie IPA 
powstała Sekcja Motocyklowa.

2012

 z Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka IPA 
w Bydgoszczy wzbogaciła się w 2012 roku o nową 
„strukturę sportową”. Z inicjatywy kolegów aktywnie 
startujących w zawodach lekkoatletycznych, głównie 
w biegach długodystansowych, powołano do życia 
„Koło Biegów Maratońskich IPA” (KBM IPA).

 z Członkowie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA od 2012 roku organizują cyklicznie, październikowe 
rajdy górskie. Do tej pory byliśmy na szlakach 
bieszczadzkich, tatrzańskich i karkonoskich, zarówno 
w górach polskich i słowackich.

KuJAWSKO-POMOrSKA 
GW

I PrEzyDIuM:

Grupa Inicjatywna do powołania terenowej organizacji 
IPA województwa bydgoskiego zaczęła organizować się 
na przełomie czerwca i lipca 1992 roku. 12 października 
1992 roku odbyło się zebranie założycielskie Bydgoskiej 
(później Kujawsko-Pomorskiej) Grupy Wojewódzkiej Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, w którym 
wzięło udział 21 osób. 

Wybrano Prezydium grupy Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Kierownik Grupy Wojewódzkiej 
kol. Mirosław Laudański

Sekretarz Grupy Wojewódzkiej 
kol. Zdzisław Gil

Zastępca Sekretarza Grupy Wojewódzkiej 
kol. Piotr Kuberski

Skarbnik Grupy Wojewódzkiej 
kol. Halina Kobajło

Jednocześnie na tymże zebraniu wybrano delegatów Gru-
py Wojewódzkiej na I Krajowy Kongres IPA, który odbył się 
w Kiekrzu k/Poznania. Po Kongresie zarejestrowano gru-
pę Wojewódzką IPA w Bydgoszczy jako stowarzyszenie. 
W roku 1993 poczynione zostały pierwsze kroki w kierun-
ku nawiązania kontaktów z policjantami w innych krajach, 
wysyłając listy intencyjne do wybranych sekcji europejskich 
z prośbą o podjęcie współpracy. Otrzymaliśmy odpowiedzi 
z Danii, Austrii Szwajcarii, Portugalii, Holandii i Anglii.

Obecny Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej to:

 � Prezes – Jerzy Archacki

 � Sekretarz – Wiesław Rzyduch,

 � Zastępca Sekretarza – Agata Kurczewska,

 � Skarbnik – Krzysztof Rozpędowski,

 � Członkowie Prezydium Zarządu – Przemysław Kałdowski, 
Wojciech Jakubowski.

W skład Grupy 

Wojewódzkiej wchodzą 

następujące Regiony: Brodnica, 

Bydgoszcz, Ciechocinek, Grudziądz, 

Inowrocław, Mogilno, Świecie, Toruń, 

Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek i Żnin 

a do Stowarzyszenia należy 

455 członków.
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KuJAWSKO-POMOrSKA GW

2013

 z Od maja 2013 roku w miejscowości Chomiąża 
Szlachecka w ośrodku „Gród Piasta” odbywają 
się corocznie spotkania integracyjne, połączone 
z ogólnopolskimi zawodami w strzelaniu z broni 
pneumatycznej oraz zawodami sportowo -rekreacyjnymi.

 z 6.06.2013 r. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy 
insp. Krzysztof Zgłobicki gościł na zaproszenie Kujawsko-
Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, parę policjantów 
z Chicago w USA – Jacka i Merge Kielczynski, którym 
towarzyszył podinsp. Jacek Michałkowski z KWP 
w Szczecinie – oficer łącznikowy IPA Sekcja Polska.

 z W ramach kolejnej wymiany stażowej Placement 
Programme Laura Hartmann z miejscowości Hesse 
– Niemcy odbywała staż w Komendzie Miejskiej 
we Włocławku. W ramach ww. wymiany stażowej 
gościliśmy także innych policjantów z Niemiec i Irlandii. 
Jednocześnie nasi policjanci w ramach rewizyt szkolili 
się w tych samych krajach.

 z Od września 2012 roku dla członków IPA organizowane 
są rejsy po morzu bałtyckim jachtem „Dar Świecia” – 
w ramach rejsów odwiedzane były porty bałtyckie 
w Szwecji, Danii, Litwie i oczywiście Polskie.

 z W dniach od 7 do 11 października 2013 roku 
w Bydgoszczy przybyła z wizytą delegacja pięciu 
policjantów, członków IPA Węgry.

 z W dniach od 11 do 26 października 2013 r. na stażu 
policyjnym w USA, w miejscowości Livingston w stanie 
Kalifornia przebywał Przemysław Kałdowski z Komendy 
Powiatowej Policji w Świeciu. Pobyt w USA odbył się 
w ramach programu wymiany policjantów Placement 
Programme Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA.

2015

 z Na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska w Bydgoszczy dniach 
28–31 maja 2015 roku w ramach rewizyty gościliśmy 
policjantów członków IPA z Rumunii.

2016

 z Od 1 czerwca 2016 roku Kujawsko-Pomorska Grupa 
Wojewódzka jest współorganizatorem festynu z okazji 
Dnia Dziecka. Pozostałymi organizatorami festynu 
są Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy 
w Bydgoszczy i Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.

 z Na przełomie maja i czerwca 2016 r. na zaproszenie 
Prezydenta Sekcji IPA Hong Kongu, członkowie 
Zasłużeni dla IPA Sekcja Polska: Bogusław Wasilewko, 
Rafał Chomicz, Maciej Wasilewko oraz Prezes Kujawsko–
Pomorskiej Grupy Wojewódzkie Jerzy Archacki 
przebywali w Macao I Hongkongu.

2017

 z W dniu 22.04.2017 r. w Hali Sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Solcu Kujawskim zostały zainaugurowane 
cykliczne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Służb Mundurowych w badmintonie 
zorganizowane przez Kujawsko-Pomorską Grupę 
Wojewódzką IPA.
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 z Z KArt hIStOrII
Kiedy w 1994 r. wręczano pierwsze legitymacje człon-
kowskie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji SP 
IPA policjantom garnizonu lubelskiego, większość z nich 
nie wiedziała, co oznacza ten skrót. Pomimo tego, że 
chęć przynależności wyraziło wówczas 13 policjantów, 
było to jednak niewystarczające, aby zgodnie 
z zobowiązującym wtedy statutem sto-
warzyszenia utworzyć samodzielne 
struktury IPA w województwie lu-
belskim.

W 1999 r., w wyniku nowego po-
działu administracyjnego kraju, 
Lubelszczyzna powiększyła się 
o tereny nowo przyjętych wo-
jewództw. Grono policjantów na 
czele z kol. Tomaszem Ostrow-
skim uznało, że trzeba podjąć 
próbę utworzenia struktur IPA na 
Lubelszczyźnie. Nawiązano kontakty 
z Małopolską Grupą Wojewódzką IPA 
i przy wsparciu ówczesnego kierownictwa 
KWP otworzono drogę do powstania grupy 
wojewódzkiej IPA w garnizonie lubelskim. 

W dniu 15.12.2000 r. odbyło się zebranie założycielskie, pod-
czas którego wybrano pierwsze Prezydium Zarządu LGW 
IPA. Prezesem Grupy został kol. Tomasz Ostrowski. Początki 
działalności były trudne i wymagały przybliżenia policjantom 
woj. lubelskiego idei działalności stowarzyszenia oraz historii 
funkcjonowania IPA w świecie. W 2002 r. Prezes Grupy Tomasz 
Ostrowski przeszedł do pracy w KGP, a dalsze prowadzenie 
grupy lubelskiej przekazał Piotrowi Wójcikowi.

W czerwcu 200 4 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze, na którym wybrano nowe władze Grupy Wojewódzkiej. 
Na Prezesa wybrano kol. Piotra Wójcik, który funkcję tą pełni 
do chwili obecnej (piąta kadencja). W dowód uznania dla 
działalności kol. Tomasza Ostrowskiego przyznano mu tytuł 
„Honorowego Prezesa LGW IPA”.

Na naszym terenie działają 2 hotele rekomendowane przez 
SP IPA (Hotel Jedlina w Motyczu i Hotel Artis w Zamościu), 
z których mogą korzystać i korzystają członkowie Stowarzy-
szenia z całego świata. Ponadto utrzymywana jest robocza 
współpraca z hotelem „Victoria” w Lublinie

W okresie od 2004 do 2017 roku Lubelska GW IPA w celu 
integracji policjantów i strażników granicznych zorganizowała 
szereg imprez oraz podjęła wiele inicjatyw w tym środowisku.

KALEnDArIuMLuBELSKA GW

 z Trzykrotnie Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata 
z lubelskim koziołkiem”;

 z Drużyna piłki halowej LGW IPA uczestniczyła 
w 16 turniejach piłkarskich. 

 z W 2007 r. utworzono dwa regiony: Region IPA Zamość 
i Włodawa, działalność naszej grupy została rozszerzona 
także na Straż Graniczną, co znalazło odzwierciedlenie 
w utworzeniu nowego Regionu tj. Regionu IPA Terespol 
– trzeci Region w LGW; 

 z Włączono się do organizowanego przez SP IPA programu 
„wymiany” młodych policjantów z Sekcją Niemiecką 
IPA. W związku z tym w miesiącu październiku 2008 r. 
policjant z KMP w Białej Podlaskiej wyjechał na dwa 
tygodnie do Niemiec pełnić tam służbę;

 z Kol. Adam Kalicki wziął udział w Konferencji Światowej 
IPA, która odbyła się we wrześniu 2008 r. w Moskwie;

2004 
2006

2007 
2009

Początkowo grupa 
inicjatywna liczyła dwudziestu 

pięciu policjantów, ale dzięki 
propagowaniu idei stowarzyszenia 

wśród policjantów szybko rosły szeregi 
członków IPA, aż do ponad 400 członków 

na koniec 2016 r.  
W strukturze LGW IPA funkcjonuje 

6 regionów IPA: Chełm, Lublin, 
Opole Lubelskie, terespol, 

Włodawa i Zamość.

 z Drużyna piłkarska LGW IPA uczestniczyła w kilku 
turniejach piłkarskich; 

 z Współuczestniczono w organizowanych przez KWP 
w Lublinie Międzynarodowych Konferencjach na 
temat „Stop przemocy” (2004 rok) i „Handel ludźmi – 
praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania” (2006 rok);

 z Nawiązano współpracę (objęto 
opieką) z Domem Dziecka 

w Siedliszczu k.Chełma; 

Turniej 
Sławatycze 
2005 r.

Bieszczady 2009 r.
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LuBELSKA GW

 z W lutym 2010 r., LGW IPA zorganizowała „III Mistrzostwa 
Województwa Policjantów w Piłce Siatkowej”, które 
odbyły się w Bychawie; 

 z W lutym 2010 r., z inicjatywy kol. Adama Kalickiego 
powstał Region IPA Lublin (czwarty Region w LGW IPA); 

 z Włączono się w realizację programu „wymiany młodych 
policjantów” z Sekcją Irlandii. Policjant z Lublina przebywał 
na 2 tygodniowym szkoleniu w Irlandii. W ramach 
rewanżu przebywała policjantka z policji irlandzkiej;

 z Drużyna piłkarska LGW IPA uczestniczyła w siedemnastu 
turniejach piłkarskich ZDJĘCIA Holandia 2010, Holandia 
2011;

 z Zorganizowano kilka wycieczek turystycznych 

 z Przyjęto grupę policjantów z Francji i Niemiec, 
którym zorganizowano pobyt w Lublinie i zwiedzanie 
województwa lubelskiego;

 z Region IPA Włodawa wyspecjalizował się w organizacji 
imprez rowerowych i zorganizował m.in.: rajd rowerowy 
„Szlakiem Polskich Granic” (trzy edycje), Ogólnopolski 
Maraton Rowerowy MTB, Rajd Rowerowy „Maraton 
Kresowy z Duchem Bieluchem”, Maraton Rowerowy 
„Stykiem Granic”, rajd rowerowy w ramach Dni 
Dobrosąsiedztwa „Szlakiem Polskich Granic” oraz 
współorganizował „Święto Roweru” w Lubartowie; 

 z Trzykrotnie współorganizowano zabawę choinkową  
dla dzieci policjantów i pracowników cywilnych  
oraz wspólnie z ZT NSZZP KWP w Lublinie – z okazji 
Dnia Dziecka – zorganizowano imprezy rodzinne  
(3 razy); 

 z Wspólnie z Wydziałem Prewencji KWP w Lublinie 
przeprowadzono program prewencyjny dla dzieci szkół 
podstawowych „Jestem Bezpieczny” (3 razy);

 z Wspólnie z WP KWP w Lublinie zorganizowano 
„Przystanek PAT” w Lublinie i Chełmie;

 z Co roku współorganizowano program prewencyjny dla 
dzieci szkół podstawowych „Jestem Bezpieczny” (3 razy);

 z W Zamościu zorganizowano wybory Sekcji Polskiej IPA. 
Prezes LGW został wybrany na stanowisko Zastępcy 
Skarbnika SP IPA; 

 z Maj 2015 – utworzono Region IPA Opole Lubelskie 
(szósty Region w LGW IPA);

 z W 2015 roku KZ SP IPA przyznał medal „Za zasługi dla 
SP IPA” dla kol. Adama Kalickiego (Region IPA Lublin) 
oraz kol. Andrzeja Michalskiego (Region IPA Zamość), 
w 2016 roku KZ SP IPA przyznał medal „Za zasługi dla 
SP IPA” kol. Ireneuszowi Szyszko z Regionu IPA Lublin;

 z Lipiec 2016 r., wyjazd z Regionem IPA Opole Lubelskie 
do Serbii (Subotica);

 z Utrzymywana jest współpraca z Regionem IPA Rowne 
i Łuck (ukraińska Sekcja IPA).

2012 
2013

2013 
2016

Zakopane 
2013 r.

Karpacz 2015 r.
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LUBUSKA GW

 z Z KArt HIStOrII
IPA w Zielonej Górze to dziecko zrodzone z pierwszych 
kontaktów przygranicznych Policji województwa zielo-
nogórskiego z Policją niemiecką Landu Brandenburgia 
(Niemcy) nawiązanych w maju 1991 roku.

Zebranie założycielskie Wojewódzkiej Grupy IPA w KWP Zie-
lona Góra odbyło się 2 maja 1992 roku, uczestniczył w nim 
Skarbnik Generalny Sekcji Polskiej Pan Bogdan Krasoń, 36 
kandydatów na pełnoprawnych członków oraz delegacje 
z Sekcji Niemieckiej IPA z różnych okręgów.

Na posiedzeniu w dniu 4 maja 1992 roku Prezydium Krajo-
wego Komitetu Wykonawczego IPA Sekcja Polska zatwierdziło 
powstanie Grupy Wojewódzkiej w Zielonej Górze. 

Na I Krajowym Kongresie Sekcji Polskiej, kierownik naszej grupy, 
Alicja Młodzikowska, została wybrana na II Wiceprezydenta.

Rok 1999 to okres wielkich przemian w kraju, które dotknęły 
także IPA. Zmiana administracyjnej mapy kraju, w tym utwo-
rzenie nowych województw, zmusiło dostosowanie struktur 
Stowarzyszenia do nowego podziału. Grupa Wojewódzka 
w Zielonej Górze przekształciła się w Region Zielona Góra. 
Nowy organ zatwierdził Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej 19 
marca 1999 roku. W październiku 2000 roku, Zarząd Regionu 
IPA Zielona Góra podjął decyzję o zwołaniu zebrania założy-
cielskiego Lubuskiej Grupy Wojewódzkiej.

Stan osobowy na 
dzień 1 marca 2017 
roku – nasza Grupa 
Wojewódzka liczyła 

135 osób

Wybory i powstanie Grupy Wojewódzkiej IPA przy KWP w Zielonej Górze, 
1992 r.

Pierwszy Zarząd Lubuskiej Grupy Wojewódzkiej, 2000 r.

Jubileusz X-lecia IPA w Zielonej Górze wrzesień 2002 r. – spotkanie  
w Ratuszu z Prezydentem Miasta Zielona Góra Zygmuntem Listowskim

Lubuska Grupa Wojewódzka IPA 
składa się obecnie z 4 Regionów IPA:

1. Region Gorzów Wielkopolski – 30 członków
2. Region Krosno Odrzańskie – 38 członków
3. Region Świebodzin – 23 członków
4. Region Zielona Góra – 44 członków
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LUBUSKA GW

Wspomnienie o LEONIE LISOWSKIM
urodzony 19 grudnia 1938 roku Skarżawa
zmarł 5 października 2016 roku Zielona Góra

Człowiek, o którym można byłoby napisać książkę,  
a swoim życiem zapisał Sam swoją piękną „Księgę Życia”.

Zielonogórzanin, Lubuszanin, Polak, Europejczyk, Obywatel Świata. Zawodowo komisarz 
Policji.
Wieloletni członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA (International Police 
Association) Sekcja Polska Lubuska Grupa Wojewódzka IPA – Region ZIELONA GÓRA od 
października 1992 roku. Jeden z założycieli Grupy Wojewódzkiej IPA w byłym – ówcze-
snym województwie zielonogórskim (obecnie województwie lubuskim) na Zachodzie Polski i tym samym jeden z jej 
pierwszych członków. 
Odznaczony najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia IPA - „Medalem imienia Artura Troopa”. Posiadał honorowe 
odznaki X-lecia i XX-lecia istnienia IPA w Polsce.

Od 1995 roku był współorganizatorem i koordynatorem Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Policjantów pod ha-
słem „Porozumienie między narodami Policji europejskiej”, którego uczestnikami byli i są policjanci, a także ze strony 
niemieckiej oprócz policjantek i policjantów także sędziowie i prokuratorzy. W tych tak fajnych, niezapomnianych i za 
każdym razem wyjątkowych rajdach uczestniczyły osoby z Polski, Holandii, Republiki Federalnej Niemiec – krajów związ-
kowych Brandenburgii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Był rok, kiedy to w rajdzie uczestniczyli także policjanci z Federacji 
Rosyjskiej, a sam Rajd odbywał się także na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. 

Leon Lisowski był mocno zaangażowany w działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Był 
Osobą zawsze chętną do współpracy i pomocy, był Osobą dyspozycyjną w celu realizacji szlachetnych działań dla 
innych ludzi i pomimo wieloletniej ciężkiej choroby i związanego z tym cierpienia – nie wyliczał swego czasu i czasu 
innych. Rozumiał problemy innych, bo sam w życiu wiele doświadczył. 

Swoją Osobą silnie akcentował w pozytywnym tego słowa znaczeniu obecność w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. Był członkiem Koła nr 2 w Zielonej Górze i organizacyjnie mocno wspierał działalność tego Stowarzyszenia. 

Leon Lisowski był Człowiekiem czynu i honoru. Wielkim społecznikiem, otwartym na Ludzi, pełnym wiary w człowieka, 
ufnym i życzliwym. Jego cechą charakteru była cierpliwość i pogodne usposobienie. 
Był wdzięcznym i dyskretnym obserwatorem oraz słuchaczem. Nigdy nie stawiał swojej Osoby, swoich prywatnych 
potrzeb na pierwszym miejscu. Pracował nie dla splendoru i poklasku – było to Mu obce.
Pracował dla LUDZI i na ich rzecz.

Kochał dzieci, aczkolwiek nie posiadał własnych. Gdziekolwiek się pojawił, dzieci wieszały się na Nim jak na choince, 
a On zawsze miał dla nich uśmiech, żarcik, przysłowiowego cukierka. Mówi się, że dzieci mają dar intuicyjny wyczuwania 
dobra – dobrych ludzi. W odniesieniu do Leonka to pewnik.

Jego odejście w dniu 5 października 2016 roku to nieogarniona strata, której nic nie jest w stanie zastąpić. Każdy Czło-
wiek jest wyjątkowy – dziękujemy za Jego życie, dziękujemy za to, że BYŁ z Nami i pośród Nas.

Przez Ludzi, którzy Go znali nazywany był „LEONKIEM”. To był 
i jest dla Wielu kochany CZŁOWIEK. 

Będą mijać kolejne rocznice Jego śmierci, a Nam trudno 
się z tym pogodzić, że LEONKA wśród Nas już nie ma. Nie 
ma – nie ma fizycznie, ale jest ... 

Może kiedyś – w tym innym wymiarze się spotkamy – My w to 
wierzymy, naprawdę.

Autorzy refleksji: Zofia Der, Edward Dondalski
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ŁÓDZKA GW

Łódzka Grupa 
Wojewódzka  

w liczbach:  
18 regionów  

716 członków

KALEnDArIuM

2014

 z  07.2014 – Spotkanie z IPA Alaska – Anchorage   
W miesiącu lipcu 2014 r. do Łodzi przybył Sławomir Mar-
kiewicz – Polak, który w 1984 r. wyemigrował do miasta 
Anchorage usytuowanego na Alasce w USA, gdzie osta-
tecznie rozpoczął służbę w Anchorage Police Department. 
Przełożeni dostrzegli jednak solidność u naszego rodaka 
i powierzyli Polakowi stanowisko Zastępcy Szefa Wydziału 
Zabójstw w lokalnej jednostce Policji. Obecnie piastuje 
stanowisko Szefa Wydziału Zabójstw. Prezes ŁGW IPA Jan 
Kuropatwa osobiście przywitał naszego gościa i zaprosił na 
uroczyste obchody 95–lecia polskiej Policji, organizowane 
przez KWP i KMP w Łodzi. 

 z  07.2014 – Spotkanie z IPA Kanada   
Zastępca Komendanta Powiatu Wschodniego Łódzkiego 
z siedzibą w Koluszkach nadkom. Robert Buczkowski - 
członek ŁGW IPA, przybywał z wizytą w Kanadzie. Oprócz 
zwiedzania tego pięknego kraju, Robert Buczkowski zapo-
znał się z charakterem pracy kolegów po „fachu” z Kanady. 
Policjant który umożliwił naszemu koledze poznanie pracy 
Policji Kanadyjskiej to Marek Drożdżowski z pochodzenia 
Polak, który wyemigrował w latach 80-tych do Kanady. Marek 
na co dzień pracuje w Toronto Police Service od 15 lat. 

 z  08/09.2014 Spotkanie z IPA Niemcy (Cottbus)  
8-osobowa grupa funkcjonariuszy z Cottbus przebywa-
ła w województwie łódzkim  od dnia 29 sierpnia do 5 
września 2014 roku.  Zarząd naszej grupy specjalnie na 
przybycie kolegów z Niemiec przygotował szereg atrak-
cji. Niemieccy członkowie IPA zwiedzali także Komendę 
Miejską Policji w Łodzi. Tak się złożyło, że w tym czasie 
zaszczycił nas swoją obecnością Prezydent Sekcji Polskiej 
IPA – Fryderyk Orepuk. W trakcie spotkania uhonorowano 
medalami trzech wielce zasłużonych członków naszego 
stowarzyszenia: Prezesa ŁGW IPA Jana Kuropatwę, Mar-
ka Petermana oraz Franciszka Sowińskiego, wieloletnich 
działaczy, bez obecności których dzisiejsza ŁGW IPA nie 
funkcjonowałaby na takim poziomie. 

2017

 z  2017 Spotkanie z IPA Koszyce ( Słowacja)  
W  dniach 16-19 marca 2017 r. Łódzka Grupa Wojewódzka 
IPA  gościła 5 członków  IPA Koszyce ze Słowacji. Pozna-
liśmy różnice w systemie prawnym obowiązującym na 

Region IPA Łódź-Górna (Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego)
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Obecny skład Zarządu:
Prezes: Jan Kuropatwa

Sekretarz: Rafał Płóciennik

Zastępca Sekretarza: Adam Czerwiński

Skarbnik: Tomasz Olszewski

Członkowie:  Krzysztof Białek, Stanisław 
Jabłoński, Marek Peterman, 

Łódzka Grupa Wojewódzka (wizyta w IPA Cottbus)

Region IPA Łódź-Polesie (Turniej Strzelecki)

Słowacji i w naszej ojczyźnie oraz codzienne problemy 
w służbie i sposoby ich rozwiązywania. Pokazaliśmy na-
szym przyjaciołom z Koszyc najładniejsze i najciekawsze 
miejsca w Łodzi. Słowacy poznali także wizytowe miejsce 
województwa łódzkiego jakim jest Uniejów i jego słyn-
ne  Uzdrowisko Termalne. Na zakończenie zorganizowaliśmy 
zawody strzeleckie z karabinku w klubie Strzelec. 

Region IPA Bełchatów (narty w Małym Ciche)

Region IPA Łęczyca (Turniej we Włoszech) Spotkanie z IPA Kanada
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Małopolską Grupę 

Wojewódzką tworzy

13  
regionów

MAŁOPOLSKA GW

 z Z KArt hIStOrII
Małopolska Grupa Wojewódzka IPA, która powstała z trzech 
grup wojewódzkich: krakowskiej, nowosądeckiej i tarnow-
skiej, zaczęła pisać swoją historię 25 lat temu. 

Przed powstaniem Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, 
struktury IPA od początku tworzone były w Krakowie i No-
wym Sączu. Powstanie tych grup datuje się na: IPA Kraków – 
8.09.1992, IPA Nowy Sącz – 13.10.1992. W I Kongresie Krajowym 
Sekcji Polskiej IPA brało udział po dwóch delegatów z tych 
grup, gdzie Wiesław Nowak z nowosądeckiej grupy IPA został 
wybrany na członka KKW SP IPA. W roku 1993 roku powstał 
Region IPA Zakopane, który funkcjonuje do dziś.

W takim składzie IPA w Małopolsce funkcjonowała do 1999 roku, 
aby następnie po reformie administracyjnej kraju, odnaleźć 
swoje miejsce na mapie IPA Sekcja Polska. 

W dniu 2 grudnia 2000 roku na Zebraniu Delegatów podjęto 
Uchwałę o powołaniu Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
w skład której weszły działające regiony w Krakowie, Nowym 
Sączu, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Zakopanem i Tar-
nowie. Pierwszym Prezesem MGW został Ryszard Grabski, 
a następnie funkcje te pełnili: Jerzy Ogorzałek, Mariusz Rzepka 
i obecnie Aleksander Szymański.

Bochnia 23 członków powstały w 2017

Gorlice 70 członków powstały w 1999

Kalwaria Zebrzydowska 73 członków powstały w 2012

Kraków 392 członków powstały w 1992

Limanowa 58 członków powstały w 1999

Limanowa Beskid 17 członków powstały w 2017

Nowy Sącz 189 członków powstały w 1992

Nowy Sącz II 58 członków powstały w 2012

Nowy Targ 130 członków powstały w 2002

Riders of IPA Tarnów 22 członków powstały w 2015

Tarnów 238 członków powstały w 1999

Wadowice 111 członków powstały w 2003

Zakopane 56 członków powstały w 1993

23

70

73

392

58

17

189

58

130

22

238

111

56

Na przestrzeni mijającego 25-lecia, członkowie Małopolskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA pełnili zaszczytne funkcje we wła-
dzach Sekcji Polskiej IPA. Wiesław Nowak – wiceprezydent 
SP IPA pełniący tę funkcję przez 3 kadencje, Mariusz Rzepka 
– wiceprezydent SP IPA w latach 2007–2010, Elżbieta Gargula 
– Sekretarz Generalny IPA w latach 2007–2010 oraz I wice-
prezydent SP IPA w latach 2010–2013, Wiesława Misterka 
Skarbnik SP IPA w latach 2007–2017. Ponadto, nasza koleżanka 
Iwona Grzebyk-Dulak pełniła funkcję redaktora Naczelnego 
Wiadomości SP IPA w latach 2008–2011.

KALEnDArIuM

1993

 z Już na początku działania w dniach 9–26 lipca 1993 r. 
Krakowska Grupa Wojewódzka IPA zorganizowała obóz letni 
dla dzieci z francuskiej Sekcji IPA, a 7–31 sierpnia tegoż roku 
we Francji młodzież z Polski wzięła udział w letnim obozie 
zorganizowanym przez tamtejszą sekcję IPA.

1996

 z 1–8 czerwca 1996 roku wyjazd studyjny do Włoch, 
podczas którego uczestnicy wyjazdu zostali przyjęci na 
prywatnej audiencji przez Papieża Jana Pawła II. W tym 
pełnym wzruszeń spotkaniu uczestniczyli ipowcy 
z Nowego Sącza, Krakowa, Zakopanego, Gorlic, Nowego 
Targu i Rzeszowa. 

Nowy Sącz, Wizyta w Watykanie
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MAŁOPOLSKA GW

2007

 z Organizacja VI Kongresu SP IPA w Bochni oraz 
obchodów 15-lecia Sekcji Polskiej IPA.

2008

 z W swej historii Małopolska Grupa Wojewódzka może 
poszczycić się także organizacją wyjazdów i wymiany 
dzieci i młodzieży. W najnowszej historii wymianę taką 
zorganizował Region IPA Nowy Sącz, gdzie w roku 
2008 zorganizowano wyjazd młodzieży polskiej IPA do 
Irlandii, a następnie młodzież irlandzka przebywała na 
nowosądeckiej ziemi.

2009

 z Organizacja wystawy Word Trade Center w roku 2009 
przez IPA Gorlice i związany z nią wykład na stale 
pozostawiły ślad tej tragedii pośród uczestników.

2014

 z Piękną inicjatywę podjęli członkowie regionu IPA Nowy 
Sącz, którzy w przeciągu 24 godzin zebrali kwotę 
1.000 euro dla poszkodowanych policjantów podczas 
powodzi w Serbii w roku 2014.

2015

 z Przekazanie 2.000 euro oddziałowi dzieci chorych na 
raka w szpitalu w Prokocimiu.

 z Środki zostały przekazane przez uczestników Turnieju 
WISPA, który odbywał się w Krynicy i podczas wizyty 
w szpitalu przekazane dyrektorowi szpitala, wraz 
z maskotkami przekazanymi przez wszystkie Komendy 
Wojewódzkie Policji. 

Od kwietnia 2017 roku jestem Prezesem Małopolskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA, od 1999 roku członkiem 
Stowarzyszenia. Wiem, jak dużo pracy, zaangażowania 
i wytrwałości wymaga propagowanie celów i  idei naszego 
Stowarzyszenia, tym bardziej chciałbym podziękować 
Wszystkim członkom Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej, 
którzy na przestrzeni 25 lat działali na rzecz 
Stowarzyszenia, integracji środowisk służb mundurowych, 
społeczności lokalnych i międzynarodowych, i dla których 
motto „Servo per Amikeco” było i  jest drogowskazem do 
dalszych planów, działań i  zamierzeń.

Aleksander Szymański

2010

 z Na małopolskiej ziemi w Nowym Sączu w dniu 17 lipca 
2010 roku, zorganizowano spotkanie członków IPA Sekcja 
Polska, którzy zostali poszkodowani przez powódź. 
Podczas spotkania w sądeckim Ratuszu, skarbnik Sekcji 
Niemieckiej Rolf Schubert przekazał kwotę 20.000 euro 
dla poszkodowanych w powodzi 20 członków IPA oraz 
dodatkową kwotę dla kolegi, któremu w ciągu 20 minut 
osuwisko zabrało dom z dorobkiem całego życia.

 z Organizacja VII Kongresu SP IPA w Muszynie w dniach 
21–24 października 2010. Powierzenie organizacji 
kongresu pod rząd tej samej Grupie Wojewódzkiej było 
ewenementem w dotychczasowej historii Sekcji Polskiej. 

2012

 z Udział delegacji Małopolskiej GW IPA w obchodach 
jubileuszu 20-lecia powstania Sekcji Polskiej IPA 
w Bydgoszczy, podczas uroczystości zostały wręczone 
krzyże zasługi dla członków naszej grupy.

2016

 z Wizyta Prezydenta Sekcji Światowej IPA Pierra Martina 
Moulin w Nowym Targu i Nowym Sączu 

2017

 z Udział sądeckich ipowców w konferencji „Razem 
przeciw narkotykom”, która odbyła się w lutym 2017 
roku w Herceg Novi /Czarnogóra/

Nowy Sącz – Wizyta Pierra Moulin

Region Gorlice – Wystawa Word Trade Center 2009
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Liczba członków 
MGW w 2016 r.

485

 z Z KArt hIStOrII
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA na Ma-
zowszu działa od 25 lat.

4 grudnia 1992 r., miesiąc po oficjalnym przyjęciu Sekcji Polskiej 
do Sekcji Światowej IPA, policjanci z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Płocku utworzyli Grupę Wojewódzką, zatwierdzoną 
na posiedzeniu Krajowej Komisji Wykonawczej Sekcji Polskiej 
IPA w dniu 27 lutego 1993 r.

W 1993 r. działała jeszcze Grupa Wojewódzka w Siedlcach 
i Ostrołęce.

21 stycznia 2000 roku w Soczewce k. Płocka powołano 
Mazowiecką Grupę Wojewódzką IPA, w skład której weszły: 
Grupa Wojewódzka IPA z Płocka, z Ciechanowa, z Radomia, 
z Siedlec i z Ostrołęki. 29 stycznie 2000 roku Prezydium Krajo-
wego Zarządu SP IPA Uchwałą 54/2000 zatwierdziło powstanie 
MGW IPA. Prezesem została Kol. Jolanta Sikora. Funkcję tą 
piastowała do 2006 r. Nowym prezesem został Kol. Zygmunt 
Kot. Powołanie Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej podykto-
wane było reformą administracyjną kraju.

4–6 grudnia 1998 r. w Soczewce koło Płocka Mazowiecka 
Grupa Wojewódzka w Płocku zorganizowała III Kongres Sekcji 
Polskiej IPA, a w dnach 25–27 listopada 2001 r. w Wildze koło 
Warszawy zorganizowała IV Kongres Sekcji Polskiej IPA.

Członkowie IPA z Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej piastowali 
lub piastują wysokie funkcje w SP IPA.

W 2007 r. na VI Kongresie Sekcji Polskiej IPA w Bochni Kol. 
Arkadiusz Skrzypczak z MGW IPA został wybrany Prezyden-
tem SP IPA. Funkcję tę piastował dwie kadencje. W latach 
2013–2015 był Sekretarzem Generalnym SP IPA.

 � w latach 2010–2013 sekretarzem generalnym SP IPA była 
Kol. Agnieszka Hamelusz

Na Kongresie SP IPA w 2015 r. kol. Krzysztof Kapturski został 
wybrany na funkcję sekretarza generalnego SP IPA.

Członkowie IPA z MGW otrzymali odznaczenia państwowe 
i wyróżnienia Stowarzyszenia:

 � 16 osób z Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej zostało uho-
norowanych medalem Arura Troopa.

Za działalność w Stowarzyszeniu odznaczenia państwowe 
otrzymali:

 � Arkadiusz Skrzypczak – złoty Krzyż Zasługi (2008)

 � Anna Jaworska – srebrny Krzyż zasługi (2008)

 � Jolanta Sikora – srebrny krzyż zasługi (2012)

Medal „Zasłużony dla SP IPA” otrzymali:

 � Juliusz Dworakowski

 � Jolanta Sikora

 � Zygmunt Kot

Dzięki przychylności strony służbowej KWP z/s w Radomiu 
Region Płock i Region Radom posiadają w jednostkach swoje 
siedziby. Pomieszczenia bardzo ułatwiają codzienną pracę 
Stowarzyszenia, umożliwiają organizowanie spotkań członków 
i przyjmowanie delegacji zagranicznych.

W ramach MGW IPA działały lub działają następujące regiony: 
Region IPA w Ciechanowie (od 1996 jako GW – do 11.02.2011), 
Region IPA w Garwolinie (2001 – do 10.02.2006), Region IPA 
Klub Motocyklowy Right Riders w Warszawie (9.06.2009 – od 
1.01.2012 – przeszedł do Stołecznej GW IPA) Region IPA Ko-
menda Główna Policji w Warszawie (6.03.2009 – od 1.01.2012 
przeszedł do SGW) Region IPA Komenda Główna Straży Gra-
nicznej w Warszawie (9.10.2008 – od 1.01.2012 przeszedł do 
SGW) Region IPA w Kozienicach (4.04.2000 – do 11.02.2011) 
Region IPA CSP w Legionowie (od 1995) Region IPA w Nowym 
Dworze Mazowieckim (od 12.02.2002) Region IPA w Ostrołęce 
(1992 do 31.12.2015) Region IPA w Płocku (od 4.12.1992 jako 
GW), Region IPA w Płońsku (od 5.12.2008) Region IPA w Ra-
domiu (od 1996 jako GW), Region IPA w Siedlcach (od 1992 
jako GW) Region IPA w Sochaczewie (20.02.2002) Region IPA 
w Wyszkowie (25.04.2003).

Turnie tenisa stołowego
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KALENDArIUM

 z Wyjątkową oprawę miały uroczyste obchody 10-lecia 
IPA na Mazowszu zorganizowane w Płocku w dniach 
3–5.10.2002 r.

 z Na obchody 20-lecia MGW zostali zaproszeni goście 
z Litwy, Czech, Słowacji. Pierwsi założyciele IPA na 
Mazowszu otrzymali odznaki XX Lat w IPA. Został wy-
dany biuletyn „XX lecie IPA na Mazowszu” opisujący 
dokonania MGW IPA.

 z Członkowie IPA Z Radomia i Płoska kilkakrotnie uczest-
niczyli w turniejach piłkarskich w Holandii i Belgii,

 z Członkowie IPA MGW uczestniczyli kilkakrotnie w Zlo-
tach IPA na Litwie. Spotkania te pozwalały uczestnikom 
nie tylko uczestniczyć wspaniałych zabawach i grach 
sportowych, ale też na nawiązanie kontaktów i nowych 
przyjaźni z policjantami z Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy.

 z Ciekawym przedsięwzięciem było zorganizowanie przez 
MGW IPA ośmiu edycji Rajdów Samochodowych „IPA 
Off Road”. W imprezach tych uczestniczyli członkowie 
IPA z całej Polski.

 z Od pięciu lat Region Radom organizuje Ogólnopolskie 
Otwarte Mistrzostwa IPA w tenisie stołowym. Impreza 
wpisana jest w krajowy kalendarz Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego. Udział bierze ok. 150 osób.

 z W dniach 8–9 września 2017 r. w Płocku odbyły się 
uroczystości 25-lecia działalności Regionu IPA Płock.

 z Cyklicznie odbywały się współorganizowane przez 
MGW i regiony turnieje piłkarskie, spływy kajakowe, 
rajdy rowerowe, turnieje strzeleckie, turnieje tenisa 
stołowego, wyjazdy na zloty Sekcji Litewskiej IPA 
(2009–2011–2013–2015). Regiony nawiązywały własne 
kontakty z policjantami z zagranicy, wyjeżdżając na 
turnieje piłkarskie do Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, 
zawody strzeleckie do Czech i na Słowację, wizytując 
zaprzyjaźnione regiony w Niemczech, Austrii, Słowacji, 
Czechach, Rosji, Ukrainie, Francji.

 z Przyjmowane były delegacje z zagranicy: z Francji, 
Niemiec, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji i USA. Prezy-
dium MGW oraz Regiony przez 25 lat podejmowały 
różnorodne działania zgodnie z propozycjami członków, 
własną pomysłowością, możliwościami organizacyjnymi 
i finansowymi. Wszyscy starali się, aby stowarzyszenie 
stało się ciekawą i pożyteczną alternatywą do aktyw-
ności poza służbą, integrowało środowisko policyjne, 
rozwijało zainteresowania.

W niniejszej publikacji trudno jest przedstawienie doko-
nania MGW IPA w okresie 25 lat. O wiele więcej można 
wyczytać na stronie internetowej MGW, na której na bie-
żąco przedstawiane są sprawozdania z organizowanych 
imprez, spotkań, wyjazdów, wycieczek. Zachęcamy do 
odwiedzania naszej strony: www.ipa.org.pl

Członkowie IPA z Mazowsza w Estonii.

IPA Off Road

Zamknięcie sezonu Płońsk

Uczestnicy obchodów 20-lecia MGW IPA
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 1. Region Brzeg
 2. Region Kędzierzyn-Koźle
 3. Region Krapkowice
 4. Region Nysa
 5. Region Olesno
 6. Region Opole I „Centrum”
 7. Region Opole II „Piast”
 8. Region Opole III „Korona”
 9. Region Opole IV „Granica”
10. Region Prudnik
 11. Opole V „Tarcza”

 z Z KArt hIStOrII

Zebranie założycielskie Opolskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA odbyło się 24 stycznia 1996 roku. Uczestniczyły w nim 
23 osoby. Formalne zatwierdzenie w działaniu Opolskiej 
Grupy Wojewódzkiej nastąpiło na mocy uchwały nr 2/96 
podjętej w dniu 22 marca 1996 roku przez Prezydium Kra-
jowego Komitetu Wykonawczego. Uroczyste wręczenie 
legitymacji miało miejsce w dniu 29 maja 1996 r. Wtedy 
liczebność grupy wynosiła 45 osób. W tym samym dniu 
podjęto również uchwałę o utworzeniu pierwszego Koła 
OGW, w Krapkowicach. W ten właśnie sposób rozpoczęła 
działalność Opolska Grupa Wojewódzka IPA.

KALEnDArIuM

1996

 z Utworzenie Opolskiej Grupy Wojewódzkiej. W pierwszym 
roku liczebność wynosiła 45 osób. W tym roku powstało 
również pierwsze Koło IPA – w Krapkowicach. Przyjechała 
też z wizytą pierwsza zagraniczna delegacja – z Koszyc.

 z Od 1996 – Region Krapkowice organizuje oraz uczestniczy 
w wielu spotkaniach z członkami IPA – swoimi partnerami 
z kilkunastu zagranicznych Policji. 

1997

 z Opolszczyznę dotknęła klęska powodzi. Z darami dla po-
wodzian przyjechał tir od członków IPA z Niemiec.

 z Na mocy porozumienia pomiędzy Przewodniczącym OGW 
i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu grupa uzy-
skała bardzo ładne pomieszczenie na swoją siedzibę, które 
użytkuje do dzisiaj.

 z Od 1997 – Region „Nysa” postawił na sport. Zorganizował 
kilkanaście rozgrywek w mini futbolu, zawodach strzelec-
kich oraz pingpongowych. Na zawody licznie przyjeżdżają 
policjanci z kilku krajów oraz opolskich Regionów IPA.

1999

 z 1999 – Szef OGW podpisał pierwsze umowy partnerskie 
o współpracy. W Sali urzędu wojewódzkiego, przy udziale 
ówczesnego Wojewody umowy podpisali przedstawiciele 
z Kopenhagi, Koszyc, Kowna i Ivanofrankivska. 

2005

 z Od 2005 – Region „Piast” z Opola ściśle współpracuje 
z Domem Dziecka w Turawie. Rokrocznie organizuje dla 
dzieci szereg atrakcji. Zarówno z okazji Dnia Dziecka, jak 

Opolska Grupa Wojewódzka  
liczy 373  
członków w 11 Regionach
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Przekazanie ikony

20-lecie Opolskiej Grupy Wojewódzkiej

Dom Dziecka Turawa – dzień dziecka

i Mikołaja oraz Świąt Bożego Narodzenia. Przekazywane 
są upominki, ale również organizowane różne wyjazdy, jak 
choćby uznany w świecie motoryzacji opolski Mastertruck.

2014

 z IPA Region Kędzierzyn-Koźle prowadzi stałą współpracę 
z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 6 w Kędzierzynie-Koź-
lu. Dzięki tej współpracy, w ramach wdrażania innowa-
cyjnego programu „Spartanie” otwarto klasę, w ramach 
której realizowane są zajęcia rozszerzonego programu 
wychowania fizycznego, tj.: zajęcia na basenie, wybrane 
techniki samoobrony, nauka pierwszej pomocy, reagowania 
w sytuacjach kryzysowych (pożar, wypadek), elementy 
musztry, zajęcia w terenie, zajęcia konne oraz zajęcia w ra-
mach sekcji kajakarskiej. Nadto, dla określonej grupy dzieci 
organizowane są różne atrakcje, jak wyjazd do Centrum 
Kopernika w Warszawie, zajęcia ze wspinaczką, czy pobyt 
w jednostce wojskowej.

2015

 z Region Olesno, we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Oleśnie oraz ukraińskimi członkami IPA uczestniczył 
w przekazaniu ikony Matki Boskiej Bohorodczańskiej dla 
kościoła w Bohorodczanach. 

 z Obchody XX-lecia istnienia Opolskiej Grupy Wojewódzkiej. 
Swoją obecnością zaszczyciło nas ok. 200 gości z Polski 
i 13 krajów partnerskich. Oficjalne obchody miały miej-
sce w Sali Marszałkowskiej, a mniej oficjalne w pięknej 
restauracji „Bajka” w pod opolskim Grodźcu.

2016

 z Po rokrocznie organizowanych międzynarodowych spo-
tkaniach IPA, Region „Korona” Opole zorganizował X lat 

działalności. Spływ kajakowy, paintball, balon. W obchodach 
uczestniczyli policjanci z kilku krajów oraz innych polskich 
Regionów. Nadto dzieci z Domu Dziecka w Skorogoszczy.

 z Cztery Regiony co roku uczestniczą w zawodach strzeleckich 
w Kalocsy na Węgrzech. Przez 20 lat zawody organizował 
Przewodniczący Regionu – Istvan Kirschner. Wspaniały 
człowiek w 2016 roku przegrał walkę z rakiem. Oprócz 
zawodów uczestniczyliśmy w pogrzebie. Od 2017 roku 
zawody będą Memoriałem jego imienia.
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 z PODKARPACKA 
GRUPA  
WOJEWÓDZKA 

Powstała 6 stycznia 2000 roku z połączenia Rzeszowskiej 
Grupy Wojewódzkiej (1992–2000) i Krośnieńskiej Grupy 
Wojewódzkiej (1996–2000).

Od powstania grupy tj. przez prawie 17 lat zorganizowano 
ponad 400 imprez integracyjnych. Imprezy te miały różny 
charakter i różny zasięg. Miały zarówno charakter zamknięty 
(tylko dla IPA), jak i otwarty kierowany do służb mundurowych 
i społeczności lokalnych.

KALEnDARIUM

1996

 z Watykan (5 czerwca) – audiencja delegacji Rzeszowskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA u Papieża Jana Pawła II

PODKARPACKA  
GW liczy

1.185 
członków

3 STAŁE PROGRAMY 
PREWEnCYJnE

„BEZPIECZnA DROGA DO SZKOŁY” 
– kierowany do uczniów wiejskich szkół 
podstawowych – realizowany przez  
Przemyski Region od 2012 roku

„JESTEM WIDOCZnY  
– JESTEM BEZPIECZnY” – kierowany do 
niechronionych użytkowników RD – realizowany 
przez Przemyski Region od 2012 roku

„ŚWIETLIK” – kierowany do niechronionych 
użytkowników RD – realizowany przez  
Mielecki Region od 2014 roku

2004

 z Pierwsza z cyklu 10-letnich wystaw pt. „NIGDY NIE ZA-
POMNIMY – NEVER FORGET” poświęcona pamięci ofiar 
zamachu na World Trade Center.
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2008

 z III edycja z cyklu corocznych 12-letnich zawodów „MUN-
DURIADA” – Region Jasło

2010

 z X edycja z cyklu corocznych EUROREGIONALNYCH TUR-
NIEJÓW HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ – Region Rzeszów KMP

2012

 z Wydanie albumu „XX LAT IPA NA PODKARPACIU” 

2013

 z XVII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – Region Krosno

2014

 z Wydanie albumu „95 LAT PRZEMYSKIEJ POLICJI 1919–2014” 
– Przemyski Region 

 z Utworzenie IZBY PAMIĘCI SŁUŻB POLICJI NA PODKARPA-
CIU – Region Krosno

2014 
2016

 z Organizacja wakacyjnego wypoczynku w Polsce dzieciom 
z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie – 
Regiony: Bieszczadzki SG, Przemyski i Jasielski 

2016

 z VII TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH, 
a od 2017 – MISTRZOSTWA POLSKI – Regiony: Bieszczadzki 
SG i Przemyski 

 1. Bieszczady – Sanok (2010)
 2. Bieszczadzki SG (2009)
 3. Dębica (2000)
 4. Jasło (2004)
 5. Lesko, (2016)
 6. Krosno (2003)
 7. Mielec (2013)

W skład  
Grupy wchodzi 
13 regionów

 8. Przemyski (2007)
 9. Przeworsk (2011)
10. Ropczyce (2011)
 11. Rzeszów KMP (2003)
12. Rzeszów KWP (2009)
13. Tarnobrzeg (2000)
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 z Z KArt W hIStOrII
W zawiązku z reformą administracyjną Polski i powoła-
niu nowych województw, w  dniu 8 października 1999 
roku w Białymstoku odbyło się zebranie założycielskie 
Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z  przedstawicie-
li dawnych grup wojewódzkich IPA Łomża i  Białystok. 
Podlaska Grupa Wojewódzka została zatwierdzona 
jako 5. grupa w kraju.

Na posiedzeniu został wybrany pierwszy Zarząd Podlaskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA w Białymstoku w składzie:

 � Zbigniew KULESZA (Białystok) – PREZES

 � Andrzej SUPROWICZ (Łomża) – sekretarz

 � Majka KUBAJEWSKA (Białystok) – zastępca sekretarza

 � Adam KRAWCZYK (Zambrów) – skarbnik

 � Piotr SZYMAŃSKI (Zambrów) – członek

 � Sławomir ZRAJKOWSKI (Zambrów) – członek

 � Cezary WYRWAS (Łomża) – członek

 � Stanisław DĄBROWSKI (Łomża) – członek

 � Jerzy KACPRZAK (Białystok) – członek

Funkcję Honorowego Prezesa Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA z jednoczesnym nadaniem uprawnień do reprezentowania 
grupy w kraju i za granicą powierzono Koledze Mariuszowi 
ŻEBROWSKIEMU pełniącemu wówczas funkcję Redaktora 
Naczelnego Wiadomości IPA Sekcji Polskiej.

W tym samym roku w ramach PGW IPA powołane zostały 
Regiony IPA: Białystok i Łomża.

Pierwsza kadencja władz PGW IPA w Białymstoku zakończyła 
się w dniu 28 marca 2003 roku. Na zebraniu sprawozdawczo-
-wyborczym delegatów Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, 
które odbyło się w KWP w Białymstoku, wybrano nowy zarząd 
oraz komisję rewizyjną.

W dniu 6 października 2006 roku odbyło się zebranie założy-
cielskie Regionu IPA Suwałki, który wyodrębnił się z Regionu 
IPA Białystok i tak więc od tego dnia Podlaska Grupa Woje-
wódzka posiada trzy Regiony IPA.

Członkowie Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Białymstoku 
od samego początku swojego istnienia aktywnie uczestniczą 
w pracach Sekcji Polskiej IPA, poprzez udział w szeregu komisji 
Sekcji Polskiej, wspieranie redakcji „Wiadomości Sekcji Polskiej 
IPA”, oraz jako asystenci Sekretarza Generalnego SP IPA do 

kontaktów z Sekcjami: IPA Litwa, Łotwa, Estonia, jak również 
udzielając się w klubie Kolekcjonera IPA.

W dniach 12–15 marca 2009 r. Podlaska Grupa Wojewódzka 
IPA w Białymstoku była gospodarzem posiedzenia Krajowe-
go Zarządu Sekcji Polskiej IPA w Barszczewie k.Białegostoku, 
podczas której mogliśmy przybliżyć kolegom z całej Polski 
walory ziemi podlaskiej i pokazać unikalną puszczę Białowieską 
z jej fauną i florą.

Zarządy Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Białymstoku, 
jak i jej Regionów IPA w: Białymstoku, Łomży i Suwałkach 
są organizatorami imprez dla swoich członków, jak również 
biorą udział w imprezach krajowych i zagranicznych, i tak:

2002

 z w lipcu 2002 r. spływem kajakowym rzeką Pisą została 
zapoczątkowana coroczna impreza tego typu przez Re-
gion IPA Łomża

2003

 z 30 sierpnia 2003 r. Region IPA Białystok i PGW IPA Białystok 
zorganizowali zwiedzanie fortów twierdzy Osowiec oraz 
spływ kajakowy rzeką Biebrzą,

 z 14–16 listopada 2003 r. członkowie z Sekcji IPA Łotwa 
z miejscowości Preili przybyli w ramach współpracy mię-
dzynarodowej policjantów do Białegostoku i Łomży

2004

 z 30 kwietnia – 3 maja 2004 r. w związku z wejściem Polski do 
Unii Europejskiej, wspólnie z Kolegami z krajów bałtyckich 
(Litwy, Łotwy i Estonii) oraz Słowacji i Czech pod hasłem 
„Policja bez granic” spotkaliśmy się na okolicznościowym 
festynie zorganizowanym w Białymstoku,

 z 8 sierpnia 2004 r. Region IPA Białystok wspólnie z odpo-
wiednikiem Regionu IPA Kaunas Sekcja IPA Litwa zorgani-
zowali Pierwszy Samochodowy Rajd Turystyczny „KOWNO-
-BIAŁYSTOK 2004”,

 z 10–12 września 2004 r. PGW IPA w Białymstoku była współ-
organizatorem z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej 
spływu kajakowego kanałem Augustowskim i Niemnem 
przez Polskę, Białoruś i Litwę

2005

 z 26 luty 2005 r. Podlaska Grupa Wojewódzka IPA w Białymstoku 
była organizatorem spotkania w Białowieży z przedstawicie-
lami Regionów IPA Wilno, Kalvarija, Lazdijai Sekcji IPA Litwa,



25-LECIE SEKCJI POLSKIEJ IPA 41

PODLASKA GW

 z od lipca 2005 r. członkowie Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA w Białymstoku uczestniczą aktywnie w międzynaro-
dowych zlotach Sekcji IPA Litwa

2006

 z 25 marca 2006 r. członkowie Regionu IPA Łomża wzięli 
udział w halowym turnieju piłki nożnej, w której drużyna 
IPA Łomża zajęła III miejsce,

 z od 16 do 18 maj 2006 r. Region IPA Łomża zapoczątkował 
stałą współpracę z członkami IPA Czechy w miejscowości 
Šumperk,

 z 9–11 czerwca 2006 r. koledzy z Regionu IPA Łomża od-
wiedzili kolegów z IPA Estonia w miejscowości TARTU

2007

 z 24–26 sierpnia 2007 r. Podlaska Grupa Wojewódzka IPA 
w Białymstoku wspólnie z Regionem IPA Suwałki zor-
ganizowali I Międzynarodowy Zlot IPA Funkcjonariuszy 
Policji i Straży Granicznej „PODLASIE 2007” w miejscowości 
Gawrych Ruda koło Suwałk

2008

 z 28 kwietnia 2008 r. członkowie Regionu IPA Suwałki go-
ścili członków Sekcji IPA Holandia w drodze na igrzyska 
olimpijskie w Pekinie

2012

 z od września 2012 r. członkowie Podlaskiej Grupy Woje-
wódzkiej IPA w Białymstoku biorą udział w programie 
„Placement”, a zapoczątkowała go wymiana policjantów 
Regionu IPA Suwałki z Sekcją IPA Irlandia

2012 
2015

 z w latach 2012–2015 PGW IPA uczestniczyła w programie 
Unijnym nt. „Bezpieczeństwo dzieci w intrenecie”, w któ-
rym brały udział dzieci z Polski, Estonii, Łotwy i Litwy na 
terenie Estonii, finansowanym z funduszy europejskich,

 z w czerwcu 2013 r. członkowie Regionu Białystok IPA w Ta-
linie byli goszczeni przez IPA Estonia,

 z w październiku 2015 r. członkowie PGW IPA w ośrodku 
Oficerskim Yacht Clubie w Augustowie obchodzili XV-lecie 
istnienia. Oprócz okolicznościowej konferencji zorgani-
zowano rejs po jeziorach augustowskich statkiem oraz 
uroczystą konferencję,

 z od 25 listopada 2015 r. „International Police Association” 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Pod-
laska Grupa Wojewódzka została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego jak stowarzyszenie pod nr 0000588305

2016

 z w listopadzie 2016 r. członkowie Regionu IPA Suwałki 
w „Centrum Astoria” w Suwałkach obchodzili X-lecie ist-
nienia swojego regionu.
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 z Z kart historii

1 stycznia 1950 roku sierżant Brytyjskiej Policji sir Arthur Troop 
założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (Internatio-
nal Police Association – w skrócie IPA), którego celem jest, 
zgodnie z intencją założyciela, tworzenie więzów autentycz-
nej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrud-
nionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Idea ta 
zawarta jest w sentencji „Servo per Amikeco” (służyć poprzez 
przyjaźń) i jest stowarzyszeniem niezawisłym i neutralnym 
politycznie, gospodarczo i religijnie. Stowarzyszenie posiada 
też własne centrum informacyjno–szkoleniowe mieszczące 
się w Niemczech w Gimborn koło Kolonii. IPA chce pogłę-
biać wiedzę kulturalną i doświadczenia swoich członków jak 
również wymieniać doświadczenia między krajami, a w ra-
mach swoich możliwości nieść pomoc w zakresie socjalnym 
i wspólnie z innymi dążyć do podtrzymywania pokojowego 
współistnienia na świecie. 

Przeniesie na grunt Polski działania poprzez przyjaźń bez wzglę-
du na różnice polityczne, kulturowe i wszystkie inne, stało się 

możliwe dopiero jako efekt polskiej transformacji ustrojowej 
i powołania neutralnej politycznie Policji, a więc dopiero po 
roku 1989. 17 czerwca 1991 roku zorganizowano spotkanie 
w celu powołania autonomicznej Sekcji Polskiej IPA, a jedną 
z grup inicjatywnych była także grupa Policjantów z garnizonu 
Gdańskiego. Członkami IPA mogą być osoby pełniące służbę 
w Policji i Straży Granicznej, jak również emeryci i renciści 
Policji, a członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne. 
Ostatecznie 23 grudnia 1991 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu 
wydał postanowienie o zarejestrowaniu Stowarzyszenia pod 
nazwą International Police Association – Sekcja Polska, a 13 
stycznia 1992 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru 
Sądowego w Poznaniu. Tak więc grupa policjantów z Gdańska 
miała istotny wpływ na powstanie IPA – SP. Do najaktywniej-
szych działaczy należeli kol. Piotr Zimny i kol. Wojciech Lisus, 
pierwszy Prezes IPA – SP w województwie gdańskim oraz kol. 
Iwona Malinowska, powołana zebraniu sprawozdawczym na 
kolejnego Prezesa IPA – SP w naszym województwie. Jednym 
z kolejnych Prezesów na 9 lat został kol. Marek Szydłowski, 
a za jego prezesury zwiększyła się liczba członków do ponad 

Babia Góra – Na 10 lecie Regionu IPA Nowy Targ

Podczas imprezy integracyjnej na Łysej Górze w Sopocie
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Przewodniczący Regionów, w których działa 
 262 członków:

1. Region IPA Słupsk – Przewodniczący Bogusław Jaremczak

2. Region IPA Lębork – Przewodniczący Grzegorz Świderski

3. Region IPA Gdynia – Przewodniczący Karol Świtoński

5. Region IPA Gdańsk – Przewodniczący Wojciech Chmielowski

6. Region IPA Kwidzyn – Przewodniczący Michał Zapolski

7. Region IPA Straż Graniczna – Przewodniczący Robert Zientarski

POMORSKA GW

Przed obeliskiem upamiętniającym zmarłych 
policjantów Wolnego Miasta Gdańsk.

Po wręczeniu dyplomów Zasłużonym dla IPA podczas spotkania inte-
gracyjnego w Cyganach koło Kwidzyna.

Wizyta Niemieckich Policjantów w Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku 
Nowym Porcie.

Zakończenie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej w Gdyni

300. W tym okresie 
najaktywniejszy był 
Region IPA Gdańsk, 
który organizował 
plenerowe spo-
tkania integracyj-
ne członków oraz 
przyjmował dele-
gacje zagranicz-
ne z ościennych 
państw. Sami rów-
nież udawali się do 
innych organizacji 
członkowskich na 
turnieje sportowe 
i imprezy kulturalne 
oraz byli zaprasza-
ni na jubileuszowe 
spotkania Regio-

nów. W marcu 2012 roku kol. Marek Szydłowski zrezygnował, 
ze względów prywatnych, z kierowania Stowarzyszeniem 
pomorskim i po zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, 
kolejnym Prezesem został kol. Maciej Matoń. Obecnie do 
Prezydium Zarządu Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej wchodzą:

 � Prezes Maciej Matoń

 � Sekretarz Dariusz Wątróbski

 � Skarbnik Anna Janiszewska-Rybka

 � Członkowie Marin Kordunowski

 � Robert Zientarski

Obecne Prezydium Zarządu kontynuuje prace rozpoczęte przez 
Prezesa kol. Marka Szydłowskiego, a więc organizowane są 
przez Regiony spotkania integracyjne oraz uczestnictwo w tur-
niejach sportowych. Od 2015 roku członkowie Stowarzyszenia 
uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez centrum 
informacyjno–szkoleniowo w Gimborn oraz również pełnią tam 
funkcję wykładowców. Do wyróżniających się Regionów zalicza 
się Kwidzyn (za organizację spotkań integracyjnych), Lębork (za 
organizację wyjazdów motorowych), Gdynia (za organizację 
turniejów międzynarodowych w piłce nożnej – w tym roku 
odbył się VI Turniej), Straż Graniczna (za organizację wycieczek 
turystycznych). Odbywają się 
również spotkania oraz wymiany 
z członkami IPA z innych państw. 
Wykonując polecenie Prezydium 
Zarządu Krajowego IPA w spra-
wie uzyskania wpisu do KRS, 
otrzymaliśmy od Pomorskiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji insp. Jarosława Rzymow-
skiego pomieszczenie, w któ-
rym możemy przechowywać 
dokumentację Stowarzyszenia 
oraz prowadzać zebrania. Na-
leży dodać, że Stowarzyszenie 
może korzystać także z poczty 
służbowej, która ułatwia kontakt 
między Regionami IPA. 
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 z Z kArT hiSTOrii

Od początku swojej działalności nawiązywała kontak-
ty z zagranicznymi sekcjami IPA – francuską (1992 r.), 
niemiecką i belgijską oraz IPA Izrael (1994 r.). Co umoż-
liwiło pobyty policjantów z zagranicy w Polsce, ale rów-
nież rewizyty członków SGW IPA we Francji, Niemczech, 
Belgii oraz Izraelu. Niestety później tempo działań SGW 
uległo znacznemu zwolnieniu. W roku 2006, w ramach 
Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA, reaktywowano „Pa-
łac Mostowskich”. Inicjatorem był kol. Bogusław KOŁDYS. 
Region równocześnie pełnił funkcję grupy wojewódzkiej. 
Jednak dopiero 15 kwietnia 2010 r. ponownie wybra-
no władze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA. Nowym 
Prezesem jednogłośnie wybrano kol. Mikołaja LINDĘ. To 
właśnie dzięki jego działaniom udało się doprowadzić 
do tego by w stolicy znowu zaistniała Stołeczna Grupa 
Wojewódzka. Następnym Prezesem SGW IPA została kol. 
Hanna LAMCHO, która sprawowała zarząd do listopada 
2016 r. kiedy to na Prezesa Stołecznej Grupy Wojewódz-
kiej został wybrany kol. Andrzej Kropiwiec – dotychcza-
sowy Przewodniczący Regionu „Pałac Mostowskich”.

Zarząd

towe Seminarium dla Młodych Policjantów w Legionowie. 
Uczestnikami seminarium było 55 policjantów z 42 krajów.

Przełomowe lata w działalności SGW to rok 2008 i 2009. Wów-
czas ruszyły pierwsze spływy kajakowe po Czarnej Hańczy 
i Kanale Augustowskim, organizowane do dziś przez kol. 
Marka Podwysockiego, cieszą się coraz większą popularnością 
i pozwalają integrować środowisko. Należy również wspo-
mnieć o podpisaniu umowy z firmą Benefit, dzięki której nasi 
członkowie mogli rozwijać swoje pasje w zakresie aktywności 
sportowych. Przystąpienie do programu było impulsem do 
przypływu nowych członków, szczególnie w regionie „Pa-
łac Mostowskich”. Początkowe lata obfitowały w dużą liczbę 
wydarzeń przeważnie o charakterze raczej kameralnym, ale 
jakże integrujących naszą grupę, Były to: Wakacyjne — Rajd 
(2010) i Obóz Konny (2011), rodzinne zwiedzanie obiektów 
Twierdzy Modlin (2010) wyjazd narciarski do Bukovela na 
Ukrainie (2011), Zwiedzanie Radiowej „Trójki” w towarzystwie 
Marka Niedźwiedzkiego (2012) oraz udział w akcji „Sprzątanie 
Świata” wspólnie z TVP Info, Fundacjami Nasza Ziemia i BOŚ 
Bank. Wspólnie z Sekcją Polską zorganizowaliśmy wręczenie 
tytułu zasłużonego dla SP IPA Tomkowi Adamkowi w Oddzia-
łach Prewencji w Warszawie oraz Krzysztofowi Hołowczycowi 
i Maciejowi Wisławskiemu. Korzystając z okazji Krzysztof Ho-
łowczyc, zademonstrował swoje umiejętności i udzieli lekcji 
policjantom z drogówki. A wszystko to odbyło się na płycie 
na lotniska w Babicach i zakończyło się wspólną grochówką. 
Oczywiście nie sposób jest wymienić wszystkich inicjatyw 
i działań, ale na pewno wspieraliśmy zarówno zorganizowane 
akcje, jak i pojedynczych członków reprezentujących SGW.

Patrząc poprzez pryzmat poszczególnych regionów, można 
stwierdzić, że niektóre z nich wyspecjalizowały się, na swój 
sposób, w realizowanych zadaniach. Jednocześnie wszyscy 
wspierają się nawzajem i pewnie dlatego każda impreza koń-
czy się sukcesem. 

region CBŚ zdominował obszar sportu. Wydarzenia i ciekawe 
przedsięwzięcia organizowane są najczęściej wspólnie z Ga-
binetem Komendanta Głównego Policji, Komendą Stołeczną 
Policji oraz Regionem IPA KGP i Pałac Mostowskich. Jedną 
z najważniejszych organizowanych imprez jest Międzynarodowy 
Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. pod-
kom. Andrzeja Struja, który od 2010 roku odbywa się w lutym, 
w każdą rocznicę śmierci tragicznie zmarłego warszawskiego 
policjanta. Z roku na rok do turnieju zgłasza się coraz więcej 
drużyn zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W ubiegłym roku 
wystąpiło 68 mundurowych teamów, w tym 12 zagranicznych.

region kGP pod przewodnictwem kol. Ewy DĘBOWSKIEJ jest 
bardzo zaangażowany w działalność charytatywną na rzecz 
członków IPA, ich rodzin i bliskich. Warto wspomnieć o ak-
cjach takich jak: zbieranie zużytych telefonów komórkowych, 
wspólnie z Regionem „Pałac Mostowskich”, na rzecz fundacji 
Ewy Błaszczyk „A KOGO?” i kliniki BUDZIK, wsparcie rodziny 
naszego kolegi, który po śmierci żony musi sam wychowy-
wać trójkę małych dzieci, akcje „zakrętkowe” czy składkowe 
i inne tym podobne raczej nie odbywają się bez udziału Ewy. 
Oczywiście aktywnie uczestniczy w innych wydarzeniach tj. 
organizacja szkoleń z pierwszej pomocy, wizyty w radio i TV. 
No i oczywiście przyjmowanie zagranicznych gości.

Nie sposób wymienić wszystkich imprez, które współorganizuje 
lub wspiera Stołeczna Grupa Wojewódzka, ale na pewno należy 
wspomnieć o Charytatywnym Oficerskim Balu Policji. Kolejną 
imprezą, choć o całkiem innym charakterze są Mistrzostwa Polski 
jednostek specjalnych w dyscyplinach siłowych. Nasi członkowie 
to wykładowcy w szkołach średnich i uczelniach wyższych, 
którzy reprezentując SGW IPA. Uczestniczyli w sympozjach 
i konferencjach naukowych. Podczas Konferencji „Wschodnia 
granica Polski – bezpieczną granicą Unii Europejskiej” w 2015 
roku SGW IPA aktywnie uczestniczyła w organizacji stoiska 
IPA podczas targów EUROPOLTECH. Współorganizowaliśmy 
z Sekcją Polską m.in. takie przedsięwzięcia jak: Mistrzostwa 
Świata Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej WISPA 
2015 w Krynicy Zdrój (zawodnicy z 22 państw) czy 3. Świa-
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1. Region CBŚ (Centralne Biuro Śledcze)

2. Region KGP (Komenda Główna Policji)

3.  Region KGSG (Komenda Główna Straży Granicznej)

4. Region KSP (Komenda Stołeczna Policji)

5. Region „Pałac Mostowskich”

6. Region „Right Riders”

7. Region Ujazdów

8. Region Sztab (Straż Graniczna)

STOŁECZNA GW

Agrykola 
Święto 

Policji 2017

region kGSG prowadzi działalność o charakterze rodzin-
no–rekreacyjnym. Jej przewodniczący kol. Andrzej KUCHAR-
SKI może pochwalić się organizacją wielu edycji rodzinnych 
zawodów strzeleckich, choinek, czy wyjazdów piknikowych. 
Region KGSG współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami 
reprezentującymi środowiska kombatantów. 7 grudnia 2017 
w Grodnie odbyło się spotkanie opłatkowe z członkami Sto-
warzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez kombatantów AK dzięki pomocy 
finansowej białostockiej Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom 
Grodzieńszczyzny, w ramach projektu „Niezłomni”. W trakcie 
spotkania Dyrektor Biura Ochrony Informacji KGSG płk SG 
Krzysztof Gawęda przekazał paczki żywnościowe – 100 paczek 
o łącznej wadze blisko 1,5 tony.

region „Pałac Mostowskich”, z uwagi na to, że jest liczebnie 
największy, stara się uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach 
i je wspierać. Nadal prowadzi nasz flagowy projekt – współ-
praca z OKsystem – oferuje wejścia do klubów sportowych 
na terenie całego kraju. Dzięki temu projektowi udaje nam 
się pozyskiwać coraz nowych członków. Innym projektem 
są „Błękitne Żagle IPA” – wiodącym jest Robert Górczyński. 
W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy m.in. rejs 
Darem Młodzieży na szlaku Gdynia – Antwerpia oraz wiele 
spotkań i kursów żeglarskich. Jednak, jako „specjalizację” wybrał 
współpracę w zakresie działań profilaktycznych i prewencyjnych 
Policji. Jest to zapewne wynik doskonałej współpracy z kie-
rownictwem Komendy Stołecznej Policji. Pierwszym dużym 
eventem była aukcja profilaktyczna zorganizowana w siedzibie 
PKOL pn. „Zgubić się i znaleźć”, która miała na celu zebranie 
funduszy na wyremontowanie i wyposażenie sali sportowej 
w Policyjnej Izbie Dziecka KSP. Kolejną akcją był piknik or-
ganizowany z Fundacją „po DRUGIE” pod hasłem „ŚCISZ TO”. 
Uczestnikami byli mieszkańcy Warszawy a współorganizatorami 
m.in. młodzież z zakładów wychowawczych i poprawczych. 
Ponadto Region Pałac Mostowskich wspomaga męską Repre-

zentację SGWIPA w koszykówce. Należy również wspomnieć 
o działaniach krwiodawców skupionych przy Regionie, którzy 
organizują zbiórki krwi w mobilnym ambulansie.

region right riders to klub motocyklowy przy SGW. Jego 
członkowie aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach 
pozostałych regionów, a jednocześnie prowadzą własne działa-
nia integrujące środowisko. Naszych kolegów, można zobaczyć 
na każdej większej imprezie, ich motocykle i ubiory wzbudzają 
zainteresowanie wszystkich uczestników imprez. Kol. Robet 
Furmańczyk jest osobą, która bardzo aktywnie reprezentuje 
Region w pracach SGW. Warszawski Klub Motocyklowy Right 
Riders organizuje wspólnie z klubami z Lęborka, Pilzna i Hra-
nice wyprawy oraz zloty – w tym roku był organizatorem III 
Zlotu Klubów Right Riders.

Turniej A. Struja

Rajd konny po Podlasiu 20-lecie IPA w SGW

SGW liczy ponad  
600 członków zrzeszonych  

w 8 regionach:
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WYWIAD

ŚWIĘTOKRZYSKA GW

 z Z KART hISTORII
Historia powstania Świętokrzyskiej Grupy Wojewódz-
kiej IPA wiąże się z datą 18 maja 2000 r., kiedy to w Sali 
Narad Komendy Wojewódzkiej Policji w  Kielcach przy 
ul. Seminaryjskiej 12, w pomieszczeniach po byłym ki-
nie „Bajka” odbyło się pierwsze, założycielskie zebranie 
Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej.

Do pierwszego Zarządu ŚGW IPA wybrano:

 � Kol. Artur Kazimierski – prezes

 � Kol. Ryszard Mochocki – prezes honorowy oraz członek 
Zarządu

 � Kol. Wojciech Przeździk – wiceprezes

 � Kol. Jacek Wąsik – sekretarz

 � Kol. Zbigniew Nowak – zastępca sekretarza

 � Kol. Robert Piotrowski – skarbnik

 � Kol. Bogdan Trela – członek Zarządu

 � Kol. Andrzej Sierzputowski – członek Zarządu

 � Kol. Zdzisław Zapała – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 � Kol. Robert Zaliński – członek Komisji Rewizyjnej

 � Kol. Grzegorz Królikowski – członek Komisji Rewizyjnej

19.04
2002  powstanie Regionu Ostrowiec Św. 

Z Prezydium: 

 � Przewodniczący – kol. Tomasz Górski

 � Sekretarz – kol. Paweł Derlatka

 � Skarbnik – kol. Tomasz Kolasa

 � Członek Prezydium – kol. Piotr Wyroda

04.06
2003

  zebranie założycielskie Regionu Opatów – 
Powiśle

 � Przewodniczący – kol. Waldemar Banak

 � Sekretarz – kol. Henryk Makuch

 � Zastępca Sekretarza – kol. Andrzej Skowroński

 � Skarbnik – kol. Andrzej Gardynik

 � Członek Prezydium – Artur Kazimierski

 � Członek Prezydium – Wojciech Wasil

 � Członek Prezydium – Piotr Bek

Obecnie w skład ŚGW IPA wchodzą 
następujące Regiony:

Region KIELCE
Region OPATÓW – POWIŚLE

Region OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Region STASZÓW

Region Kielce Centrum.

04.06
2003  powstanie Regionu Opatów-Powiśle

27.11
2008  spotkanie założycielskie Regionu Kielce

 � Przewodniczący – kol. Andrzej Chrzanowski

 � Sekretarz – kol. Izabela Grabowska

 � Zastępca Sekretarza – kol. Artur Saracen

 � Skarbnik – kol. Tomasz Kaczmarczyk

 � Członek Prezydium – kol. Tomasz Turek

 � Członek Prezydium – kol. Paweł Sieczkowski

 � Członek Prezydium – kol. Eryk Mozer

16.02
2010

  spotkanie założycielskie Regionu 
Sandomierz (obecnie nieistniejącego)

 � Przewodniczący – kol. Wiesław Stępień

 � Sekretarz – kol. Katarzyna Grzybowska

 � Zastępca Sekretarza – kol. Dariusz Maciąg

 � Skarbnik – kol. Marek Chudy

 � Członek Prezydium – kol. Zbigniew Kotarski

 � Członek Prezydium – kol. Dariusz Chmielowiec

 � Członek Prezydium – kol. Robert Michta

06.04
2010  spotkanie założycielskie Regionu Staszów

 � Przewodniczący – kol. Wojciech Wasil

 � Sekretarz – kol. Agata Kwiecień

 � Zastępca Sekretarza – kol. Ewelina Vetter

 � Skarbnik – kol. Robert Czerwiński

 � Członek Prezydium – kol. Marek Żmuda

 � Członek Prezydium – kol. Piotr Żyła

Z Nami bezpiecznie i Ekologicznie, 01.06.2016 r.
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ŚWIĘTOKRZYSKA GW

23.09
2009

  Uroczyste otwarcie siedziby ŚGW IPA na  
ul. Wesołej po remoncie

27.08
2015

  zebranie założycielskie Regionu Kielce – 
Centrum

 � Przewodniczący – Radosław Karpiński, 

 � Sekretarz – Sylwia Sobczyńska, 

 � Zastępca Sekretarza – Wioletta Janik, 

 � Skarbnik – Roman Miernik, 

 � Asystent Skarbnika – Wanda Litwin. 

 � Stanowiska w Komisji Rewizyjnej objęli:

 � Przewodniczący Komisji – Andrzej Karyś, 

 � Członek Komisji – Bernard Arendarski, 

 � Członek Komisji – Arkadiusz Ciszyński.

Obecny Zarząd ŚGW IPA

 � Prezes ŚGW IPA kol. Robert Literacki

 � Skarbnik ŚGW IPA kol. Robert Piotrowski

 � Sekretarz ŚGW IPA kol. Katarzyna Czesna – Wójcik

 � Asystent Sekretarza kol. Agata Madej 

 � Członek Zarządu kol. Jacek Wąsik 

 � Członek Zarządu kol. Andrzej Kundera

Komisja Rewizyjna ŚGW IPA

 � Przewodniczący

 � Henryk Mizielski

 � Członkowie:

 � Robert Dziewięcki

 � Paweł Derlatka

Obecnie 
Świętokrzyska Grupa 

Wojewódzka IPA liczy 

– 365 osób

� Artur Kazimierski 
2000–2008

� Piotr Bek 
2008–2011

FUNKCJe PReZeSóW PeŁNILI:

� Piotr Nosek 
2011–2013

� Robert Literacki 
2013 i nadal

I Festiwal Badmintona, 2014 r.

Festyn, 2017 r.

Spotakanie edukacyjne, 25.11.2015 r.

Marzec 
2014 r.
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WYWIAD

WARMIŃSKO-
MAZURSKA GW

Grupa Wojewódzka w Olsztynie rozpoczęła działalność 
17.09.1992 roku, powstała z inicjatywy Koła IPA w Olszty-
nie. W czerwcu 1999 roku Olsztyńska Grupa Wojewódzka 
została przekształcona na Warmińsko-Mazurską Grupę 
Wojewódzką. Władze Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wo-
jewódzkiej IPA w XXV-leciu działalności.

W 1992 roku Olsztyńską Grupę Wojewódzką stanowiły dwa 
prężnie działające koła ze Szczytna i z Olsztyna. Do grupy 
w kolejnych latach dołączały następne koła z innych regionów 
województwa olsztyńskiego: w 1996 roku Iławsko-Lubawskie 
i Mrągowo, w 1998 roku Bartoszyce, po nowym podziale 
administracyjnym kraju w 1999 roku Gołdap, w 2004 roku 
Kętrzyn, w 2011 roku Gołdap II Granica i w 2012 Bezledy SG.

I  KAdeNcjA
(17.09.1992 – 07.02.1996) 

Mirosław Karpowicz
(WSPol. Szczytno) – przewodniczący, 

 � Jerzy Sawczuk (KWP Olsztyn) – wiceprzewodniczący

 � Władysław Łuczak (KWP Olsztyn) – sekretarz

 � Anna Sokołowska (KWP Olsztyn) – skarbnik 

 � Beata Debis (WSPol. Szczytno) – członek

 � Krzysztof Droliński (WSPol. Szczytno) – członek

 � Marek Gałązka (WSPol. Szczytno) – członek

 � Andrzej Góźdź (KWP Olsztyn) – członek

II KAdeNcjA
(07.02.1996 – 22.06.1999) 

Henryk Tyszewicz
(KWP Olsztyn) – przewodniczący

 � Jerzy Kaczorowski (KWP Olsztyn) – sekretarz 

 � Andrzej Sznarkowski (KP Lubawa) – zastępca sekretarza

 � Janusz Rolka (KWP Olsztyn) – skarbnik

 � Mariusz Róg (WSPol. Szczytno) – członek

 � Jerzy Sawczuk (KWP Olsztyn) – członek

IV KAdeNcjA
(11.10.2001 – 07.10.2004)

Marek Żywicki  
(KWP Olsztyn) – prezes

 � Zbigniew Świniarski (KWP Olsztyn) – sekretarz

 � Jerzy Lemieszek (KPP Bartoszyce) – zastępca sekretarza

 � Bożena Ruszczyk (KWP Olsztyn) – skarbnik

 � Roman Kajzer (WSPol. Szczytno) – członek 

III KAdeNcjA
(22.06.1999 – 11.10.2001) 

 � Andrzej Sznarkowski (KP Lubawa) – sekretarz

 � Mirosław Karpowicz (WSPol. Szczytno) – zastępca sekretarza

 � Zbigniew Świniarski (KWP Olsztyn) – skarbnik

Jerzy Kaczorowski  
(KWP Olsztyn) – prezes

W chwili 
obecnej w skład 

Warmińsko-Mazurskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA 

wchodzą Regiony: Olsztyn, 
Kętrzyn, Bartoszycko-

Lidzbarski, Gołdap, Gołdap 
II Granica i Bezledy SG 

w łącznej liczbie  
320 członków.

Wizyta kolegów z Niemiec w Regionie Gołdap.
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WARMIŃSKO-MAZURSKA GW

VII KAdeNcjA
(31.03.2011 – 12.12.2014)

Adam Ostrowski
(KPP Kętrzyn) – prezes

 � Jolanta Szymulewska – Ozioro (KWP Olsztyn) – sekretarz

 � Zbigniew Świniarski (KMP Olsztyn) – zastępca sekretarza

 � Grzegorz Linkiel (KPP Kętrzyn) – skarbnik [od 19.12.2012 
Wiesław Skudelski (KPP Kętrzyn) 

 � Dorian Burdyło (SG Barciany) – członek

VIII KAdeNcjA
(12.12.2014 – do chwili obecnej

Adam Ostrowski
(KPP Kętrzyn) – prezes

 � Marek Małagocki (CSSG Kętrzyn) – sekretarz

 � Jerzy Kaczorowski (KWP Olsztyn) – zastępca sekretarza

 � Dorian Burdyło (SG Barciany) – skarbnik

 � Robert Sidor (SG Gołdap) – członek

V KAdeNcjA
(07.10.2004 – 12.03.2008)

Marek Żywicki  
(KWP Olsztyn) – prezes

 � Zbigniew Świniarski (KWP Olsztyn) – sekretarz

 � Kazimierz Orzechowski (KWP Olsztyn) – zastępca sekretarza

 � Bożena Ruszczyk (KWP Olsztyn) – skarbnik

VI KAdeNcjA
(12.03.2008 – 31.03.2011)

 � Bogdan Wilk (KPP Mrągowo) – sekretarz

 � Mieczysław Wójcik (KMP Olsztyn) – zastępca sekretarza

 � Zbigniew Świniarski (KWP Olsztyn) – skarbnik

 � Marek Żywicki (KWP Olsztyn) – członek

Jerzy Kaczorowski  
(KWP Olsztyn) – prezes

Z goścmi z Niemiec Region 
IPA Kętrzyn

Kolekcja czapek Jerzego Kaczorowskiego 
z Regionu IPA Olsztyn

Z kolegami  
z Kujawsko-Pomorskiej GW IPA

Wybory w Regionie 
IPA Bartoszycko-Lidzbarskim

Święto Policji Region IPA Kętrzyn
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WIELKOPOLSKA GW

 z Z kart historii
Jak wynika z przedstawionej historii IPA w Polsce, działają-
ca w Wielkopolsce Grupa Wojewódzka w Poznaniu była tą, 
której członkowie od samego początku czynnie uczestniczyli 
w powstaniu Sekcji Polskiej IPA i nadal prężnie działają 
w jej strukturach. Poznań jest tytularną siedzibą 
Stowarzyszenia, a Sąd Rejonowy w Pozna-
niu jest właściwym sądem rejestrowym 
dla Stowarzyszenia. W podpoznańskim 
Kiekrzu odbył się I Zjazd Założycielski, 
na którym grupa inicjatywna pod-
jęła kroki zmierzające do rejestracji 
Stowarzyszenia w Polsce.

Do zmian administracyjnych 
w roku 1999 w ramach IPA dzia-
łały prężnie Grupy Wojewódzkie 
w Poznaniu, Kaliszu, Pile i Lesznie, 
które utworzyły aktualnie działająca 
Wielkopolską Grupę Wojewódzką.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenia, 
członkowie poszczególnych Regionów orga-
nizują szereg imprez kulturalnych, sportowych 
i innych przeznaczonych nie tylko dla swoich członków 
i ich rodzin, ale również dla szerokiego ogółu mieszkańców 
Wielkopolski.

Poza działalnością na terenie Wielkopolski członkowie IPA 
utrzymują kontakty z innymi sekcjami narodowymi m.in. 
z Niemiec, Holandii, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Estonii. 

Bliskie kontaktu zaowocowały podpisaniem kilku 
porozumień o współpracy, których celem jest 

rozwijanie i szerzenie idei IPA „SERVO PER 
AMIKECO”–„Służyć Poprzez Przyjaźń”. Kon-

takty międzynarodowe przyczyniły się 
do wymiany doświadczeń na niwie 

zawodowej pomiędzy poszczegól-
nymi funkcjonariuszami oraz coraz 
szerszych kontaktów towarzyskich. 
Przedstawiciele poszczególnych 
Regionów IPA wielokrotnie uczest-
niczyli w oficjalnych spotkaniach 
zagranicznych i odwrotnie wie-

lokrotnie gościliśmy naszych za-
granicznych partnerów na terenie 

Wielkopolski. Nasi członkowie czynnie 
uczestniczą w stażach zawodowych 

organizowanych w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii oraz Irlandii poznając pracę swoich 

kolegów i wymieniając wspólne doświadczenia.

Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczą w szeregu 
przedsięwzięć na terenie Wielkopolski przeznaczonych dla 

aktualnie w skład 
Wielkopolskiej Grupy 

Wojewódzkiej iPa w Poznaniu 
wchodzi 15 regionów: 
Poznań, Poznań E, kalisz, 

Leszno, konin, Piła, Piła-szkoła 
Policji, obra, Gostyń, Jarocin, 

Chodzież, krotoszyn, Środa 
Wielkopolska, Wągrowiec 
i Września. skupiających 
ponad 700 członków.

Festyn Charytatywny Niebiescy dzieciom, Poznań, wrzesień 2014 r. Impreza Powiatanie Wiosny, 2015 r.



WIELKOPOLSKA GW

swoich członków – wycieczki, imprezy 
dla dzieci i młodzieży, spotkania inte-
gracyjne itp. Tradycją stało się uczest-
nictwo w takich imprezach jak: Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
Festyn Charytatywny „Niebiescy Dzie-
ciom„, Festyn „Niedziela w Muzeum”, 
w których trakcie prezentowana jest 
działalność Stowarzyszenia IPA. Uczest-
niczymy w imprezach sportowych 
takich jak: „Bieg z Ptolemeuszem”, Po-
znański Maraton i Półmaraton i innych.

Na podkreślenie zasługuje organizo-
wanie nieprzerwanie od 1998 roku 
Międzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej IPA, w którym uczestniczy 
każdorazowo po kilkanaście drużyn 
krajowych i zagranicznych, w którego trakcie w sportowej 
rywalizacji zacieśniają się kontaktu pomiędzy służbami mun-
durowymi. Kilkakrotnie w tych rozgrywkach pierwsze miejsce 
zajmowała drużyna Regionu IPA Poznań. W tym roku drużyny 
spotkają się już XIX raz w rozgrywkach piłkarskich, a miejscem 
rozgrywek jest Poznań.

Działalność poszczególnych Regionów pozwoliła na zapre-
zentowanie celów Stowarzyszenia nie tylko wśród funkcjona-
riuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych, 
jak również wśród społeczeństwa Wielkopolski a jej szeregi 
corocznie się zwiększają.
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ZACHODNIOPOMORSKA 
GW

 z Z kart historii
Jeszcze tak niedawno, bo w 2012 roku obchodziliśmy hucznie 
jubileusz naszego 20-lecia, a już mamy 2017 rok i 25 lat naszego 
funkcjonowania na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
Przez minione lata bardzo wiele się działo i wydarzyło w naszym 
stowarzyszeniu. Organizowaliśmy imprezy turystyczne i integra-
cyjne, turnieje sportowe z udziałem drużyn władz lokalnych 
i społeczeństwa, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, szkolenia 
z różnych dziedzin poświęconych zasadom bezpieczeństwa na 
wodzie, drogach i porządku publicznego, przeprowadzaliśmy 
zbiórki środków finansowych na rzecz potrzebujących – członków 
IPA i ich rodzin, „ipowskie” wigilie w poszczególnych regionach, 
składaliśmy wizyty u zaprzyjaźnionych sekcji narodowych IPA 
i przyjmowaliśmy ich u siebie. Nie zapomnieliśmy też o potrze-
bach wychowanków Domu Dziecka oraz akcjach honorowego 
poboru krwi. W marcu 2012 i 2016 roku byliśmy organizatorami 
Krajowego Zarządu SP IPA w Unieściu i Darłówku (od 1993 r. 
byliśmy gospodarzami 5 posiedzeń KZ SP IPA). Nasi członkowie 
byli w tym czasie laureatami Konkursu Fotograficznego IPA, 
w którym zajęli pierwsze i drugie miejsce (Region IPA Straż 
Graniczna – Szczecin).

Drużyna IPA z Białogardu, maj 2015 r.

Nasza podopieczna Lenka z IPA, Stargard 2016 r.

Drawsko Pom. – jubileusz XX-lecia ZGW IPA, kwiecień 2013 r.

Posiedzenie KZ SP IPA, Darłówek marzec 2016 r.
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W Zachodniopomorskiej Grupie 
Wojewódzkiej IPA – Szczecin na chwilę 
obecną funkcjonuje 8 regionów:

1. Białogard – Przewod. kol. Wojciech Jankowski

2. Dębno – Przewod. kol. Mariusz Rudziński

3. Kołobrzeg – Przewod. kol. Robert Szukalski

4. Koszalin – Przewod. kol. Jarosław Gacek

5. Stargard – Przewod. kol. Mariola Świątczak

6. Straż Graniczna – Przewod. kol. Krystyna Majunka

7. Szczecin – Przewod. p.o. kol. elżbieta Szatanik

8. Świnoujście – Przewod. kol. Mieczysław Wołoszczuk

W kwietniu 2016 r. odbyły się wybory w ZGW IPA 
– Szczecin i aktualny skład Prezydium Zarządu 
przedstawia się następująco:
1. Prezes – kol. Robert Rzeźnik (od 1999  r.)
2. Sekretarz – kol. Mariola Świątczak (od 2006  r.)
3. Zastępca sekretarza – kol. Małgorzata Wiszniowska (od 2013 r.)
4. Skarbnik – kol. elżbieta Szatanik (od 2016  r.)
5. Zastępca skarbnika – kol. Danuta Kasjaniuk (od 2006  r.)

KOMISJA ReWIZyJNA:
1. Przewodniczący – kol. Jerzy Widoniak (od 1999  r.)
2. Członek – kol. Krzysztof Wachowicz (od 2010  r.)
3. Członek – kol. Leszek Gawliński (od 2016  r.).

ZACHODNIOPOMORSKA GW

 z aktuaLniE W GruPiE  
MaMy PonaD 520 CZłonkóW

Piknik IPA, Borzysławiec, 
maj 2013 r.

Szczecin IPA – wybory ZGW, kwiecień 2016 r. SG-Szczecin – Tenis Stołowy IPA, maj 2017 r.

Zasłużony IPA – Dębno, listopad 2014 r.
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