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

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

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

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

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

Koleżanki i Koledzy!  Drodzy Przyjaciele!

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

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

Servo per amikeco
Fryderyk Orepuk  

Prezydent Sekcji Polskiej IPA

W dniu 28 października 2017 r. , w auli Komendy Wojewódzkiej 
Policji w  Lublinie odbyła się uroczysta gala z  okazji XXV- lecia 
przyjęcia Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Po-
licji – IPA do międzynarodowych struktur. Podczas tej uroczysto-
ści podsumowaliśmy naszą działalność w strukturach międzyna-
rodowych i na szczeblu krajowym. Z tym też dniem otworzyliśmy 
nową kartę naszej historii na której zapisywać będziemy nasze 
kolejne przedsięwzięcia i działania tak, aby przedstawiać je przy 
okazji kolejnych jubileuszy. Ze względów organizacyjnych nie 
było możliwe aby w uroczystości tej mogło uczestniczyć więcej 
osób, dlatego też w numerze znajdziecie informację z tego wy-
darzenia. W tym roku  XXV- lecia swojej działalności obchodziły 
także grupy wojewódzkie Kujawsko-Pomorska i  Wielkopolska 
oraz regiony IPA Jelenia Góra, Nowy Sącz i Płock. Skromniejsze 
jubileusze świętowały regiony IPA Częstochowa, Nowy Targ, Ole-
sno i Włodawa. W numerze zamieszczone zostały relacje które 
zostały nadesłane do redakcji. Mam nadzieję, że będą one dla 
Was cenną pamiątką.

Tak jak każdego roku w numerze grudniowym znajdziecie rela-
cję z obrad Kongresu Światowego IPA, który w tym 

roku odbył się we wrześniu, w Bułgarii.

Poza tym na stronach poszczegól-
nych grup wiele ciekawych i god-
nych polecenia relacji z  imprez 
organizowanych w tych grupach, 
a  w  których brało udział bardzo 
wielu członków naszego stowa-
rzyszenia nie tylko z  Polski, ale 
także z  zaprzyjaźnionych kra-
jów. Zachęcam więc do zapo-
znania się z  relacją dotyczącą 
rajdu motocyklowego – Gali-
cja 2017 (wzięło w nim udział 

ponad 400 osób) a także z organizowanego już po raz XIX w Po-
znaniu - Międzynarodowego Turnieju w Piłce Nożnej w którym 
wzięło udział 16 drużyn. 

Niezwykle cenną inicjatywę podjęli koledzy z Podkarpacia. Or-
ganizując pomoc dla chorego kolegi przeprowadzili akcję „Mun-
dur na rowerze” podczas której zbierali środki na leczenie.God-
ną podkreślenia jest także kontynuacja programu „Bezpiecznie 
i ekologicznie” – przeprowadzona tym razem przez grupę świę-
tokrzyską w Końskim 

Zachęcam również do zapoznania się i skorzystania z zaprosze-
nia regionu IPA Zakopane na „Wielki Weekend Miłośników Białe-
go Szaleństwa – Białka Tatrzańska 23 -25 luty 2018”.

Grudzień to okres świąt Bożego Narodzenia i  Nowego Roku! 
Przyjmijcie więc z tej okazji, proszę ode mnie, Prezydium SP IPA 
oraz redakcji  najlepsze życzenia. 

Życzymy Wam zdrowych, wesołych, pełnych radości, życzliwo-
ści i miłości Świąt Bożego Narodzenia, wymarzonych prezentów 
oraz Do Siego Nowego 2018 Roku !

Servo per Amikeco
Fryderyk Orepuk

Prezydent Sekcji Polskiej IPA        

Koleżanki i Koledzy! 
Drodzy Przyjaciele IPA!
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Koleżanki i Koledzy!

Członkowie Sekcji Polskiej IPA!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha oraz 
pełnego radości czasu spędzonego z rodziną.

Niech świąteczna atmosfera spokoju i szczęścia zago-
ści w sercach nas wszystkich, dając nadzieję, wzmac-
niając wiarę i pogłębiając miłość, a Nowy 2018 Rok 
przyniesie spełnienie marzeń.

Servo Per Amikeco!
gen. bryg. SG Marek Łapiński
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PLACEMENT PROGRAMME

Patrol pieszy po sądeckich ulicach, obchód dzielni-
cowego, kontrole prędkości i stanu trzeźwości z są-
decką drogówką, pokaz tresury policyjnych psów 
czy spotkanie z  antyterrorystą to codzienność po-
licjantów z  Irlandii, którzy od  początku październi-
ka przebywają na stażu w Komendzie Miejskiej Poli-
cji w Nowym Sączu.

Pierwszego dnia przedstawicieli irlandzkiej Policji przywitał Ko-
mendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław To-
karczyk, który wprowadził gości w arkana policyjnej służby. Tego 
dnia poznali oni zadania poszczególnych wydziałów, specyfikę 
służby oraz uregulowania prawne funkcjonujące w naszym kra-
ju, jak również obszar działania i strukturę organizacyjną sądec-
kiej jednostki.Pierwszy i drugi dzień pobytu stażystów, związany 
był również z  poznaniem funkcjonowania dwóch wydziałów 
– Prewencji oraz Sztabu Policji. Delegaci z  Irlandii uczestniczyli 

w przygotowaniach Nieetatowego Pododdziału Policji z sądec-
kiej komendy, który jest powoływany między innymi do zabez-
pieczenia meczy piłkarskich. Zobaczyli też strzelnicę, pomiesz-
czenia dla osób zatrzymanych oraz zapoznali się z pracą oficera 
dyżurnego na Stanowisku Kierowania. 

Wraz ze swoimi opiekunami – st. sierż. Radosławem Koziałem 
i st. sierż. Adamem Tobiaszem z Wydziału Prewencji, poznali pra-
cę dzielnicowego i wybrali się na obchód dzielnicy Westerplatte, 
a następnie pełnili służbę z policyjnymi wywiadowcami. Czynnie 
uczestniczyli też w  obsłudze interwencji związanej z  kradzieżą 
na terenie jednego z sądeckich sklepów.W środę odwiedzili Ko-
mendę Wojewódzką oraz Komendę Miejską Policji w Krakowie, 
poznając między innymi funkcjonowanie Oddziału Prewencji 
Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego 
Policji. Poznali też tabor tamtejszych jednostek, a na zakończenie 
dnia zwiedzili Wawel.

Okiem Irlandczyka, czyli relacja ze stażu  
w sądeckiej komendzie policjantów  
irlandzkiej Gardy
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PLACEMENT PROGRAMME

Okiem Irlandczyka, czyli relacja ze stażu  
w sądeckiej komendzie policjantów  
irlandzkiej Gardy

Kolejny dzień obfitował w działania typowo policyjne. Tego dnia 
mieszkańcy Nowego Sącza mogli zobaczyć przedstawicieli Gar-
dy na sądeckich ulicach w patrolu pieszym oraz w obchodzie 
dzielnicowego. Stażyści odwiedzili też punkt obsługi monito-
ringu Straży Miejskiej na ulicy Szwedzkiej oraz zobaczyli Izbę 
Wytrzeźwień na ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu. Ich główne 
spostrzeżenie dotyczyło różnicy wyposażenia do służby, po-
nieważ policjanci z Irlandii w służbie patrolowej nie mają broni 
palnej.

Piątek i sobota minęły stażystom na uroczystościach związanych 
z obchodami 25-lecia sądeckiego regionu Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA. Uczestniczyli w  międzynarodowej 
konferencji, organizowanej przez Komendę Miejską Policji w No-
wym Sączu wspólnie ze stowarzyszeniem, a następnie w sobot-
niej gali jubileuszowej. Właśnie w ramach programu „Placement 
Programme”, organizowanego przez stowarzyszenie, przedsta-
wiciele Gardy trafili na Sądecczyznę. Zamysłem tego programu 
jest wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych, dlatego w ra-
mach rewizyty dwóch sądeckich policjantów poleci do Irlandii 
już w listopadzie.

Drugi tydzień stażu Irlandczyków w sądeckiej Policji obfito-
wał w  liczne spotkania. Funkcjonariusze Gardy edukowali 
przedszkolaków w Łomnicy-Zdroju, spotkali się z młodzieżą 
z klasy mundurowej w Marcinkowicach, a w krynickim Komi-
sariacie Policji, tamtejszej jednostce straży pożarnej i siedzi-
bie GOPR poznawali tajniki działalności tych służb. 

Następnie delegaci wzięli udział w prelekcji dla dzieci, które odwie-
dziły policjantów w krynickim komisariacie i dzięki temu spotkaniu 
przekonali się na czym w praktyce polega prowadzona w Polsce 
akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. 

Kolejno stażyści odwiedzili siedzibę Górskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego, gdzie Naczelnik Michał Słaboń przybliżył im 
zakres działalności tej grupy i sposób prowadzenia działań ratowni-
czych, jak również wskazał teren jaki zabezpiecza. Po tym spotkaniu, 
funkcjonariusze Gardy wyruszyli z  ratownikami na wspólny patrol 
terenów górskich.

Po dwóch tygodniach spędzo-
nych w  Polsce, 12 października 
delegaci zakończyli swój pobyt 
w Nowym Sączu i wrócili do Irlan-
dii. Od Komendanta Miejskiego 
Policji w  Nowym Sączu mł. insp. 
Jarosława Tokarczyka oraz jego 
Zastępcy mł. insp. Jerzego Polczy-
ka otrzymali certyfikat uczestnic-
twa w stażu w ramach programu 
Placement Programme. Komen-
danci wraz z Przewodniczącą Re-
gionu IPA Nowy Sącz – Elżbietą 
Gargulą oraz Członkiem Zarządu 
sądeckiego regionu – Grzego-
rzem Kaliną, podziękowali Irland-
czykom za dwutygodniowy staż, 
życząc im wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym i osobistym.

Delegaci z  Irlandii przyznali, że czas spędzony na stażu upłynął 
im niezwykle szybko i  intensywnie. Zachwyceni polską gościn-
nością, przyrodą i walorami turystycznymi, podziękowali za ser-
deczność, urozmaicony program oraz wymianę doświadczeń 
zawodowych. Zarówno funkcjonariusze Gardy, jak i sądeccy po-
licjanci stwierdzili, że ich znajomość i współpraca nie kończy się 
wraz z zakończeniem stażu.

Tekst: asp.dr Iwona Grzebyk-Dulak
Zespół Prasowy KMP w Nowym Sączu

Zdjęcia: A.Tobiasz



PREZYDIUM

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA8

W  dniach 20 – 23 września 2017 r. w  Albenie,  
w Bułgarii obradował 62 światowy

Kongres IPA. W  uroczystym otwarciu obrad wziął udział m.inn. 
Minister Spraw Wewnętrznych Bułgarii oraz Z-ca Komendanta 
Głównego Policji, a część artystyczną otwarcia uświetniły wystę-
py bułgarskiego „Franka Sinatry”, trio operowego oraz młodzie-
żowego zespołu folklorystycznego.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część robocza 
kongresu, którą otworzył sekretarz generalny Georgios Kasaro-
poulos, przedstawiając program kongresu oraz sprawy organi-
zacyjne. Ze względu na fakt, iż sekretarz przez ostatnie pół roku 
ciężko chorował przekazał prowadzenie obrad Prezydentowi 
Pierrowi – Martinowi Moulin.

Pierre-Martin Mulin powitał obecnych na sali oraz poinformował, 
że po raz pierwszy w  obradach, w  charakterze obserwatorów 
występują delegacje z  Iraku i  Kirgistanu. Po sprawdzeniu listy 
delegatów oświadczył, że w obradach nie uczestniczą delegacje 
z Meksyku, Turcji oraz Mozambiku, które z uwagi na nie wywią-
zywanie się z przyjętych zobowiązań związanych z przynależno-
ścią do IPA ( nie nadesłanie sprawozdania, nie opłacenie składek), 
zostały pozbawione prawa głosu. Sytuacja w Meksyku jest po-
dobna do tej w jakiej rok temu była Brazylia i w związku z tym 
wystosowano do tamtejszych władz oficjalne pismo z  prośbą 
o przesłanie wyjaśnień dot. sytuacji panującej w tej sekcji naro-
dowej IPA. Następnie delegaci przyjęli porządek dnia oraz proto-
kół z poprzedniego kongresu.

Obserwatorzy z Iraku i Kirgistanu zapoznali obecnych z pismami 
Ministrów Spraw Wewnętrznych swoich krajów wyrażających 
zgodę na uczestnictwo funkcjonariuszy policji w  międzynaro-
dowych strukturach IPA oraz zgodę na utworzenie struktur krajo-
wych i wewnętrznych IPA w tych krajach.

W  pierwszych słowach swojego sprawozdania Prezydent 
przypomniał, że IPA jest organizacją non-profit i choć Czarnogóra 
zgłosiła wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie przez IPA 
działalności gospodarczej – to zgody na taką działalność w IPA 
nie ma! Ponadto poinformował, że do sekretariatu światowego 
wpłynęło w tym roku bardzo dużo donosicielskich pism z  róż-
nych sekcji. Dotyczyły one walk wewnętrznych oraz podejrzeń 
o  malwersacje finansowe. Prezydium światowe nie chce i  nie 
będzie tych spraw rozstrzygać gdyż są to problemy wewnętrz-
ne poszczególnych sekcji w których działają m.inn. komisje re-

wizyjne, zadaniem których jest rozstrzyganie takich kwestii oraz 
ewentualne składanie zawiadomień do właściwych organów. 
Z treści tych pism wnioskować można, że piszą je ludzie w więk-
szości czujący się niedowartościowani i skłóceni – niepotrzebnie 
jednak piszą do sekretariatu światowego, gdyż na takie pisma 
nie otrzymają odpowiedzi.

W dalszej części swojego wystąpienia zwrócił uwagę na koniecz-
ność pozyskiwania do IPA nowych członków W  wielu sekcjach 
obserwuje się bowiem regres przyjęć do IPA nowych członków, 
co nie jest zrozumiałe, gdyż wszyscy powinni pracować dla roz-
woju naszego stowarzyszenia. Zaapelował o poważne potrakto-
wanie tej sprawy i powrót do idei jaka przyświecała powstaniu IPA 
– w większości powinni w niej działać funkcjonariusze pozostają-
cy w  służbie, tak aby u  boku doświadczonych emerytów mogli 
rozwijać się w naszej organizacji. Sekcjom, które słabiej pracowały 
w poprzednim roku została zwrócona uwaga i ponowiono wo-
bec nich prośbę o  zdynamizowanie działań mających na celu 
rozwój ilościowo-jakościowy. Podkreślił przy tym, że praca Prezy-
dium Światowego IPA, jest systematyczna. Przygotowywane są 
materiały, które są analizowane i  rozsyłane do wszystkich sekcji. 
Każdy z  członków prezydium otrzymał zadanie przygotowania 
propozycji planu działań wraz z celami i sposobami ich realizacji 
na przyszłość. Mają być one przedstawione na przyszłorocznym 
kongresie. Pierr– Martin Moulin z zadowoleniem stwierdził, że ko-
munikacja poszczególnych sekcji narodowych z centrum admini-
stracyjnym w Nottingham jest na coraz lepszym poziomie.

Prezydent poinformował również, że w  ciągu ostatniego roku 
odbyły się spotkania w sekcjach oczekujących na przyjęcie do 
międzynarodowych struktur IPA tj. Kolumbii i Uzbekistanie. Ka-
zachstan jest krajem wprowadzającym dla Kirgistanu, gdzie na 
dzień kongresu sekcja liczyła 63 członków, a  sekcja została za-
rejestrowana w sądzie w dniu 27.08.2017; natomiast Hiszpania 
– dla Dominikany – 339 członków.

W uzupełnieniu sprawozdania Pierra – Martina Moulin, sekretarz 
generalny omówił ilość członków IPA w poszczególnych sekcjach 
i zauważył, że mimo przyjęcia w poprzednim roku do IPA 17 ty-
sięcy nowych członków, dało się zauważyć ogólny spadek liczby 

62 KONGRES 
ŚWIATOWY IPA
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członków (osoby które w poprzednim roku wykupiły legitymacje 
zrezygnowały z przynależności) i na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba 
członków IPA na świecie wynosiła dokładnie 355.689 osób.

Największy jednak niepokój budzi fakt, że zarówno Meksyk jak i Mo-
zambik najprawdopodobniej wyjdą ze struktur światowych IPA.

Na 66 sekcji narodowych do dnia kongresu – 20 sekcji nie nade-
słało jeszcze swoich statutów narodowych w języku angielskim 
(tłumacząc opóźnienie koniecznością tłumaczeń i  sprawdza-
niem zgodności z prawem obowiązującym w swoich krajach). 

Kolejny 63 Kongres Światowy IPA odbędzie się w dniach 18 – 23 
września 2018 r. w Rotterdamie, w Holandii.

Następnie sprawozdania ze swojej działalności przedstawiali 
szefowie Międzynarodowej Komisji ds. Stosunków Zewnętrz-
nych – Aleksiej Gankin, Międzynarodowej Komisji Zawodowej 
– May – Britt Rinaldo oraz Międzynarodowej Komisji Socjalnej 
i  Kulturalnej – Gal Sharon. Poinformowali oni o  podejmowa-
nych działaniach przez członków komisji oraz o  ilości organi-
zowanych  spotkań, seminariów (dot. Gimborn i  seminarium 
dla młodych policjantów, które odbyło się w  USA) i  szkoleń, 
a  także różnego rodzaju konkursów i  zawodów, jak również 
o zamierzeniach na kolejny rok. Za działalność sportową, głów-
ne trofeum przypadło Słowacji. Sekcja Polska została wyróżniona 
jako jedna z  najbardziej aktywnych pod względem uczestnic-
twa członków i  organizowanych imprezach. Konkurs Fotogra-
ficzny wygrał Bernard Chambert z Belgii. Wyróżnienie za zasługi 
w tej kategorii otrzymała nasza koleżanka Aneta Sobieraj – wi-
ceprezydent SP IPA. Z  satysfakcją stwierdziłem fakt, iż spośród 
nadesłanych na konkurs fotograficzny zdjęć w  holu sali obrad, 
prezentowane były m.innymi fotografie wykonane przez kol. 
Anetę Sobieraj, Tomasza Borkowskiego i  Dariusza Ociepkę. 
W roku 2018 konkurs ten będzie kontynuowany – przewidziano 
400 Euro nagrody za I, 300 – za drugie i 200 za trzecie miejsce.

Z  uwagi na duże zainteresowanie rozgrywkami sportowy-
mi - sekcja Portugalii organizuje w dniach 11 – 17 maja 2018 r. 
I sportowe spotkanie dla członków IPA z całego świata w pięciu 
konkurencjach: koszykówka, siatkówka, futsal, biegi na dystansie 
5 km (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) i strzelanie z broni pneu-
matycznej. Program tego spotkania, które z założenia ma pełnić 
funkcję integracyjną i zabawową jest następujący: 
11 maja przyjazd uczestników do Lizbony,
12 maja – otwarcie na stadionie narodowym Portugalii,
13 – 16 maja rozgrywki,
17 maja 2018 r. – wyjazd uczestników. 

Rozgrywki w siatkówkę odbywać się będą na plaży w Cascarolas. 
Całkowity koszt uczestnictwa w imprezie to 445 Euro za osobę 
za pobyt z wyżywieniem, transportem na miejsce rozgrywania 
zawodów i noclegi w pokoju 2 osobowym. Szczegóły informacji 
na stronie ipa.portugal.

Poinformowano nas także, że w  tegorocznym spotkaniu mło-
dzieży, które odbyło się w Republice Południowej Afryki udział 
wzięło 40 uczestników z  21 sekcji narodowych. Kolejne spo-
tkanie dla młodzieży w  wieku 16 - 18 lat (dzieci, wnuki człon-
ków IPA) zaplanowane jest w Wielkiej Brytanii. Odbędzie się ono 
w terminie 6 – 19 sierpień 2018 r. a koszt uczestnictwa wynosi 
799 funtów angielskich (bez kosztów przelotu). Nazwano je: Ro-
bin Hood Country. Zgłoszenia i opłaty należy wnosić do 31  mar-
ca 2018 r. Kontakt dla zainteresowanych to; mail: @ipa-uk.org, 
Michale Eosi tel. 0044 11598 13638.

Sekcja Polska IPA, po raz pierwszy w historii została wyróżniona 
złotym medalem za stronę internetową! Przypomniano także, że 
na stronie internetowej zamieszczane są na bieżąco wszystkie 
informacje dotyczące bieżącej działalności sekcji narodowych 
oraz centrum administracyjnego IPA.

Skarbnik światowy – Roman Miny przypomniał, że każda sekcja 
narodowa jest zobowiązana do dokonania wpłaty do sekcji 
światowej opłaty rocznej najpóźniej do końca września każdego 
roku. Stwierdził, że mimo tego składki wpływają jednak z dużym 
opóźnieniem. Podkreślił, że nie ma zgody na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w IPA choć niektórzy składają co jakiś czas 
takie wnioski. W wystąpieniu swoim podkreślił, że funkcje skarb-
nika pełni już kilka kadencji i w kolejnych wyborach nie chce i nie 
będzie kandydował na to stanowisko. Zamierza bowiem ubie-
gać się o funkcję Prezydenta Światowego IPA .

W  tegorocznym Young Police Officers Seminar, który odbył 
się w dniach 11-16 czerwca, w Green Bay w USA udział wzięło 
52 uczestników z 29 państw. Kolejne tego typu spotkanie odbę-
dzie się w dniach 24 – 28.06.2019 r. w Wielkiej Brytanii. 

Członkowie IPA Austria zapoznali uczestników kongresu z  no-
watorskim (choć drogim) systemem elektronicznego systemu 
rejestracji i  ewidencji członków oraz zarządzania stronami IPA. 
W swoim wystąpieniu podkreślili, że w  IPA Austria zrzeszonych 
jest ponad 31.000 członków a  roczna składka członkowska 
do sekcji krajowej wynosi na tą chwilę 30 Euro, stąd też mie-
li pieniądze na wprowadzenie tego systemu który kosztował 
100.000  Euro. Program zabezpieczający kosztuje 1400 Euro 
rocznie. Mimo wysokich kosztów zaletą tego systemu jest to, że 
członek IPA rejestruje się w  systemie, wybiera sobie region do 
którego chce należeć w danym roku, formę opłacania składki za 
dany rok , po opłaceniu składki system przesyła informację do 
centrum które wykonuje legitymację członkowską. Więcej szcze-
gółów dot. tej sprawy można poznać na stronie amin@ipa.ort.

Na zakończeniu Kongresu przyjęto budżet sekcji światowej IPA 
na rok 2018. 

Prezydent SP IPA
Fryderyk Orepuk 
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W dniach 26-29.10.2017 r. Lubelska GW IPA wspólnie z Prezy-
dium SP IPA i Regionem IPA Lublin zorganizowała uroczystości 
związane z XXV leciem Sekcji Polskiej IPA. Na zaproszenie Pre-
zydium SP IPA do hotelu „Victoria” w Lublinie przyjechali przed-
stawiciele 11 sekcji zagranicznych IPA z: Irlandii, Rumunii, Rosji, 
Czech, Słowenii, Mołdawii, Grecji, Serbii, Austrii, Litwy i Węgier, 
członkowie KZ SP IPA, przedstawiciele ze wszystkich Grup Wo-
jewódzkich IPA z Polski oraz byli Prezydenci SP IPA. W piątek 
rano - 27 października - Prezydium SP IPA oraz przedstawiciela 
Komisji Rewizyjnej złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomni-
ku upamiętniającym funkcjonariuszy Policji II RP pomordo-
wanych w okresie II Wojny Światowej, natomiast Region IPA 
Lublin (dla delegacji zagranicznych) zorganizował zwiedzanie 
Lublina oraz obozu koncentracyjnego „Majdanek”, a  po obiedzie 
zwiedzanie Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Lublinie. 

W czasie gdy goście zagraniczni zwiedzali Lublin, w hotelu „Vic-
toria” odbyło się posiedzenie KZ SP IPA. W zebraniu udział wzięli 
członkowie Prezydium KZ SP IPA z Prezydentem SP IPA kol. Fryde-
rykiem Orepukiem na czele, Prezesi GW IPA, Komisja Rewizyjna SP 
IPA oraz Przewodniczący Komisji Statutowej. Podczas obrad omó-
wiono sprawy finansowe SP w 2017r., przychody z 1% OPP, przyję-
to zmiany w planie budżetowym, podjęto uchwały dot. obiektów 
rekomendowanych przez SP IPA oraz uchwały w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony dla SP IPA”. Przedstawiona została również in-
formacja dot. planowanych w 2018 roku wymian w ramach „Pla-
cement Program” .Przewodniczący KR SP IPA kol. Piotr Szymurski 
omówił jej funkcjonowanie w  2017r., a  Przewodniczący Komisji 
Statutowej kol. Dariusz Walczak omówił stan prac nad zmianami 
w statucie SP IPA. Omówiono również sprawy związane z funkcjo-
nowaniem strony internetowej oraz z wydawaniem Gazety SP IPA. 

W sobotę 28 października o godz. 12.30, w sali konferencyjnej 
KWP w Lublinie odbyła się uroczysta Gala. W obecności Komen-
danta Głównego SG gen. bryg. SG Marka Łapińskiego, Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobro-
dzieja, byłych Prezydentów SP IPA, reprezentacji 11 sekcji zagra-
nicznych oraz wielu innych zaproszonych gości, przedstawiono 
krótką historię naszego IPA w Polsce. Podsumowano dotychcza-
sowe osiągnięcia SP, jej rozwój oraz pozycje jaką osiągnęła na 
świecie. Prezydent SP IPA Fryderyk Orepuk - za szczególne osią-
gnięcia – uhonorował medalami oraz certyfikatami zasłużonych 
członków naszej sekcji. Wyjątkową oprawę muzyczną zapewniła 
młodzieżowa orkiestra ze szkoły w Józefowie nad Wisłą (podzię-
kowania dla wójta gminy). 

Wieczorem w  sali bankietowej hotelu „Victoria” odbył się 
uroczysty bankiet podsumowujący uroczyste obchody jubi-
leuszu SP IPA. Prezydent podziękował wszystkim za przyby-
cie i  wspólne uczczenie tego wyjątkowego święta. Atrakcją 
imprezy był płonący dzik, nie obyło się również bez okolicz-
nościowego, pięknego i  smacznego tortu!  Zabawa, którą 
uświetniał muzyką DJ „Grzegorz” trwała do białego rana. Do 
zobaczenia za 5 lat!!! 

Składamy szczególne podziękowania za pomoc w  organizacji 
jubileuszu i  posiedzenia KZ dla Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Lublinie.

Podziękowania kierujemy także dla firmy Browary Lubelskie 
„PERŁA” SA, firmy „Coca-Cola”, kol. Waldemara Dziedzica oraz Pre-
zydium Zarządu Lubelskiem GW IPA.

Tekst: Piotr Wójcik 
Zdjęcia: Zespół Prasowy KWP w Lublinie i Sekcja Polska IPA

OBCHODY XXV LAT SEKCJI POLSKIEJ 
W LUBLINIE
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10 LECIE SEKCJI 
IPA SERBIA

W  dniach 6–8.10.2017 r., w  Belgradzie (Serbia), odbyły się uro-
czystości związane z obchodami 10 - lecia Sekcji IPA Serbia. Na 
zaproszenie tej Sekcji, udział w uroczystościach wzięli przedsta-
wiciele Sekcji Polskiej IPA w  składzie: Wiceprezydent kol. Piotr 
Wójcik oraz Zastępca Sekretarza Generalnego kol. Radosław Sku-
bina. Oprócz nas w  uroczystościach uczestniczyli także przed-
stawiciele 24 innych sekcji narodowych m.in. z Niemiec, Izraela, 
Rumunii, Cypru, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych 
państw. Po dotarciu do Belgradu zostaliśmy bardzo serdecznie 
przyjęci przez gospodarzy imprezy oraz zakwaterowani w hote-
lu w centrum miasta.

Jeszcze tego samego dnia, wykorzystując wolny czas, w  go-
dzinach wieczornych odbyliśmy robocze spotkania z kolegami 
z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii w sprawie prowadzonej z naszą 
Sekcją wymianą w  ramach programu „Placement Programme”. 
W rozmowach, uczestniczył także kol. z Norwegii, który wyraził 
uznanie dla tego rodzaju przedsięwzięcia. 

Kongres  
Sekcji Niemieckiej IPA
W dniach 19-22 października 2017 roku na oficjalne zaproszenie 
Sekcji Niemieckiej IPA reprezentowałem Prezydenta Sekcji Pol-
skiej na kongresie narodowym IPA Sekcja Niemiecka. Kongres 
odbywał się w stolicy Dolnej Saksonii – Hanowerze. Podczas ofi-
cjalnego otwarcia Kongresu, które odbyło się już 19 październi-
ka 2017 roku gości przywitał Prezydent Sekcji Niemieckiej Horst 
Bichl a jego przemówienie uświetnił koncert orkiestry policyjnej 
landu Niedersachsen. W trakcie trwania kongresu miałem wiele 
okazji do porozmawiania z członkami IPA Sekcja Niemiecka na 
tematy bieżące dotyczące działalności stowarzyszenia, planów 
na następne lata dotyczące rozwoju naszej organizacji. Miałem 
również możliwość uczestnictwa w wieczorze, którego tematem 
przewodnim była kultura i sztuka landu Dolna Saksonia. 

Bardzo miło byłem zaskoczony podziękowaniami jakie usłysza-
łem pod adresem kolegów i koleżanek z zachodniopomorskiej 
grupy wojewódzkiej a w szczególności koleżanki Marioli Świąt-
czak, która niespełna dwa tygodnie przez terminem Kongresu 
gościła u siebie koleżanki i kolegów z Berlina. To miło usłyszeć, 
jak nasi członkowie godnie i po przyjacielsku przyjmują kolegów 
i koleżanki z Niemiec. 

W sobotę 7 października, od godz. 11.00 wspólnie z innymi de-
legacjami zagranicznymi uczestniczyliśmy w  uroczystych ob-
chodach, które rozpoczęły się uroczystym apelem na głównym 
placu w centrum Belgradu. Następnie wszystkie delegacje prze-
mieściły się do Teatru Narodowego, gdzie odbyła się uroczysta 
gala z udziałem władz państwowych i  samorządowych. Po za-
kończeniu części oficjalnej, mieliśmy trochę czasu na zwiedzenia 
centrum Belgradu, a wieczorem wzięliśmy udział w kolacji pod-
sumowującej obchody 10 lecia Sekcji IPA Serbia, w której udział 
wzięli wszyscy goście zagraniczni oraz wielu ważnych gości za-
proszonych przez Prezydenta Sekcji IPA Serbia. W trakcie kolacji 
wręczyliśmy kol. Prezydentowi Sekcji Serbskiej IPA okoliczno-
ściowe upominki od Prezydium SP IPA oraz złożyliśmy życzenia 
na następne lata działalności.

W trakcie krótkiego pobytu w Belgradzie udało nam się umoc-
nić kontakty z przedstawicielami Sekcji Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Czech i Słowenii, które mogą przynieść efekty w bezpośredniej 
współpracy z tymi sekcjami narodowymi. 

Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Piotr Wójcik, Radosław Skubina i Sekcja IPA Serbia

Sam Kongres, tak samo jak u nas przebiegał w atmosferze rozwią-
zywania ważnych problemów trapiących sekcję niemiecką- jak np. 
zmiana wysokości składki członkowskiej oraz rozwoju stowarzysze-
nia. Po bardzo pracowitych obradach wybrano nowy skład zarządu 
Sekcji Niemieckiej, w skład którego weszli: Prezydent – Horst Bichl, 
Wiceprezydent – Hubert Vitt, Wiceprezydent – Oliver Hoffmann, 
Sekretarz Generalny – Juergen Glaub, Sekretarz Generalny – Peter 
Herwig, Skarbnik – Guenter Lambrecht, Skarbnik – Thomas Batzel. 
Nowe prezydium podtrzymało wolę szerokiej współpracy z Sekcją 
Polską IPA, w szczególności w ramach Placement Program. Kolejny 
Kongres odbędzie się w 2020 roku w miejscowości Fulda.

Autor: Krzysztof Skowron
Zdjęcia: IPA Deutschland eV. 
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W  dniach 7-10 września 2017 roku w  Sankt Peters-
burgu odbyły się uroczystości związane z  obchoda-
mi 25- lecia Rosyjskiej Sekcji IPA, oraz posiedzenie 
Krajowego Zarządu tej sekcji. Na zaproszenie 
Prezydenta Rosyjskiej Sekcji IPA Alexeya Gankina, 
udział w  tych uroczystościach wzięli przedstawiciele 
Sekcji Polskiej IPA- Prezydent Sekcji Polskiej Fryderyk 
Orepuk oraz Skarbnik Adam Pietrzkiewicz. Oprócz 
delegacji z Polski na zaproszenie Rosyjskiej Sekcji IPA 
przybyli przedstawiciele innych sekcji narodowych: 
Grecji, Izraela, Serbii, Austrii, Czech, Bułgarii, Mołda-
wii, Szwecji, Kazachstanu.

Po kilku godzinnej podróży z  przystankiem w  Rydze ( Łotwa) 
dotarliśmy w  godzinach popołudniowych do Sankt Petersbur-
ga do hotelu OHYINSKAYA, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie 
przywitani przez gospodarzy i organizatorów jubileuszu. Po za-
kwaterowaniu dzięki uprzejmości jednego z członków St. Peters-
burskiego Regionu IPA mieliśmy okazję wraz z kolegą z  Izraela 
do nocnego zwiedzania centrum tego miasta, które trwało, do 
godz.1,30. Sankt Petersburg to drugie co do wielkości miasto 
Rosji, położone daleko na północy, nieopodal granicy z Finlan-
dią. Miasto rozciąga się na kilkunastu wyspach, połączonych pra-
wie czterystoma mostami. Największe z  mostów w  godzinach 
nocnych są podnoszone, aby umożliwić przepłyniecie statkom. 

W  drugim dniu o  godz. 10.00 rozpoczęły się oficjalne uroczy-
stości 25- lecia istnienia Rosyjskiej Sekcji IPA. Po części oficjalnej 
uroczystości, gdy rosyjscy koledzy debatowali nad sprawami 
związanym  z  funkcjonowaniem ich sekcji, zaproszeni goście 
zostali autokarem przewiezieni w  rejon Zimowego Pałacu. Ce-
lem naszej podróży było największe w Europie Muzeum Sztuki 
–Ermitaż. Jest to Państwowe Muzeum Sztuki, położone w pięciu 
pałacach nad brzegiem rzeki Newy. W zbiorach tego muzeum 
znajdują się dzieła takich artystów jak: Rubensa, Tycjana, Picassa, 
Moneta czy Rembrandta. Trzeci dzień pobytu był dniem autoka-

rowego zwiedzania atrakcji turystycznych tego przepięk-
nego miasta. Pierwszym etapem zwiedzania była twier-
dza Pietropawłowska – zbudowana jako obiekt obronny 
przed Szwedami na wyspie Zajęczej. Tutaj mieliśmy okazję 
do podziwiania musztry paradnej wykonanej przez żoł-
nierzy oraz wysłuchać o godz. 12.00 wystrzału armatnie-
go. W godzinach popołudniowych przemieściliśmy się na 
teren Pałacu i ogrodu Pererhof. Na zakończenie tego peł-
nego wrażeń dnia odbył się uroczysty bankiet, podczas 
którego w  podziękowaniu za zaproszenie i  możliwość 
uczestnictwa w  uroczystościach, delegaci Sekcji Polskiej 
IPA wręczyli Prezydentowi Rosyjskiej Sekcji IPA pamiątko-
wy upominek. W trakcie naszego pobytu udało się nam 
umocnić kontakty z  przedstawicielami sekcji rosyjskiej – 
szczególnie z regionu kaliningradzkiego i moskiewskiego. 
Do kraju wróciliśmy pełni wrażeń oraz zaskoczeni wielką 
serdecznością, otwartością i gościnnością gospodarzy. 

Tekst: Adam Pietrzkiewicz
Zdjęcia: Adam Pietrzkiewicz

25 lecie Rosyjskiej Sekcji IPA



PREZYDIUM

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 13

34-ty Kongres Delegatów 
Sekcji IPA Cypr

W dniach 2-5.11.2017 r., w Larnace (Cypr), odbył się 34-ty Naro-
dowy Kongres Delegatów Sekcji IPA Cypr. Na zaproszenie Prezy-
dium tej Sekcji, udział w  Kongresie wzięli przedstawiciele Sek-
cji Polskiej IPA w  składzie: Prezydent kol. Fryderyk Orepuk oraz 
wiceprezydent kol. Piotr Wójcik. Oprócz nas w uroczystościach 
uczestniczyli także przedstawiciele 6 innych sekcji narodowych 
z: Izraela, Rumunii, Austrii, Grecji, Serbii i  Macedonii oraz I  Wi-
ceprezydent Światowy IPA kol. Gal Sharon. Po długiej podróży 
dotarliśmy do Larnaki, gdzie już na lotnisku zostaliśmy bardzo 
serdecznie przyjęci przez gospodarzy imprezy, a następnie za-
kwaterowani w hotelu „Princess”.

Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku, w czwartek wieczorem 
odbyło się oficjalne otwarcie Kongresu Narodowego, a po powi-
talnej lampce szampana mogliśmy porozmawiać z przedstawicie-
lami delegaci zagranicznych podczas wieczornej herbatki. 

W piątek od rana organizatorzy Kongresu postanowili pokazać 
delegacjom zagranicznym okolice Larnaki i  zorganizowali nam 

KONGRES SEKCJI GRECKIEJ 
Na zaproszenie Sekcji Greckiej IPA w  dniach 28.05.-01.06.2017 
r.dwóch przedstawicieli prezydium Sekcji Polskiej Krzysztof Kap-
turski - sekretarz generalny i Radosław Skubina – Zastępca Sekre-
tarza Generalnego, wzięło udział w 33 Kongresie Sekcji Greckiej 
IPA Miejscem obrad był hotel Alkyon Resort w miasteczku Vra-
chati niedaleko Koryntu. Oprócz nas pozytywnie na zaproszenie 
odpowiedzieli przedstawiciele sekcji krajowych z  Cypru, Nie-
miec, Bułgarii, Rumunii i Serbii. 

Należy zauważyć że pomimo widocznego kryzysu gospodarcze-
go, Grecy bardzo dobrze przygotowali całe przedsięwzięcie

Z reporterskiego obowiązku mogę jedynie powiedzieć, że Prezy-
dentem Sekcji Greckiej IPA ponownie wybrano Ioannisa Karapa-
takisa. Nie jestem w stanie podać nazwisk pozostałych członków 
prezydium, ani też szczegółów wystąpień oficjalnych zarówno 
na otwarciu kongresu, jak i  w  czasie gali zamykającej kongres. 
Powodem jest jedyne niedopatrzenie Greków – brak tłumacze-
nia wystąpień. Z  relacji kuluarowych wiem jedynie, że jednym 
z tematów obrad był problem imigrantów wciąż napływających 
do Grecji m.innymi z Syrii. Poruszanym tematem było także nie-
dofinansowanie Policji i sytuacja materialna policjantów. 

zwiedzanie niewielkiego muzeum archeologicznego oraz farmy 
rolniczej zlokalizowanej około 50 km od Larnaki. Podczas tego 
wyjazdu mieliśmy możliwość prowadzenia roboczych rozmów 
z przedstawicielami delegacji zagranicznych, szczególnie z kole-
gami z  Rumunii, z  którymi omawialiśmy szczegóły współpracy 
Regionów IPA z Polski i Rumunii. Interesujące były też rozmowy 
z  kolegą z  Izraela oraz z  I Wiceprezydent Światową w  sprawie 
funkcjonowania w  Polsce hoteli rekomendowanych przez SP 
IPA. W sobotę rano uczestniczyliśmy w rozpoczęciu posiedzenia 
Kongresu Sekcji IPA Cypr, podczas którego Prezydent SP IPA po-
dziękował za zaproszenie na Kongres i życzył delegatom owoc-
nych obrad. Wieczorem wzięliśmy udział w kolacji podsumowu-
jącej 34-ty Kongres Narodowy Sekcji IPA Cypr, w  której udział 
wzięli wszyscy goście zagraniczni, delegaci, przedstawiciele 
Regionów IPA Cypr oraz inni goście zaproszeni przez Prezydium 
Sekcji Cypryjskiej. W trakcie kolacji wręczyliśmy kol. Prezydento-
wi tej Sekcji okolicznościowe upominki od Prezydium SP IPA.

W  trakcie naszego pobytu w  Larnace udało nam się umocnić 
kontakty z  przedstawicielami Sekcji Cypryjskiej, Rumuńskiej 
i Izraelskiej, które mogą przynieść efekty w bezpośredniej współ-
pracy z tymi sekcjami narodowymi. 

Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Piotr Wójcik i Sekcja IPA Cypr

W imieniu prezydium SP IPA i całej naszej organizacji wręczyłem 
koledze Ioannisowi okolicznościowy grawerton i  zapewniłem 
o  naszej przyjaźni i  współpracy. Bardzo ciepło przyjął również 
prezent od mojego Regionu (Radom), tj. miniaturkę polskiej po-
licyjnej czapki generalskiej. Życzyłem prezydentowi, aby w dal-
szym ciągu był dobrym i mądrym „generałem” helleńskich „ipo-
wców”. 

Kongres zakończył się uroczystą galą z  pokazem sztucznych 
ogni, występami zespołów w  tradycyjnych strojach ludowych. 
Trudno było włączyć się w kółka taneczne nie znając dość skom-
plikowanych kroków, dlatego bawili się głównie Grecy.

Tekst: Krzysztof Kapturski – Sekretarz Generalny SP IPA
Zdjęcia: Krzysztof Kapturski, Radosław Skubina
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21 października 2017 r. Członkowie IPA Region Jelenia 
Góra, sympatycy oraz zaproszeni Goście uczestniczyli 
w uroczystości 25 lat istnienia i działalności Stowarzy-
szenia.

W  ten szczególny, październikowy wieczór świętowali również 
z  nami: Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk, koledzy 
z IPA Dolny Śląsk oraz z poszczególnych Regionów działających 
w ramach IPA Dolny Śląsk, a także zaprzyjaźnieni członkowie Sto-
warzyszeń IPA działających na terenie Niemiec, Czech oraz Litwy.

25 rocznica powstania Stowarzyszenia w Jeleniej Górze, stała się 
okazją do podsumowania wielu lat działalności oraz dzielenia się 
wspomnieniami z początków istnienia naszego Regionu. Zgro-
madzeni licznie goście gratulowali członkom IPA tak szerokiej 
działalności na rzecz innych, a zwłaszcza zaangażowania w dzia-
łalność społeczną i kulturalną. 

Przewodniczący Regionu, Zbigniew Markowski, otwierając ob-
chody jubileuszu, przywitał zgromadzonych, a  następnie przy-
bliżył historię Stowarzyszenia, jego dotychczasowe dokonania 
i plany na przyszłość. 

W  1991r na zaproszenie policjantów z  Danii, kilkudziesięciu 
jeleniogórskich funkcjonariuszy przebywało w  Esbjerg. Tam 
dowiedzieli się o  istnieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji (Internacional Police Association), które prężnie działało 
w  Danii, skupiając w  swoich szeregach policjantów. 6 stycznia 
1992r w Jeleniej Górze powstała Grupa Inicjatywna IPA – Oddział 
Duński – Esbjerg. Przewodniczącym został Ryszard Siewierski. 

Do organizacji przystąpiło 122 policjantów, którzy otrzymali 
legitymacje IPA wystawione przez Sekcję Duńską IPA z datą 16 
marca 1992 r. Stali się pierwszymi policjantami na Dolnym Śląsku 
z  formalnym członkostwem w  IPA. 6 listopada 1992 r. z chwilą 
powstania Sekcji Polskiej IPA, policjanci z  Jeleniej Góry zosta-
li włączeni do struktury polskiej i  otrzymali nowe legitymacje 
członkowskie. 

Krótki rys historyczny stał się również okazją do wysłuchania 
wspomnień naszego kolegi, Pawła Bracha, który podzielił się 
z zebranymi wrażeniami z pierwszego pobytu w Danii i spotka-
niu z duńskimi funkcjonariuszami na początku lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku.

Przewodniczący Regionu, podsumowując dotychczasowe doko-
nania Stowarzyszenia, wskazał także na aktywność naszych człon-
ków w różnego rodzaju działaniach na rzecz tworzenia autentycz-
nej przyjaźni i  koleżeństwa zawodowego między policjantami 
na całym świecie. Przypomniał, że dwóch policjantów z naszego 
Regionu uczestniczyło w programie Placement Programme, zdo-
bywając wiedzę i  doświadczenie oraz poznając specyfikę pracy 
w różnych krajach świata tj w Niemczech, Irlandii i USA. 

W  trakcie uroczystości wręczono pamiątkowe statuetki Zasłu-
żonym Członkom IPA oraz gościom, którzy z dużym zaangażo-
waniem wspierają działania naszego Stowarzyszenia. Prezydent 
Miasta Jelenia Góra, Marcin Zawiła, podziękował również za pro-
mocję miasta poza granicami naszego kraju w trakcie spotkań 
i programów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Obchody 25 rocznicy powstania IPA Region Jelenia Góra, zakoń-
czyły się uroczystą kolacją i wspólnym biesiadowaniem.

Tekst: Małgorzata Gorzelak

25 lat minęło….  
IPA w Jeleniej Górze
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W związku z naszym pobytem w Stanach Zjednoczonych w ramach 
światowego Seminarium organizowanego przez IPA w  Green 
Bay w  Stanach Zjednoczonych w dniach: od 11 do 16 czerwca 
2017r, chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami związanymi  
z poznaną przez nas specyfiką służby w Policji w USA i tym, co 
było wzbudziło nasze zainteresowanie podczas codziennej służ-
by policjantów amerykańskich.  

Wraz z podkom. Bartłomiejem Majchrzakiem z Komendy Miej-
skiej Policji we Wrocławiu, reprezentowaliśmy Polskich Policjan-
tów zrzeszonych w Sekcji IPA Polska w IV Światowym Seminarium 
Policji dla Młodych Oficerów pn „Policja w ciągle zmieniającym 
się świecie”, zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej. Nasze kandydatury zostały wyłonione w drodze 
konkursu i zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji. 

Mój wyjazd na seminarium jako członka IPA Region Jelenia Góra 
wspierał i dofinansował Urząd Miasta w Jeleniej Górze.   

W seminarium, uczestniczyli policjanci z trzydziestu krajów świa-
ta. Seminarium trwało 6 dni, a jego program obejmował szereg 
zajęć zarówno praktycznych jak i  teoretycznych związanych 
z problematyką policyjną.  

Seminarium było dla każdego uczestnika wielkim przeżyciem, 
nie tylko dlatego że odbywało się poza Europą, ale także dlatego, 
że uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami 
technicznymi i szkoleniowymi Policji amerykańskiej oraz uczest-
niczyć (jako obserwatorzy) w  wykonywaniu obowiązków służ-
bowych przez funkcjonariuszy. 

Już w pierwszych dniach naszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, 
spotkaliśmy się z  wyjątkową gościnnością i  otwartością społe-
czeństwa amerykańskiego. Obywatele amerykańscy na każdym 
kroku okazywali nam serdeczność i  życzliwość oraz gotowość 
do niesienia pomocy nawet w drobnych sprawach. 

Zwróciliśmy również uwagę na relacje między obywatelami 
a  funkcjonariuszami Policji. Gdy obserwowaliśmy codzienną 
służbę policjantów na ulicy, to zauważaliśmy, że obywatele oka-
zują im szacunek i  zrozumienie oraz respektują polecenia bez 
zbędnej zwłoki i dyskusji.

W codziennej służbie na ulicy, sprzymierzeńcem funkcjonariuszy 
są jasne i przejrzyste podstawy prawne, określające możliwości 
podejmowania czynności służbowych przez policjantów i które 
bezpośrednio przekładają się na taktykę i  technikę interwencji 
podczas realizacji obowiązków służbowych.

Ponadto charakterystyczna dla miast amerykańskich jest duża 
liczba patroli w  służbie. Dzięki temu istnieje możliwość szyb-
kiej reakcji i  wzajemnego wsparcia w  sytuacjach zagrożenia.  
Do służby w rejonie, kierowane są równolegle policjanci patrolo-
wi i wywiadowczo-kryminalni, którzy są uzbrojeni także w broń 
maszynową. Zachowanie obywateli podczas podejmowanych 
przez funkcjonariuszy interwencji, świadczy o wysokiej świado-
mości obywateli o konsekwencjach nie stosowania się do pole-
ceń wydanych przez policjanta. 

Nasze zainteresowanie wzbudził także system szkolenia poli-
cjantów - programy szkolenia są ukierunkowane na aktualnie 
wykonywane obowiązki służbowe. Szkolenia praktyczne zajmu-
ją bardzo dużo czasu: jest to przede wszystkim   doskonalenie 
umiejętności jazdy radiowozem, wykorzystanie radiowozu jako 
Środków Przymusu Bezpośredniego, symulacje sytuacji niebez-
piecznych, zachowania w sytuacjach stresogennych, interwen-
cje w  stosunku do osób chorych psychicznie i  pod wpływem 
środków odurzających, metody identyfikowania członków gan-
gów i zagrożeń z nimi związanych oraz kształtowanie zachowań 
nastawionych na maksymalne bezpieczeństwo funkcjonariuszy 
podejmujących interwencje.  

Udział w  Seminarium, w  zajęciach teoretycznych w  formie 
wykładów oraz praktycznych: na strzelnicy, ćwiczeń z  zakresu 
pierwszej pomocy i  samoobrony, pozwolił nam poznać bliżej 
specyfikę pracy Policji amerykańskiej, zagrożeń w  służbie oraz 
możliwości wykorzystania na  co dzień najnowszych zdobyczy 
techniki. 

 Tekst: sierż. sztab Rafał Gula
IPA Region Jelenia Góra

Komenda Miejska Policji 
w Jeleniej Górze

Kilka refleksji uczestnika światowego Seminarium  
organizowanego przez IPA w Green Bay w Stanach Zjednoczonych
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W dniu 1 lipca 2017 r. członkowie IPA Region Głogów wraz z ro-
dzinami oraz gośćmi z IPA Region Wrocław, uczestniczyli wspól-
nie w spływie kajakowym po Nysie Łużyckiej, lewym dopływie 
Odry, biorącej swój początek w Górach Izerskich. Nysa Łużycka 
jest naturalną granicą polsko-niemiecką w zachodniej części woj. 
lubuskiego. Pomimo iż płynie po terenie nizinnym ma charakter 
rzeki górskiej. Chwila nieuwagi przy pokonywaniu jazów, czy też 
powalonych w rzece drzew lub głazów kończyła się sprawdze-
niem temperatury niezbyt ciepłej wody, o czym przekonali się co 
niektórzy uczestnicy wyprawy.

Spływ rozpoczął się wodowaniem kajaków w miejscowości Prze-
wóz. Pogoda sprzyjała… i choć nagła ulewa zmoczyła uczestni-
ków spływu, to późniejsze promienie słońca nas osuszyły. Po 22 
km zakończyliśmy naszą przygodę z  rzeką. Humory wszystkim 
dopisywały, zwłaszcza, że w  Łęknicy przy moście granicznym, 
oczekiwała na nas posiłek - grochówka z „wkładką”. Po krótkim 
pikniku pod mostem, wspólnie z przewodnikiem, udaliśmy się 
do pobliskiego Parku Mużakowskiego. Z uwagi na swoją lokali-
zację, jest to obiekt transgraniczny, a od roku 2015 posiada tytuł 
Światowego Geoparku UNESCO. W  parku stworzonym w  stylu 
angielskim w  latach 1815-1845 przez księcia Hermanna Puc-
kler-Muskau, podziwialiśmy liczne łąki parkowe, wysokie tarasy 
nadrzeczne, mostki, zamki i  zabudowania pofolwarczne, oraz 

GOŚCIE Z LITWESKIEGO 
IPA LAZDIJAI Z WIZYTĄ 
W KARKONOSZACH

W  dniach 21 i  22 października 2017 r IPA Region Jelenia Góra 
gościł czterech kolegów, członków IPA Lazdijadi na Litwie. Człon-
kowie IPA z Litwy przybyli na zaproszenie IPA Region Jelenia Góra 
w związku z obchodami 25 rocznicy istnienia i działalności Sto-
warzyszenia z Jeleniej Góry. Oprócz udziału w uroczystości, które 
odbyły się 21 października wieczorem, goście wspólnie z kolega-
mi z Polski, poznawali uroki Karkonoszy i zamku Czocha. 

21 października wspięli się na Szrenicę oraz Śnieżne Kotły, po-
dziwiali wodospad Kamieńczyk oraz dotarli do źródła rzeki Łaby. 
W  miejscu, gdzie wybijają źródła Łaby znajduje się  symboliczna 

ciekawe okazy botaniczne. Po dniu pełnym wrażeń zakończyli-
śmy spacer po stronie niemieckiej w Bad Muskau, skąd parkowy-
mi alejami powróciliśmy do Łęknicy. Wszyscy, zarówno dzieci jak 
i dorośli byli bardzo zadowoleni z udziału w spływie kajakowym, 
imprezie, która weszła na stałe do harmonogramu IPA Region 
Głogów.

Z turystycznym pozdrowieniem, SERVO PER AMIKECO !

Tekst: Dariusz Sulej
Zdjęcia: Uczestnicy spływu

studzienka oraz mozaiki z herbami miast, przez które przepływa 
rzeka. Dzięki uprzejmości pracowników Karkonoskiego Parku Na-
rodowego mogli wjechać samochodem na Śnieżkę i podziwiać 
górskie krajobrazy. Następnego dnia zwiedzali zamek Czocha 
w Leśnej, który jest objęty programem HOUSES IPA i rekomendo-
wany jako jeden z piękniejszych DOMÓW IPA na terenie Polski.

Tekst: Małgorzata Gorzelak

NA KAJAKOWYM SZLAKU
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W dniu 09.06.2010r. na terenie Placówki SG w Kłodzku został zor-
ganizowany „Dzień Dziecka” dla dzieci funkcjonariuszy i pracow-
ników SG. 

W  trakcie trwania imprezy funkcjonariusze zaprezentowali 
sprzęt wykorzystywany podczas wykonywania zadań służbo-
wych. Każde dziecko tego dnia otrzymało pamiątkowy paszport 
i odciski własnych linii papilarnych. Spotkanie miało również na 
celu propagowanie zachowań sprzyjających poprawie stanu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas zbliżających się wakacji.
Jednak największym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się 
dmuchany zamek-zjeżdżalnia.

BYLIŚMY TAM … LWÓW
W dniach 10-12.11.2017 r. IPA Region Wrocław zorganizowała dla 
członków swojego Regionu, a  także ich rodzin, przyjaciół oraz 
osób wspierających Region autokarową wycieczkę do Lwowa. 
Liczba osób chętnych do wyjazdu przekroczyła najśmielsze 
oczekiwania organizatora i  w  bardzo krótkim czasie osiągnię-
ta została graniczna liczba 50-u  globtroterów chcących wziąć 
udział w eskapadzie… a dalej było tak:

09.11.2017 r. punktualnie o  godzinie 23:30 wystartowaliśmy 
z Wrocławia w kierunku wschodniej granicy naszego państwa. 
W  autokarze – wesoło i  radośnie,podróż szybka i  przyjemna - 
o godzinie 9:30 w dniu 10 listopada zameldowaliśmy się w miej-
scu we Lwowie. Następnie szybkie zakwaterowanie i śniadanie, 
a po śniadaniu czekał już na nas Andriej – nasz przewodnik po 
mieście. Pierwszy dzień zwiedzania, to Stare Miasto i jego fanta-
styczne zabytki oraz cudowne i klimatyczne lwowskie knajpki… 
Każdy znalazł coś dla siebie. Wieczorem tego dnia, na deser, od-
wiedziliśmy Lwowską Operę – majestatyczny budynek i cudow-
ny przykład architektury, rzeźby i malarstwa, reprezentujący elek-
tyzm w sztuce. W Operze, jak to w Operze – byliśmy na balecie.

Sobota 11.11.2017 r. to pobyt w  fantastycznie zorganizowanym 
Skansenie „Szewczenkowski gaj” oraz wizyta na Cmentarzu Łycza-
kowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich, gdzie w dniu odzyskania 
niepodległości zapaliliśmy znicze na grobach polskich bohaterów 
narodowych oraz odwiedziliśmy mogiły naszych wybitnych roda-
ków. Powiem szczerze - jeśli o cmentarzu można powiedzieć, ze jest 
„piękny” – to tutaj bez wątpienia należy użyć tego określenia. Niesa-
mowita lekcja historii i patriotyzmu! (Wielkie Dziękuję dla Andrieja).

Wieczorem tego dnia czekało nas spotkanie z przedstawiciela-
mi IPA Region Lwów. Delegacja IPA Lwów stawiła się w  liczbie 
12-u znamienitych Gości, których uroczyście przedstawił Skarb-
nik Zarządu Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej – Leszek Kulik. 

Całość imprezy do-
pełniło zaproszenie 
dzieci jak i ich rodzi-
ców na pieczoną 
kiełbaskę.

Dzień Dziecka zo-
stał zorganizowany 
przy współudziale 
IPA Region Straż 
Graniczna Kłodzko 
NSZZ FSG przy Placówce SG w Kłodzku, oraz Klubu HDK przy Pla-
cówce SG w Kłodzku.

Tekst: Krzysztof Gargasz 
Zdjęcia: Bartosz Niedźwiedzki

Kapitalna atmosfera bankietu, tańce oraz zacieśnianie zawiązanych 
znajomości i przyjaźni – tak minął wieczór oraz spora część nocy. 

A rankiem… Jedziemy na bazar jakich u nas już próżno szukać!. Po 
wejściu na teren targowiska poczuliśmy się tak, jakby czas cofnął się 
o dobre 20-30 lat… Powiem tylko jedno – było wszystko co chcecie, 
a polski SANEPID byłby w raju. Po wizycie na bazarze, pełni wrażeń 
i przemyśleń udaliśmy się na Stare Miasto by zaopatrzyć się w osta-
nie pamiątki, wypić kawę w  znakomitej Palarni Kawy oraz zjeść 
obiad w  tradycyjnej uzbeckiej restauracji. Późnym popołudniem 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Wrocławia, gdzie zameldowali-
śmy się o godzinie 2:30 w dniu 13.11.2017 r.

Na koniec chciałbym podziękować każdemu z  wycieczkowi-
czów za wyrozumiałość i kulturę oraz za to, ze mogłem na Was 
liczyć – Dziękuję!

Specjalne podziękowania dla firmy transportowej FOX Travel, za 
bardzo profesjonalny i  bezpieczny transport oraz pomoc przy 
organizacji wyjazdu. A dla Pana kierowcy – WILEKIE UKŁONY ZA 
PERFEKCYJNĄ JAZDĘ!

P.S.: Budapeszt, Tokaj, Eger, Aggtelek – wiosna 2018?
Tekst: HP

DZIEŃ DZIECKA W KŁODZKU
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W dniach od 28 września do 01 października 2017 roku na tere-
nie Bydgoszczy odbyły się uroczystości związane z obchodami 
25 rocznicy powstania Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA.

Na uroczysty jubileusz zaproszono przedstawicieli władz 
Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Byd-
goszczy, którą to reprezentował Komendant

Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała a  także  wielu 
policjantów, członków IPA z całego województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Zaproszonymi gośćmi byli również przedstawiciele 
władz cywilnych naszego województwa oraz zasłużenia dla Sek-
cji Polskiej IPA.

W  uroczystościach brały udział delegacje policyjne sekcji mię-
dzynarodowych: Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, USA, którym 
pokazaliśmy także walory turystyczne naszego regionu w  tym 
Biskupin, Toruń i  Bydgoszcz. Nasz jubileusz uhonorował swoja 
obecnością Prezydent Sekcji Polskiej Fryderyk Orepuk.

Punktem kulminacyjnym jubileuszu  była defilada w  centrum 
Bydgoszczy z  udziałem kompanii Honorowej Komendy 

JUBILEUSZ – 25 LAT  
W GRUPIE KUJAWSKO-POMORSKIEJ

Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz orkiestry z Technikum 
Elektronicznego.

W  paradzie mundurowej, w  asyście radiowozów i  motocykli 
wszystkie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Walki i Mę-
czeństwa na Starym Rynku po czym w  Operze Nowa Prezes 
Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA  - Jerzy Archacki 
przedstawił historię powstania IPA oraz naszej pracy na rzecz 
policjantów,  którzy  między innymi odbywają  praktyki  zawo-
dowe  w  wielu zagranicznych jednostkach Policji z  którymi 
nawiązujemy i  utrzymujemy stosunki towarzyskie, polegające 
na wzajemnych wizytach w duchu naszego motto SERVO PER 
AMIKECO - co oznacza służyć poprzez przyjaźń.

Następnie Jerzy Archacki odznaczył i wręczył dyplomy wielu za-
służonym członkom naszego stowarzyszenia.

Wieczorem w hotelu City odbyła się uroczysta gala powiązana 
z kolacją i wręczeniem nagród. 

Tekst: Krzysztof Warchał
Zdjęcia: Paweł Mazurek.
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REJS PODCZAS SZTORMU

Ponad 350 mil morskich przepłynęli w czasie tegorocznego rejsu 
żeglarze z Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA. Dodatkową nieocze-
kiwaną atrakcją był sztorm, który dał się wszystkim we znaki. 

„Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować kolejny 
rejs. Nasze stowarzyszenie ma integrować środowisko poli-
cyjne, chcemy aby praca zawodowa nie była jedyną wspólną 
płaszczyzną łączącą ludzi „ - mówi Wiesław Rzyduch, Sekretarz 
Kujawsko – Pomorskiej Grupy IPA w Bydgoszczy.

Tekst: Wiesław Rzyduch
Zdjęcia: Sebastian Żelazny

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka IPA  
odwiedziła prezydenta Michała Zaleskiego 

Z podziękowaniami za wsparcie okazywane Międzynarodowe-
mu Stowarzyszeniu Policji w dniu 2 listopada 2017 r. przedstawi-
ciele Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Pol-
ska osobiście podziękowali prezydentowi Michałowi Zaleskiemu 
za wsparcie w organizacji wydarzeń na terenie Torunia. 

„Dziękujemy za pomoc w realizacji naszych pomysłów, za życz-
liwość i  wymianę doświadczeń oraz wszelkie wsparcie, które 
zawsze otrzymujemy” - powiedział Jerzy Archacki, prezes Kujaw-
sko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Tekst: Maria Marcinkowska 

UDZIAŁ CZŁONKÓW IPA  
W ŚWIĘCIE NARODOWYM BIAŁORUSI 

Dzień Niepodległości Republiki Białorusi oraz 25 rocznicę nawią-
zania stosunków dyplomatycznych między Republiką Białorusi 
a Rzeczpospolitą Polską uczczono w dniu 27 czerwca w Warsza-
wie uroczystym koncertem oraz bankietem w Operze Narodo-
wej w Warszawie. Koncert uświetnił występ Białoruskiego Naro-
dowego Zespołu Tańca „Kharoshki”.

Kujawsko-Pomorską Grupę IPA reprezentował zaproszony Prezes 
Jerzy Archacki.

Opracował: Paweł Mazurek
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X lat Regionu IPA Włodawa  
– obchody Jubileuszu w Susznie
22 lipca 2017r. w Susznie k/Włodawy odbyły się obchody X - lecia 
powstania Regionu IPA Włodawa – w spływie kajakowym i impre-
zie integracyjnej uczestniczyło 57 osób. Swoją obecnością uroczy-
stość uświetnił Prezes Lubelskiej GW, który wręczył legitymacje 
i pamiątki zasłużonym członkom IPA oraz przekazał życzenia dla 
Regionu. Podczas uroczystości 25 osób z naszego Regionu otrzy-
mało certyfikaty i znaczki 10 - letniego stażu w Stowarzyszeniu.

W tym roku obchodziliśmy X rocznicę działalności Naszego Regio-
nu. Aby uczcić to wydarzenie w dniu 22.07.2017r. w ramach ob-
chodów tej szczególnej okazji zorganizowaliśmy spływ kajakowy 
malowniczą trasą z Różanki do Kuzawki, po którym nastąpiła część 
oficjalna. Podczas uroczystości - reprezentujący Sekcję Polską IPA 
- Wiceprezydent SP IPA i Prezes Lubelskiej GW IPA kol. Piotr Wójcik 
- wręczył legitymacje dla Zasłużonych członków IPA Polska – kol. 
Monice Kowalczyk i kol. Przemysławowi Rola. Jubilaci - członko-
wie Regionu IPA Włodawa z 10-letnim stażem otrzymali pamiąt-
kowe certyfikaty oraz odznakę 10-cio lecia. Podczas uroczystości 
głos zabrał kol. Prezes życząc dalszej aktywności w krzewieniu idei 
„Servo Per Amikeco”, kol. Krzysztof Paszkiewicz - założyciel Regio-
nu IPA Włodawa oraz przedstawiciele poszczególnych grup tema-
tycznych odpowiedzialnych za działalność Regionu. 

WYCIECZKA DO ZŁOTEGO STOKU 
I SREBRNEJ GÓRY
W  dniach 13–16.09.2017 r., Lubelska Grupa Wojewódzka IPA 
wspólnie z  Regionem IPA Lublin oraz Zarządem Terenowym 
NSZZP KWP w Lublinie zorganizowała wycieczkę autokarową do 
Złotego Stoku i Srebrnej Góry. Środowego, słonecznego poran-
ka, wyruszyliśmy z Lublina w kierunku Złotego Stoku. Po cało-
dziennej podróży autokarem z KWP w Lublinie, z krótką przerwą 
na zwiedzanie Zamku w  Mosznej, w  godzinach wieczornych 
dotarliśmy do hotelu „Sport Kompleks” w  Złotym Stoku, gdzie 
po zakwaterowaniu i  kolacji, bawiliśmy się do późnych godzin 
nocnych przy muzyce, którą zapewnił nam „DJ Adam”.

Czwartek rozpoczęliśmy od zwiedzania kopalni złota w Złotym 
Stoku, a  po wyjściu z  kopalni udaliśmy się do Ząbkowic Ślą-
skich, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto, Krzywą Wieżę oraz Ru-
iny Zamku. Po zwiedzaniu udaliśmy w odwiedziny do kol. Fry-
deryka Orepuka Prezydenta SP IPA, który przyjął nas na swojej 
działce smacznym poczęstunkiem z grilla. W drodze powrotnej 
do miejsca zakwaterowania zwiedziliśmy jeszcze Pałac w  Ka-
mieńcu Ząbkowickim, a po powrocie do Złotego Stoku właści-
cielka kopalni złota zorganizowała nam wieczornego grilla na 
terenie kopalni.

Po części oficjalnej – jak przystało na urodziny na miejsce impre-
zy wjechał tort i po odśpiewaniu „sto lat”: rozpoczęła się impreza 
integracyjna, która trwała niemal do białego rana. 

Dziękuję wszystkim za obecność, wsparcie i  pomoc w  organi-
zacji tego wydarzenia. Ewie z  agroturystyki „U  Ewy” w  Susznie 
za pyszny bigos na trasie spływu, pyszne jedzenie i świetną or-
ganizację uroczystości, Mieczysławowi Omelczukowi za przy-
gotowanie spływu, firmie „Tadex” za transport, Monice Kisiel za 
przepiękny i przepyszny tort, a Sebastianowi i Panu Dariuszowi 
za kulinarne atrakcje z dziczyzny.

Przede wszystkim dziękuję Wam wszystkim, za to że jesteście !!!

Tekst i zdjęcia: Bożena Szymańska

W piątek po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę do Srebrnej Góry, 
gdzie zwiedziliśmy „Twierdzę Srebrna Góra”. Następnie pojechali-
śmy do browaru „Broumov”, gdzie po krótkim zwiedzaniu mogli-
śmy delektować się różnymi smakami miejscowego piwa. Wra-
cając do Złotego Stoku, zwiedziliśmy jeszcze Kłodzku.

Wszystko co piękne niestety szybko się kończy. W  sobotę 16 
września, zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy w  drogę powrotną 
do Lublina. Do domu wróciliśmy późnym wieczorem zmęczeni, 
ale zadowoleni ze wspólnego wyjazdu. 

Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Agnieszka Regmunt
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W  dniach 24-27.08.2017r. tradycyjnie już dzięki sta-
raniom „Bona” odbył się „IV TATRZAŃSKI ZLOT MOTO-
CYKLOWY MAJERCZYKÓWKA 2017”. W  zlocie uczest-
niczyło blisko 100 osób. Swoją obecnością zaszczycił 
nas Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA. 

Zgodnie z tradycją po odprawie przez Komandora Rajdu „Bona”, 
czwartkowego ranka wyruszyliśmy z  Niedrzwicy Kościelnej 
w  kierunku Majerczykówki. Z  uwagi na dużą ilość uczestni-
ków podzieliliśmy się na 4 grupy. Pogoda dopisywała, wiatr 
wiał w plecy i droga przebiegała bez nieprzewidzianych zda-
rzeń. Zakwaterowaliśmy się tradycyjnie w pensjonacie ,,Halina” 
w Majerczykówce. Przemili gospodarze przygotowali nam sutą 
obiadokolację w karczmie, która przerodziła się w góralską bie-
siadę do późnych godzin nocnych. Podczas biesiady na nowe-
go członka IPA oficjalnie przyjęliśmy Dorotkę, Raper otrzymał 
barwy Riders of IPA Włodawa, a  Janusz z  rąk Wiceprezydenta 
Sekcji Polskiej IPA kol. Piotra Wójcika - odebrał legitymację „Za-
służonego dla SP IPA” zobowiązując się do intensywnej pracy 
na rzecz IPA.

Kolejnego dnia po obfitym śniadaniu i  sprawdzeniu stanów 
przed Pensjonatem ,,Halina” na motocyklach ruszyliśmy w tra-
sę. Jedni ruszyli z plecakiem w góry, inni zostali przy basenie, 
a  fani dwukółek ruszyli w  trasę. W  sobotę korzystając z  ko-
lejnego dnia przepięknej pogody i  niezwykłych możliwości 
terenowych – jedni udali się na spływ pontonowy Dunajcem, 
inni ruszyli w góry, kolejni wybrali opalanie i kąpiele w basenie, 
a jeszcze inni dalsze zwiedzanie okolic na motocyklu. Wieczo-
rem trwała dalsza integracja i długie nocne rozmowy. Nie prze-
szkadzał nam deszcz, a hitem wieczoru była „Miłość w Zakopa-
nem „ Sławomira :)

MAJERCZYKÓWKA 2017

W  niedzielę pojechaliśmy na mszę świętą i  po długotrwałych 
pożegnaniach ruszyliśmy w drogę powrotną na Lubelszczyznę. 
Żal było wyjeżdżać... Pogoda też się z  tego powodu załama-
ła.Z pewnością wrócimy tam za rok.

Serdeczne dziękowania dla „Bona”, który bezbłędnie ogarniał 
blisko stuosobową załogę oraz wszystkim zaangażowanym 

w  organizację zlotu. Go-
spodarzom z  Pensjonatu 
http://www.halina.info/ 
dziękujemy za zamówie-
nie doskonałej pogody 
zapewnione niezapo-
mnianych wrażeń, pyszne 
jedzenie i  cudowną at-
mosferę! 

Tekst: Bożena Szymańska,
Zdjęcia: A.Rapa, 

 Przewodnicząca, 
 M.Kiedrowski, K.Scubbi.
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W dniach 12 – 16 czerwca 2017 roku Region Zielona 
Góra Lubuskiej Grupy Wojewódzkiej IPA po raz ko-
lejny organizował Międzynarodowy Rajd Rowerowy 
Policjantów. Szlaki rowerowe wiodły tym razem przez 
Ziemię Lubuską.

Od 1995 roku policjanci byłej Komendy Wojewódzkiej Policji w Zie-
lonej Górze, współpracujący z jednostkami Policji zaprzyjaźnionych 
miast Cottbus w Brandenburgii i Höxter w Północnej Nadrenii-We-
stfalii w Niemczech, a od 1999 roku policjanci województwa lubu-
skiego, do których dołączyła reprezentacja Policji z regionu Twente 
w  Holandii, rokrocznie uczestniczą we wspólnym rajdzie rowero-
wym po różnych regionach Europy. Celem tych rajdów, obok tu-
rystyczno-krajoznawczych i poznawczych jest także integrowanie 
środowisk policyjnych różnych krajów i wymiana doświadczeń służ-
bowych. Ponadto grupa spotyka się w danych regionach z przed-
stawicielami władz samorządowych, instytucji i  firm wymieniając 
doświadczenia w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz 
promuje bezpieczeństwo w poruszaniu się po drogach.

Od początku kiedy dołączyli do rajdu polscy policjanci, byli to 
w większości członkowie IPA z naszego województwa. Naturalną 
koleją rzeczy było więc wzięcie przez Lubuską Grupę Wojewódz-
ką oraz Region Zielona Góra odpowiedzialności za organizację 
rajdu w latach, gdy odbywa się on w Polsce. 

W  tym roku 25 Jubileuszowy Międzynarodowy Rajd Rowerowy 
Policjantów gościł na Ziemi Lubuskiej w dniach 12-16 czerwca br. 

- w rajdzie uczestniczyło 20 kolegów z zagranicy oraz 10 kolegów 
z Zielonej Góry i Gorzowa (emerytowanych i czynnych policjantów). 

Bazą noclegową rajdowców był gościnny Wojewódzki Ośrodek 
Sportu i  rekreacji w  Drzonkowie. Policjanci z  Niemiec i  Holandii 
w towarzystwie polskich kolegów pierwszego dnia na rowerach 
przejechali z  Drzonkowa do Zielonej Góry, gdzie na Cmentarzu 
Komunalnym oddali hołd naszemu zmarłemu koledze i uczestni-
kowi wszystkich minionych rajdów z udziałem Polaków – Leonowi 
Lisowskiemu. Koledzy z Holandii przymocowali także do tablicy 
nagrobnej pamiątkową tabliczkę. Później rajdowcy odwiedzi-
li Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze, którą po raz ostatni 
widzieli jeszcze przed renowacją i  dużym remontem. Kolejnym 
przystankiem w  pierwszym dniu było spotkanie z  przedstawi-
cielami Urzędu Miasta Zielona Góra pod ratuszem. Bardzo inte-
resującą i miłą wizytę w jednostce ratowniczej Państwowej Straży 
Pożarnej z pewnością wszyscy zapamiętają na długo. Kolejna trasa 
ścieżkami rowerowymi zawiodła nas do Przylepu gdzie znajduje 
się Lotnisko Zielonogórskiego Aeroklubu oraz siedziba Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. Koledzy z Holandii i Niemiec mieli 
okazję przelecieć się samolotem nad Zieloną Górą.

Kolejnego dnia pojechaliśmy do Nowej Soli, gdzie pięknie ugo-
ściły nas władze miejskie. Spotkał się z nami Prezydent Wadim 
Tyszkiewicz, który zaprosił rajdowców do wzięcia udziału w para-
dzie organizowanej w ramach Dni Nowej Soli. Po miłej wyciecz-
ce przez najważniejsze punkty w mieście piliśmy kawę i jedliśmy 
lody w Marinie, w wyremontowanym pięknie rzecznym porcie 
na Odrze. Z Nowej Soli droga zawiodła nas do jednej z najsym-
patyczniejszych lubuskich winnic – Winnicy Kinga położonej 
w Starej Wsi, gdzie oprócz zwiedzania oraz degustacji win czeka-
ła nas również wycieczka galarem po Odrze. 

Trzeciego dnia rajdowcy jeździli po pięknych lubuskich lasach 
wokół Zielonej Góry podziwiając piękne widoki oraz spotyka-
jąc się z „ludźmi lasu”, czyli leśnikami oddanymi swojej pracy. 
Tego dnia po południu zorganizowaliśmy sobie również za-
wody strzeleckie z  broni pneumatycznej. Wieczorem nato-
miast odbyła się uroczysta kolacja, na której wręczyliśmy sobie 
wzajemnie pamiątki i upominki – co również jest wieloletnim 
zwyczajem rajdu. To był ostatni dzień na rowerze. Następne-
go poranka pożegnaliśmy się – do spotkania w przyszłym roku 
w Holandii. 

Tekst: Małgorzata Barska oraz Zbigniew Piasko 
 Region IPA Zielona Góra 

25 Międzynarodowy Rajd Rowerowy Policjantów 
na Ziemi Lubuskiej
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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, Lu-
buszanin, Polak, Eu-
ropejczyk, Obywatel 
Świata. Zawodowo 
komisarz Policji.Wie-
loletni członek Mię-
dzynarodowego Sto-
warzyszenia Policji 
IPA (International Po-
lice Association) Sek-
cja Polska Lubuska 
Grupa Wojewódzka 
IPA – Region ZIELO-
NA GÓRA od paź-
dziernika 1992  roku. 
Jeden z  założycieli 

Grupy Wojewódzkiej IPA w  byłym – ówczesnym 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 Między-
narodowego Rajdu Rowerowego Policjantów pod hasłem „Poro-
zumienie między narodami Policji europejskiej”, którego uczest-
nikami 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 Fede-
ralnej Niemiec – krajów związkowych 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 Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Był Osobą za-
wsze 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 zna-
czeniu obecność w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych. Był członkiem Koła nr 2 w Zielonej Górze i organizacyj-
nie mocno wspierał działalność tego Stowarzyszenia. 

Leon Lisowski był Człowiekiem czynu i  honoru. Wielkim spo-
łecznikiem, 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 po-
klasku – 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 za-
wsze miał dla nich uśmiech, żarcik, przysłowiowego cukierka. 
Mówi się, że dzieci mają dar intuicyjny wyczuwania dobra – do-
brych ludzi. W odniesieniu do Leonka to pewnik.

Jego odejście w dniu 05 października 2016 roku to nieogarniona 
strata, której nic nie jest w stanie zastąpić. Każdy Człowiek jest 
wyjątkowy – dziękujemy za Jego życie, dziękujemy za to, że BYŁ 
z Nami i pośród Nas.

Przez Ludzi, który 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: ŻYCIE
oraz Zofia Der

Edward Dondalski

LEON 
LISOWSKI
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Kiedy w 1950 roku Europa podnosiła się po wyniszczającej II wojnie 
światowej, kiedy kraje imperium traciły swoje terytoria zależne, sze-
regowy policjant angielski Artur Troop rozpoczął realizację swojego 
snu a mianowicie założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, 
tworząc w pewnym sensie ogólnoświatowy elitarny klub koleżeń-
ski policjantów, który funkcjonuje pod skrócona nazwą IPA. Wierzył 
w  pozytywne wartości przyjaźni, wyrażone w  języku esperanto 
„Servo per Amikeco” co znaczy- Służyć poprzez przyjaźń”.

Wiemy, że każda społeczność ma swoją historię. Jej wymiarem 
jest czas w którym istnieje, ludzie którzy ten czas wypełniają, na-
dają jej sens i rzeczywisty kształt.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji w Nowym Sączu, zaczęło 
pisać swoją historię 25 lat temu.

Aby uhonorować ten szczególny dla nas jubileusz, w dniu 7 paź-
dziernika 2017 roku,odbyła się uroczysta gala obchodów 25 lecia 
IPA w Nowym Sączu. Swoją obecnością podczas uroczystości za-
szczycili nas Panowie: Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowy Sącz, 
Marek Pławiak- Starosta Nowosądecki, mł.insp. Jarosław Tokarczyk - 
Komendant Miejski Policji, ppłk.SG Stanisław Laciuga-Komendant 
KaOSG w Nowym Sączu oraz Fryderyk Orepuk - Prezydent SP IPA 
a także wielu znamienitych gości w osobach komendantów Policji 
w Krakowa, Gorlic i Limanowej jak również Prezesa MGW IPA, kole-
gów z regionów IPA Limanowa i Nowy Targ oraz b. Prezydenta SP 
IPA Arkadiusza Skrzypczaka. Przede wszystkim jednak w  jednym 
miejscu spotkali się w tym 250 osobowym gronie członkowie na-
szego regionu. Zaszczytem było gościć na naszym święcie również 
przyjaciół i delegacje z Cypru, Czarnogóry, Czech, Chorwacji, Słowe-
nii, Serbii, Irlandii, Słowacji i Węgier , którzy swoją obecnością w ga-
lowych mundurach uświetnili naszą uroczystość.

Pełna sala świadczyła o tym, że idea Artura Tropa „Służyć poprzez 
przyjaźń” ma nadal sens, 67 lat od powstania IPA na świecie a 25 
lat od powstania IPA w  Nowym Sączu. Jednocześnie,była świa-
dectwem tego, że jako stowarzyszenie nie jesteśmy w środowi-
sku społeczności sądeckiej anonimowi. Słowa Prezydenta Miasta 
Nowy Sącz – Pana Ryszarda Nowaka, wypowiedziane podczas 
uroczystej gali: „IPA to ważna organizacja. Jako doświadczony samo-
rządowiec, mający do czynienia z wieloma stowarzyszeniami, mogę 
powiedzieć, że jest to jedno z nielicznych, jeśli nie najlepsze, stowarzy-
szenie pod względem wewnętrznej lojalności i wspólnej chęci działa-
nia” są dla nas jako stowarzyszenia najlepszą wizytówką.

Jesteśmy dumni z tego, że Nowy Sącz był ośrodkiem w którym 
tworzyły się fundamenty IPA w Polsce. Obecni na gali założycie-
le IPA w Nowym Sączu: Wiesiek Nowak, Wiesia Misterka, Staszek 

Gargula, Staszek Smoleń, Henryk Koział, Kazia Kocoń, Zygmunt 
Noga , Robert Pacholarz i  moja skromna osoba, wykazali się 
ćwierć wieku temu ogromna wyobraźnią i determinacją w two-
rzeniu nowosądeckich struktur. To dzięki nim przez kolejne lata 
nowi członkowie mogli rozwijać sądecką IPA.

Podczas gali, którą poprowadzili Ania Potaczek (policjantka zna-
na z  serialu W-11) oraz Sebastian Wójtowicz-członek naszego 
zarządu, wręczono medale” za Zasługi dla SP IPA” dla członków 
założycieli a  Starosta Nowosądecki najbardziej zasłużonych 
członków naszego regionu, wyróżnił złotymi i srebrnymi „Jabłka-
mi Sądeckimi”. Złotymi i srebrnymi statuetkami „ Służyć poprzez 
przyjaźń”Regionu IPA Nowy Sącz uhonorowani zostali: Ryszard 
Nowak, Marek Pławiak oraz Jarosław Tokarczyk.

Drugą część gali uświetnił nam młodzieżowy zespół taneczny 
NO LI.MIT DANCE AKADEMY, który wprowadził nas w muzyczną 
atmosferę czekającej nas uczty.

Przed Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej pod dyrekcją 
ppłk. SG Stanisława Strączka, chylimy czoła. Wasz koncert był 
perełką naszego jubileuszu. Solistom występującym z orkiestrą 
a szczególnie Tomkowi Jaroszowi ze znanego zespołu LACHERSI 
, składamy najwyższe wyrazy uznania.

Dziękujemy wszystkim naszym wspaniałym gościom, członkom 
naszego regionu, członkom honorowym, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością, abyśmy w duchu motta” Służyć poprzez przy-
jaźń” spędzili ten wieczór wspólnie. Dziękujemy za piękne słowa 
do nas kierowane w których przyjaźń, zrozumienie i poszanowa-
nie przewijały się w każdym przemówieniu. To był dla nas honor 
i zaszczyt gościć Was u nas. Koleżankom i kolegom z komitetu 
organizacyjnego dziękuję za kilka miesięcy tytanicznej pracy. Pa-
trząc na efekt końcowy, jaki osiągnęliśmy….. było warto.

Ela Gargula - Przewodnicząca Regionu IPA Nowy Sącz
Zdjęcia: K.Mierzwa, R.Tomasik

25 LAT IPA MINĘŁO W NOWYM SĄCZU
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RAZEM 
– PRZECIW NARKOTYKOM

W ramach obchodów 25 lecia powstania IPA w Nowym Sączu, 
6 października 2017 roku sala konferencyjna KMP w Nowym Są-
czu, zgromadziła przedstawicieli sądeckich liceów, Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej oraz policjantów z  Cypru, Czech, 
Czarnogóry, Słowenii, Serbii, Węgier, Słowacji i Irlandii, aby pod-
sumować realizację programu STOP - NARKOTYKOM. Konferen-
cję zorganizowała sądecka IPA wraz z  Komendą Miejską Policji 
w Nowym Sączu. Obecni byli: Prezydent Sekcji Polskiej-Fryderyk 
Orepuk, Jerzy Gwiżdż - zastępca Prezydenta Nowego Sącza oraz 
Antoni Koszyk-vice starosta nowosądecki.

Swoimi doświadczeniami w  tym zakresie podzielili się koledzy 
z Czarnogóry, Czech i Chorwacji a także funkcjonariusze policji 
z KMP oraz KWP w Krakowie. Wszyscy prelegenci byli zgodni we 
wnioskach, że obecnie coraz młodsza wiekiem młodzież a na-
wet dzieci sięgają po narkotyki. Podkreślano rolę rodziców w tym 
procesie. Brak dostatecznego zainteresowania znajomymi swo-

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
UCZCILI BIEGIEM 
ULICAMI BIECZA 

W Święto Niepodległości prawie setka biegaczy ścigała się ulicami 
Biecza w III Bieckim Biegu Służb Mundurowych .W biegu wystar-
towali policjanci, strażacy, żołnierze,członkowie IPA oraz inni sym-
patycy biegania. W ten sposób uczcili ten niezwykły dzień. Organi-
zatorami imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu, 
władze Miasta i Gminy Biecz, OSP Biecz oraz Region IPA Gorlice.

W zawodach brało udział ponad 80 zawodników. Trasa przebie-
gała przez urokliwe okolice Biecza, start i meta znajdowały się na 
pięknym bieckim rynku. Zawody odbyły się w trzech kategoriach.

Wyniki mężczyźni Open: 
1. Tomasz Pociecha - Kryg - 34 min 31 s, 
2. Grzegorz Rosłoński – Gorlicka Grupa Biegowa -38 min 14 s,
3. Marcin Górka – KPP Gorlice/Region IPA Gorlice - 38 min 16 

Wyniki kobiet Open: 
1. Regina Kulka – Ropa - 41 min 48 s, 
2. Patrycja Świerczek – Victoria Brzesko - 44 min 21s, 
3. Beata Słomska – LKS Burzyn - 45 min 44 s. 

jego dziecka, środowiska w jakim dziecko przebywa oraz wiara 
w  to, że problemy z  narkotykami mają inni a  nie nasze dzieci, 
powoduje, że dopiero konflikt z prawem otwiera oczy rodzicom 
na to co robią ich dzieci. Ponadto, sama młodzież nie zdaje sobie 
sprawy, z  zagrożenia uzależnienia i  podchodzi do narkotyków 
bardzo pobłażliwie. Dopiero popełnione przestępstwo sprawia, 
że dociera do nich fakt, że mogą mieć problem w życiu.

Text. E.Gargula
Zdjęcia: Zespół Prasowy KMP Nowy Sącz

Wyniki kategoria IPA/ Najlepszy zawodnik członek IPA/: 
1. Marcin Górka – Region IPA Gorlice 
2. Bartłomiej Olbrych – Region IPA Gorlice ,
3. Tomasz Hajduk – Region IPA Gorlice .

Dla najlepszych zawodników ufundowano nagrody pieniężne, 
a w kategorii IPA puchary. 

Tekst: Aleksander Szymański
Zdjęcia: Marek Podraza
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„Sami będziemy kierować naszym światem, bo to jest nasz świat.
Wierze w przyjaźń i jestem gotów okazać ją pierwszy…”

Vito Corleone

Piętnaście lat temu w Nowym Targu w obecności kol. Jurka Ogo-
rzałka, ówczesnego Prezesa Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej, 
26 funkcjonariuszek i  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Targu, zainicjowali powstanie nowego regionu 
w Małopolsce. Pierwszym Przewodniczącym Regionu został kol. 
Tadeusz Czepiel. 

W dniu 18 listopada 2017r. odbyła się szczególna uroczystość: XV 
lat funkcjonowania Regionu IPA w Nowym Targu. Na zaproszenie 
członków obecnego Prezydium na uroczystość przybyli: komen-
dant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 
płk SG Stanisław Laciuga, komendant Miejskiej Policji w Krako-
wie insp. Rafał Leśniak, Komendant Komendy Powiatowej Poli-
cji w Nowym Targu insp. Robert Bartosz, Komendant Placówki 
Straży Granicznej w Zakopanem płk Wiesław Górski, Komendant 
Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nowym Targu płk Tomasz Le-
wandowski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. 
Mariusz Łaciak, Komendant Wojskowego Ośrodka Szkolno - Kon-
dycyjnego w Zakopanem płk Dariusz Jaraszek, Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego w Trenčíne plk mgr Rastislav Pelech, Ko-
mendant Komisariatu PZ Vysoke Tatry npor. ing. Robert Hermel, 
oraz emerytowany generał Straży Granicznej Henryk Majchrzak.

W uroczystości wzięli udział członkowie - założyciele naszego re-
gionu, a także liczne grono przyjaciół, dzięki którym realizujemy 
nasze wspólne cele określone w Statucie Sekcji Polskiej IPA. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas także Przewodniczący oraz przed-
stawiciele z 20 zaprzyjaźnionych Regionów IPA z Polski, Czech, 
Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. Zaproszenie przyjęli również 
Prezydenci i  przedstawiciele 4 klubów motocyklowych. Wielu 
z zaproszonych gości uświetniło nasz jubileusz, występując w ga-
lowych mundurach, które podkreśliły rangę uroczystości.

Uroczystość rozpoczął Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk 
Orepuk, który wraz Przewodniczącym Regionu w  Nowym Tar-
gu przywitał zebranych gości w Restauracji Hanka hotelu Skal-
ny Dworek w Nowym Targu. Prezydent SP IPA złożył serdeczne 
podziękowania i gratulacje dla wszystkich członków i przyjaciół 
regionu IPA w  Nowym Targu, a  także podziękował za efektyw-

ną pracę na rzecz rozwoju Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji zarówno w Polsce jak i dzięki współpracy z członkami IPA 
z  zagranicy - na świecie. Odczytał również list gratulacyjny od 
Starosty Powiatu Nowotarskiego p. Krzysztofa Fabera. Następnie 
głos zabrał Arkadiusz Skrzypczak który w latach 2007 - 2013 pełnił 
funkcję Prezydenta Sekcji Polskiej, który odczytał list przesłany od 
Prezydenta Światowego IPA Pierre Martina MOULIN’a. Zaproszeni 
goście z rąk członków Prezydium Regionu otrzymali okoliczno-
ściowe pamiątki, a  także specjalny pamiątkowy medal wydany 
z okazji XV - lecia Regionu IPA Nowy Targ.

Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do kolacji, po której wjechał 
piękny, okolicznościowy tort. W  dalszej części uroczystej kolacji, 
głos zabrał gość specjalny wieczoru - Zasłużony dla IPA Sekcja Pol-
ska - Maciej Wisławski. Jako jeden z nielicznych może pochwalić 
się tytułami mistrzowskimi dwóch kontynentów: w 2009 r. wspól-
nie z Andim Mancinem został wicemistrzem Rally America.Nasz 
Gość opowiedział zebranym jak rozpoczynał swoją karierę, a także 
motywy, jakie stały u podstaw zmiany Jego zainteresowań. Wśród 
obecnych nie zabrakło również Burmistrza Miasta Nowy Targ p. 
Grzegorza Watychy z małżonką oraz v-ce burmistrz miasta p. Jo-
anny Iskrzyńskiej - Steg

Następnie wodzirej - DJ Rico rozpoczął kolejną część naszych 
uroczystości. Szeroki zakres muzyki, przeboje z  lat 1960 - 1990, 
niezapomniane polskie hity, utwory biesiadne, góralskie, oraz 
najgorętsze rytmy muzyki współczesnej zapewniły wspaniałą 
rozrywkę. W atmosferze przyjaźni, do późnych godzin nocnych, 
a raczej wczesnych porannych Goście radowali się z nami pięt-
nastoma latami działalności IPA w Nowym Targu. 

Otrzymane pamiątki znajdą swoje miejsce w Komendzie Powia-
towej Policji w  Nowym Targu, i  będą stanowiły wspaniałą pa-
miątkę listopadowego wieczoru, atmosfery przyjaźni oraz sensu 
funkcjonowania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. 

Mamy nadzieje, że obecni Goście na obchodach XV lecia regio-
nu IPA Nowy Targ, w towarzystwie swych osób towarzyszących 
spędzili niezapomniany wieczór. Dziękujemy!!!.Dziękujemy rów-
nież wszystkim, dzięki pomocy, którym uroczystość mogła zo-
stać zorganizowana i zrealizowana.

Tekst:M.Kapołka Zdjęcia: D. Kalata

XV LAT IPA NOWY TARG 
W STRUKTURACH  
SEKCJI POLSKIEJ
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REJS PO JEZIORZE 
CZORSZTYŃSKIM 
Z PODOPIECZNYMI 
Z „CHATKI”
W dniu 22 czerwca 2017 r. odbył się kolejny rejs gondolami or-
ganizowany wspólnie z  P.H.U  Jędruś po Jeziorze Czorsztyńskim 
tym razem w rejs popłynęli podopieczni z Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu, oraz Polskiego Stowarzy-
szenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym z Krościenka 
nad Dunajcem wraz w opiekunami i wychowawcami. Po zakoń-
czonym słonecznym rejsie gondolami odwiedziliśmy Spiską Kra-
inę w Niedzicy. jest to największy Rodzinny Park Rozrywki, to miej-
sce, w którym radość i dobra zabawa nie znają limitu wieku! Było 
mnóstwo zabawy: zjeżdżalnie pontonowe, zamki, a także spacer 
po Parku Miniatur w Niedzicy jest miejscem, gdzie można obej-
rzeć z bliska charakterystyczne budowle Podhala, Spisza i Orawy 

Podobny wypad za miasto udało się nam zrealizować ponownie 
kilka dni później. Tym razem w dniu 27.06.2017r na rejs gondo-
lami po Jeziorze Czorsztyńskim zabraliśmy podopiecznych Pol-
skiego Stowarzyszenia osób z niepełnosprawnością Intelektual-
ną z Koła w Nowym Targu - CHATKA. Podobnie jak w czwartek 
- pogoda dopisała i mogliśmy w pełni skorzystać z atrakcji w Spi-
skiej Krainie w  Niedzicy - tym razem podążaliśmy śladami ob-
jawień Matki Bożej. Park Miniatur obiektów sakralnych pozwolił 
Nam zobaczyć z  bliska wszystkie najważniejsze miejsca kultu 

IV KRAJOZNAWCZY 
RAJD MOTOCYKLOWY – GALICJA 2017

W  dniach 01-04 czerwca 2017 r. w  m. WYSOWA-ZDRÓJ odbył 
się IV KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY – GALICJA 2017 
zorganizowany przez Klub Motocyklowy RIDERS of IPA POLAND 
działający w strukturach Regionu RIDERS of IPA TARNÓW.Rajd ten 
jak poprzednie objął swoim patronatem honorowym Prezydent 
Sekcji Polskiej IPA Pan Fryderyk Orepuk, który w dniu 01 czerw-
ca otworzył oficjalnie nasz Rajd w obecności 52 Klubów i Grup 
motocyklowych z Polski , Włoch , Niemiec, Słowacji, Czech oraz 
Anglii. W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele na-
rodowych Sekcji IPA ze Słowacji na czele z Sekretarzem General-
nym Piterem Dulin oraz Sekcji z Włoch i Czech.

maryjnego. Każdorazowo - Gospodarze Spiskiej Krainy ugościli 
pociechy poczęstunkiem, oraz napojami chłodzącymi. To wielka 
radość, że są ludzie wokół nas, którzy nie odmawiają pomocy 
pociechom, które niezależnie od stanu zdrowia - oczekują ciepła 
i uśmiechu. Za pomoc w realizacji spotkań z dziećmi składamy 
serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy bezinteresow-
nie wspierają nasze działania. 

Osobne podziękowania dla osób które po raz kolejny zorganizo-
wały oraz pomogły w realizacji Rejsu: Edkowi, a także Marianowi, 
Darkowi, Sławkowi .. 

Dziękujemy również motocyklistom z Klubu Riders of IPA Poland 
chapter Nowy Targ - którzy zawsze są pomocni przy realizacji 
Rejsów- za pomoc i radość jaką podzieliliście się z dziećmi.... Fra-
nek, Andzej, Bogdan- Dziękujemy.

Tekst:M.Kapołka Zdjęcia:M. Kapołka, M. Falana

Swoją obecnością zaszczycili nas: Przedstawiciele władz lokal-
nych, Prezes Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Pan Aleksan-
der Szymański a także przedstawiciele Regionów: LĘBORK, OLSZ-
TYN, STASZÓW, KG SG W-wa, PRZEMYŚL, NOWY TARG, LIMANO-
WA, RZESZÓW, WŁODAWA I STRZELIN

W trakcie uroczystego otwarcia Prezydent Sekcji Polskiej wręczył le-
gitymację „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” kapelanowi tarnowskie-
go garnizonu Policji ks. dr Kazimierzowi Fąfara. Po oficjalnym otwar-
ciu uczestnicy Rajdu wraz z Gośćmi udali się na uroczystą kolację. 

W  dniach 02-03 czerwca uczestnicy Rajdu zwiedzali na swych 
stalowych rumakach piękne okolice Beskidu Niskiego. Rajd za-
kończył się pełnym sukcesem i wszyscy w zdrowiu i  szczęśliwi 
rozjechali się w dniu 04 czerwca do swoich miejsc zamieszkana.

Szacunek dla naszych Przyjaciół z Włoch, którzy na motocyklach 
przemierzyli trasę ok. 4.600 km.

Tekst i zdjęcia: Stanisław „stanley” DYNGOSZ  
 -Region Riders of IPA TARNÓW

MAŁOPOLSKA GW
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA) i  Stowarzyszenie 
Emerytów i  Rencistów Policyjnych są organizacjami, które od 
wielu lat współpracując ze sobą I aktywnie działają w Zakopanem 
na rzecz integracji miejscowego środowiska policyjnego. Organi-
zacjom tym przewodzi emerytowany funkcjonariusz Policji kol. 
Edward Kwak. Zarządy IPA i SEiRP pod jego kierownictwem każ-
dego roku organizują szereg imprez dla swoich członków. Oprócz 
statutowych zebrań na których członkowie obu organizacji mają 
okazję spotkać się ze sobą, porozmawiać, wymienić poglądy i po-
wspominać wspólne lata służby, dużą popularnością cieszą się 

wycieczki turystyczno – krajoznawcze, turnieje strzelecki i kręglar-
skie, wspólna jazda na nartach oraz turnieje piłkarskie.

W  dniu 9 września 2017 r. odbył się III Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Regionu IPA w Zakopanem. 
Zarządy obu organizacji do udziału w turnieju zaprosił policyjne 
drużyny z Tarnopola (Ukraina), Popradu (Słowacja), Nowego Sącza, 
Nowego Targu i Kalwarii Zebrzydowskiej. Mecze zostały rozegra-
ne na boisku ORLIK Zespołu Szkół Podstawowych i  Gimnazjów 
w Kościelisku. W tym miejscu organizatorzy turnieju dziękują Panu 
Dyrektorowi Juraszek Bogdanowi za użyczenie boiska, które zloka-
lizowane jest na południowym zboczu pasma Gubałówki. W dniu 
turnieju panowała ciepła i słoneczna pogoda, która zawodnikom 
i kibicom dostarczyła wiele emocji, zarówno sportowych jak i es-
tetycznych. Szczególnie duże wrażenie na piłkarzach z Tarnopola 
wywarła piękna panorama Tatr. W tym samym dniu kol. Emil Wy-

goda będący Przewodnikiem Tatrzańskim z grupą chętnych udał 
się na wycieczkę w  góry „zaliczając” Kopieniec, Polanę Olczyską 
i Nosal. W dniu poprzedzający turniej kol. Emil Wygoda z zawod-
nikami z Tarnopola odbył spacer po Zakopanem podczas którego 
ciekawie opowiadał o historii i zabytkach naszego miasta.

Turniej piłkarski odbył się w sportowej atmosferze, obyło się bez 
drastycznych fauli i kontuzji, w finałowym meczu zagrały drużyny 
zza wschodniej i południowej granicy Polski czyli Tarnopola i Po-
pradu. Po zaciętym meczu, dopiero w rzutach karnych zwyciężyli 

policjanci z Tarnopola i zdobyli Puchar Przewodniczącego Regio-
nu IPA w Zakopanem. Drugie miejsce przypadło policjantom z Po-
pradu, trzecie Nowemu Targowi. Kolejne miejsce zajęli gospoda-
rze czyli IPA Zakopane, Kalwaria Zebrzydowska i Nowy Sącz.

Po zakończeniu turnieju, jego uczestnicy oraz grupa „górska’’ 
zostali zaproszeni na wspólne grillowanie do Ośrodka Wczaso-
wego „LEŚNIK” w Jaszczurówce gdzie zostały wręczone Puchary 
i dyplomy za udział w tych zawodach. Organizatorzy turnieju jak 
i wycieczki górskiej od zaproszonych gości usłyszeli wiele słów 
wdzięczności za gościnność, wspaniałą atmosferę i  smakowite 
wiktuały zaserwowane podczas spotkania przy grillu. Organiza-
torzy dziękują Panu Kierownikowi OW Leśnik Janowi Szpernoga 
za udostępnienie miejsca do odbycia tego spotkania.

Tekst i zdjęcia : Jan Szymański

PRZYJAZNA RYWALIZACJA  
NA BOISKU W ZAKOPANEM
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XXV lecie IPA  
Region Płock
W  dniach 7-10 września 2017 roku IPA Region Płock 
obchodził swój jubileusz 25 lecia powstania. To 
4 grudnia 1992 roku z  inicjatywy 20 ówczesnych 
policjantów z KWP i KRP w Płocku powołało do życia 
Wojewódzką Grupę IPA w Płocku. 

Upamiętniające tę rocznicę obchody jubileuszowe w Płocku roz-
poczęły się już w czwartek 7 września, od tradycyjnej już szóstej 
zbiórki krwi jaka miała miejsce na terenie Komendy Miejskiej Po-
licji w Płocku. Wieczorem zaś w Hotelu Dębowa Góra koło Płocka, 
dla przybyłych gości z zagranicy przygotowano kolację, na której 
Przewodniczący IPA w  Płocku Adam Łaszczewski 
wraz z delegacją powitał wszystkich gości, życząc 
udanych obchodów jubileuszowych. 

W  piątek 8 września uroczystości rozpoczęto od 
wizyty zaproszonych policjantów z Litwy, Słowacji 
i Czech w KMP w Płocku, gdzie Komendant Miejski 
Policji w  Płocku nadkom. Sławomir Żelechowski 
powitał gości, przedstawił kadrę kierowniczą jed-
nostki oraz opowiedział o pracy policjantów w ko-
mendzie. Na temat pracy wypowiadali się również 
poszczególni komendanci z  zaproszonych gości. 
Głos zabrał między innymi komendant Peter Su-
chy ze Słowacji, Pavel Chlapek z  Czech i  Vincas 
Urbonavičius z  Litwy. Po wizycie w  komendzie 
nastał czas na zwiedzanie Płocka. Jedną z  atrak-
cji było zwiedzanie najstarszej w Polsce, a nawet 
w Europie szkoły ,, Małachowianki,, w Płocku. Wie-
czorem zaś zorganizowano rejs statkiem po Wiśle.

Sobota 9 września to pracowity dzień dla 
Stowarzyszenia. Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się już o  godz. 10.00 przed Ratuszem w  Płocku. 
Otwarcia Międzynarodowego Spotkania Policji dokonał Prezydent 
Miasta Płocka Andrzej Nowakowski i Przewodniczący IPA Region 
Płock Adam Łaszczewski, po czym w  uroczystym korowodzie 
zaproszeni goście, policjanci, członkowie IPA z zaproszonych grup 
regionalnych udali się do Domu Technika w Płocku na uroczystą 
akademię. Podczas spotkania w Domu Technika przygotowane zo-
stały wystawy okolicznościowe upamiętniające jubileusz 25 lecia 
IPA w Płocku, zdjęcia, puchary, medale, pamiątki z wizyt policjan-
tów za granicą oraz zaprezentowano elementy umundurowania 
policjantów z zaprzyjaźnionych krajów. Akademia rozpoczęła się 
o godz, 11.30. Otwarcia dokonał Przewodniczący IPA Region Płock, 
po czym głos zabrali zaproszeni na uroczystości przybyli goście: 
Sekretarz Generalny IPA SP kol. Krzysztof Kapturski, Prezes MGW 

IPA kol. Zygmunt Kot oraz Vice Prezydent Miasta Płocka i Dyrektor 
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, 
który w imieniu nieobecnego na uroczystościach Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, dla IPA Płock za wybitne zasługi oraz 
za całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego 
wręczył na ręce Przewodniczącego Adama Łaszczewskiego me-
dal pamiątkowy ,, Pro Masovia ”. Medalem 25 lecia IPA w Płocku 
odznaczeni zostali członkowie z 25 letnim stażem w Stowarzysze-
niu: kol. Zdzisław Szczepaniak, Krzysztof Lubiński, Leszek Cybulski, 
Krzysztof Olczyk, Stefan Śliwiński i  Ryszard Kijanowski. Ponadto 
medalem okolicznościowym uhonorowani zostali między innymi 
Sekretarz Generalny IPA SP kol. Krzysztof Kapturski, Prezes MGW 
IPA Zygmunt Kot, była Prezes MGW IPA kol. Jolanta Sikora, Sekre-
tarz IPA w Płocku Irena Szczepaniak oraz Honorowi Patroni Obcho-
dów 25 lecia IPA w Płocku, Komendant Policji w Płocku nadkom. 
Sławomir Żelechowski. Przewodniczący NSZZ P przy KMP w Płoc-
ku Piotr Adamkowicz i osoby wspierające stowarzyszenie.

Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas komen-
danci Policji z  Płocka, Gostynina i  Sierpca oraz reprezentanci 
wszystkich służb mundurowych w  Płocku reprezentowanych 
między innymi przez Państwową Straż Pożarną, Zakład Karny, 
Wojsko, Straż Rybacką, PUL, DES, Szkołę Detektywów i Agentów 
Ochrony Mienia. Gościem honorowym był były Prezydent IPA SP 
kol. Jerzy Jaroszewski wraz z  małżonką, a  patronatem honoro-
wym uroczystości jubileuszowe objęli: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Prezydent Miasta Płocka i Starosta Płocki. 

Na okoliczność jubileuszu 25 lecia IPA w  Płocku Poczta Polska 
przygotowała okolicznościową kartę pocztową, a Przewodniczą-
cy IPA w Płocku Adam Łaszczewski wydał książkę w której opisał 
historię powstania IPA w Płocku oraz osiągnięte przez IPA sukcesy, 
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16 września 2017 roku na terenie Płocka, wśród pięknych 
zabytków miasta i  nabrzeża rzeki Wisły odbył się ćwierć 
maraton biegowy upamiętniający jubileusz 25 lecia po-
wstania IPA w Płocku. Głównym organizatorem biegu była 
Fundacja ,, Szybciej Wyżej Dalej ” z Płocka, pod kierownic-
twem Zasłużonego dla IPA Region Płock kol. Rafała Naga-
dowskiego. Fundacja wspiera rozwój i  upowszechnia kul-
turę fizyczną i sport. Współorganizatorem było Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Płock oraz AVON 
i  HERBALIFE, gdzie kol. Jolanta Sikora na bieżąco wszyst-
kim chętnym bezpłatnie dokonywała pomiaru tkanki tłusz-

czowej. W  ćwierć maratonie biegowym udział wzięło 119 
sportowców z  Płocka i  okolic. Start nastąpił w  południe 
kiedy to na wieży Ratusza w Płocku odegrany został hymn 
Płocka i  kuranty wybiły punktualnie godzinę 12.00. W  ka-
tegorii policjantów i  członków IPA zwycięzcami biegu zo-
stali: I miejsce – Michał Berner, II miejsce – Piotr Jeleniewic, 
III miejsce – Damian Mączkowski

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy . 

Tekst i zdjęcia:Adam Łaszczewski

Ćwierć maraton biegowy z IPA Płock

zarówno na arenie regionalnym, wojewódzkim jak 
i międzynarodowym.

Zakończeniem uroczystości był wydany na tę 
okoliczność uroczysty bankiet, w  którym uczest-
niczyli zaproszeni członkowie IPA, sympatycy 
i  przedstawiciele IPA z  zagranicy. Niespodzianką 
wieczoru był koncert zespołu ,, The Beatlmen ” 
z Wrocławia.

Tekst: Adam Łaszczewski
Zdjęcia: Marek Umiński
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PRZEZ POLSKĘ  
DLA SERCA I KRWI
Przez 9 dni (od 1 do 9 lipca) dwaj dynowscy sportowcy Sławomir 
Hadro i Łukasz Domin, ludzie o otwartych i gorących sercach, po-
konali dystans 733 km (od Krynicy Morskiej do Dynowa) w chary-
tatywnym biegu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja 
Polska włącza się do tej szczytnej akcji: promocji oddawania krwi 
oraz pomocy finansowej dla chorego Kacperka – syna łańcuckie-
go policjanta. Udało się zebrać na 27.850 zł.

Od kilku lat Panowie są zapalonymi sportowcami, którzy amator-
sko pokonują własne ograniczenia w różnego rodzaju biegach. 
Obaj są animatorami przedsięwzięć sportowych i  społecznych 
w swoich miejscowościach. To jednak było dla nich za mało… Po-
stanowili swoją pasję połączyć z akcją charytatywną na ogólno-
polską skalę – narodził się pomysł: „Przez Polskę dla serca i krwi”. 

Znaleźli wśród IPOWCÓW pokrewne dusze. Bieg wsparł Prze-
myski Region IPA. Dołączyły do niego: Zarząd Świętokrzyskiej 

W 19 rocznicę śmierci Komendanta 
Głównego Policji Generała  
Marka Papały 

„Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć”

Ku upamiętnieniu 19 rocznicy zamordowanego Generała Marka Pa-
pały – Komendanta Głównego Policji, Przeworski Region IPA zorga-
nizował w dniu 24 czerwca , w jego rodzinnym mieście, I Turniej Piłki 
Nożnej Drużyn Policyjnych. Będzie to cykliczna impreza sportowa 
IPA. W turnieju udział wzięło cztery drużyny: IPA Region Krosno, KPP 
Łańcut , KPP Jarosław oraz IPA Region Przeworsk. Turniej rozpoczął się 
od złożenia kwiatów na grobie Generała Marka Papały. 

Zwycięstwo wywalczyła drużyna IPA Krosno, a  na pozostałych miej-
scach uplasowały się drużyny: KPP Łańcut, IPA Przeworsk, KPP Jarosław.

Grupy Wojewódzkiej, Zarząd Wielkopolskiej Grupy Wojewódz-
kiej, Region Opoczno Powiśle, Region Płońsk, Region Olsztyn, 
Region Pałac Mostowskich W-wa, KPP Nowy Dwór Gdański. 
IPOWCY oraz wspierający ich „Zasłużeni dla IPA Sekcja Polska” 
pomogli w częściowym zabezpieczeniu logistycznym biegu.

Tekst. J.Faber
Zdjęcie: 

Po oficjalnym zakończeniu turnieju zawodnicy z Jarosławia , Kro-
sna i Przeworska spotkali się przy grillu w gospodarstwie wiej-
skim u kol. Andrzeja Oleszka w Bystrowicach.

tekst: A. Oleszek
zdjęcie: archiwum PGW

IPA PRZEWORSK NA ZAWODACH 
PIŁKARSKICH NA SŁOWACJI
Na zaproszenie kolegów z Koszyc w dniu 1 września drużyna piłkarska Regionu IPA Przeworsk 
uczestniczyła w ,,Futbolowym Festiwalu Legend – 2017” - (drużyny powyżej 45 lat). Region 
reprezentowali: Ciapa Józef, Dziuk Sławomir, Gil Marek, Groch Jacek, Kantor Franciszek, Szmul 
Wiesław, Szpunar Jerzy, Szylar Arkadiusz oraz Oleszek Andrzej – kierownik drużyny.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn (1- polska; 1–węgierska; 1- ukraińska oraz 5 – słowackich). 
Przeworska drużyna ostatecznie zajęła szóste miejsce. 

Tekst: A. Oleszek, Zdjęcie: Fr. Kantor
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24 września, po raz piąty, wystartował V BIEG 
ULICZNY-PRZEMYSKA DYCHA i wzięło w nim udział 
568 osób. Po raz kolejny zwyciężył reprezentujący 
Policję kol. Kulka Szymon (mistrz Polski na tym dy-
stansie). Tradycyjnie wprowadzono kategorię IPA 
oraz po raz pierwszy klasyfikację POLICJA, a patro-
nat nad tymi kategoriami objął Przemyski Region 
IPA fundując puchary dla najlepszych zawodniczek 
i  zawodników reprezentujących IPA oraz POLICJĘ. 
Najlepszym POLICJANTEM z czasem 30:50,80 oka-
zał się zwycięzca biegu kol. Szymon Kulka.

W KLASYFIKACJI IPA w kategorii kobiet z czasem 
45:53,18 zwyciężyła kol. Agnieszka Mercik (Biesz-
czadzki Region IPA), natomiast w  kategorii męż-
czyzn najszybszym okazał się kol. Mateusz Banaś 
(Przemyski Region IPA)(czas - 35:58,96).

Puchary zwycięzcom wręczali: Prezydenci Prze-
myśla Robert Choma i Grzegorz Hayder, Zastępca 
Komendanta BiOSG płk SG Adam Pacuk, Z-ca Komendanta Miej-
skiego Policji podkom. Janusz Kiszka oraz Prezes Podkarpackiej 
GW IPA Jan Faber.

IPA JASŁO 
NA SPŁYWIE 
PRZEŁOMAMI  
DUNAJCA

Przełom Dunajca i  Zamek w  Niedzicy to były 
atrakcje, które zapewnili organizatorzy wy-
cieczki członkom IPA Region Jasło w dniu 8 lip-
ca. Piękna pogoda i przepiękne widoki sprzyja-
ły znakomitym nastrojom wśród uczestników. 
Rozbawiały nas również dykteryjki opowiada-
ne przez flisaków prowadzących łodzie. Bardzo ciekawie opo-
wiadali o wszystkich atrakcjach mijanych po drodze. 

Wycieczka była okazją do spotkania z kolegami Regionu IPA Nowy 
Targ, którzy zorganizowali nam ognisko. Wymieniliśmy drobne 
upominki, oraz obiecaliśmy sobie dalszą współpracę między Re-

gionami. W wycieczce uczestniczyło 48 osób, członków  IPA Re-
gion Jasło oraz osoby  wspierające.

Tekst: Bogusław Łach, 
Zdjęcia: archiwum IPA Jasło            

V EDYCJA BIEGU ULICZNEGO PRZEMYSKA DYCHA

Tekst: J.Faber
zdjęcie: W.Skorża
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 ■ Marka Magierę – komentatora sportowego POLSAT SPORT
 ■ Wiesława Kozieła – Viceprezesa K.S. Developres Rzeszów

Po zaciętej rywalizacji i  zmaganiach prowadzonych przez dwa 
dni Mistrzem Polski w Siatkówce Plażowej Służb Mundurowych 
został team: - MARIUSZ JAJUS - KMP PSP w Wałbrzychu oraz AD-
RIAN SDEBEL – KMP PSP w Rybniku.

2 miejsce wywalczył team BŁAŻEJ MASŁOWSKI - 11 PUŁK ARTY-
LERII w Węgorzewie i ANDRZEJ MANKOW – Komenda Miejska 
Policji Olsztyn. 

3 miejsce zajął team MATEUSZ SZWEJKOWSKI i TOMASZ WASI-
LEWSKI 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej Suwałki. 

Aby organizować w Przemyślu Mistrzostwa Polski w siatkówce 
należało wybudować dwa boiska. Podjęły się tego wspólnie 
z  Urzędem Miasta obydwa przemyskie Regiony IPA. Powstałe 
boiska służyć będą społeczności lokalnej.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO ZORGA-
NIZOWANIA MISTRZOSTW. DO ZOBACZENIA ZA ROK.

Tekst: J. Faber,  Zdjęcie: archiwum PGW
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W  dniach 19-20 sierpnia 2017 roku na boiskach przy kładce 
w Przemyślu odbyły się I MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWCE 
PLAŻOWEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH – TWIERDZA PRZEMYŚL. 
Mistrzostwa wpisane w  kalendarz Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej. Organizatorami mistrzostw byli: Bieszczadzki Region IPA, 
Przemyski Region IPA, Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy 
Straży Granicznej przy BiOSG. 

Oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonał Pan Jacek Kasprzyk – 
Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wraz z Prezydentem 
Przemyśla Robertem Chomą, Starostą Przemyskim Janem Pącz-
kiem oraz Wiceprezydentem Przemyśla Januszem Hamryszcza-
kiem.

Mieliśmy wielką przyjemność gościć podczas wspaniałych ludzi 
związanych z Polską siatkówką :

 ■ Tomasza Wójtowicza –Mistrza Świata i Olimpijskiego z druży-
ny WAGNERA 

 ■ Marka Karbarza – Mistrza Świata i Olimpijskiego z drużyny 
WAGNERA

 ■ Ireneusza Mazura – byłego trenera Reprezentacji Polski obec-
nie eksperta i komentatora sportowego POLSAT SPORT

 ■ Tomasza Swędrowskiego – eksperta i komentatora sportowe-
go POLSAT SPORT

I MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH 
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ – „TWIERDZA PRZEMYŚL 2017” 
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W dniach 22 września-14 października Grupa „ MUNDUR NA RO-
WERZE” zorganizowała charytatywny sztafetowy rajd rowerowy 
przez Polską (ponad 4.000 km) pod nazwą „Kręcimy dla Mar-
cina”. W ciągu 23 dni 371 uczestników przejechało 4289,11 km, 
a byli to Policjanci, Funkcjonariusze Służby Więziennej, Strażacy 
PSP i OSP, Żołnierze, Żandarmi Wojska Polskiego, Funkcjonariu-
sze Służby Ochrony Kolei, Strażnicy Graniczni oraz troje cywilów. 
Celem rajdu było zebranie środków finansowych na leczenie 
chorego na raka policjanta z KWP Rzeszów. Dotychczas udało się 
zebrać 19.395,68 zł. Włączyli się również darczyńcy przekazują-
cy przedmioty na aukcje charytatywne. Konto nadal jest czynne 
(szczegóły na stronie http://ipaprzemysl.pl/).

Akcję wsparł Przemyski Region IPA i Podkarpacka Grupa Woje-
wódzka IPA obejmując ją patronatem honorowym. Dołączyły do 
niej: Zarząd Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej, Region Opocz-
no Powiśle, Region Mielec, Region Dębica, Region Białystok, Re-
gion Wrocław. 

Wyzwanie w  postaci zdobycia Korony Maratonów Polskich jest 
bardzo niezwykłym doświadczeniem. Jest w nim z góry określony 
cel i konkretne biegi do pokonania. Podejmując decyzję o walce 
o statuetkę trzeba być konsekwentnym, liczyć się z tym, że tutaj 
nie będzie nie mogę, bo jeśli nie weźmie się udziału w  jednym 
z biegów, cały wcześniejszy trud może pójść na marne.

Zdobycie Korony Maratonów Polskich to przedsięwzięcie pole-
gające na przebiegnięciu w okresie maksimum 2 lat, pięciu pol-
skich maratonów. Są to z góry określone biegi w Polsce, a do-
kładnie: Maraton Dębno, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, 
Maraton Warszawski i Poznań Maraton. O kolejności biegów de-
cyduje sam biegacz. 

Kol. Grzegorz Buczko-członek Przemyskiego Regionu IPA podjął 
się tego wyczynu. Jego przygoda z Koroną Maratonów Polskich 
trwała 6 miesięcy i 13 dni: 

02.04.2017-Dębno; 30.04.2017-Kraków; 10.09.2017-Wrocław; 
24.09.2017-Warszawa; 15.10.2017-Poznań.

GRATULACJE I ŻYCZENIA DALSZYCH SUKCESÓW.

tekst: J. Faber
zdjęcie: archiwum PGW

Jest to coś niebywałego, że robimy wspólnie rzeczy niemożliwe dla 
kogoś kogo nie znamy. To jest właśnie piękne i godne naśladowania.

tekst: Jan Faber, zdjęcie: archiwum

MUNDUR NA ROWERZE – KRĘCIMY DLA MARCINA

KOL. GRZEGORZ BUCZKO  
IPOWSKI KRÓL MARATONÓW
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W dniu 24 września odbyła się uroczystość  wręczenia 
Placówce Straży Granicznej w  Rutce-Tartak im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego  proporca. 

Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się o godz. 11 mszą św. w Ko-
ściele w  Rutce-Tartak. Następnie jej uczestnicy przeszli na sta-
dion gminny w Rutce-Tartak, gdzie odbyły się główne uroczysto-
ści. Tuż przed ceremonią przekazania proporca symbolicznego 
wbicia gwoździa w  jego drzewiec dokonał miedzy innymi kol. 
Radosław Skubina przewodniczący regionu IPA Suwałki, który to 
region był jednym z fundatorów proporca. 

Na zakończenie uroczystości można było podziwiać pokaz 
musztry paradnej w wykonaniu 14 Suwalskiego Dywizjonu Ar-
tylerii Przeciwpancernej oraz wysłuchać pieśni w wykonaniu ze-
społu dziecięco-młodzieżowego „Szeszupiaki” z Rutki-Tartak. 

Oprawę muzyczną całej  imprezy zapewniła Orkiestra Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej.  

Tekst: Radosław Skubina
Zdjęcia:  plut. SG K. Kosiński

WRĘCZENIE PROPORCA PLACÓWCE  
STRAŻY GRANICZNEJ W RUTCE-TARTAK
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Życzę Członkom IPA i Ich Rodzinom oraz Naszym Sympatykom  
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, aby wszystkie dni w roku  

były tak piękne i szczęśliwe jak ten jeden wigilijny wieczór  
i aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych  

zawsze rozpromieniał uśmiech  
a gwiazda Betlejemska prowadziła Was  

ku szczęściu w Nowym Roku 2018.

Maciej Matoń
Prezes

Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej
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We wtorek 6 czerwca 2017 roku, na terenie Zespołu Szkól Po-
nad gimnazjalnych w  Bodzentynie odbył się mityng sportowy 
współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego oraz Samorządu Miasta i  Gminy 
Bodzentyn. Wzorem lat ubiegłych, kiedy to miał miejsce I Piknik 
Strzelecki oraz otwarcie sportowej strzelnicy pneumatycznej 
w  szkole, przedstawiciele Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA Region Kielce IPA, jako partnerzy wydarzenia ufundowali pu-
chary dla najlepszych strzelców.

Wspaniała zabawa, ciekawe konkurencje, gościnni gospodarze i wy-
czuwalny wszędzie ogromny duch walki i rywalizacji - to oraz wiele 
więcej mogliśmy doświadczyć w trakcie trwania zawodów zorgani-
zowanych przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzen-
tyn oraz Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie. 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Pana 
Michała Godowskiego - Starostę Kieleckiego. Największymi emo-
cjami cieszyło się strzelectwo i łucznictwo oraz sprawdzenie swo-
ich umiejętności na stołach bilardowych, a najbardziej wymagają-
cą dyscypliną okazał się marszobieg w formie Testu Coopera,

Impreza była również okazją do zwiedzenia szkoły i  udziału 
z warsztatach z fizyki. Całość zakończyło integracyjne ognisko.

Zakończenie odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie nastąpiła 
dekoracja zwycięzców oraz wręczenie pamiątkowych pucharów 
i nagród rzeczowych.

Podsumowując zmagania sportowe uczestników gimnazjów 
z  Bodzentyna, Chybic, Szerzaw i Wzdołu Rządowego, wyłonio-
no najlepszych zawodników zmagań sportowych wśród których 
także swój udział miała IPA- kol. Gustaw, wywalczył brąz w bilar-
dzie i był II w kategorii VIP.- GRATULACJE.

Tekst: R.L.
Zdjęcia: W.P.

AKTYWNE ŚWIĘTOKRZYSKIE Z IPĄ  
- BODZENTYN 2017
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Po raz kolejny Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA Region Kiel-
ce był organizatorem festynu zabawowo edukacyjnego „ Z NAMI 
BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE”. 

W dniu 31 maja 2017 roku na placu przed Urzędem Miasta i Gmi-
ny Końskie, przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz 
służb mundurowych, które na co dzień dbają o nasze zdrowie 
i  bezpieczeństwo, tj.: policji, straży pożarnej, straży granicznej, 
straży miejskiej, żandarmerii wojskowej oraz ratownictwa me-
dycznego odbyło się spotkanie na które przybyło 300 uczniów 
z klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Końskich oraz Szkoły 
Podstawowej w Stadnickiej Woli . 

Uroczystego otwarcia festynu edukacyjnego dokonał były Se-
kretarz Generalny Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji Arkadiusz Skrzypczak wraz Burmistrzem Miasta 

W dniu 17 sierpnia 2017 roku w KWP w Kielcach przy ul. Semi-
naryjskiej Prezes ŚGW IPA Robert Literacki wraz Komendantem 
Wojewódzkim Policji w  Kielcach insp. Arkadiuszem Augusty-
niakiem oraz Zastępcą Komendanta insp. Arturem Bednarkiem 
dokonali uroczystego otwarcia nowej siedziby Świętokrzyskiej 
GW IPA. W uroczystości udział wzięli Komendant Placówki Stra-
ży Granicznej w Kielcach mjr. Grzegorz Otręba Burmistrz MiGm 
Końskie Krzysztof Obratański oraz sympatycy i  osoby wspiera-
jące dla których motto „ Servo Per Amikeco” nie jest obce. Po 
podziękowaniach i życzeniach dalszego rozwoju przybyli goście 
zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.Części oficjalną zakoń-
czono pamiątkowymi zdjęciami, a następnie odbyło się odbyło 
się Zebranie Zarządu ŚGW IPA.

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA na ziemi kieleckiej istnieje 
od maja 2000 roku. Obecnie zrzesza ok. 350 członków. W jej skład 
wchodzą:
-Region Kielce,
-Region Ostrowiec Świętokrzyski,
-Region Opatów-Powiśle,
-Region Staszów,
-Region Kielce Centrum.

ŚWIĘTOKRZYSKA  
GRUPA WOJEWÓDZKA IPA  
MA NOWĄ SIEDZIBĘ

Zarząd Świętokrzyskiej  GW IPA składa serdeczne podziękowania  
kierownictwu KWP w  Kielcach oraz osobom wspierającym za 
okazaną dotychczas pomoc w statutowej działalności naszego 
stowarzyszenia.  

Tekst: R.L.
Zdjęcia: D.K.

i Gminy Końskie Krzysztof Obratańskim. Wśród zgromadzonych 
gości znaleźli się, Komendant Powiatowy Policji Waldemar Ci-
sowski oraz zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysz-
tof Jasiński i Marcin Zieliński oraz członkowie Regionu Kielce IPA.

Każda z jednostek biorących udział w akcji przedstawiła własny pa-
nel edukacyjny, np.: policja zapoznawała uczniów z zasadami ruchu 
drogowego, straż pożarna opowiedziała o ochronie przeciwpoża-
rowej, a służby medyczne na temat udzielania pierwszej pomocy. 
Dzieci mogły obejrzeć pojazdy służbowe oraz sprzęt niezbędny 
w  codziennej pracy mundurowych. Funkcjonariusze częstowali 
małych uczestników słodyczami oraz rozdawali różnego rodzaju 
gadżety: elementy odblaskowe, smycze, balony, broszury. 

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie gabinetu Burmistrza Miasta 
i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego, gdzie także czekały słod-
kie niespodzianki. Spotkanie zakończyło się wspólną pamiątkową 
fotografią,

Tekst. R.L.
Zdjęcia: S.J./P.P./M.K.

Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE  
- FESTYN W KOŃSKICH
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Z  okazji Dnia Dziecka Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA 
(International Police Association) zorganizowała po raz trzeci 
w  Kielcach festyn edukacyjny pod nazwą „Z  nami bezpiecznie 
i  ekologicznie”. W  przedsięwzięciu jako organizatorzy, udział 
wzięli członkowie Regionu Kielce ŚGW IPA oraz przedstawiciele 
świętokrzyskich policjantów na czele z Komendantem Miejskim 
Policji w Kielcach nadkom. Piotrem Zalewskim, a także funkcjo-
nariusze straży granicznej, żandarmerii wojskowej, straży miej-
skiej oraz strażacy. W  imprezie uczestniczyli uczniowie klas I-III 
kieleckich z kieleckich szkół podstawowych. 

Patronat honorowy objął Komendant Wojewódzki Policji w Kiel-
cach insp. Dariusz Augustyniak oraz Prezydent Miasta Kielce Woj-
ciech Lubawski.

Podczas festynu, wszyscy milusińscy mieli okazje obejrzeć specja-
listyczny sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia, a także za-
siąść za kierownicę radiowozu, pobawić się w miasteczku „ruchu 
drogowego”, obejrzeć pokaz psiej tresury czy zagrać w gigantycz-
na grę planszową. Policjanci przypomnieli najmłodszym numery 
alarmowe, uczyli jak bezpiecznie poruszać się po drogach, a tak-
że jak postępować w przypadkach zagrożeni. W czasie spotkania 
jego bohaterowie częstowani byli słodyczami oraz otrzymywali 
drobne upominki oraz nagrody za udział w konkursach.

W 2015 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Świętokrzyska 
Grupa Wojewódzka rozpoczęła realizację panelu edukacyjnego 
„Z  nami bezpiecznie i  ekologicznie”. Program skierowany jest do 
dzieci i młodzieży szkolnej (klasy I-VI szkoły podstawowej oraz klasy 
gimnazjalne). Celem programu jest promowanie postaw proeko-
logicznych, nauka ekologicznego i  zdrowego trybu życia, a  także 
przekazanie podstawowych informacji na temat zasad bezpieczeń-
stwa. Współuczestnikami prowadzonego przez IPA Polska progra-

mu są w szczególności służby mundurowe: Straż Pożarna, Policja, 
Straż Miejska, Straż Graniczna. W działania IPA Polska zaangażowane 
są również instytucje i organizacje, których działalność związana jest 
z zagadnieniami ekologii i bezpieczeństwa.

Panel edukacyjny, o którym mowa, nie stanowi novum w działalno-
ści IPA Polska. Począwszy od 2002 r. na terenie województwa święto-
krzyskiego, wraz ze Stowarzyszeniem „Samorząd 2002” i pod patro-
natem prezydenta 
Miasta Kielce, IPA 
Polska prowadzi 
działania edukacyj-
ne skierowane do 
dzieci i  młodzieży, 
uk ierunkowane 
w  głównej mierze 
na zagadnienia 
bezpieczeństwa. 
Robi to poprzez 
szereg akcji w formule festynów, spotkań czy pogadanek. Prelegen-
ci spotykają się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców, którzy 
wyrażają szczery entuzjazm tego typu wydarzeniami. Od rozpoczę-
cia działań edukacyjnych na terenie województwa świętokrzyskie-
go IPA Polska dotarła do ok. 10 000 dzieci i młodzieży.

Obecnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom otaczającego nas 
świata, zagadnienia bezpieczeństwa zostały poszerzone o tematy-
kę związaną z ekologią i dbaniem o środowisko. Jest to podyktowa-
ne w głównej mierze koniecznością uświadamiania najmłodszych 
o ich realnym wpływie na środowisko i jego stan w przyszłości.

Mając na uwadze ogromny sukces programu edukacyjnego 
„Z nami bezpiecznie i ekologicznie” w pierwszej połowie 2015 r. 
w Kielcach Zarząd IPA Polska podjął decyzję o poszerzeniu za-
kresu programu i promowaniu ekologicznego stylu życia także 
w innych województwach. Spotkania takie odbyły się już w woj. 
lubelskim i  podkarpackim, kujawsko- pomorskim.Wymiernym 
efektem programu jest nawiązanie współpracy z lokalnymi spo-
łecznościami i samorządami, co w przyszłości może przyczynić 
się do kontynuowania wspólnych działań edukacyjnych skiero-
wanych do szerszej grupy odbiorców, skutkujących zwiększe-
niem świadomości zagrożeń w życiu codziennym oraz kształto-
waniu postaw proekologicznych.

Tekst: R.L.
Zdjęcia: S.J./W.P. D.J.

„Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE” 
NA KIELECKIM RYNKU
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W rocznicę Kadrówki
W dniu 12 sierpnia 2017r. odbył się w Kielcach IV bieg dla uczcze-
nia wkroczenia do miasta I  Kompanii Kadrowej. Przy eskorcie 
policjantów z  WRD KMP Kielce oraz wojskowego samochodu 
Honker ulicami Kielc przebiegło kilkudziesięciu uczestników 
z flagami, którzy następnie śpiewem pieśni patriotycznych przy 
pomniku marszałka Piłsudskiego oddali hołd uczestnikom zda-
rzenia sprzed ponad 100 lat. Każdy z uczestników otrzymał upo-
minek, gdyż każdy w tym biegu był zwycięzcą.

Współorganizatorem imprezy był Region Kielce ŚGW IPA, który 
ufundował z tej okazji puchary. Zostały one wręczone dla zwy-
cięzców w  najmłodszej grupie wiekowej, którzy pokonali dy-
stans około 5 km. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Tekst i zdjęcia:S. Janaszek

U K R A I N A
kolejne odkrycie…wspomnień czar.

W  dniach 20–24 września 2017 roku ekipa Regionu Kielce IPA 
po raz kolejny odwiedziła Ukrainę. Po wizycie we Lwowie po-
dążyliśmy do zaprzyjaźnionego Buczacza, miasta w  obwodzie 
Tarnopolskim, którego początki datowane są na rok 1260, który 
od polowy XIV wieku wraz z Rusią Czerwona przynależał do Kró-
lestwa Polskiego.

Z Hotelu „MANDRY”, gdzie gościliśmy, ruszyliśmy na zwiedzanie 
miejsc które jeszcze tak niedawno były w naszych granicach. Na-
szym BUS-em dotarliśmy do „bramy do Polski” lub „przedmurza 
chrześcijaństwa” czyli Twierdzy w Kamieńcu Podolskim, który bli-
sko trzysta lat osłaniał południowo - wschodnie rubieże Rzecz-
pospolitej, zyskując znany przydomek „miasta niezwyciężonego”. 
Widok na warownie z Mostu Tureckiego, przywołuje czasy daw-
nej potęgi. Następną warownią, która nas zachwyciła był Zamek 
w Chocimiu, usytuowany na wysokim skalistym brzegu Dniestru. 
Mimo deszczu widok ściskał serca.

W  Kolejnym dniu zwiedziliśmy także Cerkiew Świętej Trójcy 
w  Zarwanicy z  cudownym obrazem Matki Boskiej Zwarnickiej 
oraz podupadający Zamek w Jazłowcu poniżej którego znajduje 
się pałac, który w 1974 roku kupił Stanisław Poniatowski, a swoje 
młodzieńcze lata spędził w nim król Polski Stanisław August. Na 
zachodnim krańcu parku przylegającym do pałacu zlokalizowa-
ny jest w formie katakumb, grobowiec sióstr niepokalanek, które 

do dnia dzisiejszego ota-
czają opieką dzieci ukra-
ińskie oraz przybywają-
cych polskich turystów.

Po doznaniach duchowych przyszedł czas na uroczystą kolację 
w której udział wzięli mer Buczacza, komendant miejscowej Policji 
oraz dyrektor i zastępca koledżu z uroczą tłumaczka Lilią.W ostat-
nim dniu odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski, gdzie spoczywają 
zasłużeni dla Polski i Ukrainy ludzie kultury, nauki i polityki.

Z Ukrainą żegnaliśmy się po kolejnym wieczorze spędzonym na 
starówce Lwowa. Czas wycieczki obfitował zwiedzaniem wielu 
ciekawych miejsc, oraz spotkań z  wieloma ciekawymi ludźmi, 
z których pozostanie wiele niezapomnianych wspomnień. Kolej-
na wyprawa niebawem…

Tekst:R.L.
Zdjęcia:P.K./W.P.
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Wycieczka zorganizowana przez Region IPA Kętrzyn do Berlina 
na 11 „Festiwal Światła” w dniach 7 – 8 października 2017 r.cie-
szyła się dużym zainteresowaniem członków IPA z Warmińsko-
-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej jak i sympatyków naszego Sto-
warzyszenia. Dzięki Biuro Podróży „Fun Club”, mogliśmy w kom-
fortowych warunkach dotrzeć zarówno do Berlina jak i z powro-
tem. Po drodze dowiedzieliśmy się dużo ciekawostek, że np. na-
zwa Berlina wzięła się od słowa Beer (tzn. niedźwiedź), który jest 
symbolem tego miasta. Nasza przewodniczka po Berlinie, Pani 
Gabriela Sąsiadek oprowadziła nas po tym mieście i w sposób 
bardzo ciekawy przedstawiała szczegóły zwiedzanych obiektów. 
W czasie spaceru przechadzaliśmy się po najbogatszej ulicy mia-
sta, tj. Fridedrichstrasse. Nie omieszkaliśmy również odwiedzić 
czekoladziarni, w której oglądaliśmy m.in. zabytki miasta, wyko-
nane z czekolady. 

W czasie naszego pobytu odbywał się Oktoberfest, chętni mogli 
skosztować niemieckiego piwa. Podczas rejsu po rzece Sprewie 
podziwialiśmy atrakcje miejskie z  innej perspektywy i  dowie-
dzieliśmy się , iż w Berlinie jest więcej mostów niż w Wenecji, bo 
około 1600 szt. Pomimo, że pod koniec wycieczki pogoda nas 
nie rozpieszczała, każdy z uczestników był zadowolony i pełen 

Wspomnienie  
z obchodów XXV-cio lecia  
Sekcji Polskiej IPA

Delegacja z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
w składzie:

Adam Ostrowski - prezes W-M GW IPA, Dorian Burdyło – skarbnik 
W-M GW IPA Region Bartoszycko-Lidzbarski, Jerzy Kaczorowski 
– sekretarz W-M GW IPA, przewodniczący Regionu IPA Olsztyn, 
Robert Sidor – członek W-M GW IPA, przewodniczący Regionu 
IPA Gołdap II Granica i Krzysztof Bućko – zasłużony dla W-M GW 
IPA na uroczystych Obchodach XXV-cio lecia Sekcji Polskiej IPA 
w Lublinie, które odbyły się w dniach 26-29.10.2017r.

Tekst: Adam Ostrowski
Zdjęcia:

„FESTIWAL ŚWIATŁA”  
W BERLINIE

wrażeń. Festiwal Światła jest godny uwagi, kolorowy i zaskakują-
cy efektami, jakie mogliśmy oglądać.

Tekst i zdjęcia: Marek Małagocki
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W dniach 17-21 października 2017 roku, na zaproszenie naszych 
niemieckich kolegów, nasza delegacja przebywała z  wizytą 
w miejscowości Grünberg w Hesji. Braliśmy udział w corocznych 
obchodach święta GALLUSMARKT. Poza przedstawicielami z na-
szego kraju, były delegacje policjantów z USA, Wielkiej Brytanii, 
Belgii, Węgier i Niemiec. 

W  skład naszej ośmioosobowej delegacji weszli Marek Mała-
gocki, Olimpia Szmit z  małżonkiem Andrzej Skóra z  małżonką, 
Sławomir Dębski z małżonką z Regionu IPA Kętrzyn oraz Robert 
Sidor jako przedstawiciel Regionu IPA Gołdap II – Granica z War-
mińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej Sekcji Polskiej IPA.

W  ciągu pięciu dni spędzonych w  Grünbergu spędzonych 
w  przyjacielskim gronie, zawarliśmy nowe znajomości oraz 
wspominaliśmy wcześniejsze spotkania oraz naszych kolegów, 
których tym razem zabrakło. W doborowym towarzystwie oraz 
wspaniałych nastrojach uczestniczyliśmy w  spotkaniach z  in-
nymi delegacjami jak i miejscowymi policjantami, wymieniając 
się doświadczeniami jak i  również kontaktami. Jak zawsze na-
sze delegacje mile były witane przez mieszkańców Grünberga.

Przez cały czas pobytu byliśmy otoczeni ciepłą i wspaniałą opie-
ką przez Klausa Schmidt, Piotra Rutkowskiego, Petera Krämera, 

Z WARMII I MAZUR DO GRUNBERG

Dominika Pawliczaka, Karla-Ludwiga Ruc-
kelshauss, Mike Weba i Darionę Jarzombek, 
którym za stworzoną atmosferę i gościnność 
należą się szczególne słowa podziękowania.

Niezapomniane wrażenia pozostaną w na-
szej pamięci z  wycieczki do położonego 
nad Renem miasta Rüdesheim. Po drugiej 
stronie Renu wśród ogromnych połaci win-
nic na wysokości 225m znajduje się potęż-
ny pomnik Niederwald o wysokości 105m 
i szerokości 25m, który jest symbolem zjed-
noczenia Niemiec w 1871 r. 

Tradycją już się stało, że oficjalne zakoń-
czenie pobytu wszystkich delegacji miało 
miejsce w  restauracji Runde Ecken Kar-
la-Otto Bingmann, gdzie mieliśmy oka-

zję delektować się wyśmienitym jedzeniem i  przyjemność 
wręczyć pamiątkowe upominki oraz materiały promujące 
Warmię i Mazury, które podarował naszej delegacji Krzysztof 
Hećman – Burmistrz Miasta Kętrzyna, Andrzej Ciołek – Staro-
sta Gołdapski, Tomasz Rafał Luto – Burmistrz Miasta Gołdap, 
Jarosław Sachryń - Dyrektor Magnetic Systems Technology, 
Marek Huzarewicz - Dyrektor Philips Lighting Poland SA oraz 
Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu „MAJONEZY” Spółdzielni Pra-
cy Produkcyjno-Handlowej, za co serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: Marek Małagocki
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Mimo napiętego terminarza rozgrywek znaleźliśmy także czas 
na odwiedzenie cmentarza w  Arnhem, na którym spoczywają 
polscy bohaterowie z II Wojny Światowej a także na odwiedzenie 
Driel, miasteczka w którym lądowali oni przed sama bitwą o to 
miasto. Na cmentarzu oraz pod pomnikiem gen. Sosabowskiego 
w Dreil zatrzymaliśmy się z chwilą zadumy a na znak naszej pa-
mięci o nich zapaliliśmy biało-czerwone znicze.

Ponadto na zaproszenie pochodzącego z Polski trenera druży-
ny piłkarskiej regionalnej ligi niemieckiej udaliśmy się także do 
Essen. Tam drużyna ta rozgrywała swój mecz ligowy. Na miej-
scu żywiołowym dopingiem wspomagaliśmy ich a w przerwie 
meczu w  szatni zamieniliśmy z  nimi kilka słów oraz zrobiliśmy 
wspólną pamiątkową fotografię. Piłkarze ci byli niesamowicie za-
skoczeni i zadowoleni z naszej obecności, pierwszy raz dopingo-
wała ich drużyna z innego kraju biorąca udział w Mistrzostwach 
Świata Policjantów w halową Piłkę Nożną.

Wyjazd naszej drużyny nie doszedłby do skutku bez ogromnego 
wsparcia insp. Tomasza Klimka - Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w  Olsztynie. Ponadto chcielibyśmy podziękować także 
tym, którzy wspomogli nasz wyjazd: firmie OCTIM z Olsztynka, 
Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Bezpieczeń-
stwa z  Olsztyna, Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” z  Olsz-
tyna, Starostwu Powiatowemu w  Olsztynie, Urzędowi Miasta 
w  Olsztynie, firmie HERZ, R-Gol z  Olsztyna, ELJAN z  Olsztyna, 
TELMAT z Kętrzyna, Zakład Drzewny z Napiwody, Glob-Terminal 
z Białegostoku, Skiba Perfect z Pieniężna, EWIX z Górowa Iławec-
kiego, Gospodarstwo Rolne Tolkowiec z Pieniężna, Centrala Na-
sienna z Nidzicy, Browar Namysłów, Max-Bud z Nidzicy.

Tekst i zdjęcia: Przemysław Smoliński

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 43

W dniach 09-13.10.2017r. dwunastu policjantów z KWP w Olszty-
nie, zrzeszonych w IPA Region Olsztyn, wzięło udział w Mistrzo-
stwach Świata Policjantów w Halową Piłkę Nożną rozgrywanych 
w Eibergen w Holandii. Jest to największy na świecie turniej piłki 
nożnej dedykowany dla służb mundurowych a  tegoroczny był 
już jego 35-tą edycją. Turniej rozgrywany jest w 4 kategoriach: 
mężczyźni open, 35+, 45+ a także open kobiet. W tym roku na 
turniej przybyło ponad 200 zespołów z całego świata w tym 11 
z  naszego kraju. Ilość uczestników zamykała się liczbą niemal 
3.000 co świadczy o ogromnej popularności tej imprezy. Jak nas 
zapewniał organizator turnieju zgłoszeń w tym roku było o wiele 
więcej niż miejsc dlatego też musiano dokonać selekcji zespo-
łów rezygnując z  zaproszenia dla wielu chętnych. Mecze były 
rozgrywane w kilku miastach na 6 salach, zaczynały się po godz. 
7-ej a kończyły się po godzinie 20-tej. W sumie rozegrano 742 
spotkania w których strzelono aż 2637 goli.

Uroczyste rozpoczęcie turnieju odbyło się w Eibergen. Na tamtej-
szej hali widowiskowo-sportowej miały okazję pokazać się wszyst-
kie drużyny, które wzorem zaczerpniętym z największych imprez 
sportowych na świecie, przemaszerowały za swoją flagą oraz ba-
nerem z nazwą kraju przed licznie zgromadzoną widownią. 

Nasza drużyna, składająca się z funkcjonariuszy z KWP Olsztyn, 
KMP Olsztyn, KPP Nidzica, KPP Nowe Miasto Lubawskie, KPP 
Iława i KPP Braniewo, wzięła udział w turnieju w kategorii 35+. 
Była to bardzo licznie obsadzona kategoria gdyż, pomijając 
open kobiet i mężczyzn, zespołów było tu prawie 90. W grupie 
rozegraliśmy sześć spotkań. Na hali w  Lichtenvoorde wygrali-
śmy z Niemcami, Anglią i Węgrami, zremisowaliśmy z Rumunią 
i ponieśliśmy minimalne porażki z Czechami oraz Bośnią i Her-
cegowiną. Pozwoliło nam to zająć 3 miejsce z grupie G. W fazie 
pucharowej stoczyliśmy zacięty bój z  innymi Bośniakami, któ-
rzy okazali się jednak być lepszymi od nas. W sumie w naszej 
kategorii wiekowej z  polskich drużyn wyszła z  grupy jeszcze 
tylko jedna ekipa, która zakończyła zmagania na takim samym 
poziomie jak my, czyli na 1:16 finału. Możemy więc powiedzieć 
z dumą, że z drużyn z Polski byliśmy, wraz z nimi, najlepsi. Do-
dać należy, że poziom sportowy całego turnieju był niezmiernie 
wysoki ale wszak to Mistrzostwa Świata, przyjechali tu przecież 
najlepsi z najlepszych. Udział naszej drużyny na tych zawodach 
był nie tylko wspaniałym doświadczeniem sportowym ale także 
niebywałą okazją do nawiązania kontaktów z policjantami z ca-
łego świata.

Policjanci z KWP w Olsztynie  
na 35. Mistrzostwach Świata Policjantów  
w Halową Piłkę Nożną w Holandii
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W dniu 9 czerwca 2017 r. w restauracji&kręgielni City Club od-
był się I Międzynarodowy Turniej kręglarski o Puchar Przechod-
ni Przewodniczącego Regionu IPA Kętrzyn. Bardzo dziękujemy 
właścicielce Pani Anecie Dłuskiej-Pietras oraz menedżerce tej 
restauracji Pani Annie Siarnackiej za wspaniałe przygotowanie 
zaplecza logistycznego całego przedsięwzięcia. Puchary prze-
chodnie oraz statuetki dla najlepszych zawodników ufundował 
Pan Paweł Stasiak Country Manager z firmy EVEREST Polska-Tech-
nologia Badań Wizualnych z siedzibą w Piasecznie k. Warszawy. 
W tegorocznym turnieju wzięli udział przedstawiciele IPA Region 
Druskienniki (Litwa) oraz naszego Regionu. 

Ze względu na ilość torów wszystkich uczestników podzielono na 
dwie drużyny. Dla wyrównania szans w drużynie Regionu IPA Kę-
trzyn grał Przewodniczący Regionu IPA Druskienniki Edgaras Sucha-

Na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kę-
trzynie odbył się X Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce 
Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie 
oraz Burmistrza Miasta Kętrzyn. Zaszczytne I  miejsce zdobyła 
drużyna Placówki Straży Granicznej w Barcianach.

X w historii Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych od-
był się na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego w Kętrzynie. O puchar Komendanta Powiatowe-
go Policji w Kętrzynie oraz Burmistrza Miasta Kętrzyn rywalizowało 
8 drużyn, m.in.: Placówka Straży Granicznej w Barcianach, Komen-
da Powiatowa Policji w Olecku, Komenda Powiatowa Policji w Goł-
dapi, Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach, Centrum Szko-
lenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Warmińsko-Mazurski Oddział 
Straży Granicznej w  Kętrzynie oraz drużyny gospodarzy Miasto 
Kętrzyn oraz z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Zawodnicy z ogromną determinacją i w bardzo dobrym stylu ry-
walizowali o miejsca na podium. Najmocniejszą drużyną okazała 
się Placówka Straży Granicznej w Barcianach. Zaszczytną II pozy-
cję zdobyła drużyna Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, na 

III miejscu uplasowali się zawodnicy z Centrum Szkolenia Straży 
Granicznej w Kętrzynie, na IV natomiast drużyna z Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Piotr Ładosz z Komen-
dy Powiatowej Policji w  Bartoszycach. Królem strzelców został 
Przemysław Mazurek oraz najlepszym bramkarzem Adam Szczur 
zawodnicy z drużyny Placówki Straży Granicznej w Barcianach.

Walczący w turnieju zawodnicy zagwarantowali obecnym na hali 
widzom ogromną dawkę sportowych emocji. Zwycięscy otrzyma-
li gratulacje, dyplomy i puchary z rąk mł. insp. Dariusza Ślęzak Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, Damiana Nietrzeby 
Zastępcy Burmistrza Miasta Kętrzyn, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kętrzynie Anety Jańczuk, przewodniczącego 
NSZZ Policjantów w Kętrzynie mł. asp. Piotra Dzirby oraz Przewod-
niczącego Regionu IPA Kętrzyn Marka Małagockiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Tekst: Ewelina Piaścik

nekas. Po zaciętej 
walce w  wesołej 
i  przyjaznej at-
mosferze Region 
IPA Kętrzyn uzy-
skał 702 punkty 
co dało nam zwy-
cięstwo. Nasi go-
ście z  wynikiem 
646 punktów zajęli 2 i 3 miejsce. Najlepszą zawodniczką z wynikiem 
133 punktów okazała się Beata Szczepanowska, natomiast Adam 
Ostrowski jako najlepszy zawodnik uzyskał aż 144 punkty. 

Tekst:Przemysław Smoliński
Zdjęcia:Przemysław Smoliński

I-szy Międzynarodowy Turniej w kręgle 
– Region IPA Kętrzyn

Kętrzyn: Rozegrali X Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej
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W dniach 24-27.08.2017 roku w Poznaniu odbyła się już XIX edy-
cja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej IPA Poznań 2017 
roku. W tegorocznej edycji udział wzięło 14 drużyn służb mun-
durowych z Polski oraz 2 drużyny zagraniczne z Serbii oraz Wę-
gier. Patronat Honorowy nad Turniejem objęli:
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Starosta Poznański Jan Grabkowski
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak,

Przed rozpoczęciem zawodów w obecności ponad 200 uczest-
ników oraz zaproszonych gości minutą ciszy uczciliśmy zmar-
łego w  tym roku kolegę Tadeusza Mnicha, który 19 lat temu 
był jednym z  twórców tego Turnieju. Następnie kol. Robert 
Mak wielokrotny reprezentant IPA Poznań otrzymał od nas 
podziękowanie i  upominek za dotychczasową grę, ponieważ 
przeszedł na ławkę trenerską. Po przedstawieniu drużyn oraz 
wysłuchaniu hymnów narodowych Polski, Serbii, Węgier oraz 
IPA przystąpiono do rozgrywek równocześnie na dwóch bo-
iskach. W  piątek rozpoczęły się rozgrywki grupowe z  których 
do dalszych gier awansowało 8 drużyn. Każdy z  meczy trwał 
18 minut, a każda drużyna rozegrała w tym dniu po 3 mecze. 
W sobotę kolejne mecze 8 drużyn w dwóch grupach, z których 
wyłoniono po zaciętej walce 4 drużyny, które przystąpiły do 
dalszych rozgrywek.

Pierwszy mecz półfinałowy rozegrany pomiędzy drużyną IPA 
Poznań a  Służbą Kontrwywiadu Wojskowego zakończył się 
po 18 minutach wynikiem 0:0 i o zwycięstwie zadecydowała 
seria 3 rzutów karnych w których lepsi okazali się zawodnicy 
IPA Poznań / wynik 3:2 /. W  drugim meczu drużyna IPA Po-
dunavlje / Serbia / pokonała drużynę Straży Miejskiej Miasta 
Poznania 2:1.

Tak więc do finału awansowały drużyny IPA Podunavlje oraz IPA 
Poznań, natomiast mecz o III miejsce rozegrały drużyny SKW i SM 
Poznań. Pierwszy pojedynek pomiędzy SKW a SM zakończył się 
wynikiem 2:1 dla Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Mecz finałowy po 18 minutach mimo ambitnej walki zawodni-
ków nie wyłonił zwycięzcy i o zwycięstwie miała rozstrzygnąć se-
ria 3 rzutów karnych. Pierwszy strzał oddany przez zawodników 
z  Serbii i  trafienie w  poprzeczkę. Kolejne strzały i  zwycięstwo 
drużyny IPA Poznań – 3:2 !!! Tak więc puchar za zwycięstwo dla 
gospodarzy Turnieju !!!

Po zaciętym finale został rozegrany jeszcze jeden mecz : Repre-
zentacja Kobiet KWP w Poznaniu a Drużyna Zawodników Turnie-
ju zakończony wynikiem 2:1 dla naszych koleżanek.

Wieczorem przy wspólnym grillu rozpoczęło się uroczyste zakończe-
nie Turnieju, które zaszczycili obecnością : Prezydent Sekcji Polskiej 
IPA Fryderyk Orepuk oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, którzy wspólnie z innymi 
gośćmi wręczyli puchary i dyplomu dla wszystkich drużyn biorących 
udział w rozgrywkach. Zawodnicy trzech pierwszych drużyn zostali 
również uhonorowani medalami oraz nagrodami rzeczowymi.

W trakcie gali Prezydent Sekcji Polskiej IPA wręczył drużynie IPA 
Poznań koszulkę klubową przekazaną przez reprezentanta Polski 
oraz zawodnika FC Napoli Piotra Zielińskiego.Ponadto przyzna-
ne zostały puchary oraz nagrody dla:

Najlepszego Strzelca Turnieju i  tu niespodzianka bo było 
ich dwóch z tą samą liczbą bramek po 6 / Arkadiusz Korcz z IPA 
Poznań oraz Goran Pavlovic z IPA Podunavlje /. Obaj oczywiście 
otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Najlepszego Bramkarza – Maciej Lubczyński / IPA Poznań /.
Najstarszego Zawodnika – Janos Szigili / IPA Gyongyos /

Ponadto wręczono Puchar Fair Play oraz Puchar dla Najlepszej 
Drużyny Zagranicznej ufundowany przez Posła do Parlamentu 
Europejskiego Panią dr Krystynę Łybacką które otrzymała dru-
żyna IPA Podunavlje z Serbii.Odkryciem Turnieju została uznana 
zawodniczka KPP w  Środzie Wlkp. Karolina Grześkowiak, która 
otrzymała również puchar wraz z dyplomem i nagrodą rzeczo-
wą.Następnie przy wspólnej kolacji grillowej omawiane były 
wyniki Turnieju oraz umówiliśmy się na kolejny Jubileuszowy XX 
Turniej w Poznaniu w roku 2018.

XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
IPA Poznań 2017
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Kolejność zajętych miejsc w Turnieju:
1. IPA Poznań
2. IPA Podunavlje / Serbia /
3. Straż Miejska Miasta Poznania
4. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa
5. Wydział Konwojowy KWP Poznań
6. KPP Jarocin
7. Areszt Śledczy Poznań
8. IPA Gyongyos / Węgry /
9. Oddział Prewencji Policji Poznań

10. IPA Gostyń
11. KP PSP Nowy Tomyśl
12. IPA Gniezno
13. KPP Środa Wlkp.
14. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
15. IPA Częstochowa
16. Wydział Prewencji KWP Poznań

Nasz Turniej nie mógł się odbyć bez wsparcia osób i firm, które 
na co dzień pomagają nam w  działalności statutowej i  w  tym 
miejscu chciałbym podziękować: Apart - Suchy Las, Avenida Po-
znań, Modecom, VW Krotoski-Cichy, Decora - Środa Wlkp., Zakła-
dy Mięsne Mielczarek z  Komornik, Lena Lichtings Środa Wlkp., 
Thales Polska, Panepol Wysogotowo, HTI BP Poznań Lidl Polska 
oraz wielu innym.

W tym miejscu pragnę również podziękować członkom Komite-
tu Organizacyjnego Turnieju – Hannie Wachowiak, Magdalenie 
Mocydlarz-Wicha, Piotrowi Szymurskiemu, Kazimierzowi Wyle-
gała, Romanowi Rauhut za włożony trud w organizację rozgry-
wek.

Tekst i zdjęcia :Witold Drzażdżyński IPA Poznań

W niedzielę 28 maja br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Po-
znaniu, odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Piękna pogoda i licz-
ne atrakcje przyciągnęły na rodzinny piknik wielu pracowników 
i  funkcjonariuszy Wielkopolskiej Policji z  dziećmi. Organizatorzy 
zadbali, by w ten wyjątkowy czas dzieci się nie nudziły.

W  niedzielne południe na ul. Taborowej w  Poznaniu zawitało 
wielu pracowników i funkcjonariuszy Policji wraz z dziećmi. Or-
ganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów, Zarząd Wojewódzki NSZZ pra-
cowników Policji, Region IPA Poznań – Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Policji oraz Zarząd Terenowy NSZZ OPP w Poznaniu.

W trakcie pikniku organizatorzy zapewnili dzieciom oraz ich ro-
dzicom i  opiekunom liczne atrakcje. Podczas festynu maluchy 
miały okazję m. in. zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, tre-
surę psów służbowych, brać aktywny udział w  zajęciach dot. 
pierwszej pomocy bądź bezpieczeństwa w  ruchu drogowym. 
Najmłodsi mogli również bawić się na dmuchanych zamkach, 
rozwiązywać rebusy związane z  bezpieczeństwem i  dmuchać 
ogromne mydlane bańki. Straż Pożarna zorganizowała symula-
tor zadymionego pomieszczenia, a Wojsko Polskie reprezento-
wali żołnierze z  Patrolu Rozminowania, którzy zaprezentowali 
swój sprzęt wykorzystywany podczas służby. Każdy chętny mógł 
również odwiedzić Sale Tradycji KWP w Poznaniu.

Region IPA Poznań na swoim stoisku przygotował wystawę 
umundurowania policyjnego z  Europy i  nie tylko. Każdy mógł 

Dzień Dziecka z IPA Poznań

na chwilę zostać Policjantem z Niemiec, Holandii, Francji a na-
wet odległej Brazylii, czy też Izraela. Każde dziecko, które odwie-
dziło nasze stanowisko nie odeszło bez słodkiego upominku. 
Ogromnym powodzeniem cieszyła się możliwość zostania na 
chwilę Generalnym Inspektorem Policji / taka czapka znajduje 
się w zbiorach IPA /.

Wszyscy, którzy uczestniczyli w festynie mogli obejrzeć trzy po-
kazy. Grupa Realizacyjna KMP w Poznaniu zaprezentowała pokaz 
zatrzymania niebezpiecznej osoby. Funkcjonariusze z Oddziału 
Prewencji Policji w Poznaniu pokazali wszystkim jak współpracu-
ją ze swoimi czworonożnymi partnerami i zaprezentowali działa-
nia pododdziałów zwartych wraz z pojazdem służbowym Tajfun.

Tekst:Witold Drzażdżyński 
IPA Poznań
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rozegnany w  ramach 27. Półmaratonu Philips’a  Piła 
2017 

W  minioną niedzielę, już po raz 27, około 4700 zawodników 
z Polski i zagranicy stanęło na starcie pilskiego Półmaratonu Phi-
lips’a. W tym roku, z uwagi na rekordową liczbę uczestników, po 
raz pierwszy w historii półmaratonu, wyznaczona została nowa 
trasa biegu.

Po raz trzeci, przy współpracy Szkoły Policji w  Pile, w  ramach 
27. Półmaratonu Philips’a rozegrane zostały zawody Otwartego 
Międzynarodowego Pucharu Policji w Półmaratonie, w których 
udział wzięło 142 policjantów z Polski oraz 16 policjantów z Ło-
twy, Malty oraz Rumunii. Na trasie biegu Szkołę Policji w Pile re-
prezentowali: podinsp. Arkadiusz Bajerski, kom. Mateusz Pałys, 
asp. Artur Pinkowski, sierż. szt. Radosław Słabaczewski, Adam 
Blajchert, Grzegorz Lewandowski oraz Bartłomiej Olbrycht. Pu-
chary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych policyjnych biega-
czy ufundowane zostały przez: Komendanta Głównego Policji, 
Komendanta Szkoły Policji w Pile, Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Pile, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, Nie-
zależne Samorządne Związki Zawodowe Policjantów oraz Urząd 
Miasta w Pile. Dodatkowo każdy z uczestników, który ukończył 
bieg na mecie otrzymał unikatowy medal 27. Półmaratonu Phi-
lipsa z sylwetką Leszka Bebło, dwukrotnego olimpijczyka z Bar-
celony (1992) oraz Atlanty (1996). Warto podkreślić, że jest to już 
dwunasty medal z wizerunkiem najlepszych polskich maratoń-
czyków w unikalnej kolekcji medali pilskiego półmaratonu, a tra-
dycja ta jest kultywowana od 2006 roku.

Najlepszymi wśród policjantów okazali się:
 w kategorii indywidualnej kobiet
1. Kapera Monika (POL)
2. Valtere Kitija (LAT)
3. Girgensone Liga (LAT)
w kategorii indywidualnej mężczyzn
1. Grech Andrew (MLT)
2. Mackus Anatolijs (LAT)
3. Stachowski Rafał (POL)

w klasyfikacji drużynowej
1. State Police of Latvia
2. Szkoła Policji w Pile
3. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

Tegoroczny tytuł najlepszej drużyny zagranicznej zdobyła repre-
zentacja State Police of Latvia w składzie Mackus Anatolijs, Ulgis 
Davis, Valtere Kitija, Rublis Aigars, Misjuns Jurijs, Stula – Pankoka 
Irina, Girgensone Liga, a najszybszym policjantem Szkoły Policji 
w Pile, tradycyjnie, został Mateusz Pałys.

Puchary i nagrody zwycięzcom wręczyli: Komendant Szkoły Po-
licji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska oraz Prezes Wielko-
polskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Policji IPA pan Witold Drzażdżyński, Przedstawiciel Zarządu 
Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego Policjantów Pan Mateusz Przybyłowski, Przewodniczą-
cy Zarządu Szkolnego Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów w Szkole Policji w Pile mł. asp. Prze-
mysław Zublewicz.

Wyniki poszczególnych klasyfikacji dostępne są na stronie 
internetowej www.pila.halfmarathon.pl .

W sobotę poprzedzającą zawody w Szkole Policji w Pile odbyło 
się spotkanie zagranicznych uczestników Otwartego Międzyna-
rodowego Pucharu Policji w Półmaratonie z Komendant Szkoły 
insp. Beatą Różniak – Krzeszewską oraz przedstawicielami Grupy 
Wojewódzkiej IPA Poznań kol. Witoldem Drzażdzyńskim, Toma-
szem Motylem i Sebastianem Wegnerem. Goście, podczas swo-
jego pobytu w Pile, mogli również skorzystać z nowoczesnego 
kompleksu sportowego Szkoły, na co dzień dostępnego dla jej 
słuchaczy. 

Tekst:Paulina Politowska

OTWARTY MIĘDZYNARODOWY 
PUCHAR POLICJI W PÓŁMARATONIE

Dzień Dziecka z IPA Poznań
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Wiwat  IPA - Agrigento 
Ach, być na Sycylii to marzenie wielu z nas :-))) Członkowie Re-
gionu IPA w Stargardzie na początku 2017 roku nawiązali kontakt 
z kol. Francesco Carbone - Przewodniczącym Regionu IPA - Agri-
gento we Włoszech. W  ten sposób w okresie 30. sierpnia - 08. 
września 2017 r. przedstawiciele IPA - Stargard (4 osoby) przez 
Berlin, Palermo i Agrigento dotarli samolotem do celu, czyli Por-
to Empedocle nad samym Morzem Śródziemnym. Członkowie 
IPA - Agrigento przyjęli nas bardzo serdecznie, zawsze mogliśmy 
liczyć na ich pomoc logistyczną, turystyczną i socjalną. Mieszka-
liśmy w IPA - Haus wyposażonym w niezbędne sprzęty itp. - dwie 
sypialnie, salon, kuchnia, łazienka, hol, dwa balkony. Szczególne 
podziękowania składamy kol. Francesco Carbone i jego rodzinie, 
który zadbał o nasze dobre samopoczucie na największej wyspie 
Morza Śródziemnego. Oprócz pięknej plaży w  Porto, Scala dei 
Turchi (Schody Tureckie - białe klify wapienne), Valle dei Templi 
(Dolina Świątyń - park archeologiczny o  pow. 1300 hektarów), 
Torre Salsa (rezerwat naturalnej przyrody    w  Siculiana z  miej-
scami składania jaj przez żółwie o pow. 761, 62 hektarów) zwie-
dziliśmy też starożytne miasto Ragusa Ibla - pełne barokowych 

zabytków sakralnych, wspaniałych ogrodów z  palmami oraz 
niezapomnianych krajobrazów. Niesamowite wrażenie zrobił na 
nas zamek Donnafugata po którym oprowadził nas kol. France-
sco Cilia z IPA - Ragusa, a także ugościł nas sycylijskim obiadem 
z  lokalnymi przysmakami - serdecznie dziękujemy. Ponadto 
zdobyliśmy czynny najwyższy (3.350 m n.p.m., powstał ok. 500 
tys. lat temu) i największy  w Europie - wulkan Etna w prowincji 
Katania. 

Na koniec naszego pobytu kol. Vincenzo Jorio - Prezydent IPA - 
Sycylia, pokazał nam najpiękniejsze zakątki Agrigento włącznie 
z teatrem im. Luigi Pirandello (włoski dramaturg, literacki laureat 
Nagrody Nobla w 1934 r.). Jako czynny inspektor policji kol. Vin-
cenzo oprowadził nas też po głównej siedzibie dei Carabinieri, 
gdzie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Podczas całego na-
szego pobytu na Sycylii pogoda była wspaniała ok. 40 stopni 
Celsjusza, mili i uśmiechnięci mieszkańcy, świetna kawa, owoce, 
ryby i lody w bułce, a przede wszystkim kolorowe i rozśpiewane 
fiesty do 2. w nocy !!! Francesco, Rosa, Walentina i Manuela - jesz-
cze raz serdecznie dziękujemy, było wspaniale - zapraszamy do 
Regionu IPA w Stargardzie. 

Tekst: Mariola Świątczak - Przewodnicząca Regionu IPA Stargard
Autorzy zdjęć : członkowie Regionu IPA - Stargard

Przyjaciele z IPA  
- Berlin Południowy  
z wizytą w Stargardzie

Na zaproszenie Regionu IPA - Stargard w dniach 7-8. paździer-
nika 2017 r. przebywała   w naszym mieście grupa niemieckich 
przyjaciół z Berlina (15 osób). 

Pomimo deszczowej pogody udało nam się pospacerować po 
Rynku Staromiejskim, parku im. Bol. Chrobrego, zwiedziliśmy też 
stargardzką Kolegiatę oraz kościół prawosławny. Każdy chciał 
zrobić sobie fotkę na oryginalnej ławeczce „fortepianowej” przy 
Szkole Muzycznej, która funkcjonuje    w  zabytkowej kamienicy 
z XV wieku. Restauracja „La Strada” ugościła nas smacznymi obia-
dami. Podczas zwiedzania Stargardu gorącą kawę i domowe cia-
sto serwowano nam w „Tajemniczym Ogrodzie” - ipowcy z Nie-
miec byli zachwyceni. Wieczorem pierwszego dnia odbyła sie też 
uroczysta kolacja w hotelu „ZAKĄTEK” w Zieleniewie, w którym 
nasi goście zamieszkali. Wymiana prezentów i wspólne zdjęcia 
trwały do czwartej nad ranem. Następnego dnia pogoda była dla 
nas bardziej łaskawa, więc przespacerowaliśmy się promenadą 
nad Jeziorem Miedwie. Potem jeszcze odwiedziliśmy lapidarium 
niemieckie na cmentarzu w Stargardzie, gdzie zapalono znicze 
ku pamięci dawnych mieszkańców miasta. Przed obiadem cała 

grupa podziwiała nowy budynek Komendy Powiatowej Policji 
w Stargardzie i obejrzała krótki pokaz tresury psów służbowych. 
Niestety czas szybko mijał i o godz. 18-tej członkowie Regionu 
IPA - Berlin Południowy opuścili Stargard i autokarem powrócili 
do Niemiec.

Składam serdeczne podziękowania członkom Regionu IPA - Star-
gard, którzy przez dwa dni opiekowali się naszymi gośćmi : Kasi, 
Oli, Markowi, Pawłowi i Arkadiuszowi. 

Servo Per Amikeco !!!
Tekst :Mariola Świątczak  

-  Przewodnicząca Region IPA w Stargardzie
Zdjęcia: Marek Fiszer, Regionu IPA - Stargard
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Jak co roku w listopadzie, w pensjonacie PISZ w Pobierowie nad 
Bałtykiem odbył  się  po raz dziesiąty Bal Andrzejkowy IPA 2017.

Spotkanie koleżanek i  kolegów z  regionów Zachodniopomor-
skiej Grupy Wojewódzkiej IPA zbiegło się z 10. rocznicą powstania 
Regionu IPA - Dębno. 

Z tej okazji członkowie Zarządu ZGW IPA w Szczecinie, uroczyście 
wręczyli pamiątkowy ryngraf z gratulacjami kol. Mariuszowi Ru-
dzińskiemu, który od 10 lat jest Przewodniczącym Regionu. Ze-
brani na sali ipowcy odśpiewali tradycyjne „100 lat”, osobiście 
złożyli Koledze życzenia, który już 4 kadencję pełni z powodze-
niem swoją społeczną funkcję. Aktualnie w Dębnie jest skupio-
nych 50 członków. Region specjalizuje się w organizacji imprez 
sportowych IPA takich jak mecze piłki siatkowej oraz mecze piłki 
nożnej. 

Ponadto przez wszystkie minione lata był i  jest organizatorem 
Balów Andrzejkowych IPA, które zawsze się cieszą bardzo dużym 
zainteresowaniem a lista rezerwowa chętnych jest zawsze o wie-
le dłuższa niż ilość wolnych miejsc.

Wzruszony kol. Mariusz podziękował też  swoim koleżankom 
i kolegiom - członkom Regionu IPA - Dębno za zaangażowanie 
w działalności na rzecz stowarzyszenia, a w szczególności kole-
gom: Krzysztofowi Wiatrowskiemu i Jackowi Dolacińskiemu, któ-

rzy będąc czynnymi funkcjonariuszami Policji znajdują również 
czas na pracę społeczną.

Po części oficjalnej nastąpiła część rozrywkowo-taneczna na 
100 par. Tradycji Balu Andrzejkowego IPA stało się zadość, a par-
kiet opustoszał dopiero świtem następnego dnia. Do zobaczenia 
za rok. Servo Per Amikeco !

Autor tekstu : Mariusz Rudziński, 
autor zdjęć: Paweł Lubowicz z Regionu IPA - Stargard

Z  inicjatywy kolegi Grzegorza Klimka - rzecznika prasowego 
w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie - w dniu 6 paździer-
nika 2017 r. na terenie jednostki odbyło się zebranie założyciel-
skie Regionu IPA - Gryfino. Gośćmi spotkania byli członkowie Za-
rządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA - Szczecin. 
Podczas zebrania wybrano Zarząd na lata 2017 - 2020 w składzi : 

Przewodniczący Regionu  -  kol. Grzegorz Klimek,
sekretarz  -  kol. Inga Stawczyk,
skarbnik  -  kol. Wojciech Sobolewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  -  kol. Krzysztof Siudek
członek Komisji Rewizyjnej  -  kol. Marek Dudek.

Ponadto podjęto uchwały o realizacji zadań jeszcze w 2017 roku 
oraz wysokości składek członkowskich. Na zakończenie spotka-
nia zrobiono pamiątkową fotografię. Serdecznie gratulujemy 
władzom Regionu IPA - Gryfino i życzymy sukcesów w ipowskiej 
działalności.

Servo Per Amikeco !!!

            Tekst: Mariola Świątczak - sekretarz ZGW IPA – Szczecin 
Zdjęcia: Paweł Lubowicz Region IPA Stargard

Region IPA w Gryfinie

JUBILEUSZ 10 LECIA IPA DĘBNO  
W ANDRZEJKOWEJ OPRAWIE
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BEZPIECZNE WAKACJE Z IPA

W dniu 24. czerwca 2017 r. przy kąpielisku Dziewoklicz w Szcze-
cinie przeprowadzone zostało szkolenie z udziałem WOPR z za-
kresu udzielania     pierwszej pomocy i bezpiecznego zachowa-
nia się na akwenach wodnych  pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 
IPA 2017”. W szkoleniu uczestniczyli członkowie IPA i ich rodziny, 
łącznie 30 osób. Organizatorem szkolenia był Region   IPA Straż 
Graniczna w  Szczecinie.

W dniu szkolenia o godz. 10.00 zameldowaliśmy się na przystani 
WOPR, gdzie omówiono sprawy organizacyjne oraz udzielono 
nam instruktażu    dot. bezpieczeństwa a  następnie przemie-
ściliśmy się do Centrum Koordynacji   Ratownictwa Wodnego 
Szczecin (nr alarmowy 984), które obejmuje swoim zasięgiem 
takie miasta jak: Police, Goleniów i Gryfino. Drugie Centrum Ko-
ordynacji Ratownictwa Wodnego (nr alarmowy 601  100  100) 
obejmuje  całe woj. Zachodniopomorskie, Lubuskie i Kujawsko 
– Pomorskie. 

W Polsce są 4 takie centra : Szczecin, Sopot, Kruszwica i Giżycko. 

Wzdłuż linii brzegowej na wysokości wydm, od Świnoujścia do 
Jarosławca   co 100 metrów rozstawione są słupki numeryczne 
od Nr 1 do Nr 486, pomocne  w  lokalizacji zdarzeń. Centrum 
posiada: doskonałą łączność radiową, 11 łodzi ratowniczych, 
poduszkowiec,  skuter ratowniczy i pracuje 24 h/dobę. Posiada 
3 grupy interwencyjne: Dziewoklicz, Dąbie, Leona Heyke. 

IPA Z WIZYTĄ W AKADEMII 
MORSKIEJ W SZCZECINIE

W sobotni, słoneczny, jesienny dzień, 30 września 2017 r. Region IPA 
SG zorganizował wycieczkę po Akademii Morskiej w Szczecinie (30 
osób). W tym dniu na Wałach Chrobrego odbywała się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego w której uczestniczyło kilkuset stu-
dentów, z czego 800 to nowicjusze. Uczelnia ta cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem wśród kobiet a najpopularniejszym Wydzia-
łem jest Nawigacja. Akademia Morska posiada Europejskie Centrum 
Szkoleniowe – trzecie w Europie  i jedno z najnowocześniejszych na 
świecie. Centrum jest wyposażone w najnowszej generacji pomoce 
szkoleniowe jak:   symulator mostka nawigacyjnego tankowca, 
symulator dla załóg holowników obsługujących gazo port, 
symulator załadunku i wyładunku tankowców LNG przeznaczonych 
do szkolenia ich załóg oraz symulator terminala LNG przeznaczone-
go dla szkolenia pracowników lądowych. 

Byliśmy w laboratorium łączności, w symulatorze Alfa, w symu-
latorze mostka nawigacyjnego, w maszynowni oraz obserwato-
rium astronomicznym. Nauczyliśmy się jak określać kierunki świa-

ta na przykładzie obserwacji nieba i rozmieszenia na nim konste-
lacji gwiezdnych. Do uczelni należy również statek badawczo – 
szkoleniowy MS Nawigator XXI, który nie był niestety w tym dniu 
udostępniony dla zwiedzających, ale dzięki miłej współpracy  
z uczelnią uda nam się go zwiedzić w okresie późniejszym.

Za możliwość zwiedzenia Akademii Morskiej, serdecznie dziękuje-
my Panu Tadeuszowi Skrzypkowskiemu oraz Pani Joannie Pleszko. 

Servo Per Amikeco !!!
Tekst: Krystyna Majunka - Przewodnicząca  

Regionu IPA SG w Szczecinie
 Zdjęcia : Krzysztof Wachowicz z Regionu IPA SG w Szczecinie

Po zabezpieczeniu nas w kamizelki ratun-
kowe, wsiedliśmy na łodzie motorowe 
i popłynęliśmy  na kąpielisko Dziewoklicz, 
gdzie ratownicy WOPR nauczyli nas jak 
udzielać pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym i  potrzebującym oraz 
jak uratować tonącego. Po części oficjal-
nej przyszedł czas na piknik. Była pyszna 
grochówka, swojski chlebek i słodkie bu-
łeczki. Tym bardziej, że pogoda w tym dniu nas nie rozpieszczała. Nie-
bo zasnute było chmurami i czasami kropił deszcz. Po posileniu  się 
i ustawieniu do wspólnego zdjęcia odbyła się ceremonia wręczenia 
legitymacji honorowego członka IPA naszemu wieloletniemu przyja-
cielowi, v-ce Prezesowi WOPR, Panu Mirosławowi Gosienieckie-
mu, któremu za możliwość organizowania takich szkoleń, za pomoc, 
zaangażowanie i  współpracę serdecznie dziękujemy. Dziękujemy 
również wszystkim ratowniczkom i  ratownikom zaangażowanych  
w nasze szkolenie. Jesteście wspaniali ! To najlepsza drużyna na świe-
cie ze 100 % skutecznością. Nasze gratulacje ! 

Z Dziewoklicza do bazy WOPR wróciliśmy motorówkami, prze-
pływając obok naszych pięknych Wałów Chrobrego. Po powro-
cie było jeszcze ognisko i pieczone kiełbaski. Było fajnie. Już nie 
możemy doczekać się następnego spotkania.

 Servo Per Amikeco !
Tekst: Krystyna Majunka - Przewodnicząca Regionu IPA  

Straż Graniczna w Szczecinie  
Zdjęcia : Krzysztof Wachowicz z Regionu IPA SG Szczecin.
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ZAPROSZENIE 

NA WIELKI WEEKEND MIŁOŚNIKÓW BIAŁEGO SZALEŃSTWA 

„BIAŁKA TATRZAŃSKA 23-25 LUTY 2018” 

CZŁONKOWIE REGIONU IPA ZAKOPANE MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA „PIERWSZE MISTRZOSTWA 
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO IPA REGION 

ZAKOPANE” 

Patronatem honorowym mistrzostwa objął Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 

Gwarantujemy doskonałą zabawę zarówno na stoku jak i na Wielkim Balu Narciarskim, dla osób 
chcących skorzystać z zakwaterowania oferujemy noclegi w komfortowym, rodzinnym Ośrodku 
Wypoczynkowym Limba w Poroninie, który jest położony zaledwie kilka kilometrów od Białki 
Tatrzańskiej. W Limbie zorganizujemy również Wielki Bal Narciarski, na którym zapewnimy doskonałą 
zabawę, atrakcje i niespodzianki. Dla najlepszych narciarzy i snowboardzistów przygotowaliśmy 
puchary, dla każdego uczestnika pamiątkowy dyplom. Najlepsi będą rywalizować o cenne nagrody, w 
tym nagrodę główną, którą jest Voucher na dwudniowy pobyt z wyżywieniem w Hotelu Nosalowy 
Dwór do wykorzystania do końca 2018 roku. Najlepsi mogą również liczyć na cenne nagrody 
rzeczowe. Biuro zawodów, obsługę techniczną oraz pomiar czasu zapewni Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji Zakopane, zabezpieczenie medyczne zagwarantuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Mistrzostwa odbywają się w kategoriach mężczyźni i kobiety oraz w formule OPEN – 
szczegóły w regulaminie zawodów. 

Program: 
23 lutego 2018 roku  
od godziny 15.00 
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Limba w Poroninie na ul. Kośne Hamry 15 a  
18.00 
Obiadokolacja 
Wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów w OW Limba 
 
24 lutego 2018 roku 
7.30 
Śniadanie 
Wyjazd do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska 
9.00-9.45 
Oglądanie trasy slalomu giganta – trasa FIS I 
10.00 
Start I przejazdu 
13.00 
Start II przejazdu 
w godz. 9.00-22.00  
Możliwość jazdy na nartach/snowboardzie na terenie całego Ośrodka Narciarskiego Kotelnica 
Białczańska 
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