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SŁOWO OD PREZYDENTA

Trzymacie właśnie w swoich rękach najnowsze wydanie nasze-
go czasopisma.  W  numerze znajdziecie wiele interesujących 
materiałów nadesłanych przez kolegów z  grup wojewódzkich, 
które świadczą o  tym, że działalność IPA  jest intensywna i  za-
uważalna. Poszczególne regiony organizują wiele projektów, 
które służą nie tylko społeczności „ipowskiej” ale także społe-
czeństwu, co zostało docenione przez lokalne władze, m.inny-
mi przyznaniem Krzyża Zasługi za działalność na rzecz lokalnej 
społeczności dla członków naszego stowarzyszenia. Znajdziecie 
również relacje z wielu inicjatyw charytatywnych. Udział w sta-
żach zawodowych w ramach Placement Programme, który służy 
pogłębianiu wiedzy zawodowej oraz kreowaniu pozytywnego 
wizerunku Policji Polskiej oraz IPA jest elementem, który budzi 
zainteresowanie naszym stowarzyszeniem młodych policjantów 
i jest bodźcem do dalszych działań w tym kierunku.

Relacja z Turnieju Piłkarskiego im. podkom. Andrzeja Struja, który 
po raz IX odbył się w Warszawie o  Puchar Komendanta Głów-
nego Policji w którym to turnieju udział wzięła rekordowa ilość 
drużyn ( 67), ukazuje naszą solidarność zawodową.

Na uwagę zasługuje relacja z  organizowanych przez kolegów 
z Regionu IPA Zakopane po raz pierwszy Mistrzostw IPA w nar-
ciarstwie alpejskim i  snowboardzie. Mistrzostwa te cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i zgromadziły ponad 80 zawodni-
ków oraz ponad 100 osób towarzyszących a olimpijczyk Michał 
Kłusek, który otworzył zawody pierwszym przejazdem w slalo-
mie gigancie, nie krył podziwu dla perfekcyjnej organizacji za-
wodów.

Mnóstwo konkursów, spotkań integracyjnych, zajęć dla dzieci, 
kursów, m.innymi ratownika medycznego, instruktora narciar-
stwa a  także działań podnoszących sprawność naszych człon-
ków, świadczy o  różnorodności działań podejmowanych przez 
struktury terenowe naszego stowarzyszenia. Trudno pominąć 
akcje krwiodawstwa które są organizowane na terenie całej Pol-
ski przez poszczególne regiony.

Znajdziecie w  tym numerze, również najświeższe informacje 
z  udziału naszych członków w  tradycyjnie już rozgrywanym 
w marcu – Biegu Piastów. 

Zawarte w  numerze materiały to tylko część naszej aktywno-
ści, gdyż jak zauważyliście zapewne, zawiera ono nieco mniej 
stron jak w  poprzednich numerach. Wynika to z  tego, że nie-
stety, nie wszystkie grupy wojewódzkie przysłały do redakcji 
materiały dotyczące działalności regionów w  swoich grupach 
choć wiem, że działalność w  tych grupach jest aktywnie pro-
wadzona. Tak więc,  w  tym numerze nie znajdziecie m.innymi 
relacji z  tradycyjnego już balu organizowanego przez kole-
gów ze Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, a  który odbył się w  lu-
tym br. Podobnie jak w  poprzednim numerze zabrakło relacji 
z  wielkiego festynu organizowanego przez kolegów ze Śląska,  
a  w  którym to festynie udział wzięło bardzo dużo osób i  był 
jak zwykle doskonale zorganizowany. Z  tego samego powodu 
(brak nadesłanych materiałów) nie znajdziecie w numerze ma-
teriałów z grup: Lubuskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej, Pomorskiej  
i Warmińsko- Mazurskiej.

Mam jednak nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś interesu-
jącego.

Zbliżają się Wielkanocne Święta! Z  tej też okazji składam Wam 
wszystkim najlepsze, z głębi serca płynące życzenia, zdrowych, 
pogodnych i radosnych Świąt – oraz tradycyjnie już – mokrego 
Dyngusa!

Prezydent Sekcji Polskiej IPA 
 Fryderyk Orepuk

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

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

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

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

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

Koleżanki i Koledzy!  Drodzy Przyjaciele!

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

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

Servo per amikeco
Fryderyk Orepuk  

Prezydent Sekcji Polskiej IPA
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych skła-
dam  Wam  i  Waszym  najbliższym  najserdeczniejsze 
życzenia,  abyście  mogli  ten  szczególny  czas  spędzić 
w gronie  rodziny  i  przyjaciół,  ciesząc  się  świąteczną 
atmosferą i odpoczynkiem. Natomiast wszystkim, któ-
rym nie dane będzie zasiąść przy wielkanocnym stole, 
życzę prawdziwie spokojnej służby. 

Niech tegoroczna Wielkanoc, oprócz refleksji i zadumy, 
przyniesie nam wszystkim nadzieję na przyszłość, po-
kój w sercach i radość, którą będziemy potrafili odnaleźć 
także w codziennym życiu. 

Servo Per Amikeco! 
gen. bryg. SG Tomasz Praga  

Komendant Główny Straży Granicznej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Sekcji Polskiej IPA!



Autor: asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak 
– Zespół Prasowy KMP Nowy Sącz 
Zdjęcia: Adam Tobiasz

Gdy 12 października z  sądeckiej komendy wyjeż-
dżali policjanci z  Irlandii, dziękowali za urozmaicony 
program oraz wymianę zawodowych doświadczeń, 
zachwycając się jednocześnie polską gościnnością, 
walorami turystycznymi i przyrodą naszego regionu. 
W ramach rewizyty 4 listopada dwóch sądeckich po-
licjantów wylądowało na lotnisku w  Dublinie. Obaj 
policjanci z Nowego Sącza – dzielnicowy st. sierż. Ra-
dosław Koział i „wywiadowca”st. sierż. Adam Tobiasz 
podkreślają, że w  sobotę 4 listopada, zaczęła się ich 
pełna przygód wizyta w  Irlandii. Zakwaterowano 
ich w IPA House Dublin, który pełni rolę siedziby IPA 
na terenie Irlandii.

Następnego dnia stażyści po przyjeździe stawili się do służby 
w Drugs & Organised Crime Bureau, podczas której wprowadzo-
no ich w tematykę przestępczości zorganizowanej, szczególnie 
narkotykowej. Tego dnia poznali również najbardziej niebez-
pieczne rejony Dublina i  dowiedzieli się, że główne struktury 
gangów wywodzą się z pozostałości po bojówkach IRA. Kolejny 
dzień minął na oficjalnych wizytach. Polscy stażyści spotkali się 
z Komendantem Głównym Gardy Seanem Wardem i funkcjona-
riuszami jednego z komisariatów, gdzie m. in. zobaczyli jak funk-

cjonuje stanowisko kierowania i monitorowania oraz areszty. Wi-
zytowali również polski konsulat w Dublinie, gdzie zostali przy-
jęci przez Konsula RP Grzegorza Salę. Tam zaznajomili się z zasa-
dami działania konsulatu oraz poznali problemy społeczeństwa 
polskiego przebywającego na terenie Irlandii. Po zakończeniu 
tego spotkania udali się do siedziby Europolu i Interpolu, gdzie 
przybliżono im techniki pracy w tych wydziałach. 

Kolejne dni mijały na służbie praktycznej, w trakcie której pozna-
wali specyfikę irlandzkiej Gardy. Gdy pełnili służbę na dzielnicy, 
głównymi problemami z jakimi się spotykali była przede wszyst-
kim przestępczość narkotykowa. Natomiast służba w  Traffic 
Unit, czyli odpowiedniku polskiego ruchu drogowego minęła 
na patrolowaniu autostrady M50 oraz kontroli pojazdów na tak 
zwanym „check point”. Takie posterunki kontrolne mają na celu 
wyeliminowanie z ruchu kierowców bez prawa jazdy, bez aktu-
alnego ubezpieczenia, czy pod wpływem alkoholu. Sądeccy sta-
żyści brali również udział w zgłoszeniu do Armed Robbery czyli 
napadu z niebezpiecznym narzędziem, jednak nie zostało ono 
potwierdzone.

Policjanci z Nowego Sącza patrolowali również Dublin z powie-
trza, pełniąc służbę w ramach Air Support Unit. Było to dla nich 
wyjątkowe doświadczenie, które pokazało jak przydatne jest 
wsparcie z  powietrza podczas pościgów policyjnych. By tego 
było mało, na łodziach patrolowali również port wraz z Water 
Unit i  poznali przypadki w  jakich interweniują policjanci tego 
oddziału.

W ramach wizyty odwiedzili również Garda College Templemo-
re, gdzie szkoli się przyszłych i  obecnych funkcjonariuszy. Tam 
poznali program nauczania oraz techniki wyszkolenia.

Urozmaicony pod względem pełnienia służby dwutygodniowy 
staż sądeckich policjantów na Szmaragdowej Wyspie dał im 
możliwość poznania nowych technik pracy operacyjnej i patro-
lowej, jak również różnic w uregulowaniach prawnych. 

Obaj sądeccy funkcjonariusze przekonali się również, że mimo 
różnic w pełnieniu służby, cele policjantów w obu krajach są ta-
kie same – zapewnienie bezpieczeństwa i służba dla obywateli. 

W służbie na Zielonej Wyspie 
– relacja z rewizyty sądeckich policjantów

PLACEMENT PROGRAMME
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Przyznali także, że w Irlandii poznali wiele fantastycznych osób, 
a odbyty staż umożliwił im wymianę doświadczeń zawodowych, 
zdobycie nowej wiedzy oraz dał im nową energię do pracy. Wy-

razili także wdzięczność wobec swoich przełożonych służbo-
wych, oraz przewodniczącej sądeckich struktur IPA dzięki którym 
mieli możliwość odbycia takiego stażu.

PLACEMENT PROGRAMME
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W  dniach 24-26.11.2017 r., w  Bukareszcie (Ru-
munia), odbył się XXI Narodowy Kongres De-
legatów Sekcji IPA Rumunia. Na zaproszenie 
Prezydium tej Sekcji, udział w Kongresie wzięli 
przedstawiciele Sekcji Polskiej IPA w  składzie: 
Wiceprezydent kol. Piotr Wójcik oraz Zastępca 
Sekretarza Generalnego kol. Radosław Skubina. 
Oprócz nas w uroczystościach uczestniczyli tak-
że przedstawiciele sekcji narodowych z: Austrii, 
Grecji, Serbii, Cypru, Niemiec, Bułgarii i  Mołda-
wii. Po dotarciu do Bukaresztu zostaliśmy bar-
dzo serdecznie przyjęci przez gospodarzy im-
prezy oraz zakwaterowani w hotelu w na obrze-
żach miasta. 

Po zakwaterowaniu i  krótkim odpoczynku, 
w  piątek wieczorem wzięliśmy udział w  uro-
czystym rozpoczęciu Kongresu Sekcji IPA  Ru-
munia, podczas którego Wiceprezydent SP IPA podzięko-
wał za zaproszenie na Kongres i  życzył delegatom udanych 
i owocnych obrad. Jeszcze tego samego dnia, wykorzystując 
wolny czas, w  godzinach wieczornych odbyliśmy robocze 
spotkania z kolegami z Rumunii, Chorwacji i Serbii, podczas 
których podjęliśmy rozmowy mające na celu nawiązanie 

XXI Kongres Delegatów  
Sekcji IPA Rumunia

współpracy pomiędzy Regionami IPA z tych państw, a Regio-
nami IPA w Polsce. 

W sobotę wieczorem wzięliśmy udział w kolacji podsumowującej 
34-ty Kongres Narodowy Sekcji IPA Rumunia, w której udział wzię-
li wszyscy goście zagraniczni, delegaci, przedstawiciele Regionów 

IPA Rumunia oraz inni goście 
zaproszeni przez Prezydium Sek-
cji rumuńskiej. W  trakcie kolacji 
wręczyliśmy kol. Prezydentowi 
tej Sekcji okolicznościowe upo-
minki od Prezydium SP IPA.

W  trakcie naszego krótkiego 
pobytu w  Bukareszcie udało 
nam się nawiązać roboczy kon-
takt z przedstawicielami Sekcji 
Chorwackiej oraz umocnić 
kontakty z  przedstawicielami 
Sekcji Rumuńskiej, Serbskiej, 
Mołdawskiej i Cypryjskiej, które 
mogą przynieść efekty w bez-
pośredniej współpracy z  tymi 
sekcjami narodowymi. 

Autor tekstu i zdjęć: Piotr Wójcik- vice Prezydent Sekcji Polskiej IPA

PREZYDIUM
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W  przedostatni weekend karnawału w  Sali Rycerskiej Zamku 
w Otmuchowie po raz drugi członkowie Regionu IPA „Straż Gra-
niczna Kłodzko” oraz zaproszeni goście bawili się na zabawie 
karnawałowej. Zabawa została zorganizowana przy aktywnym 
współudziale Terenowej Organizacji NSZZ FSG oraz Klubu HDK 
działających przy Placówce Straży Granicznej w Kłodzku.

Oficjalnego otwarcia zabawy dokonali Prezydent Sekcji Polskiej IPA 
Fryderyk Orepuk, Komendant Placówki SG w Kłodzku mjr SG Piotr 
Piekarski i Przewodniczący Regionu IPA „Straż Graniczna Kłodzko” 
mjr SG Dariusz Matusiak. Powitaniu gości towarzyszyło 
oficjalne wręczenie legitymacji zasłużonego członka IPA 
dla Tomasza Cioska wspierającego statutową działalność 
Regionu IPA „Straż Graniczna Kłodzko”, którego dokonał 
osobiście Prezydent SP IPA, Komendant PSG w  Kłodzku, 
Przewodniczący Regionu oraz Krzysztof Wojsa pierwszy 
zasłużony dla Regionu IPA „Straż Graniczna Kłodzko”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Komendant Powia-
towy Policji w Kłodzku podinsp. Jacek Wysocki, Komendant 
Powiatowy Policji w Jeseniku (RCz) płk Ludmiła Andelova, 
Komendant Komisariatu Policji w  Javorniku (RCz) nppor. 
Richard Zrnik, oraz wszyscy zasłużeni dla Regionu, w  tym 
Burmistrz Gminy Otmuchów Jan Woźniak oraz Sekretarz 
Gminy Artur Banasiak. Uroczystość zaszczycili swą obecno-
ścią również Wicestarosta Powiatu Nyskiego 
Piotr Woźniak i Przewodniczący Rady Gminy 
Otmuchów Stanisław Zaczyk.

Ponadto podczas uroczystości Burmistrz 
Jan WOŹNIAK podkreślił swoją przychyl-
ność dla działań podejmowanych przez IPA 
i  zachęcał do odwiedzania miasta i gminy 
Otmuchów i korzystania z obiektów w tym 
zwiedzania Zamku Otmuchowskiego. Pre-
zydent SP IPA Fryderyk Orepuk wręczył 
pamiątkowy ryngraf z  rekomendacją dla 
obiektu turystycznego Zamek Otmuchów. 

Szampańska zabawa przy muzyce na żywo 
trwała do wczesnych godzin porannych, 
a żegnając się uczestnicy balu z przyjem-
nością obiecywali spotkanie za rok. 

KARNAWAŁ NA ZAMKU 
W OTMUCHOWIE
Region IPA Kłodzko Straż Graniczna 
Autor: Dariusz Matusiak 
Zdjęcia: Hubert Zajączkowski 
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Misja stabilizacyjna  
w Kosowie
Region IPA Wrocław 
Autor: Sara Stanisz-Szachnowska 
Zdjęcia: Marek Dziugieł

W  marcu br. na misję stabilizacyjną do Kosowa wyjechał asp. 
Marek Dziugieł, który obecnie pełni służbę na stanowisku kie-
rowania w Wydziale Sztab Policji w Komendzie Miejskiej Policji 
we Wrocławiu i jest równocześnie członkiem International Police 
Association Wrocław. Podstawowymi warunkami do spełnienia 
przez kandydata było ukończenie 25. roku życia, zaliczone przy-
najmniej pięć lat ciągłej służby w Policji, bardzo dobry stan zdro-
wia, psychologiczne predyspozycje do służby poza granicami 
państwa oraz znajomość języka angielskiego i  posiadanie pra-
wa jazdy. W preferencjach dodatkowych mogło znaleźć się też 
np. pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-inter-
wencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego 
zwalczania terroru.

Proces rekrutacyjny składu osobowego XXVIII rotacji Jednostki 
Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Eu-
ropejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) rozpo-
częty został we wrześniu 2017 roku i przebiegał w trzech etapach. 
Czynnościami związanymi z przeprowadzeniem doboru policjan-
tów zajął się kompleksowo Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów 
Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komen-
dy Głównej Policji. Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, 

Słodkości od funkcjonariuszy 
w ramach kolejnej akcji  
„Podziel się słodyczami”
Region IPA Kłodzko Straż Graniczna 
Autor: Grzegorz Lamch 
Zdjęcia: Krzysztof Gargosz

Już po raz trzeci w okresie przedświątecznym przeprowadzono 
akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem „Podziel się sło-
dyczami”.Pomysłodawcą zbiórki jest Klub Honorowych Dawców 
Krwi przy Placówce SG w Kłodzku, przy wsparciu Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Policji – IPA Region Straż Graniczna 
w Kłodzku oraz Zarządu Terenowego przy PSG w Kłodzku Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. Czekolady, które funkcjonariusze zebrali pod-
czas tygodniowej akcji, trafiły do wychowanków domów dziecka 
w Kłodzku i Domaszkowie. 

któremu poddał się również 
asp. Marek Dziugieł, reali-
zowany był we wszystkich 
jednostkach organizacyj-
nych Policji. Polegał on na 
zgłoszeniu Komendantowi 
Głównemu Policji swojego 
akcesu wyjazdu poprzez zło-
żenie raportu, zawierającego 
oświadczenie o  zapozna-
niu się z  warunkami służby 
w  kontyngencie policyjnym 
poza granicami państwa. 
Wrocławski policjant oddelegowany został następnie do realizacji 
działań przygotowujących do tej służby zgodnie z harmonogra-
mem. Były to lekarskie badania specjalistyczne i laboratoryjne oraz 
szczepienia ochronne. Po pozytywnym przejściu kolejnych eta-
pów, ostatecznej oceny kandydata dokonał zespół kwalifikacyjny 
powołany decyzją Komendanta Głównego Policji. 

 „Już od kilku lat zamierzałem wziąć udział w misji stabilizacyjnej. 
Chciałem spróbować swoich sił i  nauczyć się czegoś nowego. 
Cieszę się, że po powrocie będę mógł podzielić się z kolegami 
swoimi zawodowymi doświadczeniami” – stwierdził asp. Marek 
Dziugieł. Na terenie misji w Kosowskiej Mitrowicy każdy pluton 
zakwaterowany zostaje w kontenerze mieszkalnym, w trzyoso-
bowych pokojach z  klimatyzatorami. Ponadto, policjanci mają 
do swojej dyspozycji ogólnie dostępną świetlicę, salę telewizyj-
ną oraz siłownię. Czas służby jest nienormowany, uzależniony od 
występujących potrzeb. W razie konieczności, podróże do kraju 
organizowane są we własnym zakresie – autokarem z prywatnej 
firmy albo samolotem z linii komercyjnych.

Wszystkie osoby, które w  okresie od 15 do 21 grudnia br. 
zgłosiły się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa przy kłodzkim szpitalu, mogły w ramach akcji po-
dzielić się słodyczami uzyskiwanymi za oddanie krwi. Efektem 
otwartego serca 43. krwiodawców było oddanie 19 350 ml 
krwi oraz zebranie prawie 200 czekolad. Wśród oddających 
krew nie zabrakło mjr. SG Piotra Piekarskiego oraz mjr. SG Da-
riusza Matusiaka – Komendanta i Zastępcy Komendanta Pla-
cówki SG w Kłodzku i zarazem przewodniczącego IPA Region 
SG w Kłodzku.

DOLNOŚLĄSKA GW
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Region IPA Kłodzko Straż Graniczna 
Autor: Grzegorz Lamch 
Zdjęcia: Krzysztof Gargosz

W  dniach 1-3 grudnia, Placówka SG w  Kłodzku zorganizowała 
po raz 4 szkolenie zgrywające przewodników psów służbowych, 
które służyć miało podnoszeniu kompetencji przewodników 
psów oraz wymianie praktycznych doświadczeń związanych 
z  wykorzystaniem psów służbowych w  służbach ochrony po-
rządku publicznego i ratowniczych, podczas prowadzenia dzia-
łań. Szkolenie przy wsparciu zaangażowaniu IPA Region Kłodzko 
Straż Graniczna, miało na celu także budowanie pozytywnego 
wizerunku naszej formacji jak również innych służb munduro-
wych oraz ochronę bezpieczeństwa publicznego w  lokalnym 

środowisku. Zajęcia teoretyczne i  praktyczne obejmowały za-
gadnienia takie jak bezpieczeństwo przewodnika i psa, opiekę 
weterynaryjną, udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej, 
metodologia prowadzenia działań z wykorzystaniem psów służ-
bowych, prowadzenie działań z wykorzystaniem psów służbo-
wych wyszukujących materiały wybuchowe i  broń, narkotyki 
oraz psów ratowniczych, a także współdziałanie pomiędzy służ-
bami ochrony porządku publicznego i  ratowniczymi. Wykłady 
przeprowadzili dr n. wet. Violetta Kapuśniak z Wydziału Medycy-

 

Region IPA Kłodzko Straż Graniczna 
Autor: Grzegorz Lamch 
Zdjęcia: Krzysztof Gargosz

Funkcjonariusze i  pracownicy Placówki Straży Granicznej wraz 
z członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji-IPA Re-
gion SG w  Kłodzku, włączyli się w  zbiórkę darów dla najuboż-
szych mieszkańców Kłodzka. W ramach akcji uzbierano odzież, 
zabawki i  książki, które trafią do dzieci i młodzieży, a  także do-
rosłych. Okres zbliżających się świąt to czas wytężonej pracy 
i służby, ale funkcjonariusze i pracownicy Placówki SG w Kłodzku 
znaleźli czas, aby włączyć się w akcję pomocy innym. Od paź-
dziernika 2017 r. rozpoczęli zbiórkę darów dla najbardziej potrze-
bujących mieszkańców Kłodzka. W  ramach prowadzonej akcji 
udało się uzbierać odzież, obuwie, zabawki oraz książki. Zebrane 
rzeczy zostały przekazane do Caritas Diecezji Świdnickiej przy 
parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzku, skąd trafią do 
najuboższych rodzin Kłodzka.

ny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
oraz mjr SG Przemysław Rogalski z Placówki SG w Kłodzku.

Przewodnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami nie-
zbędnymi do samodzielnej pracy z psem służbowym. Posługu-
jąc się nawigacją GPS 2 grupy musiały odnaleźć 9 rozrzuconych 
w terenie punktów i na każdym z nich wykonać zadania wyma-
gające wiedzy specjalistycznej i współpracy z zakresu działalno-

ści poszczególnych służb oraz ratownictwa medycznego. W cza-
sie szkolenia przewodnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, 
umiejętnością praktycznego posługiwania się psem oraz zna-
jomością techniki tresury. Otwarta formuła szkolenia zmusza-
ła do samodzielnego podejmowania decyzji i  analizowania 
zdobytych informacji pod kątem ich dalszej przydatności, oraz 
wykonywania czynności, z którymi się wcześniej nie zetknęli.

Organizatorem i zarazem pomysłodawcą zbiórki jest Zarząd Te-
renowy przy Placówce SG w Kłodzku Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA 
Region Straż Graniczna w Kłodzku oraz Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi przy Placówce SG w Kłodzk

CZWARTA EDYCJA SZKOLENIA ZGRYWAJĄCEGO 
PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH

CZŁONKOWIE IPA Z POMOCĄ DLA POTRZEBUJĄCYCH
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Region IPA Jelenia Góra 
Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Gorzelak

Jak co roku, od 42 lat na Polanie Jakuszyckiej, w dniach 
od 2 do 4 marca 2018 roku odbył się BIEG PIASTÓW – 
wspaniała impreza biegowa. W biegach wzięło udział 
kilka tysięcy uczestników, wśród których byli również 
policjanci z całego świata, osoby zrzeszone w Między-
narodowym Stowarzyszeniu Policji, w  tym z  Litwy, 
Czech i Niemiec.

W piątek, 2 marca, rozegrano 19 Policyjny Bieg Piastów, z kwalifi-
kacją odrębnie prowadzoną dla tej grupy zawodowej. Policjanci 
startowali w biegu na 7 km oraz w biegu głównym na 50 km, 
który odbył się w sobotę – 3 marca. 

Na dystansie 7 km wśród mężczyzn pierwsze miejsce w 19 Poli-
cyjnym Biegu Piastów zajął Krzysztof Korpecki ze Złotoryi, drugie 
miejsce w  tej kategorii zajął – Artur Mazurek z Czarnego Boru, 
a trzecie Dariusz Pasterczyk z województwa podkarpackiego.

Wśród kobiet najlepszą w biegu na 7 km okazała się Maja Majer 
z Jeleniej Góry, drugie miejsce zajęła Katarzyna Kozubek z KMP 
Jelenia Góra, a trzecie Jolanta Siarkiewicz z Jeleniej Góry.

Puchar dla najlepszego biegacza i biegaczki na dystansie 7 km w Po-
licyjnym Biegu, ufundował Komendant Główny Policji, a wręczył go 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. 
Piotr Leciejewski w asyście Zastępców Komendanta Miejskiego Po-
licji w Jeleniej Górze – mł. insp. Bogumiła Kotowskiego i mł. insp. 
Michała Klejnowskiego. Puchar za drugie miejsce zwycięzcom 
w  imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu 
wręczył – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wro-

cławiu – insp. Piotr Leciejewski w asyście Zastępców Komendanta 
Miejskiego Policji w Jeleniej Górze – mł.insp. Bogumiła Kotowskiego 
i mł. insp. Michała Klejnowskiego. Puchar za III miejsce ufundował 
Związek Zawodowy Policji oraz Komendant Miejski Policji w Jeleniej 
Górze, wręczył go– asp.szt. Piotr Malon –przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego Związków Zawodowych Policjantów Wojewódz-
twa Dolnośląskiego wraz mł.insp. Bogumiłem Kotowskim Z-cą Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze.

W  sobotę, tj. 3 marca br. policjanci oraz członkowie IPA wzięli 
udział w biegu na 50 km. Najlepszym biegaczem na tym dystan-
sie, reprezentującym Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 
okazał się Mariusz Krygier, reprezentujący IPA Warmińsko-Mazur-
ską Grupę Wojewódzką. Zwycięzca otrzymał puchar Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który wręczyli podinsp. 
Dariusz Szkubiel Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w  Jeleniej 
Górze wraz z  podinsp. Edytą Bagrowską. Drugie miejsce oraz 
puchar Komendanta Miejskiego Policji w  Jeleniej Górze otrzy-
mał Krzysztof Korpecki ze Złotoryi, a wręczył go podinsp. Dariusz 
Szkubiel. Trzecie miejsce w  tym biegu zajął Dariusz Pasterczyk, 
który otrzymał Puchar IPA – Region Jelenia Góra, który imieniu 
przewodniczącego wręczyli podinsp. Dariusz Szkubiel wraz 
z podinsp Edyta Bagrowską. 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

CZŁONKOWIE IPA Z POMOCĄ DLA POTRZEBUJĄCYCH

IPA na 42 Biegu Piastów
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KRZYŻE ZASŁUGI 
DLA CZŁONKÓW IPA
Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka 
Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Warchał

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim 
w  Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczania od-
znaczeń państwowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał 
Postanowieniem z  dnia 17 maja 2017 roku czterem człon-
kom Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska IPA w Bydgosz-
czy Krzyże Zasługi tj:

 ■ Srebrny Krzyż Zasługi – Wiesław Rzyduch,
 ■ Brązowy Krzyż Zasługi – Krzysztof Warchał,
 ■ Brązowy Krzyż Zasługi – Tomasz Kamiński,
 ■ Brązowy Krzyż Zasługi – Piotr Kuberski.

W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył  
Wicewojewoda Józef Ramlau.

Spotkanie członków  
Regionu IPA Brodnica
Region IPA Brodnica 
Autor tekstu i zdjęć: Paweł Mazurek

W dniu 02.03.2018r. w Brodnicy odbyło się zebranie 
sprawozdawczo – integracyjne Regionu IPA Brod-
nica z  Zarządem Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA. 
Przewodniczący Władysław Walasek złożył sprawoz-
danie z  rocznej działalności Regionu IPA Brodnica, 
a  analizy rozliczeń finansowych dokonał skarbnik 
Regionu.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście : Członkowie „Wspie-
rający IPA Polska”, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA Jerzy 
Archacki wraz Sekretarzem Wiesławem Rzyduchem, i członkiem 
zarządu Pawłem Mazurkiem. 

Na zakończenie Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA Jerzy Ar-
chacki zapoznał wszystkich z planem działalności na 2018r. 

OPŁATEK W GRUDZIĄDZU
Region Grudziądz 
Autor tekstu i zdjęć: Paweł Mazurek

Dnia 15.12.2017r. w Grudziądzu odbyło się spotkanie 
integracyjno-opłatkowe Członków Regionu i  zapro-
szonych Gości.

Grupę Kujawsko-Pomorską IPA reprezentował Jerzy Archacki 
z członkami Zarządu. Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczą-
cy Regionu IPA Grudziądz Robert Olszewski, który złożył spra-
wozdanie z  rocznej działalności i  przedstawił plan działania na 
2018r. W trakcie spotkania podziękowano członkom „Wspierają-
cych IPA Polska”, których uhonorowano medalami i podziękowa-
niami w antyramie. 
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Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka 
Autor tekstu i zdjęć: Paweł Mazurek

W dniu 11.12.2017r. w Pałacu w Lubo-
stroniu odbyło się spotkanie integra-
cyjno – opłatkowe, podczas którego 
wręczono honorowe odznaczenia 
i symbole IPA dla „Zasłużonych dla IPA 
Polska”. 

Wyróżnienia wręczył Prezes Kujawsko-Po-
morskiej Grupy IPA Jerzy Archacki.

Spotkanie opłatkowe



Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Warchał

W  dniu 13 listopada 2017 roku w  Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie 
zarządu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA.

W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący regionów IPA wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego. Prezes KPGW IPA Jerzy Ar-
chacki omówił przebieg 25-Lecia Sekcji Polskiej IPA w Lublinie, 
przedstawił omawiane tematy z posiedzenia krajowego IPA oraz 
wręczył odznaczenia członkom IPA.

POSIEDZENIE ZARZĄDU 
KUJAWSKO-POMORSKIEJ  
GRUPY WOJEWÓDZKIEJ 
IPA

KUJAWSKO-POMORSKA GW
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CHOINKA DZIECI  
SŁUŻB MUNDUROWYCH 2018
Region IPA Włodawa 
Autor tekstu i zdjęć: Bożena Szymańska

20.01.2018 r. w  hali sportowej ZS we Włodawie, dzieci służb 
mundurowych oraz zaprzyjaźnione dzieci ze Stowarzyszenia 
„Lepsze Jutro” spotkały się na kolejnej Choince dzieci Służb Mun-
durowych. Tradycyjnie już organizatorami tej ogromnej imprezy 
był Region IPA Włodawa oraz Związki Zawodowe Policji, Straży 
Granicznej i Służby Więziennej. 

Wcześnie rano na hali sportowej przy ul. Modrzewskiego we 
Włodawie spotkało się blisko 200 dzieci i drugie tyle rodziców. 
Tradycyjnie już dzieci oblegały ogromne, kolorowe i różnorod-
ne „dmuchańce”. Animatorzy zapewniali wszechstronne atrak-
cje angażując dzieci i dorosłych do gier, zabaw i quizów z nagro-
dami. Nieco starsi uczestnicy zabawy mogli spróbować swoich 
sił na ściance wspinaczkowej. Na zmęczonych czekały ciastka 
i  napoje przygotowane przez firmę Pana Janusza Sławińskie-
go „Slawex” z  Włodawy. Tradycyjnie już bawili się z  nami nasi 
przyjaciele ze Stowarzyszenia „Lepsze jutro”, którzy tego dnia 
rozstrzygnęli wyniki konkursu fotograficznego „Moje spotkanie 
z  Mikołajem”. Następnie wszystkie dzieci powitały wyczekiwa - 

BAL CHARYTATYWNY 
 – GWIAZDKA DZIECIOM
Lubelska Grupa Wojewódzka 
Autor: Piotr Wójcik 
Zdjęcia: Elbrus Studio

W dniu 10 lutego 2018 roku, w lubelskim Hotelu „Victoria” odbył 
się II Bal Charytatywny „Gwiazdka Dzieciom – spełniamy 
marzenia” zorganizowany wspólnie przez Lubelską Grupę Wo-
jewódzką IPA, ZT NSZZ Policjantów KWP w Lublinie, Akademię 
Karate Daniela Iwanka, Lubelską Grupę Triatlonu oraz Hotel 
„Victoria”. Głównym punktem balu, była aukcja charytatywna, 
poświęcona choremu sportowcowi, 14 letniemu Frankowi oraz 
podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 

W imprezie wzięli udział artyści, sportowcy, trenerzy, działacze, 
dziennikarze i sympatycy sportu. W tym roku gadżetów ofiaro-
wanych przez darczyńców jak zwykle było mnóstwo. Od kalen-
darza, koszulek reprezentantów Polski w różnych dyscyplinach 
sportu, futbolówek sygnowanych przez znanych piłkarzy, po 
policyjne pluszaki i  dzieła sztuki. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, ale i dla swoich dzieci również, bo takie fanty też się po-
jawiły.

Najważniejszymi momentami balu były licytacje, tym razem 
w  rolę prowadzącej licytacje wcieliła się znana lubelska „cele-
brytka” – Ewa Dados. Do kupowania gadżetów gorąco zachęcał 
trzykrotny mistrz świata w karate tradycyjnym – Daniel Iwanek. 
Oprzeć się im po prostu było nie sposób, a walka o gadżety czę-
sto była bardzo zacięta i wylicytowano wszystko, co ofiarowano. 

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

Wielkie podziękowania dla organizatorów balu tj. kol. Waldema-
ra Dziedzica, Daniela Iwanka, Daniela Sochackiego, Grzegorza 
Łaty oraz dla Hotelu Victoria w Lublinie 

nego gościa z  całą 
furą prezentów. 
Każde z  nich miało 
możliwość przytu-
lić się do Mikołaja 
i  zrobić z  nim pa-
miątkowe zdjęcie. 
To była bardzo uda-
na impreza!

Dziękujemy wszystkim za pomoc i  ogromne zaangażowanie 
w organizację tego przedsięwzięcia. 

LUBELSKA GW
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LUBELSKA GW

Lubelska Grupa Wojewódzka 
Autor: Piotr Stachura 
Zdjęcia: Piotr Stachura/Radio Biper

16 lutego 2018r., drużyna Lubelskiej GW IPA wzięła 
udział w „XVII  Turnieju Walentynkowym Służb Mun-
durowych w  Halowej Piłce Nożnej” organizowanym 
przez nieocenionego Sławka Jarockiego, emerytowa-
nego f-sza Nadbużańskiego Oddziału SG.

Tegoroczny turniej był okazją do „reaktywacji” naszej drużyny, 
która ostatnimi czasy z powodu różnych perypetii nieco zniknęła 
z aren sportowych służb mundurowych. Co prawda średnia wieku 
mocno zbliżyła się do pięćdziesiątki, ale ile wspomnień odżyło! 

Drużyna IPA Lublin trafiła do grupy A rozgrywającej swoje mecze 
w hali w Kodniu. W grupie tej trafiliśmy na drużyny KPP w Radzy-
niu Podlaskim i Tomaszowie Lubelskim (zajęła 3 miejsce w  ca-
łym turnieju) oraz PSG w Kodniu. W grupie rozegraliśmy 4 mecze 
z czego jeden mecz wygraliśmy, a trzy mecze, pomimo zaanga-
żowania i zaciętej walki, niestety przegraliśmy. Ostatecznie zaję-
liśmy 4 miejsce w grupie i nie awansowaliśmy do dalszych gier. 

Lubelska Grupa Wojewódzka 
Autor tekstu i zdjęć: Piotr Wójcik

W dniu 18 lutego 2018 roku, w sali zabaw „Kids Club – na 
Globusie” w Lublinie, jak co roku odbyła się zabawa cho-
inkowa dla dzieci policjantów i pracowników cywilnych 
KWP w Lublinie, w której udział wzięło około setki dzieci. 
Organizatorem zabawy był Zarząd Terenowy NSZZ Poli-
cjantów KWP w Lublinie oraz Region IPA Lublin.

Przez ponad dwie godziny dzieci szalały na różnych urządzeniach do 
zabaw udostępnionych przez Kids Club oraz delektowały się słody-
czami przygotowanymi przez właścicieli sali zabaw. W tym czasie ro-
dzice mogli spokojnie odpoczywać i degustować się kawą i herbatą. 

W samo południe do dzieci przybył Święty Mikołaj z długą brodą 
i w pięknym czerwonym kubraczku. Wszystkie dzieci obecne w Ma-
gic Parku otrzymały od Mikołaja ogromne paczki ze słodyczami. 

Zabawom i  szaleństwom nie było końca, ale niestety po wy-
jeździe Mikołaja trzeba było zakończyć zabawę choinkową. Na 
szczęście do następnej pozostał już tylko rok. 

Po zakończeniu rozgrywek drużyna IPA Lublin wzięła udział we 
wspólnym spotkaniu wszystkich uczestników turnieju, w  trak-
cie którego rozdano nagrody. Nasza drużyna zdobyła tytuł „Naj-
wszechstronniejszej Drużyny  XVII Turnieju Walentynkowego 
Służb Mundurowych w Piłce Nożnej” i otrzymała w nagrodę pu-
char. Pomimo nienajlepszych wyników z pewnością pozostawi-
liśmy po sobie dobre wrażenie.

TURNIEJ PIŁKARSKI W KODNIU

ZABAWA CHOINKOWA 
2018
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LUBELSKA GW

Region IPA Włodawa 
Autor tekstu i zdjęć: Bożena Szymańska

Wieczorem 3 lutego 2018 roku tradycyjnie – bo już od 2014 roku 
spotykaliśmy się na ”Walentynkowym Balu Służb Mundurowych” 
organizowanym przez Region IPA Włodawa oraz Związki Zawo-
dowe Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej. Gościliśmy ponownie w lokalu „Cwał” w Okunince. Na balu 
bawiło się ponad 70 osób z poszczególnych służb oraz nasi przy-
jaciele. Muzyczne wrażenia na wysokim poziomie i  spełniające 
nawet najbardziej wyszukane wymagania zapewniał zaprzyjaź-
niony zespół „Vertico” z  Kasią i  Markiem na czele. Było pięknie 
i pysznie, a zabawa trwała do białego rana.

Do zobaczenia na następnym balu!!!

WALENTYNKOWY BAL 

SŁUŻB MUNDUROWYCH 2018

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 19



Region IPA Zakopane 
Autor: Maciej Kwak, Jan Szymański 
Zdjęcia: A.Gładecki,P.Biel

W dniach 23-25 lutego 2018 roku Region IPA Zakopa-
ne zorganizował Pierwsze Mistrzostwa w Narciarstwie 
Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Przewodniczące-
go IPA Region Zakopane.

Zarząd Regionu IPA w  Zakopanem na jesiennym posiedzeniu 
w 2017 roku postanowił zorganizować zimą 2018 roku zawody 
w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Dyrektorem Komitetu 
Organizacyjnego Mistrzostw został Edward Kwak – przewodni-
czący IPA Region Zakopane – a  członkami: Janusz Szymański, 
Piotr Dziekanowski, Robert Trychta, Grzegorz Skrzypek, Jurek 
Drabik, Jurek Kaszczuk, Darek Kostańczuk i  Maciek Kwak. Od 
tego czasu rozpoczęliśmy intensywne przygotowania. Dzięki 
przychylności kierownictwa i  właścicieli Ośrodka Narciarskiego 
Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej uzgodniliśmy, że za-

wody odbędą się na trasie FIS I – właśnie w tym ośrodku. Na bazę 
noclegową wybraliśmy Ośrodek Wypoczynkowy Limba w Poro-
ninie na ul. Kośne Hamry. Mieliśmy pewność, że gościnność pani 
Halinki i Piotra Rzadkoszów – właścicieli ośrodka – pozwoli nam 
godnie przyjąć zawodników i gości. Za pośrednictwem poczty 
elektronicznej rozpoczęliśmy dystrybucję informacji o  zawo-
dach i z ciekawością czekaliśmy, czy nasz pomysł zorganizowa-
nia takiej imprezy trafi na podatny grunt. Wkrótce zaczęły spły-
wać pierwsze zgłoszenia i już wtedy wiedzieliśmy, że zawody się 
odbędą. Do uczestnictwa zgłosili się członkowie IPA z wielu re-
gionów z całej Polski (Kraków, Wrocław, Kielce, Opatów Powiśle, 
Przeworsk, Strzelin, Piła, Wadowice, Limanowa, Tarnów, Cieszyn, 
Trzebinia, SG Bieszczady, Nowy Targ, Nowy Sącz, Legionowo, 
Podkarpacie, Nowy Dwór Mazowiecki ) oraz Słowacji (regiony 
Koszyce i Poprad), a ponadto policjanci, funkcjonariusze Straży 
Granicznej oraz sympatycy naszego stowarzyszenia. 

Patronatem Honorowym objął mistrzostwa Komendant Woje-
wódzki Policji w  Krakowie – nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz 
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska – Stanisław Łukaszczyk.

W  dniu 23 lutego 2018 roku w  godzinach popołudniowych 
rozpoczęły się przyjazdy uczestników zawodów do Limby. W re-
cepcji Limba Grand & Resort przygotowaliśmy Biuro Zawodów 
i  przyjeżdżającym zawodnikom i  gościom wydaliśmy pakiety 
startowe oraz wylosowane numery. Wszyscy mieli okazję się 
spotkać, poznać i zacieśnić kontakty. Niektórzy ruszyli na okolicz-
ne stoki przeprowadzić ostatni trening przed zawodami. Można 
było również skorzystać z dobrodziejstw Limby jak basen i spa. 
Zaproszenie na zawody przyjął prezydent Sekcji Polskiej IPA – 
Fryderyk Orepuk oraz prezes Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA – Aleksander Szymański.

Od rana w  sobotę rozpoczęliśmy intensywne przygotowania 
do przeprowadzenia konkurencji sportowych. Zgodnie z  regu-
laminem zawody odbywały się w konkurencji slalomu giganta. 
Zaplanowaliśmy dwa przejazdy. Zawodników podzieliliśmy na 
kategorie: narty – mężczyźni, narty – kobiety oraz snowboard. 
Do końcowej klasyfikacji liczyła się suma czasów dwóch prze-
jazdów. Organizacją techniczną slalomu zajął się -zaprzyjaźniony 
z naszym regionem – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopa-
ne, a kierownikiem zawodów i głównym sędzią był nieoceniony 
pan Heniu Radźko. Obsługę medyczną zawodów zapewniło Ta-
trzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

O  godzinie dziesiątej zaplanowaliśmy niespodziankę – na 
trasę naszych zawodów przybył prosto z  Igrzysk Olimpijskich 
w  Pjongchang nasz najlepszy alpejczyk – Michał Kłusak – ze 
swoim trenerem i ojcem – Mariuszem Kłusakiem. Można było 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie a następnie przystąpiliśmy do 
wspólnego oglądania trasy. Michał Kłusak przekazywał swoje 

Pierwszy Wielki Weekend  
Miłośników Białego Szaleństwa

MAŁOPOLSKA GW
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uwagi do slalomu oraz instruował, jak najszybciej pokonać tra-
sę. Potem jako pierwszy wystartował na trasę – wszyscy mieli 
okazję zobaczyć, jak zjeżdża olimpijczyk. Następnie już rozpo-
częła się nasza rywalizacja sportowa. W międzyczasie w Karcz-
mie Widokowej na Kotelnicy Białczańskiej funkcjonowała spe-
cjalnie dla nas przygotowana strefa gastronomiczna, gdzie 
można było spróbować regionalnych specjałów. Po zawodach 
można było korzystać z  najlepszego chyba w  Polsce ośrodka 
narciarskiego.

W godzinach wieczornych w Sali Kominkowej Limba Grand Re-
sort rozpoczął się Pierwszy Wielki Bal Narciarski. Po uroczystej ko-
lacji przystąpiliśmy do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 
Nagrody wręczał prezydent Sekcji Polskiej IPA – Fryderyk Orepuk, 
w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Po-
wiatowy Policji w Zakopanem – insp. Piotr Dziekanowski, prezes 
MGW – Aleksander Szymański oraz przedstawiciele sponsorów. 
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 otrzymali pamiątkowe 
puchary oraz cenne nagrody rzeczowe i upominki. W poszcze-
gólnych kategoriach pierwsze 3 miejsca zajęli :

Kategoria kobiety – narty
1. Magdalena Zmarz – KPP Zakopane
2. Małgorzata Dawiec – KP Grybów
3. Bernadeta Grzybacz – IPA Kraków

Kategoria mężczyżni – narty
1. Oliwier Martyna – IPA Nowy Sącz
2. Damian Marek – IPA Wadowice
3. Paweł Cudek – IPA Tarnów

Kategoria snowbord
1. Robert Chruściel – KPP Zakopane
2. Daniel Anyszek – IPA Zakopane
3. Aleksander Babiarz – IPA Zakopane

Oliwier Martyna został również zwycięzcą kategorii ‚’open’’, za 
co otrzymał główną nagrodę – voucher na weekendowy pobyt 
z  osobą towarzyszącą w  Hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa 
w Zakopanem.

Po części oficjalnej na salę z  hukiem „wpadli” Zbójnicy i  roz-
poczęła się część artystyczna wieczoru, czyli „Góralskie śpasy”. 
W trakcie „śpasów”, przy dźwiękach góralskiej muzyki poznali-
śmy tajniki zbójowania, wybraliśmy „gazdę” i „gaździnę” wieczo-
ru oraz dowiedzieliśmy się, jakie są rodzaje „góralskiej herbaty” 
– kto nie był niech żałuje. Imprezę zakończyliśmy dyskoteką, 
która trwała do białego rana, a królował Sławomir i jego „Miłość 
w Zakopanem”.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim sponso-
rom i partnerom, bez których ta impreza nie odbyłaby się tj:

 ■ Ośrodek Narciarski – Kotelnica Białczańska, Nosalowy Dwór 
Resort & Spa Zakopane,Grupa Kęty S.A.

 ■ Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Poronin, Resort Bukovina, 
Grupa Autoremo, PSS Społem – Zakopane, Trans-Bus Bukowi-
na Tatrzańska, FHU Rutkowski Nowa Biała, Schronisko Smaków 
Magdy Gessler – Bukowina Tatrzańska, FH Balser – Wróblów-
ka, Karczma Szymaszkowa – Zakopane, KIA Wadowski, Firma 
Przewozowa Żegleń – Ratułów, Napoje Energetyczne Oshee, 
Domapol Zakopane 

 ■ Tatra Group – Imprezy Tematyczne, Orawskie Centrum Kul-
tury Jabłonka, Stacja Narciarska Małe Ciche,TOPR Zakopane, 
MOSiR Zakopane.

Zamierzamy nasze mistrzostwa wprowadzić do kalendarza im-
prez cyklicznych IPA. Chcemy również zaprosić członków IPA 
z innych krajów, aby drugie mistrzostwa mogły nosić oficjalnie 
miano „Międzynarodowych”. Wprawdzie już pierwsze można 
nazwać „Międzynarodowymi”, ponieważ gościliśmy naszych 
przyjaciół ze Słowacji.

Zapraszamy wszystkich na nasz funpage na Facebooku oraz na 
naszą stronę internetową:
www.ipa-seirpzakopane.pl/ 
https://www.facebook.com/IPA-Zakopane-557401227939970/

Zarząd Regionu IPA w Zakopanem dziękuje, wszystkim zawod-
nikom za uczestnictwo w  zawodach, za sportową rywalizację 
w duchu „fair play”, a uczestnikom imprezy za to, że mogliśmy 
ich gościć pod Tatrami.
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KURS INSTRUKTORA 
NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO

Region Nowy Targ 
Autor teksty i zdjęć: Mateusz Kapołka

W dniach 24.02.2018. – 03.02.2018 odbył się kurs: INSTRUKTOR 
NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO. Podobnie jak w minionym roku, 
dzięki współpracy z Akcją Serca z Nowego Targu udało się zor-
ganizować szkolenie skierowane do członków naszego Regionu 
a także zaprzyjaźnionych z nami regionów IPA Limanowa i Nowy 
Sącz. 

Pierwsze dwa dni szkolenia odbyły się w  sali konferencyjnej KPP 
Nowy Targ, w tym z udzielania pierwszej pomocy przed medycz-
nej, natomiast w pozostałe dni szkolenie odbyło się na stoku nar-
ciarskim  w Suchem. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali zasa-
dy bezpiecznego prowadzenia zajęć, panowanie nad szybkością 
jazdy, techniki jazdy, w tym wybór kierunku jazdy, wyprzedzanie, 
przejazd i krzyżowanie torów jazdy, zatrzymywanie, podchodze-
nie, a także zabezpieczanie wypadków.  

Mikołaj przyszedł 
do szpitala…

Region Nowy Targ 
Autor tekstu i zdjęć: Mateusz Kapołka

Podobnie jak w minionych latach również i w tym roku, w dniu 
06 grudnia 2017  roku członkowie Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji Region Nowy Targ / w porozumieniu z Dyrek-
torem nowotarskiego szpitala Panem Markiem Wierzbą oraz 
z Ordynatorem Oddziału lek. med. Grzegorzem Zamojskim /  
zorganizowali ‚MIKOŁAJKI’ dla dzieci Oddziału Pediatrii Podha-
lańskiego Specjalistycznego Szpitala w Nowym Targu.

Na nasze zaproszenie do chorych dzieci przyszedł Św. Mikołaj 
i  uroczyście wręczył wszystkim upominki,   nie zapominając 
również o dzieciach leżących w salach. W spotkaniu nie mo-
gło zabraknąć przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Targu – p. Naczelnik tym razem nie tylko nadzoro-
wał, lecz również pomagał Św. Mikołajowi w rozdawaniu pre-
zentów dla chorych dzieci.

Serdeczne podziękowania należą się dla właścicieli Firm – które 
ufundowały upominki dla dzieci:  Krzysztofowi WADOWSKIE-
MU – właścicielowi autoryzowanego salonu  KIA  „WADOWSKI  
Spółka Jawna”, Grzegorzowi BASTA z firmy Sortmund, a  tak-

W  trzecim dniu kursu kursanci, wykorzystując zdobytą wiedzę 
z zakresu pierwszej pomocy dwukrotnie udzielili pierwszej po-
mocy poszkodowanym. Pierwszy przypadek dziecko snowbo-
ardzista przewrócił się doznał stłuczenia barku, ostatecznie stok 
opuścił w „akii” wraz z GOPR-owcem.  Drugi przypadek małoletni 
narciarz zderzył się z  drugim narciarzem. Groźnie wyglądające 
zderzenie okazało się niegroźne dla obydwu z nich. Uczestnicy 
kursu udzieli adekwatnej pomocy do zaistniałych sytuacji, zabez-
pieczając właściwie miejsce zdarzenia. 

Przeprowadzone na stokach ćwiczenia specjalistyczne będą 
mogły być wykorzystane w szerokim zakresie w trakcie przyszłe-
go prowadzenia zajęć rekreacyjno sportowych z początkujący-
mi miłośnikami narciarstwa.

że wszystkim osobom, które nas wsparły  w organizacji  tego 
przedsięwzięcia, służącego chorym dzieciom.  
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Region  Nowy Targ 
Autor tekstu i zdjęć: Mateusz Kapołka

W  dniu 02 luty 2018 w  Sali balowej w  hotelu „Skalny Dworek” 
odbyło się coroczne spotkanie przyjaciół Regionu IPA Nowy 
Targ OSTATKI 2018. Tym razem spotkanie zostało zorganizowane 
wspólnie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym 
Policjantów z Nowego Targu, Niezależnym Samorządnym Związ-
kiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej z Zakopa-
nego, a  także ze Stowarzyszeniem Emerytów i  Rencistów Poli-
cyjnych z Nowego Targu.  W spotkaniu wzięli udział członkowie 
oraz przyjaciele Naszego Regionu.   Na zaproszenie do wspólne-
go spędzenia wieczoru ostatkowego odpowiedzieli przedstawi-
ciele Regionów IPA z Tarnowa, Limanowej, Gorlic, Kielc, Staszowa 
oraz słowackiego Popradu.

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjan-
tów spotkanie rozpoczęła Dorota Garbacz. Przybyłych Gości Przywi-
tał Przewodniczący Regionu IPA Nowy Targ Mateusz Kapołka.

Po ciepłej kolacji, w czasie, gdy obsługa lokalu przygotowywała tort 
i  kawkę – na salę wkroczył góralski zespół – który zaprezentował 
rytmy regionalnej góralskiej muzyki. Następnie DJ Rico wprowadził 
wszystkich obecnych w klimat wspaniałej zabawy i parkiet do rana 
nie był już pusty.  Wśród atrakcji wieczoru – goście mieli możliwość 
– w kolorowych przebraniach – zrobić sobie sporo pamiątkowych 
a przede wszystkim – wesołych zdjęć w foto budce. Długa ostatko-
wa noc była doskonałą okazją, oraz doskonale bawić. 

Składamy serdeczne podziękowania dla obecnych na spotkaniu 
Wszystkich członków i sympatyków IPA Regionu Nowy Targ, oraz 
przybyłym Gościom.

Osobne podziękowania kieruję do Mirka – właściciela lokalu, 
Asi i Marianowi z firmy BALSER  – za pyszne regionalne wyro-
by serowe, oraz Maćkowi  z Karcmy Muzykanckiej – za kapelę 
góralską.

MAŁOPOLSKA GW
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KULIG W REGIETOWIE
Region Nowy Sącz 
Autor: A.Durczak 
Zdjęcia: A.Durczak/M.Sroka

Padający śnieg i kilkunastopniowy mróz nie przeszkodził sądec-
kim „ipowcom” aby w sobotę 24 lutego, wraz ze swoimi rodzina-
mi wybrali się na zaplanowany kulig do Regietowa.

Podzieleni po kilka osób na saniach udaliśmy się w przepięknej 
leśnej scenerii na trasę kuligu. Grupa licząca 60 osób, stworzyła 
fantastyczną atmosferę zabawy, radości i  relaksu. Po godzinie 
w świetnych humorach wróciliśmy do karczmy, gdzie czekała 
na nas gorąca herbata oraz kiełbaski, które każdy musiał sobie 
upiec sam co było dodatkową atrakcja szczególnie dla naszych 
dzieci. Zaserwowano nam również fantastyczny huculski gu-
lasz a dla dzieci przygotowaliśmy i rozdaliśmy słodkie niespo-
dzianki.

Region Nowy Sącz 
Autor: L.Więcek/I.Grzebyk-Dulak 
Zdjęcia: O. Martyna

Czterech sądeckich funkcjonariuszy wystartowało w Pierw-
szych Mistrzostwach w Narciarstwie Alpejskim i Snowboar-
dzie. W  sportowej rywalizacji, wraz z  policjantami z  całej 
Polski oraz Słowacji, walczyli o puchar przewodniczącego 
IPA Region Zakopane. Reprezentanci Regionu IPA Nowy 
Sącz stanęli na podium.Pierwsze Mistrzostwa w  Narciarstwie 
Alpejskim i Snowboardzie, odbyły się w dniach 23-25 luty br.ubie-
gły na terenie Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska.

Mistrzostwa otwarł olimpijczyk z Pjongczangu – najlepszy polski al-
pejczyk – Michał Kłusak, który zaprezentował popisowy zjazd z cza-
sem 34,70 s, wysoko ustawiając poprzeczkę dla uczestników zawo-
dów. W Mistrzostwach wystartowało ok. 80 osób, które pokonały 
trasę slalomu giganta. Sportowa rywalizacja była zacięta, ale wyniki 
końcowe bardzo dobre dla drużyny IPA Region Nowy Sącz. W kate-
gorii kobiet, st. asp. Małgorzata Dawiec – policjantka Komisariatu Po-
licji w Grybowie zajęła II miejsce. Z kolei w kategorii mężczyzn, naj-
szybciej slalom gigant pokonał sierż. Oliwier Martyna z Komisariatu 
Policji w Krynicy-Zdroju, zdobywając tym samym główną nagrodę 
zawodów. Miejsce piąte zajął asp. szt. Lesław Więcek – Zastępca Na-

czelnika Wydziału Prewencji sądeckiej komendy, natomiast wynik 
dziesiąty osiągnął post. Mateusz Markowicz z Wydziału Kryminalne-
go. Sądeccy policjanci podkreślają, że udział w sportowej rywalizacji 
dał im wiele satysfakcji i dużo radości.

Celem zawodów była nie tylko integracja środowiska IPA i do-
skonalenie umiejętności narciarstwa zjazdowego, ale także po-
pularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku zimą.

Najwyższe wyrazy uznania kierujemy dla organizatorów, za fan-
tastyczne i  profesjonalne przygotowanie zawodów, mamy na-
dzieję że spotkamy się ponownie za rok.

Jesteśmy dumni, że w kuligu brało udział tak dużo osób, że sko-
rzystali z tej propozycji aby w ciekawy i zdrowy sposób spędzić 
czas ze swoimi najbliższymi.

Z ramienia zarządu nad organizacją i przebiegiem kuligu czuwał 
Artur Durczak a pomagali mu w tym na etapie organizacji Maciej 
Górski a podczas kuligu Krzysiek Tomasiak.

OLIWIER MARTYNA – NAJLEPSZYM ZAWODNIKIEM 
W MISTROZSTWACH IPA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 
I SNOWBORDZIE W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ

MAŁOPOLSKA GW
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Region Przemyśl 
Autor: Jan Faber 
Zdjęcia: Cz. Wizner

Przemyski Region IPA miał zaszczyt i honor gościć 2-3 września 
uczestników II Biegu Pocztyliona „Ogień”, galicyjskiego biegu 
śladami najstarszego wizualnego systemu komunikacji „Wici” 
Lwów-Kraków-Wiedeń organizowanego przez  Polonijny Klub 
Aktywności Sportowych w Wiedniu „PAKA-s. Podkarpaccy IPOW-
CY włączyli się do działań pomocowych podczas biegu sztafet 
przez Podkarpacie.

II Bieg Pocztyliona rozpoczął się 3 września 2017 roku we Lwowie 
pod Katedrą Najświętszej Marii Panny i 9 września sztafeta dotar-
ła na Górę Kahlenberg w Wiedniu.

Przez siedem dni 16 zawodników z Poczty Polskiej, PAKA-s, VIII 
Regionu IPA Katowice, Banku Pocztowego, a  ponadto grupa 
przyjaciół, entuzjastów i  miłośników tradycji przebiegło przez 
Ukrainę, Polskę, Słowację i Austrię. Pokonali trasę liczącą 884 km. 

Region Bieszczadzki IPA 
Autor tekstu i zdjęć: M.Samek

Po raz kolejny Bieszczadzki Region IPA wspólnie z Oddziała NSZZ 
FSG przy BiOSG zorganizowały zbiór ker charytatywną na reha-
bilitację naszej koleżanki Krysi Walat. 16 września w  hali POSiR 
w  Przemyślu rozegrano mecz charytatywny w  koszykówkę po-
między drużynami VIP, a SG i przyjaciółmi, podczas którego prze-
prowadzone zostały konkursy dla publiczności z  atrakcyjnymi 
nagrodami. W meczu zagrali: VIP 1. Robert Choma – Prezydent 
Miasta Przemyśla 2. Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski 3. Ro-

Pocztylion to inicjatywa biegowa pozwalająca na odnalezie-
nie wartości sportowych w świecie pełnym wyzwań, a przede 
wszystkim przyjaźni bez granic. 

bert Bal – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu 4. Ma-
riusz Rabka – Zastępca Komendanta KMP w Przemyślu 5. Mariusz 
Zamirski – Dyrektor II LO, były Trener Polonii Przemyśla 6. Tomasz 
Dziumak – Dyrektor I  LO w  Przemyślu 7. Jerzy Opaliński – były 
zawodnik Polonii Przemyśl 89. Janusz Walciszewski – Prezes Za-
rządu Krośnieńskiego Klubu Polska Liga Koszykówki SG i przyja-
ciele: Robert Kielar – Z-ca Komendanta COSSG w Koszalinie, f-sze 
BiOSG; ks. Dariusz Bojczyk; Mariusz Wróbel; Paweł Stańko; Krzysz-
tof Kusnierz, Grzegorz Szałajko oraz organizatorzy ALBy : Maciej 
Lizoń; Dariusz Zapłatyński. W imieniu Krysi dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do zbiórki na rehabilitację.

PRZEMYŚL GRA W KOSZYKÓWKĘ DLA KRYSI WALAT

II Bieg Pocztyliona – „OGIEŃ” – Lwów-Kraków-Wiedeń
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Region Jasło 
Autor: B.Łach 
Zdjęcia: archiwum regionu

Jasielski Region IPA zorganizował w dniach 22-24 wrze-
śnia autokarową wycieczkę na Litwę. 

Po nocy spędzonej w autokarze o godz. 9.00 podjeżdżamy pod 
Pałac Branickich w  Białymstoku, w  którego wnętrzach obecnie 
znajduje się Białostocka Akademia Medyczna oraz muzeum ap-
tekarstwa. Zwiedzamy Sanktuarium w Studzienniczej oraz klasztor 
pokamedulski na wyspie jeziora Wigry. Po dniu pełnym wrażeń 
kwaterujemy się w hotelu Szelment gdzie w restauracji hotelowej 
przygotowana jest dla nas obiadokolacja i przyjęcie okolicznościo-
we z degustacją regionalnych potraw typu babka ziemniaczana 
i kartacze. Spotykamy się z kolegami Regionu IPA Suwałki. Następ-
ne dwa dni to zwiedzanie Kowna i Wilna. Zwiedzamy tam piękne 
renesansowe, malownicze uliczki i Rynek Starego Miasta. Jesteśmy 
również świadkami rajdu starych samochodów, które start mają 
usytuowany właśnie w Rynku. We wczesnych godzinach popołu-
dniowych dojeżdżamy do stolicy Litwy Wilna. Zwiedzamy miej-
sca związane z życiem Adama Mickiewicza Juliusza Słowackiego. 

Region IPA Przemyśl 
Autor: Jan Faber 
Zdjęcia: W.Skorża

8 listopada w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Za-
mek w Przemyślu, odbył się finał drugiej edycji Dzie-
cięcego Festiwalu „Piosenka w  Mundurze”. Organiza-
torami byli – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, 
Urząd Miasta Przemyśla, Starostwo Przemyskie oraz 
Przemyskie Centrum Kultury i  Nauki „Zamek”. W  to 
przedsięwzięcie włączyła się Podkarpacka Grupa Wo-
jewódzka i Przemyski Region IPA. 

Przewodniczka opowiada o architekturze, ciekawostkach i wyda-
rzeniach związanych z  historią i  współczesnością Wilna. Z  Góry 
Trzech Krzyży podziwiamy panoramę Wilna oraz ruiny zamku Ge-
dymina założyciela dynastii Jagiellonów.

Po trzech dniach intensywnego zwiedzania udajemy się w dro-
gę powrotną. Mimo zmęczenia autobus rozbrzmiewał żartami, 
piosenkami, gwarem rozmów. Nad ranem dotarliśmy do Jasła. 

Do udziału w festiwalu zgłosiło się 70 szkół z Podkarpacia (łącz-
nie około 400 uczestników). Prezentacje konkursowe odbywały 
się w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne oraz wokal-
no–instrumentalne w dwóch kat. wiekowych 6-9 lat i 10-12 lat.

Dzieci walczyły o główne nagrody czyli o „ Kryształowe Misie” ale 
również o wiele cennych nagród: tablety, sprzęt audio, aparaty 
fotograficzne, mikrofony bezprzewodowe, telefony komórkowe 
itp. Ponadto każdy uczestnik festiwalu otrzymał upominki ufun-
dowane przez sponsorów oraz przez służby mundurowe z woje-
wództwa podkarpackiego. Podkarpacką Grupę Wojewódzką IPA 
reprezentował prezes Jan Faber. 

REGION IPA JASŁO NAD NETTĄ WILIĄ I NIEMNEM

II edycja Dziecięcego Festiwalu „Piosenka w Mundurze”
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Region IPA Krosno 
Autor tekstu i zdjęć: R. Przybyła

Ponad 476 zawodników w tym 35 członków IPA stanę-
ło na starcie 7 kilometrowego Krośnieńskiego Biegu 
Niepodległości. Po raz 21 biegacze z całej Polski i za-
granicy, uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

Tradycyjnie w  biegu uczestniczyli członkowie 
IPA rywalizując zarówno w  kategorii ogólnej 
jak i kategorii „IPA”. W kategorii tej wystartowało 
35 zawodników i zawodniczek z kraju i zagrani-
cy. Spoza kraju swoje reprezentacje wystawiła 
Ukraina i  Słowacja. Rywalizacja odbywała się 
w przyjacielskiej i sportowej atmosferze.

Pierwsze miejsce w  naszej kategorii, a  tym sa-
mym Puchar Przewodniczącego IPA Region Kro-
sno ufundowany przez Andrzeja Krukara zdobył 
Jakub Burghardt z IPA Nowy Sącz. Drugie i trzecie 
zajęli kolejno: Robert Kubit i Marcin Brzana. W ka-

Region IPA Przeworsk 
Autor: Andrzej Oleszek 
Zdjęcia: Czesław Mendycki

21 listopada Prezydium Regionu IPA Przeworsk zor-
ganizowało Centrum Kolorado w Kraczkowej I Turniej 
Drużyn Policyjnych w  Kręgle o  Puchar Komendanta 

XXI KROŚNIEŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
tegorii kobiet triumfowała Iwona Iwaniec i  Bożena Zapołoch. 
Wszyscy uczestnicy biegu w  kategorii IPA otrzymali również 
drobne upominki.

Dla wszystkich startujących w  barwach IPA oraz zawodników 
służb mundurowych przygotowany został poczęstunek w  po-
staci „tradycyjnej strażackiej grochówki”. 

Powiatowego Policji w  Łańcucie. W  turnieju wzięło 
udział 8 drużyn z garnizonów Policji: Rzeszów, Łańcut 
i Przeworsk.

Po  zaciętej rywalizacji  I  miejsce zajęła drużyna SEiRP 
Przeworsk, II miejce IPA Region Rzeszów KWP, III miej-
sce IPA Region Przeworsk. Następne miejsca w kolejno-
ści zajęły: IPA KPP Jarosław, IPA Region KWP Rzeszów, 
NSZZP KPP Łańcut, SEiRP Jarosław i IPA KPP Łańcut.

Fundatorem pucharów oraz  drobnych widżetów dla 
zwycięskich drużyn był, Komendant Powiatowy Policji 
w Łańcucie członek IPA kolega Andrzej Żygadło. 

Turniej był okazją do wręczenia legitymacji no-
wym członkom stowarzyszenia kolegom Józefowi 
Jasińskiemu i Robertowi Bernackiemu IPA. 

TURNIEJ BOWLIGOWY 
– PUCHAR KOMENDANTA W RĘKACH EMERYTÓW
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Region IPA Przemyśl 
Autor: Jan Faber 
Zdjęcia: W. Skorża

Tradycyjnie od kilku lat dzieci przemy-
skich policjantów, strażników granicz-
nych oraz pracowników Policji miały 
okazję brać udział w zabawie mikołaj-
kowej organizowanej przez Przemyski 
Region Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji. W  tym roku zabawa 
odbywała się w kompleksie zabaw dla 
dzieci „KOLIBEREK” w  Dworze Wapow-
ce. W zabawie udział wzięło 44 dzieci.

Jak zwykle kulminacyjnym punktem 
spotkania było przybycie Świętego Mikołaja, któremu towarzy-
szył elf. Mikołaj obdarował paczkami wszystkie dzieci i pozował 
do wspólnych zdjęć. Po odebraniu prezentów maluchy wróciły 

Region Przeworsk 
Autor: A.Oleszek 
Zdjęcia: Cz. Mendycki

6 grudnia Prezydium Przeworskiego Regionu IPA zor-
ganizowało „mikołajki” dla dzieci i wnuków członków, 
członków zasłużonych, członków wspierających Re-
gionu IPA Przeworsk oraz dla dzieci policjantów i pra-
cowników cywilnych policji w Przeworsku.

Przemyskie spotkanie ze Świętym Mikołajem 
w Dworze Wapowce

PRZEWORSKIE IPA Z DZIEĆMI NA MIKOŁAJKACH

do zabawy. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i po 
czterech godzinach zabawy musieliśmy się pożegnać deklarując, 
że za rok znów się spotkamy.

Dzieci bawiły się w  Centrum Zabaw Dla Dzieci „Fantazja” 
w hali sportowej na Podpromiu w Rzeszowie. Dzieci powitały 
przesympatyczne Śnieżynki. „Fantazja” dla dzieci nie ma gra-
nic: wita nas urządzeniami dmuchanymi, konstrukcjami skła-
dającymi się z systemu rur i przejść, wysokimi i niskimi zjeż-
dżalniami oraz klockami, samochodzikami, materacami oraz 
basenami z piłeczkami.

Jak na taką uroczystość przystało, nie 
zabrakło Świętego Mikołaja, który nie 
tylko wręcza prezenty dzieciom, ale po-
trafi wprowadzić wspaniałą świąteczną 
i  uroczystą zabawę. Radocha dzieci nie 
ma granic. 

W  imieniu dzieci Prezydium IPA Region 
Przeworsk dziękuje mottem „SERVE PER 
AMIKECO ”.
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Region IPA Rzeszów, IPA Przeworsk 
Autor: T. Pieniowski 
Zdjęcia: Cz.Mendycki

W dniach 7-10 grudnia 2017 roku odbył się w „20 Mię-
dzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej IPA Koszy-
ce 2017”. Na zaproszenie słowackich kolegów udział 
w nim wzięło 3 polskie drużyny : IPA Poznań, IPA Prze-
worsk oraz IPA Rzeszów KWP.

W  turnieju halowym uczestniczyło 16 drużyn z  5 państw (Sło-
wacja -7, Słowenia 1, Polska -3, Węgry – 4, Rumunia – 1) podzie-
lonych na 3 grupy „A” „B” „C”. My w grupie A z drużynami Gobako 
(Słowacja), IPA Bihor ( Rumunia), IPA Gyongyos (Węgry), Fk Tatra 
Sokolany (Słowacja). 

Duży sukces odniosła drużyna Regionu Rzeszów KWP zdobywa-
jąc 3 miejsce. 

Ostateczna klasyfikacja turnieju: 
I miejsce – FK Tatra Sokolany 
II miejsce – IPA Koszyce 
III miejsce – IPA Rzeszów KWP.

KULIG  
W SIEDLISKU JANCZAR
Region IPA Jasło 
Autor: B.Łach 
Zdjęcia: archiwum regionu Jasło

Znakomitą zabawę na  kuligu w  miejscowości 
Pstrągowa w  „Siedlisku Janczar” zapewnili orga-
nizatorzy tej  imprezy. Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Policji IPA Region Jasło wspólnie z  pra-
cownikami „Siedliska Janczar” zorganizowali kulig 
połączony z zabawą karnawałową w dniach 03-04 
lutego 2018 roku. Pogoda nam dopisała. Padający 
śnieg przez całą poprzednią noc i w dzień kuligu 
spowodował, że  nastrój uczestników panujący 
podczas jazdy był znakomity. Pięknie wyglądały 
palące się pochodnie na  wozach w  padającym 
śniegu, a upieczona na ognisku kiełbasa po zakoń-
czeniu sanny smakowała znakomicie. 

Dzień zakończyła zabawa karnawałowa, która od-
była się w  Karczmie Siedliska Janczar, a  trwała 

Na zakończenie turnieju puchary i  dyplomy wszystkim druży-
nom wręczał Prezydent Słowackiej Sekcji IPA kol. Jan Kovalcik 
podczas wystawnego zakończenia które odbyło się w Congress 
Hotel Centrum. 

Serdeczne dziękuję zawodnikom za sportową rywalizację, re-
prezentowanie IPA Rzeszów KWP oraz wszystkim osobom, które 
pomogły w zorganizowaniu wyjazdu.

20 TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ IPA KOSZYCE 2017

przy dobrej muzyce do  białego rana. W  przerwach pomiędzy 
muzyką taneczną czas umilali nam koleżanka i  kolega grający 
na gitarze i akordeonie, przy których piosenki biesiadne i ballady 
rozbrzmiewały na całą okolicę. W dniu następnym, po pysznym 
śniadaniu i  spacerach w  pięknych, zimowych okolicznościach 
przyrody, pełni wspomnień i wrażeń wróciliśmy do domów.
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Region IPA CBŚ – Stołeczna GW 
Autor: A.Kuczyński/ policja.pl 
Zdjęcia:Marek Krupa-Gabinet Komendanta Głównego

W tym roku przypada ósma rocznica śmierci Andrzeja Struja, po-
licjanta, który będąc na urlopie zareagował na awanturujących 
się chuliganów na jednym ze stołecznych przystanków. Zmarł 
od ciosów nożem, zadanych przez jednego z napastników. Po-
śmiertnie został awansowany na pierwszy stopień oficerski i od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Krzyżem Zasługi za dzielność. 

42-letni Andrzej Struj służył w  Wydziale Wywiadowczo-Pa-
trolowym Komendy Stołecznej Policji. Turniej, który odbył się 
w  dniach 7-9 lutego br. miał na celu upamiętnienie bohater-
stwa funkcjonariusza Policji, który rotę ślubowania wypełnił do 
końca. Dla środowiska policyjnego to bardzo istotne wydarze-
nie, kształtujące kulturę organizacyjną formacji. Turniej popu-
laryzuje sport, a  w  szczególności piłkę nożną, która cieszy się 
niewątpliwie największym zainteresowaniem w  środowisku 
policyjnym oraz wśród innych służb mundurowych. Poza aspek-
tem sportowym zawody mają na celu zacieśnienie kontaktów 
międzynarodowych pomiędzy reprezentacjami oraz integra-
cję formacji mundurowych. W  tegorocznych zawodach wzięła 
udział rekordowa liczba drużyn: 10 zagranicznych i 57 drużyny 
z Polski w kategorii mężczyzn oraz 6 w kategorii kobiet. Ranga 
wydarzenia oraz duża liczba uczestników wymagała rozegranie 
zawodów w pięciu obiektach sportowych: 

 ■ Hala Sportowa Dzielnicowego Ośrodka Sportu i rekreacji 
Dzielnicy Praga Północ ul. Szanajcy 17/19, 

 ■ Hala Sportowa Centrum Rekreacyjno – Sportowego Dzielnicy 
Bielany ul. Lindego 20, 

 ■ Hala Widowiskowo – Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Bemowo ul. Obrońców Tobruku 40,

 ■ Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 51 im. I. Domeyki Dziel-
nicy Bielany ul. Staffa 3/5,

 ■ Hala Sportowa Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ul. 
Zegrzyńska 121.

Organizatorem tego niezwykłego wydarzenia był Gabinetu Ko-
mendanta Głównego Policji przy wsparciu Komendy Stołecznej 
Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Operacji Anty-
terrorystycznych KGP, Centrum Szkolenia Policji w  Legionowie, 
Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze oraz Stołecznej Grupy Wo-

jewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, a tak-
że instytucje zewnętrzne m.in. Polski Komitet Olimpijski, Polski 
Związek Piłki Nożnej, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Ekstrakla-
sa S.A., Totalizator Sportowy.Urzędy Dzielnic: Bielany, Bemowo, 
Praga Północ.

Pomysłodawcami Turnieju Służb Mundurowych w  Piłce Noż-
nej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendan-
ta Głównego Policji są: Andrzej STREJLAU – wybitny trener 
reprezentacji Polski, Legii Warszawa, Greckiej Larrisy. Obecnie 
honorowy działacz Polskiego Związku Piłki Nożnej i komentator 
sportowy oraz Andrzej KUCZYŃSKI – Koordynator Komendan-
ta Głównego Policji ds. organizacji imprez sportowo – rekreacyj-
nych w Policji, Przewodniczący Regionu Centralne Biuro Śledcze 
Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Policji IPA, selekcjoner reprezentacji Komendanta Główne-
go Policji w piłce nożnej, wieloletni wolontariusz Fundacji Pomo-
cy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na boiskach 
zobaczyć można było reprezentacje różnych formacji i instytucji 
z Polski oraz takich krajów jak: Białoruś, Grecja, Hiszpania, Łotwa, 
Mołdawia, Ukraina, Rosja, Rumunia i Wielka Brytania. Rywaliza-
cja o zaszczytny tytuł Komendanta Głównego Policji była bardzo 
zacięta i każda z drużyn walczyła do samego końca. Ostatecznie 
wśród pań zwycięstwo przypadło w  udziale reprezentacji Pol-
skiej Policji, drugie miejsce zajęła drużyna Łódzkiego Garnizonu 
Policji. Na podium znalazły się także panie z KWP w Poznaniu.

Palma zwycięstwa wśród panów przypadła reprezentantom 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, której w finale 

IX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH  
W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ IM. PODKOM. ANDRZEJA STRUJA  
O PUCHAR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZESA POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 
I PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
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ulegli panowie z VI Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic. 
Brązowe krążki zawisły na piersiach reprezentantów Federacji 
Rosyjskiej.

W trakcie gali finałowej nadinsp. Jan Lach powiedział: „Tym tur-
niejem czcimy pamięć bohaterskiego policjanta, który rotę ślubo-
wania wypełnił do końca. Bohaterstwo podkom. Andrzeja Struja nie 
skończyło się jednak na przystanku tramwajowym na Woli. Trwa 
ono w  naszej pamięci, integruje nasze środowiska, w  skali kraju 
i w skali międzynarodowej. Integruje wszystkich, dla których ważna 
jest idea niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Gratuluję zwy-
cięzcom, dziękuję organizatorom i  zapraszam za rok na 10 jubile-
uszową edycję turnieju”.

Przyznano także indywidualne wyróżnienia:
Najlepszy bramkarz: Artur Częstochowski (VI Batalion Powietrz-
nodesantowy z Gliwic),
Najlepsza bramkarka: Marcelina Pawlik (Komenda Główna Policji),
Najlepszy strzelec: Iwan Gribulin (Federacja Rosyjska),
Najlepsza strzelec: Katarzyna Borowiec (Łódzki Garnizon Policji),
Najlepszy zawodnik: Michał Szymczak (Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej),
Najlepsza zawodniczka: Katarzyna Żak (Komenda Główna Policji),
Najlepsza drużyna zagraniczna: (Federacja Rosyjska),
Najlepszy zawodnik zagraniczny: Khvan Ruslan (Ukraina),
Najlepszy zawodnik Fair Play: Lorenzo Arevolo (IPA Tarragona 
Hiszpania),
Najlepsza Drużyna Fair Play: IPA Kardista Grecja.

Puchary statuetki oraz nagrody wręczali m.in.: Zastępca Komen-
danta Głównego Policji nadisnp. Jan Lach, Komendant Stołeczny 
Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Prezydent Sekcji Polskiej IPA 
Fryderyk Orepuk, Zastępca Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej st. brygadier Tadeusz Jopek, przedstawiciel 

PZPN Bogdan Basałaj, Przewodniczący Regionu IPA CBŚ Andrzej 
Kuczyński, Burmistrz Bielan Tomasz Męcina oraz Burmistrz Be-
mowa Grzegorz Kuc.

Uczestnicy podkreślali rosnący z  roku na rok sportowy i  orga-
nizacyjny poziom turnieju oraz jego międzynarodową rangę 
w świecie mundurowej halowej piłki nożnej. Doceniali także, że 
pomimo profesjonalizacji udało się zachować wyjątkowy cha-
rakter imprezy i atmosferę fair play, mimo zaciętej walki o każdą 
piłkę i każdy metr parkietu.Uczestnikom towarzyszyła Orkiestra 
reprezentacyjna Policji, która na turniej przygotowała specjalny 
repertuar.

Oprócz współzawodnictwa sportowego co roku organizowany 
turniej jest połączony z wątkiem społecznym tj. gromadzeniem 
środków finansowych z  licytacji przedmiotów przekazanych 
przez startujące w zawodach reprezentacje, które w całości prze-
kazywane są na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po 
Poległych Policjantach.Tak profesjonalnie zorganizowane zawo-
dy mogły się odbyć dzięki wsparciu partnerów oraz przyjaciół 
Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze oraz Stołecznej Grupy Wo-
jewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

W tym roku organizację Turnieju wsparły: PARADYŻ, MODECOM., 
FUNDACJA LOTTO, POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, CAR-
REFOUR, ŚKODA AUTO WIMAR, CARLSBERG, GASTRO MAGIC, 
BRITISH BULDOG PUB, INNOGY, ALB SERVICE, RADOMEC, GERDA, 
COCA – COLA HBC POLSKA, DSF GROUP, PRZEDSIĘBIORSTWO 
„DELTA” EDYTA GONET, MOKPOL, AMK GROUP, CATERING BRACIA 
WIŚNIEWSCY, ZALA, ZAKŁADY MIĘSNE „ZBYSZKO”, KRYNICA VITA-
MIN, VCENTRUM, JW CONSTRUCTION, PRASKIE BISTRO. 

Dziękujemy bardzo za wsparcie i zapraszamy do współorganiza-
cji przyszłorocznej dziesiątej jubileuszowej edycji zawodów.
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ŚWIĘTOKRZYSKA GW
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Grupa Świętokrzyska IPA 
Autor: R.L, zdjęcia: D.K

W  dniu 15 grudnia 2017 roku w  jednym z  budynków kampu-
su Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach odbyło się 
podsumowanie 7 edycji konkursu „Szybuj bezpiecznie w  inter-
netowej chmurze” organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji 
w Kielcach, który ruszył na początku października. Świętokrzyska 
Grupa Wojewódzka IPA po raz kolejny jest partnerem tego pro-
jektu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele IPA z Regionu 
Kielce na czele z  Przewodniczącym Regionu kol. Arturem Nie-
dbałą, który wręczył 9 osobom-zwycięzcą konkursu nagrody 
w postaci Smart Wochy. Przybyli także, Dyrektor Biura dw. z Cy-
berprzestępczością KGP kom. Dominik Rozdziałowski, Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Bińkowska, Na-
czelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piór-
kowska oraz przedstawiciele Wydziału Biura Prewencji KGP. 

Cele Projektu 
 ■ Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecz-

nego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu. 
 ■ Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2018: „Lepszy 

internet zaczyna się od Ciebie!”. 
 ■ Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerun-

ku i danych osobowych. 
 ■ Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, 

dyskryminacji i łamania praw człowieka. 
 ■ Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania 

z mediów społecznościowych. 
 ■ Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem 
narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze interneto-
wej. 

Do konkursu zgłosiły się w kategorii I- 72 szkoły, w kategorii II- 83 
szkoły, natomiast w kategorii III- 36 szkół. W tegorocznej edycji 
Projektu uczniowie:

 ■ klas I–III szkół podstawowych przygotowywali będącą ilustra-
cją do kalendarza pracę plastyczną na temat „Mądrze, grzecz-
nie i bezpiecznie korzystam z Internetu” (kategoria I),

 ■ klas IV–VII przygotowywali prezentację na temat „Mądrze, 
grzecznie i bezpiecznie korzystam z internetu” (kategoria II),

 ■ gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowywali mul-
timedialny poradnik dla rówieśników „Cyberpomoc kontra 
cyberprzemoc” (kategoria III).

W tegorocznej edycji zwyciężały prace: 
 ■ Damiana Kusala ze Szkoły Podstawowej numer 3 imienia 

Armii Krajowej w Sandomierzu (klasy I-III), 
 ■ Katarzyny Lewandowskiej ze Szkoły Podstawowej 

w Czostkowie w gminie Krasocin (klasy IV-VII) 
 ■ Aleksandra Mróz z klasy IA w Zespole Szkół numer 3 

w Ostrowcu Świętokrzyskim (gimnazja i szkoły ponadgimna-
zjalne). 

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
„SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE 2017”
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Region IPA Kielce 
Autor tekstu i zdjęć: Artur Niedbała

W ramach nawiązywania dobrych kontaktów miedzy członkami 
IPA w dniu 3 stycznia 2018 roku w Leicester w Wielkiej Brytanii, 
Przewodniczący IPA Regionu Kielce kol. Artur Niedbała wspólnie 
z żoną został zaproszony na spotkanie z V-ce prezydentem Sekcji 
Wielkiej Brytanii Clivem Woodem. 

Vice prezydent IPA Wielkiej Brytanii wspólnie ze Skarbnikiem IPA 
Region Leicester Fredem Rankinem zabrali mnie wraz żoną Re-
natą do siedziby IPA Wielka Brytania w Nothingam. W spotkaniu 
brała udział Polka, Izabela Kos, policjantka bę-
dąca jednocześnie członkiem IPA Wielka Bry-
tania, która od roku służy w tamtejszej Policji. 
W  Notthingam znajduje się główna siedziba 
IPA Wielka Brytania, gdzie zgromadzone są 
różnego rodzaju pamiątki i historyczne przed-
mioty twórcy IPA – Arthura Tropha, takie jak: 
legitymacja, zdjęcia i inne souveniry z całego 
świata. Po zwiedzeniu siedziby, wręczeniu 
drobnych upominków i zrobieniu wspólnych 
zdjęć udaliśmy się ponownie do Komendy 
Wojewódzkiej Policji Leicester. Po przybyciu 
na miejsce i otrzymaniu indywidualnych iden-
tyfikatorów poszliśmy do policyjnej stołówki, 
gdzie zjedliśmy angielski lunch. Po posiłku 
mieliśmy możliwość zwiedzać komendę. Cały 
policyjny kompleks w Leicester zorganizowa-
ny jest w  całkiem inny sposób niż komendy 

w Polsce. Budynki są niskie jednopiętrowe i jest ich co najmniej 
kilkanaście. W każdym z nich znajduje się inny wydział. W ramach 
zwiedzania KWP pokazano nam m.in. pomieszczenia w których 
policjanci przyjmują zgłoszenia o wszelkich zdarzeniach, a  tak-
że pokaz tresury psów służbowych. Następnie spotkaliśmy się 
z Komendantem Wojewódzkim Policji Simonem Cole, któremu 
podarowałem prezenty z IPA Region Kielce. 

Wieczorem zostaliśmy zaproszeni przez Cliva Wooda i Freda Ran-
kina na kolację w tradycyjnej angielskiej restauracji w towarzy-
stwie żon vice prezydenta IPA Wielkiej Brytanii – Helen i Skarbni-
ka Regionu Leicester – Vivien oraz innych członków IPA Leicester. 

Cały spotkanie minęło tak szybko, że nie zdążyliśmy zakończyć 
wszystkich interesujących rozmów. Na następne spotkanie 
umówiliśmy się w Polsce, na które zaprosiłem przyjaciół z IPA Le-
icester do Kielc. 

SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI W LEICESTER
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Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA 
Autor: Katarzyna Czesna-Wójcik 
Zdjęcia: zbiory prywatne Anny Zielińskiej-Brudek

O  sobie mówi, że jest osobą zwyczajną, nie wyróżniającą się 
w tłumie. Pochodzi z malowniczej miejscowości Łaziska w po-
wiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Dorosłe życie zaczy-
na od zawodu nauczyciela w Białej Podlaskiej. Później pracuje 
w  redakcji Słowo Podlasia a  następnie Tygodniku Nadwiślań-
skim. Kiedy w  1991 roku ówczesny Komendant Wojewódzki 
Policji w Tarnobrzegu proponuje jej stanowisko rzecznika pra-
sowego, długo zwleka z decyzją. Po trzech miesiącach zakłada 
mundur. Stanowisko rzecznika prasowego stawia przed młodą 
adeptką sztuki policyjnej niemałe wzywania. Nie jest łatwo bo 
kiedy zasila szeregi policji na swoim koncie ma już imponujący 
dorobek publicystyczny i poetycki w prasie regionalnej i ogól-
nopolskiej. 

Policja miała być na chwilę, rozpatrywana w kategorii nowego do-
świadczenia. Z biegiem czasu okazała się sposobem na życie. Mun-
dur zmienia jej świadomość. Obdziera ze złudzeń, ale wrażliwość 
pozostawia tak samo głęboką. Po latach znajduje ze służbą wspólny 
język. Zaczyna się wzajemny szacunek. Twórcze pisanie musi jednak 
odłożyć. Zawodowe i osobiste meandry powodują, że skupia się na 
sprawach przyziemnych. Trudy codziennej służby, twarde zasady, 
męski świat i ludzkie nieszczęścia sprawiają, że duchowość schodzi 
na drugi plan. Służba społeczeństwu i codzienne w nim funkcjono-
wanie to dwa światy, które nie łatwo na początku jest pogodzić. Jak 
żyć, żeby nie zatracić siebie, jak nie dać się stłamsić mrocznej po-
licyjnej rzeczywistości? Sport, kolekcjonerstwo, podróże? Ucieczka 
w pasje czy sposób odreagowania? Policjanci, którzy mają na siebie 
pomysł różnie te kwestie nazywają. Inni mówią, że to strata czasu. 
Anna chętnie wraca do poezji. Pisanie daje jej poczucie wartości, 
wzmacnia wewnętrznie. Liczne wyróżnienia i nagrody potwierdza-
ją, że to, co wychodzi spod jej pióra trafia do serc czytelników. 

O Annie Zielińskiej-Brudek,  
której nie ucieka świat



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 35

ŚWIĘTOKRZYSKA GW

Wyrażane w wierszach uczucia i rozterki umacniają Annę w prze-
konaniu, że nie może obyć się bez tworzenia. Na swoim koncie 
ma już cztery tomiki poezji. Ile jeszcze utworów zamkniętych jest 
w szufladzie, tego nie liczy. Jeszcze nie czas na nie. Każdy z to-
mów poezji odzwierciedla jej życiową sytuację. Pierwszy „Gorz-
kie Owoce” powstaje po śmierci ukochanego ojca. „Tymczasowi” 
i „W oknie zaufania” to rezultat obserwacji relacji międzyludzkich. 
Tomik czwarty zatytułowany „Ugina się dzień”, jak sama autorka 
podkreśla, jest przełomem, bo z każdym wierszem jest bliżej od-
krycia zdefiniowania prawdy o  sobie oraz innych. „Pisanie jest 
największym przywilejem, jakie spotkało mnie w życiu” – mówi. 

„Każdy z nas ma pasje, zainteresowania, których nie powinna za-
głuszyć codzienność i praca. To dla mnie przejmujące chwile, bo 
mam świadomość, że nowy tomik nie tylko zagości w waszych 
domach, ale także w  waszych sercach. Poezja jest niezbadaną 
przestrzenią, ma swobodny oddech, bez barier politycznych” – 
mówi wzruszona, gdy podczas promocji najnowszego tomiku 
witają ją gorące oklaski. Współautorka książki „Duszpasterstwo 
Policyjne”. Autorka słów do pierwszej w kraju „Kolędy policyjnej” 
i  nagrodzonego opowiadania „Pokonać strach przed śmiercią”. 
Pomysłodawcą nagrania i  kompozytorem muzyki do kolędy 

był Romuald Lipko, założyciel Budki Suflera, który tak skomen-
tował jej powstanie „Mamy kolędę naszej Policji. To chyba jedna 
z pierwszych takich, przywiązanych do godnej szacunku forma-
cji jaką jest policja”. 

Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości, upowszechnianiu i ochrony kultury. Od 
kilku lat prezentuje swoje wiersze na Warszawskiej Jesieni Poezji. 
Doceniana jest przez krytyków i odbiorców w 2015 roku zostaje 
przyjęta w Poczet Literatów Polskich, co uważa za ogromne wy-
różnienie. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wieloletnią służbę kończy w Wydziale Ruchu Drogowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w styczniu 2018 roku. 
Z mundurem żegna się wierszem „Pora na do widzenia”.

 
Anna Zielińska-Brudek – poetka, policjantka.

Tomiki poezji zostały wydane nakładem wydawnictwa  „Jedność”. 

 Dostępne są w sprzedaży w księgarni „Jedność”  

przy ul. Jana Pawła II w Kielcach. 
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Region IPA Poznań 
Autor tekstu i zdjęć: Witold Drzażdżyński

W sobotnie przedpołudnie 2 grudnia br. w Poznańskiej Palmiarni 
na spotkanie z dziećmi członków i sympatyków IPA zawitał Świę-
ty Mikołaj, zwany też w Poznaniu i Regione Gwiazdorem.

Poznańska Palmiarnia to największy taki obiekt w Polsce i jeden 
z największych w Europie.

W  trakcie jej zwiedzania mogliśmy wspólnie wraz z  przewod-
nikiem odbyć podróż zarówno w  puszczy tropikalnej, pustyni 
oraz strefie śródziemnomorskiej. Wspaniała zielona roślinność 
pozwoliła naszym milusińskim na poczucie się prawdziwym 
podróżnikiem, przemierzającym wszystkie strefy klimatyczne na 
ziemi, no może poza zimną północą.

W trakcie wycieczki każdy mógł osobiście spróbować jak sma-
kuje wanilia, owoce kawy, czy też inne egzotyczne przyprawy. 
Atrakcją było wspólne karmienie egzotycznych ryb, w tym rożno 
kolorowych karpi oraz zwiedzanie wspaniałego akwarium.

Na zakończenie wspólnego spotkania każde z dzieci otrzymało 
świąteczną paczkę przygotowaną przez Region IPA Poznań, któ-
re zostało wręczone przez naszą Śnieżynkę i Mikołaja.

MIKOŁAJ  
W REGIONIE IPA POZNAŃ
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 
autor: Mariola Świątczak 
zdjęcia: Marek Fiszer i Andrzej Kosmala z Regionu IPA – Stargard

Tradycyjnie na początku grudnia każdego roku, Zachodniopo-
morska Grupa Wojewódzka IPA – Szczecin zorganizowała wigi-
lijne spotkanie dla swoich członków oraz sympatyków stowa-
rzyszenia. Tym razem w dniu 08. grudnia 2017 r. w gościnnych 
progach zajazdu „SAGA” odbyła się uroczysta kolacja podczas 
której uczestnicy (80 osób) łamali się opłatkiem i składali sobie 
świąteczne życzenia. Gośćmi specjalnymi „ipowskiej wigilii” był 
Pan insp. Piotr Ostrowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Szczecinie, Pan Wojciech Konarski – Starosta Gryfiń-
ski oraz Pan kom. Radosław Purtak – Pierwszy Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Gryfinie. W części oficjalnej spotka-
nia, Prezes ZGW kol. Robert Rzeźnik uroczyście wręczył odznaki 
i certyfikaty X-Lecia SP IPA kol. Zbigniewowi Puklickiemu (Region 
IPA – Stargard) oraz kol. Jackowi Michalewskiemu (Region IPA – 
Dębno). Przewodniczący Regionu IPA – Gryfino kol. Grzegorz Kli-
mek jako organizator wigilii również złożył wszystkim zebranym 
życzenia świąteczne oraz noworoczne.

W  swoich wystąpieniach zarówno insp. P. Ostrowski jak i  sta-
rosta W. Konarski podkreślili zasługi IPA na polu działalności 
statutowej w  myśl światowego hasła IPA : Servo Per Amikeco 
czyli – Służyć poprzez Przyjaźń – oraz podjętych przedsięwzięć 
charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej oraz na niwie 
zawodowej. 

Następnie w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Nowego Roku 2018, przy wspólnym stole członkowie IPA 
oraz ich sympatycy, 
rozkoszowali się sma-
kiem tradycyjnych 
polskich wigilijnych 
potraw oraz ciast. 
Wieczór się przedłu-
żał, choinka błyszczała 
ozdobami, a  rozmo-
wom, wspomnie-
niom i dyskusjom nie 
było końca... 

Zarząd Zachod-
niopomorskiej IPA 
w  Szczecinie składa 
serdeczne podzię-
kowania Panu kom. 

Radosławowi Purtakowi i  kol. Grzegorzowi Klimkowi, a  także 
członkom Regionu IPA – Gryfino za wspaniałą wigilię i wzorową 
organizację logistyczną spotkania.

Do zobaczenia ponownie za rok, na kolejnej Wigilii IPA.

SPOTKANIE WIGILIJNE W GRYFINIE
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Region IPA Szczecin 
Autor tekstu: Elżbieta Szatanik 
Zdjęcia: Michał Mayer

W dniu 14. lutego 2018 roku 
w  sali konferencyjnej Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie odbyło się wal-
ne zebranie zorganizowane 
przez nowy Zarząd (wybra-
ny w dniu 29. grudnia 2017 
roku) dla członków Regionu 
IPA –Szczecin.Podniosłym 
momentem spotkania 
było wręczenie legitymacji 
dla nowych członków IPA 
Szczecin, tj. : kol. Jarosławo-
wi Pasterskiemu (I Zastępcy 
Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w  Szczecinie), 
kol. Piotrowi Ostrowskie-
mu (Zastępcy Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie) oraz kol. Arka-
diuszowi Popiół (do stycz-
nia br. Naczelnik Wydziału 
Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w  Szczeci-
nie, aktualnie na emerytu-
rze). Odznaką i certyfikatem 
X-Lecia SP IPA odznaczona 
została kol. Elżbieta Szatanik 
(Pełnomocnik Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji 
w  Szczecinie ds. Ochrony 
Praw Człowieka). Wręczenia 
legitymacji znamienitym 
kolegom oraz odznaki ju-
bilatce dokonali Prezes Za-
chodniopomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA w  Szcze-
cinie – kol. Robert Rzeźnik 
wraz z  kol. Mariolą Świąt-
czak – sekretarzem Zachod-
niopomorskiej Grupy Woje-
wódzkiej IPA – Szczecin.

LEGITYMACJE DLA NOWYCH CZŁONKÓW 
W IPA SZCZECIN

Po tych wzniosłych chwilach uczestniczącym w  spotka-
niu ipowcom przedstawione zostały dwie bardzo ciekawe 

prezentacje. Pierwszy 
materiał multimedialny, 
dotyczący możliwości ko-
rzystania z bazy noclego-
wej w  ramach programu 
Domy IPA (IPA Houses), 
omówił kol. Michał Mayer. 
Natomiast Przewodniczą-
cy Regionu IPA – Szczecin, 
kol. Grzegorz Sudakow 
skomentował prezentację 
programu Interreg VA – 
w  zakresie pozyskiwania 
środków dla IPA. Przed-
stawiony materiał spo-
tkał się z  dużym zainte-
resowaniem uczestników 
spotkania. 

W  dalszej kolejności dys-
kutowano nad propozy-
cjami przedsięwzięć do 
realizacji w  2018 roku, 
w tym m.in. turnieju w krę-
gle, zwiedzaniu Muzeum 
Przełomy, wycieczki tury-
stycznej do Niemiec i rewi-
zyty niemieckich kolegów 
w Szczecinie.Na zakończe-
nie spotkania dokonano 
wyboru Komisji Rewizyj-
nej Region IPA – Szczecin 
w  3- osobowym składzie: 
kol. Ryszard Sławiński, kol. 
Adam Wawrzeła, kol. Piotr 
Palicki.

To był energetyczny począ-
tek realizacji wielkich wy-
zwań nakreślonych przez 
kol. Grzegorza, nowego 
Przewodniczącego Regio-
nu IPA – Szczecin. 
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Region IPA Szczecin Straż Graniczna 
Autor: Krystyna Majunka 
Zdjęcia: uczestnicy wyjazdu

Region IPA SG Szczecin we współpra-
cy z  Panem Tadeuszem Skrzypkowskim 
reprezentującym Akademię Morską 
w Szczecinie, od połowy stycznia do po-
łowy lutego 2018 roku rozpoczął cykl 
wyjazdów (5 turnusów) w małych 8-oso-
bowych grupach na tygodniowe pobyty 
w Schronisku na Hali Szrenickiej w Szklar-
skiej Porębie. W sumie z takiej formy wy-
poczynku skorzystało 13 osób z naszego 
regionu.

Śniegu było dużo, warunki narciarskie 
dobre, posiłki smaczne i  obfite. Na 
miejscu oprócz nauki jazdy na nartach 
dla początkujących, szusowania po 
trasach narciarskich przez bardziej 
zaawansowanych były organizowane 
wycieczki do schroniska po czeskiej stro-
nie, do schroniska Szrenica na przepyszne 
naleśniki z  jagodami i  śmietaną oraz do 
byłej strażnicy Straży Granicznej.

Były atrakcje, konkursy i nagro-
dy. Bawiliśmy się wyśmienicie 
za co bardzo dziękujemy nasze-
mu przyjacielowi Tadeuszowi 
Skrzypkowskiemu za pomysło-
wość, poświęcony czas, opiekę, 
zaangażowanie oraz przyjazną 
i radosną atmosferę. 

23. marca 2018 r. wszystkie 
grupy spotykają się w  jednej 
ze szczecińskich restauracji na 
podsumowaniu sezonu nar-
ciarskiego. 

Servo Per Amikeco 

ZIMOWE SZALEŃSTWA  
NA HALI SZRENICKIEJ
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