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Szanowni czytelnicy Wiadomości Sekcji Polskiej IPA,
Koleżanki i koledzy !

„Służyć poprzez przyjaźń to nasza dewiza. Służyć, bo bez zaangażowania nie 
ma przyjaźni. A bez przyjaźni nie byłoby IPA. (…). Nasze spotkania za każdym 
razem są jak odkrycie, które nadaje sens naszym wartościom, ideałom przyjaźni, 
tolerancji i pokoju.(…) podążajmy i odkrywajmy świat IPA, wspierajmy  
się i czyńmy wysiłki na rzecz poszanowania praw człowieka….” 
W duchu tych słów Międzynarodowego Prezydenta IPA - Pierre-Martin Moulin 
otrzymujecie ten świąteczno-noworoczny numer naszego czasopisma.
Zgodnie z wieloma waszymi sugestiami w zmienionej formie w porównaniu 
do ostatnich kilku lat. 
W niniejszym numerze znajdziecie więc relacje z fantastycznych akcji 
skierowanych lub realizowanych na rzecz lokalnych społeczności,  
akcji oddawana krwi – daru którego nie da się wycenić. Wiele organizowanych 

konferencji, m.innymi skierowanymi do osób starszych oraz programów i akcji promujących bezpieczeństwo.  
Jednym z elementów w funkcjonowaniu naszego stowarzyszenia są spotkania integracyjne a także wyjazdy zagraniczne, które 
służą wzajemnemu poznawaniu i zacieśnianiu istniejącej już wieloletniej współpracy z kolegami z innych sekcji IPA w Europie  
i na świecie. Wydarzenia te znalazły się w wielu Waszych relacjach.
Turnieje w piłce nożnej, siatkówce, strzelaniu czy też tenisie stołowym wprowadzają zarówno czynnik rywalizacji jak również 
wzajemnego szacunku i zachowań fair play. Natomiast, udział naszych członków w biegach czy zawodach sportowych promują 
aktywne spędzanie czasu.

We wszystkich tych działaniach widoczna jest doskonała współpraca wielu struktur IPA ze stroną służbową naszych formacji. 
Budowaniu dobrego wizerunku, które funkcjonuje na całym świecie jako duża, wielopokoleniowa rodzina policyjna.

Dziękuję wszystkim, którzy przesłali artykuły do bieżącego wydania, a pozostałych zachęcam do współpracy przy tworzeniu 
kolejnego, wiosennego numeru kwartalnika.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam drodzy czytelnicy w imieniu własnym oraz zespołu redakcyjnego, 
świąt które spędzicie w spokoju a które przyniosą Wam wiele rodzinnego ciepła, radości i miłości. Abyście przy Wigilijnym stole 
spotkali się z tymi, którzy stanowią sens i największą wartość waszego życia.
Na nadchodzący Nowy Rok 2019, życzę Wam przede wszystkim zdrowia, wielu dobrych dni, realizacji Waszych planów, odwagi 
w podejmowaniu decyzji i mnóstwo życzliwych ludzi wokół siebie.

Elżbieta Gargula
Redaktor Naczelny

Koleżanki i Koledzy! Przyjaciele IPA!
Już za kilkanaście dni pożegnamy jesień a będziemy witać zimę!

Jest to dla nas Polaków bardzo intensywny czas przygotowywania się do 
świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku. Wszyscy spieszą się robiąc 
świąteczne zakupy, pięknie ubierają choinkę starając się nie zapomnieć 
także o prezentach które złożone pod bożonarodzeniowym drzewkiem 
cieszą zapewne każdego a świątecznej wigilii dodają szczególnego 
uroku. 

Niech magiczna  noc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój  
i radość, a  Nowy 2019 Rok obdaruje zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.
W imieniu własnym oraz członków Prezydium Sekcji Polskiej IPA życzę:
Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo dobrego w Nowym Roku!

Servo per Amikeco
Prezydent Sekcji Polskiej IPA

Fryderyk Orepuk



Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Polskiej Sekcji IPA!

Święta Bożego Narodzenia skłaniają do refleksji  
i przemyśleń nad tym, co w naszym życiu ważne. 

To czas, który w sposób szczególny pragniemy 
dzielić z rodziną. W imieniu własnym oraz całego 
kierownictwa Straży Granicznej życzę, byście Państwo 
spędzili go w gronie najbliższych, przy dźwiękach 
pięknych polskich kolęd, obdarzając się wzajemną 
życzliwością. Niech Wasze domy będą przepełnione 
radością i nadzieją. 

Tym, którym obowiązki służbowe nie pozwolą zasiąść 
do świątecznego stołu, składam szczególne życzenia 
spokojnej służby i bezpiecznych powrotów do domu.
W nadchodzącym 2019 roku życzę wszystkim 

MUNDUROWI Z POMOCĄ MUNDUROWYM
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mnóstwa powodów do radości i satysfakcji,  
wytrwałości w dążeniu do celów oraz wielu sukcesów, 
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

gen. bryg. SG Tomasz Praga
Komendant Główny Straży Granicznej
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Światowy Kongres 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji 

Tegoroczny , 63 Kongres Światowy IPA odbył się w dniach 18 
– 23  września 2018 r. w  Rotterdamie, w Holandii. Tradycyjnie 
już Kongres otworzył Prezydent Światowy Pierre-
Martin Mulin, który powitał delegatów i obserwatorów.  
Na wstępie wszyscy uczestnicy  minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego w czerwcu tego roku sekretarz generalnego IPA 
Georga Kastodopulosa. Następnie zebrani poinformowani 
zostali, że decyzją prezydium Światowego do Kongresu 
wyborczego IPA, który odbędzie się w roku 2019, obowiązki 
sekretarza powierzono szefowi pionu administracyjnego 
IPA Stephenowi Crockardowi.

Po przyjęciu porządku obrad poinformowano nas,  
że swoją nieobecność na obradach usprawiedliwiła sekcja 
Argentyny i przekazała upoważnienie do głosowania w jej 
imieniu sekcji Portugalii. Ponadto nieobecni byli delegaci  
z Botswany, Lesoto, Meksyku i Turcji. W obradach uczestniczył 
– co prawda – przedstawiciel sekcji Turcji ale nie posiadał 
on mandatu delegata i tym samym nie mógł brać udziału 
w głosowaniach. Następnie, poszczególni członkowie 
Prezydium światowego przedstawili szczegółowe 
sprawozdania ze swojej działalności prowadzonej  
w ciągu minionego roku. Pierre Mulin w swoim wystąpieniu 
podziękował za pracę i zaangażowanie w realizacji  
Powziętych zobowiązań wszystkim członkom Prezydium, 
tym bardziej, że w związku z  długotrwałą chorobą 
sekretarza generalnego musieli oni przyjąć dodatkowe 
zadania do wykonania. Podziękował także delegatom 
z sekcji które aktywnie działają i wypoełniaja przyjęte na 

siebie zobowiązania wynikające z przynależności do sekcji 
światowej.

Niestety,  nie wszystkie sekcje narodowe wypełniają  
te zadania w terminie bądź w sposób niezadowalający 
dlatego też delegaci z kilkunastu sekcji zaproszeni zostali 
na indywidualne rozmowy z członkami Prezydium 
światowego. O przebiegu i atmosferze tych rozmów nic 
nie wiem bo jako delegat z Polski takiego „zaproszenia” nie 
otrzymałem. Domyślam się natomiast, że dotyczyły one 
m.inn.braku Statutu w języku angielskim, nieopłacenia 
w terminie składek członkowskich, nieterminowego 
nadsyłania sprawozdań oraz braku informacji  
o organizacji imprez, seminariów i spotkań o charakterze 
międzynarodowym. Prezydent zaapelował także aby 
osoby chcące startować do Prezydium światowego 
na przyszłorocznym Kongresie pamiętali o obowiązku 
przysłania swoich aplikacji najpóżniej na trzy miesiące 
przed Kongresem wyborczym, który odbędzie się w 2019 
r., w Chorwacji. 

Ze smutkiem poinformował o konieczności wykluczenia 
ze Stowarzyszenia sekcji Meksyku która od kilku lat 
praktycznie nie prowadzi działalności. Nie ma kontaktu 
z żadnymi osobami które mogłyby udzielić informacji  
i działalności, nie opłacają składek członkowskich i nie 
przysyłają sprawozdań. Pochwalił Kirgistan który aplikując 
do IPA wypełnił wszystkie obowiązki i jest gotów aby 
zostać pełnoprawnym członkiem naszego Stowarzyszenia. 
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Z pozostałych trzech państw kandydatów tj. Kolumbii, 
Uzbekistanu i Dominikany – to ostatnie wykazuje dużą 
aktywność w wypełnianiu obowiązków i jest szansa,  
że w roku przyszłym Dominikana zostanie przyjęta do 
naszego grona.

 Sekcja Macedonii zmieniła  swoją nazwę sekcję Republiki 
Macedonii, natomiast w związku ze zmianą nazwy państwa 
ogłoszona przez Króla Swaziland obecnie nosi nazwę 
Królestwo Swati.Prezydent Sekcji Swazilandu jeszcze przed 
zmianą nazwy kraju przysłał list w którym poinformował, 
że Mimo zaangażowania nie są w stanie przygotować 
Światowego Kongresu IPA stąd też kolejny  odbędzie się  
w Chorwacji, w okolicach Dubrownika. 

Szef administracji – Stephen Crockard poinformował, 
że podjęta została decyzja o zakończeniu współpracy  
z dotychczasowym informatykiem a przyjęto w to miej-
sce młodego informatyka Daniela Jamesa, który pracu-
je w centrum administracji, w Nottingham (poprzedni 
pracował w Szwajcarii) i w związku z tym  jest szansa na 
szybszą wymianę informacji. Powiedział także o pro-
blemie jaki może wystąpić( m.inn. z RODO) po Brexicie.  
W związku z tymi zmianami uruchomiona została 
nowa strona internetowa www.ipa –international.org.  
Zachęcił przy tym do współpracy i częstego odwiedzania tej 
strony. May-Britt Ronnebro – szefowa komisji zawodowej,  
w swoim wystąpieniu przedstawiła i omówiła działania ko-
misji skupiając się szczegółowo na sprawach związanych 
ze stypendium Artura Troopa, seminariach w Gimborn, 
facebooku a także Young Police Officers Seminar. Kolejne 
seminarium odbędzie sie w dniach 24 – 28 czerwca 2019 r.  
w Wielkiej Brytanii, a w roku 2021 organizatorem semi-
narium będzie sekcja Sri Lanki. Przypomniała i zaprosiła  
do udziału w tym seminarium po 2 
przedstawicieli danej sekcji narodowej  
w wieku do 35 lat, policjantów bądź funk-
cjonariuszy Straży Granicznej nie peł-
niących żadnych funkcji kierowniczych.  
Nabór uczestników już się rozpoczął. 

Wspólnie z komisją ds.  kontaktów ze-
wnętrznych kierowaną przez Aleksieja 
Gankina nawiązano współpracę z takimi 
organizacjami jak Amber Alert Europe 
zajmującą się poszukiwaniem dzieci;  
Stowarzyszeniem Kobiet w Policji, które  
to stowarzyszenie zaprasza funkcjona-
riuszki na organizowane w dniach 23 – 27 
wrzesień 2019, na Alasce w USA spotkanie;  
a także z Defensive Tactical Groups 
zajmującej się kursami samoobrony.  
W dniach 25-27 kwietnia 2019 roku orga-

nizowany jest w Vdderalla, w Szwecji Internatiern training 
camp  poświęcony  samoobronie, pierwszej pomocy,  
zatrzymywaniu osób, strzelaniu oraz odpieraniu ataków 
terrorystycznych. Koszt uczestnictwa w tym przedsięwzię-
ciu to 150 Euro od osoby. 

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania umundurowania 
ćwiczebnego. Zgłoszenia przyjmuje Sławomir Goszelnik 
pod nr tel. +46 723033247 mail cops 2019@ipa-se.org.
Aleksiej Gankin zaproponował ponadto dyskusję  
na temat,: Jak i czy można  usystematyzować współpracę  
z partnerami zewnętrznymi (biznes, sponsorzy itp.).  
Delegaci wypowiadali się czy,  a jeśli tak to w jaki sposób 
prowadzona jest tego typu współpraca. 
W ciągu kilkugodzinnej dyskusji nie udało się jednak 
wypracować jakiejś konkretnej propozycji z uwagi  
na różnorodność takiej współpracy, długość jej trwania 
oraz fakt, że najczęściej jest ona prowadzona w regionach. 
Pozostawiono więc kwestię takich działań do rozwiązania 
w poszczególnych sekcjach narodowych zwracając jednak 
uwagę na szczególnie delikatny charakter takich kontaktów 
i apelując aby odbywały się one w zgodzie z prawem.  
Przewodnicząca Komisji Socjalnej i Kultury – Gal Sharon 
przedstawiła informację m.inn. o przebiegu IPA Gamet, które 
w tym roku, w maju rozgrywane były w Portugalii. Wzięło  
w  nich udział 350 uczestników z 22 państw (w tym dwie osoby  
z Polski, z Wrocławia).  Kolejne IPA Games odbędą  
się w roku 2020. 

W bieżącym roku w bardzo wielu sekcjach organizowano 
wiele imprez sportowych. Sport Trophy za rok 2017 po raz 
pierwszy w historii otrzymała Polska. W swej wypowiedzi 
przybliżyła działalność IPA w ramach IPA Hosting Book – 
projekt związany z podróżami członków IPA. W skrócie 
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polega to na zgłoszeniu na specjalnym formularzu chęci 
podróży członka IPA do danego kraju, z wyszczególnieniem 
jego oczekiwań i przesłaniu tego zgłoszenia do sekretarza 
sekcji  narodowej kraju docelowego w celu otrzymania 
pomocy w realizacji swojej podróży (pomoc w rezerwacji 
hotelu, biletów itp.). Poinformowała nas także o wynikach 
konkursu  wideo (zwycięzca z regionu moskiewskiego), 
fotograficznego (zwycięzca z Belgii) – nagrody po 400 
Euro. Prace na kolejny konkurs można nadsyłać do 1 marca 
2019 roku na adres kikis03@cytanet, a także o medalach 
na stronę internetową (indywidualnie –  złoty medal 
otrzymał Kikis Pericleous z Cypru), 25 sekcji narodowych – 
złote wyróżnienia,  7 (w tym Polska) – srebrne, a pozostałe 
brązowe. IYG odbył się w tym roku w Wielkiej Brytanii IYG 
(Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży). Wzięło w nim 
udział 45 uczestników z 25 państw ( niestety po raz kolejny 
nie było nikogo z Polski ). 

Kolejne spotkanie odbędzie się w w Dubrowniku  
w Chorwacji w okresie  od 3 do 17 sierpnia 2019 r. 
Zapisy i informacja na stronie www.ipa.hr. Przypominam,  
że jest to spotkanie młodzieży w wieku 16 – 18 lat a koszt 
wynosi 900 Euro od osoby. Główne cele przyszłorocznego 
spotkania to zapoznanie z pracą policjantów, rekreacja  
i wypoczynek oraz turystyka. Uczestnicy zapoznają się  
z zabytkami Dubrownika, Zagrzebu i Istry. Sekcja Bułgarii 
z kolei organizuje narodowy Festiwal Folklorystyczny 
na który zaprasza  członków IPA oraz zespoły IPA które 
tańczą, śpiewają oraz chcą zaprezentować swoje 
umiejętności. Festiwal odbędzie się w sierpniu 2019 w m. 
Czepewore, trwał będzie 5 dni, a koszt uczestnictwa to 
270 Euro na pokój jednoosobowy i 235 Euro za miejsce 
w pokoju dwuosobowym. Skarbnik –Romain Miny 

przedstawił bardzo szczegółowo 
wykorzystanie budżetu oraz plan  
budżetu na kolejny rok,  które  
w głosowaniu zostały zatwierdzone 
przez delegatów. W skrócie można 
stwierdzić, że budżet IPA ma 
się dobrze choć obserwuje się 
malejący stan ilościowy naszego 
Stowarzyszenia. Na chwile obecną 
sekcje narodowe  przelały składki za 
356.457 członków za rok 2018 choć 
w sprawozdaniu na koniec 2017 r. 
ilość członków wynosiła 360.910 
osób. Ponownie zaapelował  
o terminowe wpłaty. 

Dyrektor Centrum Szkoleniowego 
w Gimborn przedstawił szczegó-
łowy wykaz sekcji uczestniczących  
w organizowanych tam semina-

riach oraz przedstawił tematykę i terminy seminariów  
w roku 2019. Poinformował także, że w dniach 30 sierpień  
-1 wrzesień 2019 r. IBZ Gimborn obchodziło będzie 50 le-
cie i na organizowaną z tej okazji trzydniową fetę serdecz-
nie zaprasza.
Podczas Kongresu mieliśmy także okazję wysłuchania 
dwóch prelekcji:

1. Problemy związane z przestępczością narkotykową  
w Holandii;

2. Mniejszości narodowe w holenderskiej policji; 
sytuacja kobiet w policji oraz mniejszości seksualne 
w Policji. Konkluzję tego wystąpienia można zawrzeć 
w  jednym zdaniu: Proces asymilacji był długi lecz dziś 
jest już normalnie.

W części końcowej Kongresu delegaci jednogłośnie przyjęli 
w szeregi IPA  Sekcję Narodową Kirgizji.  Wykluczono z IPA  - 
Meksyk; zawieszono – Botswanę; przyjęto  jako kandydata 
do IPA – Kolumbię. 

W związku z przyszłorocznym Kongresem Światowym 
IPA, który odbędzie się w dniach 8 – 13 pażdziernika,  
w Chorwacji poinformowani zostaliśmy, że dotychczas  
2 osoby zgłosiły już wolę ubiegania się o funkcję Prezydenta 
IPA. Są to:  Roman Miny – obecny skarbnik, oraz Gal Sharon  
- obecna Przewodnicząca Komisji Socjalno – Kulturalnej, 
pełniąca także funkcję wiceprezydenta.

                             Servo per Amikeco
                              Prezydent SP IPA
                              Fryderyk Orepuk

PREZYDIUM
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA zrzesza dziś 
blisko pół miliona członków w 66 państwach. Polskie 
struktury mają niewiele ponad ćwierć wieku, ale przecież 
IPA działa już od 1950 roku. 
W Stowarzyszeniu są też sekcje o średnim stażu 
członkowskim, takie jak np. Sekcja Cypru. 
Swoje 35. urodziny cypryjscy „ipowcy” obchodzili  
25-28.10.2018 roku w Protaras i Ayia Napa w Regionie 
Famagusta na wschodnim wybrzeżu wyspy.  
Miałem okazję reprezentować Sekcję Polską IPA jako jej 
Sekretarz Generalny, życząc Kolegom ze śródziemnomorskiej 
wyspy dalszych sukcesów w działalności statutowej, a przy 
okazji Prezydentowi Michaelowi Odysseosowi najlepsze 
życzenia urodzinowe.  Prezydent Odysseos i Prezes 
Regionu Famagusta George Demetriou zadbali o to, aby 
goście zagraniczni (w tym koledzy z Rosji, Irlandii, Rumunii, 
Bułgarii, Grecji i Wiceprezydent Międzynarodowy IPA 
– Gal Sharon z Izraela) poznali bogatą historię regionu. 
Odwiedziłem zatem np. muzeum mąki 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kapturski- Sekretarz Generalny SP IPA

w starym młynie, ogród botaniczny  
z destylarnią olejków ziołowych (który 
powstał na ugorach i przybrał kształt mapy 
Cypru wyznaczonej wysokimi iglakami), 
otwarty park rzeźby, muzeum historii Cypru 
(eksponujące części wraków i skarbów 
przez nie przewożonych oraz  pokazujące 
skamieniałości endemicznych ssaków 
zasiedlających wyspę miliony lat temu),  
manufakturę garncarską, a także dom kultury 
położony w bezpośrednim sąsiedztwie strefy 
okupowanej przez Turcję. 

 Miasto Famagusta to wielka, niezrozu-
miała tajemnica. Miasto - widmo. W 1974 roku 
wojska tureckie przepędziły stąd wszystkich 

bez wyjątku mieszkańców, 
pozostawiając puste budyn-
ki, ulice, parki i plaże. I to te 
najlepsze - na najdłuższym 
wybrzeżu wyścielonym bia-
łym piaskiem. Z dachu wido-
kowego domu kultury można 
zajrzeć do miasta przez lornety  
i lunety. Można dostrzec sa-
lon samochodowy z „nowymi”  
pojazdami rocznik 1974,  
a obok nowoczesnego woj-
skowego Jeepa, o którego  
z nudów opierają się tureccy 
żołnierze w pełnym rynsztun-
ku. Kiedyś to miasto tętniło ży-
ciem w dzień i w nocy. 

To tutaj było 36 hoteli największego zagłębia turystycznego 
wyspy, tutaj mieszkało na stałe 45 tysięcy ludzi.  
Tutaj był największy cypryjski port. A dziś, jak powiedziała 
nam przewodniczka po domu kultury, po Famaguście 
hulają tylko wiatr, szczury i gady. Smutny widok.  
W przegonionych ze swoich domostw mieszkańcach 
wciąż jest chęć powrotu i przywrócenia miastu dawnej 
świetności. Póki co, pobliskie miejscowości, takie jak 
Protaras, ściągają do siebie w sezonie letnim nawet 
milion turystów, jako pewny zarobek dla wyspy, która 
przecież nie ma wielu możliwości zarobkowych. Brak 
tu wielkiego przemysłu. Ba, brakuje tu nawet pitnej 
wody. Ale nie brakuje życzliwych i przyjaznych ludzi, no  
i członków IPA. Naprawdę warto odwiedzić Cypr. 

PREZYDIUM
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IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

I FORUM KOBIET 
– POLSKA JEST KOBIETĄ
Region Opatów-Powiśle, Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Czesna

Kobiety gospodynie, żony, matki, właścicielki gospodarstw, prezeski, 
kobiety aktywne zawodowo i społecznie. Wszystkie panie łączy jedno - 
nienormowany czas pracy i sprawdzanie się w wielu rolach zawodowych. 
Posiadają swój potencjał i chcą go wykorzystać. Wymiana pomysłów 
i doświadczeń jest tej aktywności nieodzownym elementem. Kiedyś tylko 
mężczyźni mieli i głos mogli spotykać się i debatować o ważnych lokalnie 
kwestiach. W stulecie nadania praw wyborczych polkom warto podkreślić 
ich rolę w kształtowaniu wizerunku naszego kraju i propagowaniu 
inicjatyw społecznych. 
Mając powyższe na uwadze narodził się pomysł zorganizowania 
spotkania konferencyjnego kobiet dla kobiet z terenu gminy Lipnik, 
które odbyło się w dniu ich święta 8 marca. Tematyka przedsięwzięcia 
obejmowała działalność stowarzyszeń utworzonych na terenie gminy Lipnik, ich powstawanie, rolęi cele, promowanie 
przedsiębiorczości lokalnych mieszkanek. W organizację przedsięwzięcia włączyli się: Region Opatów – Powiśle ŚGW IPA – 
kol. Katarzyna Czesna - Wójcik, Stowarzyszenie Razem Dla Leszczkowa – Anna Sidor - prezes, Wójt Gminy Lipnik – Andrzej 
Grządziel. Partnerem, który użyczył Sali konferencyjnej był Dwór Markus w Lipniku.
Określone zostały następujące cele przedsięwzięcia: aktywizacja kobiet w środowiskach lokalnych; budowanie solidarności 
kobiet poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy, umiejętności i wzajemną pomoc; promowanie pozytywnych postaw 
kobiet aktywnych społecznie; integracja kobiet w środowiskach lokalnych; promowanie zdrowego, aktywnego tryby 
życia; rozwijanie umiejętności zakładania stowarzyszeń i pozyskiwania funduszy na ich prowadzenie.
Prelegentkami były: sierż. sztab. Katarzyna Czesna – Wójcik – dzielnicowy z terenu Gminy Lipnik, Anna Sidor – Prezes 
Stowarzyszenia Razem dla Leszczkowa, Barbara Brzeska – Prezes Stowarzyszenia Nasz Włostów, Zofia Kryszczyńska – 
pisarka, nauczycielka, Stowarzyszenie Nasza Przeszłość i Przyszłość w Dolinie Opatówki,Aneta Stawiarz – lokalna rolniczka, 
doktorantka, kobieta przedsiębiorcza.
Po części konferencyjnej uczestniczki miały okazję wymiany spostrzeżeń i doświadczeń przy kawie i słodkim poczęstunku. 
Każda pani otrzymała kwiatek z najlepszymi życzeniami od Wójta Gminy Lipnik oraz pamiątkowe materiały konferencyjne 
i odblaski od Regionu Opatów – Powiśle ŚGW IPA. Całość wydarzenia uświetniły występu zespołów tanecznych XDance 
oraz XKids prowadzonych przez Dawida Bidzińskiego  z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie. 

W dniu 2 października 2018 r. w godzinach nocnych  
i wczesnoporannych, członkowie IPA Region Jelenia Góra oraz 
policjanci KMP w Jeleniej Górze, na zaproszenie funkcjonariuszy  
i pracowników Straży Granicznej, wzięli udział w Biegu 
Sztafetowym „Wokół Niepodległej”.

Bieg Sztafetowy został zainicjowany dla uczczenia 100-lecia 
Niepodległości Polski. Rozpoczął się 22 września w Bierżnikach 

BIEGLIŚMY „WOKÓŁ NIEPODLEGŁEJ”
Region Jelenia Góra - Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Małgorzata Gorzelak



na Podlasiu.  Sztafeta złożona z funkcjonariuszy 
biegła nieprzerwanie przez 18 dni. Do pokonania 
miała 3600 km wzdłuż granicy naszego kraju. 
Trasa biegu wiodła przez powiat jeleniogórski.  
Do pokonania były 3 odcinki: 189, 190 i 191 o łącznej 
długości  ponad 30 km.

Odcinek nr 189 rozpoczął się w Podgórzynie ok. godziny 
02.47. Na tym odcinku biegli –asp. szt. Jerzy Urban 
oraz  asp. szt. Tomasz Ciepliński. Następny odcinek  
nr 190 rozpoczął się w Piechowicach około godziny 
3.53 i został pokonany przez asp. szt. Maję Mejer oraz 
Jolantę Siarkiewicz. Odcinek nr 191 około godziny 4.37 
przejęli - insp. Zbigniew Markowski, podinsp. Marek 
Urbański oraz asp. szt. Dariusz Gutowski w zatoczce 
przed Zakrętem Śmierci. Następnie trasa kończyła się 
na Rozdrożu Izerskim, gdzie sztafetę przejęły służby 
mundurowe z terenu Zgorzelca. Policjanci z odcinka 
189 oraz 190 towarzyszyli kolegom do zakończenia biegu do Rozdroża Izerskiego i wspólnie zakończyli sztafetę.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Biegu „Wokół Niepodległej”.

TWÓJ SAMOCHÓD JEST BEZPIECZNY  
– BEZPŁATNY PRZEGLĄD
Region Nowy Targ – Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: M. Kapołka

Zdjęcia: L. Sięka/L. Szwarkowski/T. Kijak

W dniu 28.10.2018 kolejny już raz odbyła się akcja 
mająca celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. 
Tym razem jesienna edycja Akcji „Bezpłatne 
Przeglądy„ zorganizowana przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji Region Nowy Targ i tym 
razem cieszyła się zainteresowaniem kierowców. 
Kontrolę pojazdów przeprowadzali diagności  
z firmy: MOTO SERVICE WORWA SP.J. ul. Szaflarska 
156 w Nowym Targu;  Auto Centrum BIELA os Za 
Torem 12, w Rogoźniku, oraz Stacja Kontroli Pojazdów  
ul. Zakopiańska 12 a w Rabce Zdrój.

W trakcie akcji poddano kontroli w pojazdach podsta-
wowe układy: zawieszenia, hamulcowe, chłodzenia,  
kierownicze, a także stan ogumienia, wycieraczek, napię-
cia w instalacji i ładowania, stanu oświetlenia, oraz oleju 
silnikowego. Diagności w trakcie kontroli pojazdu dokony-
wali korekty świateł, uzupełnili płyny, a także dokonywali 
korekty ciśnienia powietrza w kolach pojazdów. Są to pod-
stawowe czynności przy obsłudze pojazdów, jednak na  

co dzień kierowcy często o tym zapominają, a poziom zuży-
cia podzespołów w pojazdach ma olbrzymi wpływ nie tylko  
na komfort jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo.  
W sumie w trzech stacjach diagności przeprowadzi-
li kontrolę stanu technicznego 68 pojazdom. Nie było 
to obowiązkowe, coroczne badanie techniczne wbijane  
do dowodu rejestracyjnego. Kolejna akcja,będzie realizo-
wana na wiosnę 2019r. Już teraz zapraszamy użytkowni-
ków pojazdów. Patronat nad akcją objął Tygodnik Podha-
lański oraz Podhale24.

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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PILSKI PÓŁMARATON PHILIPS’A  
Z MOCNYM POLICYJNYM AKCENTEM
Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Sebastian Wagner

W niedzielę 2 września 2018 r. po raz dwudziesty 
ósmy rzesze zawodników z Polski i z 15 krajów świata 
stanęło na starcie Półmaratonu PHILIPS’a.

Pilski półmaraton to obowiązkowa pozycja w kalendarzu 
startowym wielu biegaczy. Odbywa się zawsze w pierw-
szą niedzielę września, co gwarantuje jego uczestnikom 
doskonałe przetarcie przed wrześniowymi maratonami  
w Berlinie i w Warszawie.

W tym roku po raz czwarty w ramach Półmaratonu PHILIP-
S’a, przy współpracy Szkoły Policji w Pile rozegrano zawody 
Otwartego Międzynarodowego Pucharu Policji w Półma-
ratonie. W walce o Puchar wzięło udział 120 policjantów  
i pracowników Policji z Polski (zarówno czynnych, jak  
i emerytów) oraz 5 policjantów z Łotwy. Wiele wska-
zuje na to, że Łotysze udział  
w pilskim biegu na stałe wpisali  
w swoje kalendarze, bowiem mamy 
zaszczyt gościć ich od samego po-
czątku „umiędzynarodowienia” poli-
cyjnej rywalizacji, czyli od 2015 roku.
Szkoła Policji w Pole, tradycyjnie, 
również miała swoją reprezenta-
cję. W tegorocznej edycji biegu  
na przebiegnięcie dystansu 21,097 km  
zdecydowali się Arkadiusz Bajerski, 
Adam Blajchert, Artur Pietruszka, 
Artur Pinkowski, Jarosław Pińkow-
ski, Radosław Słabaczewski i Monika  
Tuczyńska.

Puchary oraz nagrody zostały ufundowane przez Komen-
danta Głównego Policji, Komendanta Szkoły Policji w Pile, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, Niezależ-
ne Samorządne Związki Zawodowe Policjantów, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile oraz Urząd Miasta Piły.
Każdy z 3824 uczestników, który ukończył bieg,  
na mecie otrzymał unikatowy medal 28. Półmaratonu  
PHILIPS’a. Na tegorocznym medalu znajduje się sylwetka 
maratończyka Wiesława Perszke. To mistrz Polski  
w maratonie z 1998 r., wielokrotny reprezentant naszego kraju  
i uczestnik największych biegów maratońskich na świecie  
(m.in. w Berlinie, Bostonie, Londynie czy Barcelonie)  
z rekordem życiowym 2:11:15.
Najlepszym policjantem Szkoły Policji w Pile został 
Artur Pietruszka słuchacz szkolenia zawodowego 
podstawowego.
Puchary i nagrody zwycięzcom wręczyli: Komendant 
Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska i Prezes 
Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA pan Witold Drzażdżyński oraz 
Wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów  
w Szkole Policji w Pile podkom. Jarosław Pińkowski.

Główny organizator – Dyrektor Półmaratonu PHILIPS’a 
Henryk Paskal otrzymał z rąk Pani Komendant  
insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej pamiątkowy ryngraf 
jako podziękowanie za pomoc w organizacji Otwartego 
Międzynarodowego Pucharu Policji w Półmaratonie, 
wyrażając nadzieję na kontynuację współpracy przy tym 
sportowym przedsięwzięciu. 

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
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ODZNACZENIE MEDALEM 
100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI 

DLA REGIONU IPA NOWY TARG
Region Nowy Targ- Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: M. Kapołka

Zdjęcia: ZYBI FOTO

W dniu 18.10.2018r z rąk Prezesa Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego płk. rez.Marka Stasiaka, Region IPA 
Nowy Targ otrzymał pamiątkowy medal wydany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  Region  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Nowym Targu został uhonorowany za pomoc i wsparcie 
w modernizacji obiektu strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu. Dzięki ofiarności członków IPA i ich ciężkiej pracy  
nowotarska strzelnica odzyskuje swój blask przechodząc gruntowną modernizację. Wyróżnienie przyjął Przewodniczący 
Regionu IPA Nowy Targ - Mateusz Kapołka.  W trakcie uroczystości odznaczono Medalami i Krzyżami Zasługi LOK:
1. Andrzej Palenik- Krzyż Za Wybitne Zasługi dla LOK
2. Jan Krzak- Złoty Medal Zasługi dla LOK
3. Insp. Robert Bartosz- Złoty Medal Zasługi dla LOK
4. Jan Krzak- Złoty Medal Zasługi dla LOK
5. Jacek Król- Złoty Medal Zasługi dla LOK
6. Stanisław Waksmundzki- Złoty Medal Zasługi dla LOK

IPA  W HOŁDZIE  GENERAŁOWI 
MARKOWI PAPALE Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Oleszek                                                                                                                                         

Zdjęcia: Cz. Mendycki

Tradycyjnie w przeddzień Święta  
Zmarłych, reprezentanci  Regionu IPA  
Przeworsk w imieniu Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji  Sekcja Polska złożyli 
kwiaty i zapalili znicze  
na grobie zamordowanego  w 1998 roku  
Komendanta Głównego Policji Policji 
generała MARKA PAPAŁY.  Towarzyszył im  – 
ojciec zmarłego pan Jan Papała.

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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W dniach: 13.09.2018r, oraz 14.09.2018r.  na zakończenie 
lata  przy współpracy z PHU Jędruś odbyły się cykliczne 
rejsy gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim. Na wycieczkę 
po jeziorze czorsztyńskim tym razem wyruszyli podopiecz-
ni z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawno-
ścią  Intelektualną Koła w Rabce Zdroju oraz w Jabłonce.  
W trakcie  rejsów uczestnicy zobaczyli i podziwiali  
przepiękne krajobrazy Jeziora Czorsztyńskiego, widoki  
na ruiny zamku Czorsztyńskiego, oraz zamek Niedzicki, a tak-
że rezerwaty przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego.  

REJSY GONDOLAMI PO 
JEZIORZE CZORSZTYŃSKIM
Region Nowy Targ-Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Edward Chudy

Zdjęcia: Marian Falana

W październiku Przemyski Region IPA przekazał rodzicom 
3 letniego Tomaszka Siwarskiego  sprzęt rehabilitacyjny 
wartości 15.364,62 zł.  Środki na zakup sprzętu zostały 
zebrane podczas  sierpniowego charytatywnego  biegu  
„TYTAN – Dubiecko 2018” poświęconego zbiórce środków 
pieniężnych na zakup tego sprzętu specjalistycznego 
potrzebnego do funkcjonowania  ciężko chorego 
Tomaszka. W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji biegu oraz 
ulżeniu cierpieniom tak ciężko chorego dziecka.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU  REHABILITACYJNEGO  
- BIEG CHARYTATYWNY  „TYTAN” – DUBIECKO 2018

Region Przemyśl - Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Faber

Zdjęcie: W. Skorża

Po zakończonych  
rejsach gondolami  
podopieczni wraz  
z opiekunami i wycho-
wawcami odwiedzili: 
Spiską Krainę w Niedzi-
cy, gdzie dzięki uprzej-
mości właścicieli zwie-
dzili Parki Miniatur oraz 
skorzystali z atrakcji 
Parku Rozrywki. Ponad-
to gospodarze Spiskiej 
Krainy ugościli uczest-
ników rejsu poczęstun-
kiem oraz napojami 
chłodzącymi.
Za pomoc w realiza-
cji rejsów składamy  
serdeczne podzięko-
wania dla WSZYSTKICH, 
którzy z zaangażowa-
niem i troską bezinteresownie wspierają nasze działania  
na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

Podziękowania należą się również dla osób, które 
zorganizowały i pomagały przy obsłudze spotkania  
z dziećmi: Edwardom, Marianowi, Wojtkowi, Dariuszom, 
oraz Frankowi - przedstawicielowi Klubu Riders Of IPA LE 
MC Poland Chapter Nowy Targ. Dziękujemy.

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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W piątek, 19 października w Kłodzku odbyła się coroczna, uroczysta gala honorowych dawców krwi – ludzi, którzy w życiu 
kierują się powyższym mottem ofiarowując innym cząstkę siebie.

Z okazji obchodzonych właśnie Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowano uroczyste 
spotkanie honorowych dawców krwi powiatu kłodzkiego, które zbiegło się z Jubileuszem 35-lecia Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy Palcówce SG w Kłodzku.

Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzy 
Kornaus, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, 
Burmistrz Miasta Kłodzko Michał Piszko, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Prezes Kłodzkiego PCK 
Kazimierz Drożdż, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu Wojciech Dymerski,  Zastępca  
Komendanta Placówki SG w Kłodzku mjr SG Dariusz Matusiak, Prezesi i członkowie zaprzyjaźnionych Klubów HDK PCK 
oraz krwiodawcy.

Z okazji swojej rocznicy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Palcówce SG w Kłodzku został wyróżniony za wieloletnie 
poświęcenie i zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa. Wyróżnieni zostali również funkcjonariusze Straży 
Granicznej – członkowie IPA Straż Graniczna w Kłodzku, którzy corocznie w okresie świątecznym organizują akcję 
oddawania krwi i zbierania słodyczy dla dzieci z domów dziecka. Przewodniczący Regionu IPA Straż Graniczna w Kłodzku 
- mjr SG Dariusz Matusiak otrzymał odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” natomiast Członek Prezydium Regionu – 
Prezes Klubu HDK - kpt. SG Krzysztof Gargasz otrzymał pamiątkowe upominki i listy gratulacyjne. 

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjecia: Dariusz Matusiak 

ŻYCIE JEST PO TO, ŻEBY DAWAĆ 
Z SIEBIE JAK NAJWIĘCEJ 
INNYM LUDZIOM

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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Świadomy, to bezpieczny senior” – pod takim 
hasłem odbyła się 29 listopada br. w Komendzie 
Miejskiej Policji w Nowym Sączu międzynarodowa 
konferencja na temat bezpieczeństwa seniorów. 
Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął  
nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant  
Wojewódzki Policji w Krakowie.

Inicjatorem i organizatorem wczorajszej konferencji 
był Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu - insp. 
Jarosław Tokarczyk oraz Elżbieta Gargula - Przewodnicząca 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region 
Nowy Sącz. To już kolejna wspólna inicjatywa, której celem 
było tym razem pogłębienie wiedzy oraz zaprezentowanie 
właściwych postaw i zachowań zmierzających  
do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń 
dotykających seniorów.
Konferencję otwarł insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant 
Miejski Policji w Nowym Sączu, który przywitał zebranych  
i wprowadził w tematykę bezpieczeństwa grupy społecznej, 
do której należą seniorzy.Wśród gości, którzy zabrali głos 
był Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel, 
Wicestarosta Nowosądecki - Antoni Koszyk, Dyrektor 
Oddziału Małopolskiego PFRON - Marta Mordarska oraz 
Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym 
Sączu - Krzysztof Saczka. 

ŚWIADOMY,  
TO BEZPIECZNY SENIOR

Region Nowy Sącz – Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy KMP w Nowym Sączu W swoich przemówieniach podkreślali, że takie spotkania 
mają istotny wymiar profilaktyczny dla osób starszych oraz 
dziękowali sądeckiej Policji i stowarzyszeniu IPA z Nowego 
Sącza za wzorową współpracę i podejmowanie takich 
inicjatyw.Na konferencji swoją obecnością zaszczycili nas 
również przedstawiciele innych służb mundurowych,  
m.in. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej 
- płk SG Stanisław Laciuga, Zastępca Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu 
- st. bryg. Bogdan Gumulak, jak również delegacje Policji 

ze Słowacjii Węgier, a także pokaźne grono seniorów,  
do których przede wszystkim skierowane były wykłady 
(wśród nich byli przedstawiciele Centrum Sądeckiego 
Seniora oraz Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku).

Uczestnicy konferencji wysłuchali czterech prelekcji. 
Podkom. Justyna Basiaga, specjalista Zespołu ds. Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP 
w Nowym Sączu, omówiła kwestię dotyczącą przestępstw 
popełnianych na szkodę seniorów oraz wskazała 
sposoby, jak im przeciwdziałać. Wśród prelegentów byli 
także przedstawiciele Policji ze Słowacji - kpt. Ing. Milan 
Ženčuch z Komendy Policji w Starej Ľubovni oraz Węgier 
- ppłk Gábor Latorovszky, Komendant Policji w Vac, 
którzy zaprezentowali rozwiązania i praktyki w zakresie 
bezpieczeństwa seniorów stosowane w ich krajach. Głos 
zabrała również Anna Mieczkowska, przedstawicielka 

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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AKCJA KRWIODAWSTWA  
W REGIONIE IPA WŁODAWA

Region Włodawa - Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Bożena Szymańska

Zdjęcia: Klub HDK  we Włodawie 

Zapasy krwi są ciągle niewystraczające, zaś nadchodzący 
sezon zimowy obfituje w wiele nieszczęśliwych wypadków, 
dlatego też tradycyjnie po raz kolejny Region IPA Włodawa 
Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA włączył się w akcję 
krwiodawstwa, która odbyła się 29 września 2018 r. 
podczas drugiego dnia „Festiwalu Trzech Kultur”. Wczesnym 
rankiem, przy ul. Rynek we Włodawie, w krwiobusie RCKK 
w Lublinie stawili się członkowie Regionu IPA Włodawa, 
żeby oddać ten najcenniejszy dar, jakim jest krew.   

Krew to jeden z podstawowych płynów ustrojowych 
w organizmie człowieka.  Mimo ogromnych postępów, 
jakie czyni w ostatnich latach medycyna, nie udało się 
wynaleźć preparatu sztucznie wytwarzanego, który 
mógłby w pełni zastąpić ten życiodajny płyn. Współczesna 
opieka medyczna nie jest w stanie obejść się bez ważnych 
partnerów – krwiodawców, którzy są jedynym źródłem 
zaopatrzenia w ten niezastąpiony lek. 

Dziękujemy wszystkim za odzew i udział w akcji!
Pamiętamy, że oddając krew ratujemy ludzkie życie!

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, która wygłosiła wykład pt. „Bezpieczne pieniądze seniora”. 
Konferencję podsumowała współorganizatorka, Elżbieta Gargula, która podziękowała prelegentom i wszystkim 
zebranym za udział we wczorajszym wydarzeniu. Seniorzy otrzymali ulotki informujące ich o zagrożeniach  
a po za zakończeniu konferencji zwiedzali sądecką komendę.

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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WYBORY I JUBILEUSZE

W dniu 14 czerwca br. na Stadionie Miejskim  
we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiej Grupy 
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji - International Police Association. W posiedzeniu 
udział wzięli członkowie Zarządu, delegaci Regionów 
Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej oraz członkowie 
Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu przez 
Przewodniczącego porządku obrad przystąpiono  
do uroczystego wręczenia tytułu „Zasłużony dla sekcji 
Polskiej IPA” Sarze Stanisz-Szachnowskiej - wieloletniej 
redaktor Czasopisma Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu „Dylematy Policyjne”. Było to dla niej 
już drugie tego typu uhonorowanie. Po raz pierwszy 
otrzymała je w 2015 roku.

Wyróżnieni zostali również listami gratulacyjnymi 
Paweł Jankowski - uczestnik pierwszych Igrzysk 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „IPA Games” 
w Portugalii oraz Michał Sługocki, który dla członków 
Stowarzyszenia tłumaczy z języka angielskiego Biuletyn 
Sekcji Światowej IPA. W zebraniu uczestniczyli także 
niespodziewani goście: członkini IPA - Tracey Ward  
z Wielkiej Brytanii przybyła na 6. PKO Nocny Wrocław 
Półmaraton oraz przedstawiciele Regionu IPA Nowy Targ,  
z Przewodniczącym Mateuszem Kapołką na czele.

Zgodnie z harmonogramem, Prezes - Fryderyk Orepuk 
zaprezentował sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności DGW IPA, omawiając problemy i osiągnięcia 
w czasie trwania ostatniej kadencji. Podziękował 
też za pracę w Zarządzie Grupy. Po wystąpieniach 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Romana Herezo 
i Skarbnika - Leszka Kulika złożono wniosek o udzielenie 
absolutorium Prezydium Zarządu DGW Wrocław oraz 
dla Komisji Rewizyjnej. Pozytywny wynik głosowania był 
jednomyślny. Przystąpiono więc do zgłaszania kandydatur 
na Prezesa DGW. Ustępujący z tej funkcji Fryderyk Orepuk 
zaproponował osobę dotychczasowego Sekretarza - 
Bartłomieja Majchrzaka. Po przeliczeniu przez Komisję 
Skrutacyjną głosów i stwierdzeniu ważności wyborów 
ogłoszono, że to właśnie on zostaje wybrany na najbliższą 
kadencję.

NOWE WŁADZE 
W DOLNOŚLĄSKIEJ GRUPIE WOJEWÓDZKIEJ IPA

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Sara Stanisz-Szachnowska

Zdjęcia: Artur Klimczak

W swoim programowym wystąpieniu dotyczącym 
organizowanych w przyszłości przez Grupę przedsięwzięć, 
nowy Prezes podkreślił wagę powiązania ze sobą trzech 
aspektów, a mianowicie: międzynarodowości, służby  
i integracji. Zapowiedział też przeprowadzenie projektów 
rocznicowych - jednego  w bieżącym roku, związanego 
z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę oraz drugiego w 2019 roku, upamiętniającego 
100-lecie powołania Policji Państwowej. W realizacji tych 
celów Prezesowi pomagać będzie Prezydium Zarządu, 
czyli Tadeusz Chołodecki - Skarbnik, Ewelina Apolinarska 
- Sekretarz, Artur Klimczak - Zastępca Sekretarza oraz 
Fryderyk Orepuk i Zbigniew Markowski - Członkowie 
Prezydium. Na przyszłą kadencję wybrano również 
Komisję Rewizyjną, którą reprezentować będą obecnie 
Przewodniczący - Roman Herezo oraz członkowie Komisji 
- Marek Miś i Rafał Gula.

W następnym punkcie posiedzenia wyłoniono delegatów 
na Kongres Sekcji Polskiej IPA. Zostali nimi Bartłomiej 
Majchrzak, Zbigniew Markowski, Artur Klimczak,  
Janusz Konopnicki i Fryderyk Orepuk. Ponadto, wśród 
wolnych wniosków pojawiły się głosy w sprawie zmiany 
sposobu dystrybucji legitymacji i gadżetów Stowarzyszenia 
oraz regulacji związanych z RODO. Na zakończenie, 
Przewodniczący zebrania - Fryderyk Orepuk, będący 
równocześnie Prezydentem Sekcji Polskiej IPA odczytał 
list przysłany przez Prezydenta Światowego International 
Police Association - Pierre’a-Martina Moulina i wręczył 
Prezesowi Bartłomiejowi Majchrzakowi medal „Zasłużony 
dla Sekcji Polskiej IPA” przyznany mu za działalność na rzecz 
Stowarzyszenia.
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WYBORY I JUBILEUSZE

W dniu 9 września 2018 r. podczas uroczystej kolacji, 
która odbyła się na tarasie widokowym hotelu 
„Kongresowy” w Kielcach, Prezes Lubelskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA kol. Piotr Wójcik wręczył członkom 
Regionu IPA Lublin, wyróżnienia z okazji wieloletniej 
przynależności do Stowarzyszenia. 

Certyfikaty X-letniego stażu w szeregach Sekcji Polskiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) wraz 
z pamiątkowymi, metalowymi odznakami otrzymało 
czterech kolegów z Regionu IPA Lublin, a Certyfikat XX-
letniego stażu z okolicznościową odznaką otrzymał kol. 
Skarbnik Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.  

Wyróżnieni koledzy nie kryli zaskoczenia, ale również 
satysfakcji z otrzymanych certyfikatów i odznak.  

WYRÓŻNIENIE ODZNAKAMI 
X I XX LECIA PRZYNALEŻNOŚCI DO SP IPA
Region Lublin - Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Agnieszka Regmunt

W 2018 roku Region IPA Krosno obchodzi 15-to lecie swojej działalności. W dniu 8 września w restauracji „Venus”  
w Moderówce odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom współpracy w sferze zawodowej, kulturalnej i turystycznej. 
W spotkaniu wzięli udział członkowie i sympatycy Regionu, którzy na przestrzeni lat wspierali jego działalność i w aktywny 
sposób uczestniczyli w organizacji przedsięwzięć, mających na celu realizację zadań statutowych IPA. Obchody jubileuszu 
stały się wyjątkową okazją do refleksji nad tym, jak wiele udało się do tej pory osiągnąć, w szczególności w ramach 
współpracy międzynarodowej, utrzymywanej z przyjaciółmi z sekcji zagranicznych IPA we Włoszech,  w Rumunii, Ukrainie, 
Słowacji, Litwie, Węgrzech oraz w Holandii.

IPA W KROŚNIE MA 15 LAT
Region Krosno - Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: B. Raus

Zdjęcia: M. Majowicz
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W dniach 13-16 września 2018 roku Region IPA Kędzierzyn-Koźle obchodził swój jubileusz XX-lecia działalności. 
14 września w gościnnych progach hotelu „Solidaris” odbyła się uroczysta gala połączona z bankietem.  

W uroczystości wzięli udział Prezydent Miasta w Kędzierzynie-Koźlu Pani Sabina Nowosielska, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji mł. insp. Janusz Hencel, goście z Czech z Ipa Mesto Albrechtice wraz z Komendantem Policji  
w Krnowie Romanem Precek,  przedstawiciele Zarządu Opolskiej Grupy IPA i delegacje z Regionów IPA Opole II Piast, 
Opole  III Korona, Nysa, Olesno i Prudnik.
Zaproszone zostały również osoby które przez lata wspierały 
nasz Region, bez których niemożliwa byłaby nasza działalność.

Przewodniczący regionu kol. Krzysztof Kumorkiewicz 
dokonał podsumowania XX-letniej działalności, jednocześnie 
dziękując pierwszemu przewodniczącym regionu koledze 
Andrzejowi Trybułowskiemu za pracę i wkład w rozwój regionu.  
Nie sposób wymienić wszystkiego co zostało przez lata wykonane. 
Osobom  wpierającym działalność Regionu zostały wręczone 
podziękowania, okolicznościowe statuetki, bukiety kwiatów,  
a osoby szczególnie zaangażowane w rozwój naszego regionu 
zostały odznaczone tytułem Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA.  
Po zakończeniu części oficjalnej goście oraz członkowie IPA naszego 
Regionu wraz z rodzinami przy dźwiękach muzyki bawili się do 
białego rana. W ramach imprez towarzyszących odwiedziliśmy 
nasze lokalne muzeum Stowarzyszenia Blechhammer, siedzibę 
Nadleśnictwa Kędzierzyn oraz zwiedziliśmy zabytkowy,  
ale nadal działający Browar w Raciborzu.
Zarząd Regionu IPA w Kędzierzynie-Koźlu składa serdecznie 
podziękowanie kierownictwu hotelu „Solidaris” oraz 
sympatykom IPA za udział i pomoc w organizacji naszego 
jubileuszu i wsparcie w naszym przedsięwzięciu.

JUBILEUSZ XX-LECIA 
REGIONU IPA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł 

WYBORY I JUBILEUSZE
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STAŻE I SZKOLENIA

W ramach międzynarodowej wymiany „Placement 
Programme” International Police Association, 
Polskę odwiedziły policjantki z Irlandii - Grace 
Heffernan i Síobháín Ní Firbhisigh. Mając na 
uwadze sprawną organizację i atrakcyjny 
harmonogram tego wydarzenia, osobą kontaktową 
z ramienia Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA był  
podkom. Bartłomiej Majchrzak z Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a opiekunami 
gości st. post. Michał Sługocki z Komendy Miejskiej 
Policji we Wrocławiu oraz asp. sztab. Dariusz 
Barczyński z KMP w Jeleniej Górze. Wizyta trwała  
od 6 do 17 września br.
          
Na początek pobytu zorganizowano spotkanie  
z Kierownictwem KWP Wrocław oraz przedstawicielem 
DGW IPA. Przy okazji goście obejrzeli historyczny budynek 
Komendy oraz poznali strukturę wybranych jednostek 
KWP i KMP we Wrocławiu. W kręgu zainteresowania 
znalazł się Sztab Policji, Laboratorium Kryminalistyczne, 
Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka oraz Komisariat 
Wodny w KWP, a także Wydział Ochronny KMP we 
Wrocławiu. Odwiedzono również Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego, aby zaznajomić się z programami 

realizowanymi przez tę instytucję. W następnym dniu  
- 8 września goście z An Garda Síochána zwiedzali 
stolicę Dolnego Śląska i w charakterze obserwatorów 
wzięli udział w uroczystej paradzie zorganizowanej  
z myślą o pomocy dla dzieci chorych na raka. 
Niedzielę 9 września policjantki spędziły na Torze  
Wyścigów Konnych na wrocławskich Partynicach.  
Trzy kolejne dni obfitowały w wizyty w różnych jednostkach 
Policji na terenie miasta, gdzie funkcjonariuszki zapoznawały 
się z podstawowymi zadaniami Oddziału Prewencji Policji 
oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego 
Policji we Wrocławiu, a także towarzyszyły w wybranych 
czynnościach Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, m.in. 
w służbie patrolowej, dyżurnej
i w obchodzie. Zatrzymanie się w zachodniej części 
miasta było ponadto okazją do odwiedzenia Portu 
Lotniczego Wrocław i przyjrzenia się specyficznej pracy 
Straży Granicznej. Członkinie IPA Ireland poznały się też 
osobiście z przedstawicielami IPA z tej właśnie służby 
mundurowej, w tym z Eweliną Apolinarską z Zarządu DGW 
IPA. Niezwykle interesujące dla uczestniczek wymiany 
z Irlandii było również spotkanie z Kierownictwem 
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i przyjrzenie się 
pracy Wydziału Prewencji i Patrolowego, Wydziału Techniki 

„PLACEMENT PROGRAMME” 
POLICJANTKI Z IRLANDII NA 

DOLNYM ŚLĄSKU
Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Sara Stanisz-Szachnowska
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Kryminalistycznej oraz Stanowiska Kierowania w Wydziale 
Sztab Policji. Miły przebieg miała ponadto rozmowa  
z Przewodniczącym Zarządu Terenowego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów KMP 
Wrocław oraz z dziennikarką Czasopisma KWP Wrocław 
„Dylematy Policyjne”, Sarą Stanisz-Szachnowską, która 
przybliżyła sposób funkcjonowania redakcji prasy 
resortowej.

Po opuszczeniu Wrocławia, goście z zagranicy udali się  
do Jeleniej Góry, gdzie podjął ich Prezydent Miasta.  
W tym dniu złożyli wizytę także w KMP w Jeleniej Górze, 
podczas której zapoznali się ze strukturą jednostki, 
Stanowiskiem Kierowania KMP i ambulansem wizyjnym 
oraz salą tradycji IPA Region Jelenia Góra. Nazajutrz, 
irlandzkie funkcjonariuszki z An Garda Síochána zaproszono  
do Komisariatu Policji w Kowarach, gdzie poznały specyfikę 
służby w komisariacie podgórskim  
i nawiązały kontakt z dzielnicowymi. 
Nie zabrakło przy okazji akcentu 
turystycznego, dzięki któremu zdążyły 
zwiedzić Park Miniatur Zabytków 
Dolnego Śląska oraz Sztolnie Kowary. 
Ciekawostki poznawcze czekały na nie 
również po przyjeździe do Komisariatu 
II Policji w Jeleniej Górze - Cieplicach, 
jednostki szczególnej ze względu  
na uzdrowiskowy profil miejscowości. 
Zobaczyły Pałac Schaffgotschów  
i przespacerowały się po urokliwym 
Parku Zdrojowym. Interesującym 
doświadczeniem dla Irlandek było także 
zaznajomienie się ze służbą w komisariacie 
górskim w Karpaczu i w Szklarskiej Porębie. 
Ostatnie dwa dni upłynęły zaś głównie 
w atmosferze przyjemnego relaksu  
w Karkonoszach.

Oprócz udziału w zabezpie-
czeniu imprezy rekreacyjnej  
oraz w patrolu pieszym na Polanie 
Jakuszyckiej, policjantki zwiedziły 
Świątynie Wang, Muzeum Minera-
logiczne, Western City w Ściegnach  
i zaliczyły wejście na Śnieżkę. 
Ostatniego dnia pobytu - 17 wrze-
śnia br. uczestniczki programu 
wymiany IPA International Admi-
nistration Center (IAC) w Interna-
tional Police Association Ireland 
pożegnały w terminalu lotniska  
we Wrocławiu gospodarzy  
z Polski.

STAŻE I SZKOLENIA
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STAŻE I SZKOLENIA

Po kilkuletniej przerwie, w dniach 1-5 października 2018 
roku, członkowie Region IPA Kraków:  Łukasz Adamczyk 
i Wojciech Żmuda uczestniczyli  w polsko-angielskim 
seminarium „Sposoby zabezpieczeń w Unii Europejskiej: 
przestępczość zorganizowana i związana z gangami”, 
zorganizowanym w Międzynarodowym Centrum 
Szkoleniowo-Informacyjnym IPA (IBZ)  w Gimborn, 
w Niemczech (Nadrenia Północna–Westfalia). Polskę 
reprezentowali przedstawiciele grup wojewódzkich 
IPA: kujawsko-pomorskiej, łódzkiej, małopolskiej, 
podkarpackiej, pomorskiej, stołecznej, świętokrzyskiej, 
warmińsko-mazurskiej oraz PGE (Polska Grup Energetyczna 
S.A.). Byli także policjanci z Irlandii, Niemiec, Słowenii, 
Wielkiej Brytanii i Australii.
Zasadniczą tematykę seminarium uzupełniły prezentacje 
dotyczące przestępstw metodą „na wnuczka”, podrabiania 
dokumentów, czy rosyjskich tatuaży w mafii rosyjskiej. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład przygotowany 
przez pracowników PGE, poświęcony problematyce 
przestępczości w sektorze energetycznym i formom walki 
z jej sprawcami.

NOWE DOŚWIADCZENIA  
- SEMINARIUM W GIMBORN

Region Kraków - Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Łukasz Adamczyk

Zdjęcia: Łukasz Adamczyk/IBZ Gimborn

Różnorodność uczestników sprzyjała wymianie poglądów, 
praktyk i doświadczeń w codziennej pracy, wykonywanej 
nie tylko w różnych częściach Europy. Wszystkie wykłady  
i prezentacje, dyskusja prowadzone były w języku polskim 
i angielskim, a dzięki sprawnej pracy tłumaczy przebiegały 
bezproblemowo.
Zajęcia seminaryjne odbywały się w dwóch blokach 
czasowych, w godzinach: 9.00–12.30 i po przerwie 
obiadowej w godzinach 13.30–17.00. Intensywny dzień 
szkoleniowy zamykały spotkania integracyjne, który 
upływały pod hasłem poznawania kultury, zwyczajów 
i tradycji krajów uczestników seminarium. Mieliśmy 
również okazje do degustacji regionalnych przysmaków. 
W „Wieczorze polskim” zainteresowanie smakoszy budziły 
takie nasze specjały jak: smalec, prawdziwa polska kiełbasa, 
czy domowy chleb.
Pobyt w Gimborn nie ograniczył się wyłącznie do części 
szkoleniowej – organizatorzy zadbali również o to, by 
uczestnicy w ramach seminarium w zwiedzili zabytki 
Kolonii. Poza tym, do naszej dyspozycji były siłownia, 
sauna, stołówka/restauracja oraz świetnie przygotowana 
baza dydaktyczno-szkoleniowa i noclegowa.
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali dwujęzyczne 
świadectwa udziału w tym międzynarodowym 
seminarium.



W dniach 1.10.2018 r – 05.10.2018 r. miałem przyjemność uczestniczyć z ramienia IPA Region Kielce Centrum  
w seminarium na temat – „Sposoby zabezpieczeń w Unii Europejskiej: przestępczość zorganizowana i związana 
z gangami”. Seminarium odbyło się na terenie IPA w Zamku Gimborn w Niemczech.

Żyjemy na terenie Unii Europejskiej, jej rozszerzenie dało dużą możliwość przepływu informacji oraz ludzi, w tym także  
w wielu przypadkach przestępcom. Zorganizowane grupy przestępcze doskonale zaadoptowały się do nowej 
rzeczywistości. Policja i inne służby mają duże kłopoty w kontrolowaniu i zwalczaniu przestępczości trans granicznej. 

W czasie seminarium poruszony został temat oszustw pieniężnych, zwłaszcza przez wykorzystanie „metody na wnuczka 
lub funkcjonariusza Policji”. Jak się dowiedzieliśmy specjalizują się w tym procederze grupy romskie, które niejednokrotnie 
dokonują tych przestępstw na terenie całej Europy, przebywając cały czas na terenie Wielkiej Brytanii. Innym poruszonym 
tematem to rosyjska zorganizowana grupa przestępcza, ich historia powstania, struktura oraz sposoby działania. W tym 
przypadku omówiono również znaczenie tatuaży, które noszą rosyjscy przestępcy. Omówiono również problematykę 
mobilnej zorganizowanej przestępczości, współpracy na tym polu działania wielu agencji rządowych oraz prywatnych. 
Ich sposoby wymiany informacji oraz sposoby ich działania przy rozbijaniu gangów. Będąc w Gimborn omówiono również 
zastosowanie w praktyce systemu PRÜM, polegającego na sprawdzaniu próbek DNA oraz śladów daktyloskopijnych. 
W czasie seminarium mięliśmy również przyjemność uzyskania wiedzy na temat przestępstwa fałszerstwa 
wykorzystywanego przez gangi czy również sposobów w jaki przestępcy próbują się przedostać na teren Wielkiej Brytanii, 
ale także nowych rodzajów przestępstw takich jak „nowoczesne niewolnictwo”. Na koniec wysłuchaliśmy wykładu na 
temat problemów dotyczących przestępczości w sektorze energetycznym przestawionego przez Pana Stanisława 
Sypułowskiego z polskiej grupy PGE.

Tych kilka dni spędzonych w Gimborn to wspaniała okazja do uzyskania wielu istotnych wiadomości ale także do poznania 
wielu ciekawych osobowości i nawiązania znajomości z ludźmi z całego świata. 
Wyjazd do Gimborn został dofinansowany przez SP IPA, ŚGW IPA, Region Kielce Centrum IPA.
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GIMBORN OCZAMI 
UCZESTNIKA Z KIELC
Region Kielce Centrum – Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Michał Zaborek

STAŻE I SZKOLENIA
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MIĘDZYNARODOWO

Członkowie Region IPA Wąbrzeźno wraz z emerytami 
Policji, będąc na wycieczce we Włoszech w dniu 10.09.2018 
roku, złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach, oddając  
hołd  żołnierzom generała Andersa poległym pod Monte 
Cassino.

REGION IPA WĄBRZEŹNO  
NA MONTE CASSINO
Region Wąbrzeźno - Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Stanisław Kwiatkowski

Zdjęcie: Izolda Koprowska 

Lwów - jedno z trzech (obok Wilna  
i Grodna) miast o długiej „polskiej” historii 
budzącej w obywatelach naszego kraju 
silne sentymenty. Dawny wielokulturowy 
gród, dziś stara się nawiązywać do swych 
tradycji i gościć możliwie wielu turystów. 
Jakby nie patrzeć na Lwów trzeba 
przyznać, że wyprawa za wschodnią 
granicę może być niezapomnianym 
przeżyciem. Mogliśmy tego doświadczyć 
w niedzielę 30 września w zorganizowanej 
przez przemyskich IPOWCÓW wycieczce.
Cassino.

LWÓW NAJPIĘKNIEJSZE 
MIASTO DAWNEJ GALICJI

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Faber

Zdjęcia: W. Skorża
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MIĘDZYNARODOWO

W dniach 21–23 września 2018 r., w Ośrodku 
Wypoczynkowym nad Jeziorem Świtaź k/Szacka (Ukraina), 
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Lubelskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA. Członkowie Zarządu LGW IPA 
pojechali na Ukrainę na zaproszenie kolegów z Regionu IPA 
Łuck, z którym to Regionem współpraca prowadzona jest 
od wielu lat.  

Pierwszego dnia naszego wyjazdu, największym problemem była oczywiście granica polsko-ukraińska, ale dzięki 
zaangażowaniu kolegów ze Straży Granicznej udało nam się sprawnie pokonać tą przeszkodę. W godzinach wieczornych 
dotarliśmy do Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Świtaź, gdzie czekali już na nas koledzy z Regionu IPA Łuck. 
Spotkanie rozpoczęliśmy od oficjalnego zebrania, podczas którego poznaliśmy się z kolegami z Ukrainy. Kol. Prezes  
i Skarbnik Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA zostali wyróżnieni przez Prezesa Wołyńskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, 
okolicznościowymi medalami Sekcji Ukraińskiej IPA. W ramach rewanżu gospodarze otrzymali zestawy upominków Sekcji 
Polskiej IPA.

Drugiego dnia naszego pobytu odbyło się posiedzenie Zarządu LGW IPA oraz krótkie, wspólne posiedzenie Zarządów 
z Lublina i Łucka. Po południu zwiedziliśmy jeszcze miejscowość Szack, a wieczorem podsumowaliśmy nasz pobyt  
na uroczystej kolacji z udziałem przedstawicieli miejscowych władz oraz Komendantów Policji.
Na zakończenie uzgodniliśmy, że następne takie spotkanie odbędzie się na wiosnę 2019 roku w Lublinie.

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU 
LUBELSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ 
IPA NA UKRAINIE
Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko

W dniach 21/ 23 września 2018r. na zaproszenie IPA Region Druskienniki przedstawiciele 
Regionu IPA Kętrzyn, IPA Regionu Gołdap II – Granica oraz nasi sympatycy wzięli udział 
w II Międzynarodowym Turnieju w golfa. 
Nasi gospodarze zadbali o każdy szczegół tego turnieju jak i spędzony czas po 
turnieju. Dzięki zaproszeniu przez Przewodniczącego Regionu IPA Druskienniki 
Edgarasowi Suchanekas mogliśmy porozmawiać z naszymi koleżankami i kolegami 
z Druskiennik jak i mogliśmy zawrzeć nowe świetne znajomości. Atmosfera całego 
turnieju przebiegała w bardzo przyjacielskiej atmosferze.  Następnego dnia 
22.09.2018r. Region IPA Druskienniki zorganizował spotkanie w kompleksie saun 
w Hotelu „Dainava”, w którym nocowała między innymi nasza delegacja. W drodze 
powrotnej do Polski  członkowie Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
zajechali z wizytą do domu rodzinnego naszego sympatycznego kolegi na Litwie 
Ilka Cibulskas, który ugościł naszą delegację i przedstawił swoją kolekcję pamiątek 
policyjnych i rekwizytów służb mundurowych z całego świata.

IPA KĘTRZYN NA LITWIE
Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka

Tekst: Marek Małagocki

Zdjęcia: Wojciech Fentoń
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Po raz kolejny, na okres 10-14 października,  zaprzyjaźniony z członkami IPA III 
„Korona” Opole, Region IPA z ukraińskiego Ivano-Frankivska zaprosił do siebie 
czteroosobową delegację z naszego Regionu. Wspólnie z nami na Ukrainę pojechał 
kolega z Czech – przewodniczący Regionu IPA Mesto Albrechtice oraz dwie osoby 
z klubu motocyklowego Riders of  IPA, w tym Prezydent.

Dla urozmaicenia corocznego transportu wybraliśmy pociąg. Przedziały  
w ukraińskim wagonie sypialnym gościły nas od Opola do Lwowa przez 15 godzin. 
Ukraińska obsługa, celnicy i straż graniczna byli bardzo uprzejmi. 
Lwów większość widziała, więc nie ma co opisywać jego piękna. Kto był we Lwowie 
zapewne był też w części piwnic Starego Miasta przerobionych na restaurację 
„Bunkier”, zwaną także „Kryjówką”. W okienku drzwi pojawia się lufa kałasznikowa  
i oczekiwanie na hasło. Po haśle i odzewie oraz upewnieniu się, że wśród nas nie 
ma Moskali wchodzimy, dostajemy sznapsa i …, klimat jest niepowtarzalny.

Z oficjalnych spotkań to wizyta u Komendanta Wojewódzkiego Policji 
Ivano-Frankivska połączona ze zwiedzaniem policyjnej Izby Pamięci 
oraz u Burmistrza miejscowości Lanchyn, z którą wiąże się legenda  
o jeleniu, który dzisiaj ma swój pomnik. Podobno w Lanchyn nie rodziły 
się dzieci. Kiedyś do jednego z domów podszedł jeleń i gestami prosił  
ludzi o pomoc. Jelonek zaplątał się w gałęzie. W podzięce za ratunek natura 
odwdzięczyła się rodzonymi, od tej pory synami w Lanchyn.

Nocowaliśmy w górskiej miejscowości Bukovel (takie Ich Zakopane), tylko że jest 
tam 15 wyciągów narciarskich. Sztandarowy punkt programu to huculskie targowisko w Jaremczy. Spotkaliśmy się także 
z sympatycznym huculskim zespołem ludowym. Cóż można więcej powiedzieć. Piękne miejsca, sympatyczni gospodarze 
oraz doskonałe jedzenie. To z pewnością nie było nasze ostatnie spotkanie.

„NA ZIELONEJ UKRAINIE”
Opolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Mirosław Moliszewski

Region IPA Olesno w dniu 4 października 2018 r. na za-
proszenie kolegi Pavla Chlapka z IPA Hranice i kolegów  
z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Policyjnego „KPA”  
uczestniczył w mszy odprawianej za Policję Czeską  
w Katedrze św. Vaclava w Ołomuńcu. Mszę celebrował 
sam Arcybiskup Ołomuniecki Jan Graubner metropolita 
morawski. 

Po mszy była okazja spokać się z policjantami oraz kolegami 
– członkami IPA. Servo Per Amikeco.

Opolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Leszek Latusek

SPOTKANIE 
W OŁOMUŃCU

MIĘDZYNARODOWO
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W sobotę 13. października 2018 roku o godz. 6.00, spod budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 
przy ul. Małopolskiej 47, wyjechała grupa 55 członków i sympatyków IPA na zwiedzanie Rugii. 

Od samego świtu było ciepło, a w ciągu dnia już tylko cieplej i dodatkowo bardzo słonecznie, do samego późnego 
wieczora – to pewnie taki bonus dla Regionu IPA Szczecin od GÓRY. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy przejazdem w stronę 
granicy niemieckiej, przez Kołbaskowo, a następnie przez wpisane na listę UNESCO średniowieczne miasto Stralsund 
i dalej mostem na wyspę, w kierunku przylądka Arkona. Zatrzymaliśmy się na parkingu w Puttgarden. Przesiedliśmy 
się do  kolejki turystycznej, by dojechać do grodu Arkony. Przy latarni 
utrwaliliśmy nasz pobyt na zbiorowym foto i już od tego momentu 
grupa była bardzo zintegrowana i uważna na siebie i turystyczne atrakcje.  
Kilka kroków dalej w kierunku morza
 i tuż przed nami rozpostarł się przepiękny widok na klify i Bałtyk. Okrzyki 
zachwytu,  sesje zdjęciowe, spacer   po plaży i wyszukiwanie ciekawych 
kształtem kamieni. Niektórym udało  się znaleźć zupełnie oryginalne 
okazy.
Następnie przemieściliśmy się do Parku Narodowego Jasmund.  
Tam podziwialiśmy prastare lasy bukowe, urokliwe kredowe klify, stromo 
opadające do morza z największą przyrodniczą atrakcją Północnych 
Niemiec – Konigsstuhl (Królewski Tron) oraz chłonęliśmy wiedzę w nowoczesnym centrum edukacyjnym.
Jadąc dalej, na chwilę zatrzymaliśmy się, by spojrzeć na ciągnący się ponad 4 km wzdłuż morskiego brzegu, wysoki  
na kilka pięter, kompleks mieszkalny Phrory oraz podziwiać tamtejszą plażę. Niektórzy z uczestników zanurzyli tam stopy 
w falach Bałtyku.
Potem tylko przejazd do  największego kurortu na wyspie – Binz, z urzekającą architekturą uzdrowiskową i najbardziej 
reprezentacyjnym, stojącym przy nabrzeżu Kurhaus. Jeszcze spacer najdłuższym molo w Niemczech (ok. 400 m)  
i obowiązkowy posiłek w porcie z Fishbrotchen, czyli tradycyjnej ryby w bułce,  w roli dania głównego.
Owiani morską bryzą, rozpromienieni słońcem, pełni wrażeń wróciliśmy do kraju. To była bardzo piękna wyprawa i to nie 
tylko moje zdanie, ale opinia wielu uczestników, którą wypowiadali w autokarze oraz pisali na WhatsApp.  

ZE SZCZECINA NA WYSPĘ RUGIA  
W NIEMCZECHZachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Elżbieta Szatanik

Zdjęcia: Grzegorz Sudakow

W dniach 30 sierpnia – 2 września płoński Region IPA 
zorganizował wyjazd rodzinny do Niemiec, a głównym 
celem wycieczki była stolica tego kraju – Berlin. W wyjeździe 
wzięli udział członkowie Regionu, ich rodziny, Zasłużeni dla 
IPA Sekcja Polska i inne osoby współpracujące z Regionem. 
Przy organizacji wyjazdu skorzystano 
z pomocy miejscowego regionu IPA, w tym przypadku – 
Regionu IPA Berlin Ost. Niezwłocznie po zakwaterowaniu 
przystąpiono do realizacji programu wycieczki, zaczynając 
od głównych atrakcji Berlina. Jako pierwszy odwiedzono 

PŁOŃSKI  REGION  IPA  U  NASZYCH  
ZACHODNICH  SĄSIADÓW 
Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Tekst: Zbigniew Kaniak 

Zdjęcie: Dariusz Koniec

Urania–Weltzeituhr – zegar czasu światowego. Następnie 
– Rotes Rathaus – Czerwony Ratusz, Nikolaiviertel - 
historyczne serce niemieckiej stolicy, Berliner Dom 
- największy kościół w mieście oraz  Museumsinsel – 
Wyspę Muzeów, jeden z najważniejszych kompleksów 
muzealnych świata. Wieczorem uczestnicy wycieczki 
zostali zaproszeni przez gospodarzy z Regionu IPA OST 
na uroczystą kolację grillową, połączoną ze zwiedzaniem 
Komendy Miejskiej Policji Berlin-Północ. Przed kolacją 
zademonstrowano pokaz tresury psów tropiących  
i patrolowych. Na kolacji obecny był Wiceprzewodniczący 
Landes Jorg Kiebach. Przygotowano smaczne potrawy 
grillowe, degustowano słynne berlińskie piwo.  

MIĘDZYNARODOWO
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Była wymiana pamiątkowych gadżetów i prezentów. 
Gościem specjalnym był oficer łącznikowy z Ambasady 
Polskiej w Berlinie – Wiesław Gom, któremu również 
wręczono okolicznościowe upominki. W wystąpieniach 
inspektora W. Goma, Wiceprzewodniczącego J.Kiebacha 
oraz Przewodniczącego Regionu IPA Płońsk J. Laseckiego 
omówiono temat organizacji wyjazdu oraz zacieśnienia 
dalszych kontaktów pomiędzy Regionami. Następnego 
dnia zwiedzono takie obiekty jak: Ku`Damm – główną 
ulicę zachodniej części Berlina, Siegessaule -  Kolumnę 
Zwycięstwa, Brandenburger Tor - bramę triumfalną oraz 
Bundestag – siedzibę parlamentu niemieckiego. W ramach 
czasu wolnego i zakupów, wycieczka odwiedziła Shopping 
am Potsdamer Platz – jedno z największych centrów 
handlowych Berlina. Trzeciego dnia zwiedzono Muzeum 
Historii Naturalnej. Następnie poczyniono ostatnie zakupy, 
a po obiedzie udano się w drogę powrotną do kraju. 
Region IPA Płońsk kieruje serdeczne słowa podziękowania 
za pomoc w organizacji wyjazdu do naszych przyjaciół  
i kolegów z Regionu IPA Berlin Ost. Byli to: Bianca Beine  
i Jorg Kiebach, a także Dariusz Turalski – współpracujący  
z Kujawsko-Pomorską Grupą IPA. Szczególne podziękowania 
należą się Michałowi Szymczakowi za przygotowanie 
programu wycieczki, organizację zwiedzania, rolę tłumacza 
oraz poświęcenie swojego wolnego czasu tylko dla nas. 

Głównie dzięki niemu wycieczka należała do niezwykle 
udanych, z serdecznym przyjęciem przez gospodarzy.  
Za to wszystko odwdzięczyliśmy się mu specjalnym 
ryngrafem.

SERVO PER AMIKECO!

06. października 2018 r. w przepiękny, ciepły, słoneczny i  jesienny dzień 
wybraliśmy się na wycieczkę do Podziemnego Miasta i Fortu Gerharda 
na Wyspę Wolin, zorganizowaną przez Region IPA SG Szczecin.Wyjazd 
autobusem 29 osób nastąpił ze Szczecina o godz. 9.00.  O godz. 12.00 
rozpoczęliśmy zwiedzanie z przewodnikiem Podziemnego Miasta 
wybudowanego w latach trzydziestych ubiegłego wieku przez 
Niemców. 
Najpierw zapoznaliśmy się z historią tego kompleksu, a następnie podziemnymi korytarzami docieraliśmy  
do różnych pomieszczeń i schronów. Następnie przemieściliśmy się do oddalonego o 4 km Fortu Gerharda. Fortyfikacja  
ta zaprojektowana została przez pruskiego projektanta i wzniesiona w  latach 1848 – 1859 r. Po tym obiekcie oprowadzał 

nas przewodnik w mundurze pruskiego 
kaprala. Doświadczyliśmy elementów 
musztry i pasowania, a po zakończonym 
zwiedzaniu czekało na nas ognisko  
z kiełbaskami i napojami. Humory, tak jak 
pogoda dopisywały, wszyscy świetnie 
się bawili, wspaniale spędzając ten 
weekendowy dzień. 

IPOWCY W PODZIEMNYM MIEŚCIE I FORCIE 
GERHARDA W ŚWINOUJŚCIU
Region SG Szczecin – Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Krystyna Majunka

Zdjęcia: Krzysztof Wachowicz

MIĘDZYNARODOWO



Wszystko zaczęło się wiosną tego roku kiedy to kolega Krzysztof Wątorek- Dziekan Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa  
i Nauk Medycznych w Kielcach, jednocześnie członek IPA Region Kielce namówił mnie na wyjazd do Portugalii.  
Plan był taki, że on i Waldemar Cisowski (także- IPA Kielce) mieli przejechać na rowerach przez całą Portugalię. Mimo 
dylematów podjęliśmy wyzwanie. Ja jechałem samochodem a koledzy na rowerach. 17 sierpnia 2018 roku wyruszyliśmy 
w drogę, gdzie w Portugali czekała na nas trasa 700 kilometrów. 

Po dwóch dobach ciągłej jazdy przez Niemcy Francję i Hiszpanię i przejechaniu 3700 kilometrów dojechaliśmy  
na Gibraltar. Na Gibraltarze oddaliśmy hołd poległym Polakom w czasie II Wojny Światowej pod pomnikiem poświęconym 
gen. Władysławowi Sikorskiemu. Następnie skierowaliśmy się w kierunku Portugalii i po dojechaniu do miejscowości 
Faro koledzy przesiedli się na rowery. Przez następny tydzień zwiedzając  urocze i malownicze miejscowości położone 
nad Oceanem Atlantyckim  korzystaliśmy z gościny IPA Portugalia nocując w IPA Hausie w miejscowości Loul,e gdzie 
poznaliśmy bardzo miła  właścicielkę Anę Figueiras. Następnie jadąc dalej na północ ja samochodem, a koledzy cały 
czas na rowerach zwiedzaliśmy Lizbonę, Porto i Fatimę aż do Hiszpanii do Santiago de Compostela.  W Santiago  
de Compostela  Krzysiek i Waldek zakończyli wycieczkę rowerową i wyruszyliśmy w drogę powrotną.  

Po dwóch tygodniach i przejechaniu szczęśliwie 8600 kilometrów w dniu 1 września 2018 roku wróciliśmy do Kielc - cali, 
zdrowi  z bagażem wspomnień i nowymi przyjaźniami. Zapraszamy wszystkich na kolejne rowerowe eskapady. 

30 WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

NA ROWERACH PRZEZ PORTUGALIĘ
Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Artur Niedbała
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Region IPA Olesno w celu podtrzymywania kontaktów z kolegami-członkami IPA 
z zagranicy zorganizował wyjazdowe seminarium w Dreźnie (Niemcy) na temat 
„Sytuacje operacyjne w służbie policjanta zagrażające jego  zdrowiu i życiu”.

Odbyło się ono w dniu 21 września 2018 r. w Bereitschaftspolizei w Dreźnie.  
Oprócz gospodarzy, tj. policjantów z Drezna w seminarium udział wzięli zaproszeni 
członkowie IPA z Kaiserslautern (Niemcy), Hochsauerland (Niemcy), Bogorodczany (Ukraina), 
Zurich (Szwajcaria). To międzynarodowe wydarzenie zawierało treści praktyczne, dotyczące 
służby policjanta oraz wniosło wartości kulturalne, poznawcze i wzmacniające nawiązane 
wcześniej przyjaźnie.

Podczas wizyty zwiedziliśmy miasto z przewodnikiem ubranym w mundur policjanta 
z 1902 roku, którym był sekretarz IPA Drezno Lutz Wodarsch. Zwiedziliśmy także zamek 
średniowieczny Königstein oraz skalne ostańce „Bastei” w górach Połabskich „Saksonii 
Szwajcarskiej”. Historia zamku przeplata się z polskim królem i warto wybrać się go zwiedzić zwłaszcza, że elektroniczne 
przewodniki są dostępne w języku polskim. Do Drezna mieliśmy wracać  parowcem po rzece Łabie, lecz niski stan wody 
uniemożliwił to przedsięwzięcie. Servo Per Amikeco.

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE  
I SEMINARIUM W DREŹNIE

Region Olesno - Opolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Leszek Latusek

W dniu 23 października 2018 roku 
Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA  
przyjmowała w swojej siedzibie  naszego 
kolegę z Republiki Południowej Afryki. 
Kapitana Davida Fisha. Gościa przywitał 
także w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach szef świętokrzyskich stróżów 
prawa nadinsp. Dariusz Augustyniak.  

Członek IPA, policjant z Republiki 
Południowej Afryki Kapitan David Fish, 
będąc gościnie w naszym mieście, 
został zaproszony przez Świętokrzyską 
Grupę Wojewódzką Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji na spotkanie ze 
świętokrzyskimi ipowcami. Funkcjonariusza 
służącego od 30 lat w Kapsztadzie 
osobiście przywitał Prezes ŚGW IPA 

NAWIĄZUJEMY PRZYJAŹNIE KIELCE 
–KAPSZTAD

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Robert Literacki

Zdjęcia: Artur Niedbała

MIĘDZYNARODOWO
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oraz członkowie Regionu Kielce. Wizyta była okazją 
do wymiany doświadczeń z zakresu prewencji  
i profilaktyki, przybliżenia struktur organizacyjnych 
zadań w poszczególnych wydziałach oraz porównania 
specyfiki służby w obydwu krajach. Zagraniczny gość 
zapoznany został ze stanem bezpieczeństwa w naszym 
garnizonie, a także podzielił się takimi informacjami  
z miejsca pełnienia swojej służby. Cała wizyta dobyła się 
w przyjaznej atmosferze, a David Fish podkreślił swoją 
radość ze spotkania ze świętokrzyskimi policjantami. 

W trakcie wizyty nadinsp. Dariusz Augustyniak otrzymał 
od zagranicznego gościa kilka policyjnych gadżetów, 
a na pamiątkę spotkania mundurowy z Kapsztadu 
dostał maskotkę koziołka Spoko. Spotkanie uwieńczono 
uroczysta kolacją z udziałem żony i córki gościa.  
Poza otrzymanymi gadżetami dla przyjaciół z RPA, kol. David  
z Kielc do Kapsztadu, zabierze także ze sobą wspomnienia  
z jego pierwszej wizyty w Europie. Jak sam stwierdził  
„Kielce wywarły na nim duże wrażenie jako spokojne, czyste  
i bezpieczne miasto z uprzejmymi mieszkańcami”.

W dniu 15 września 2018 roku Prezydium Regionu IPA Przeworsk  zorganizowało dla swoich członków, policjantów  
i przyjaciół  z rodzinami jednodniową wycieczkę na Węgry  w okolice Tokaja. Zaplanowano i zrealizowano zwiedzanie 
zamku Rakoczego, kościoła św. Elżbiety oraz zabytkowego rynku w Sarospatak , a w Tokaju  centrum miasta   z placem 
Kossutha oraz słynną fontannę Bachusa. 
Nie obeszło się również od degustacji wybornego węgierskiego wina w winiarni Kovacs Pince w miejscowości Tarcal.    

KAPRYŚNA  POGODA W TOKAJU

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Oleszek

Zdjęcia: J. Mendycki 
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W dniach 16 – 20 października 2018 r. na zaproszenie 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) 
Region Grünberg przedstawiciele Warmińsko-
Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z Regionu 
IPA Kętrzyn i Regionu IPA Olsztyn uczestniczyli  
w corocznym międzynarodowym spotkaniu z okazji 
święta „Gallusmarkt”. 

W tym roku przypadały obchody 538 lecia tego święta. 
W skład naszej siedmioosobowej delegacji weszli: Adam 
Ostrowski, Andrzej Żyżyk z małżonką, Wojciech Groch, 
Wojciech Fentoń,  Mieczysław Urbański i Piotr Urbański.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli IPA 
z Wielkiej Brytanii, Belgii oraz USA.
W ciągu pięciu dni spędzonych w Grünbergu w przyja-
cielskim gronie, zawarliśmy nowe znajomości oraz wspo-
minaliśmy wcześniejsze spotkania oraz naszych kolegów, 
których tym razem zabrakło. W doborowym towarzy-
stwie oraz wspaniałych  
nastrojach uczestniczyliśmy  
w spotkaniach z innymi  
delegacjami jak i miej-
scowymi policjantami, 
wymieniając się doświad-
czeniami jak i również 
kontaktami. Jak zawsze 
nasze delegacje mile były 
witane przez mieszkań-
ców Grünberg.

Przez cały czas pobytu 
byliśmy otoczeni ciepłą 
i wspaniałą opieką przez 
Klausa Schmidt, Piotra 
Rutkowskiego, Petera 
Krämera, Dominika 
Pawliczaka, Karla-
Ludwiga Ruckelshauss,   
Mike Weba i Darionę 
Jarzombek, Karla-Otto 
Bingmann którym za 
stworzoną atmosferę 
i gościnność należą 
się szczególne słowa 
podziękowania.

WIZYTA W NIEMCZECH – „GALLUSMARKT”
Region Kętrzyn i Olsztyn-Warmińsko Mazurska Grupa 

Tekst: Marek Małagocki, Adam Ostrowski

Zdjęcia: Wojciech Groch

Corocznie podczas takich spotkań wszystkie delegacje 
uczestniczą w wyjeździe do ciekawych miejsc 
organizowanym przez gospodarzy. W tym roku Region IPA 
Grünberg zorganizował wycieczkę  w rejon granicy Hesji  
i Turyngii na odcinek dawnej granicy pomiędzy Niemcami 
wschodnimi, a zachodnimi w pobliżu miejscowości 
Geisa. Na tym odcinku znajdował się „Alfa Point”, który 
był punktem obserwacyjnym wojsk amerykańskich 
strzegących w tym rejonie granicy ze wschodem. W chwili 
obecnej jest to obiekt muzealny. Można go zwiedzać  
z przewodnikiem jak również w wyznaczonych punktach  
słuchać wspomnień byłych żołnierzy amerykańskich, 
którzy tu stacjonowali. Opowiadają oni o codziennych 
patrolach i życiu w koszarach, o ucieczkach ze wschodu 
na zachód i o tym, że nie mogli uciekinierom pomóc, gdyż 
jakakolwiek interwencja z ich strony odebrana byłaby 
przez wojska wschodnioniemieckie, jako atak zbrojny.

MIĘDZYNARODOWO
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W dniach od 14 do 16 czerwca 2018 roku członkowie Regionów IPA 
z Gostynia oraz Śremu mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce  
do naszych wschodnich sąsiadów celem spotkania się z Kolegami z  IPA Lwów.

Ukraina zachwyciła swoim pięknem i obyczajami czego świadkami byli: Ryszard 
Balczyński, Piotr Leciejewski, Rafał Skowron, Józef Podgórski, Witold Wojtkowiak    
oraz Marian Kowalski. Przewodnikiem wycieczki był kolega Kola, były policjant  
z Ukrainy, który w fascynujący sposób opowiadał o swoim kraju. 

Głównymi punktami wycieczki był Lwów i Łuck. 
We Lwowie członkowie IPA  zwiedzili cmentarz Łyczakowski gdzie zostało 
pochowanych wielu przedstawicieli nauki, sztuki, polityki, uczestników powstań, 
bojowników o wolność i niepodległość Polski i Ukrainy m.in. Maria Konopnicka, 
Gabriela Zapolska. Zobaczyli również cmentarz Obrońców Lwowa zwany także 
cmentarzem Orląt. To jedno z miejsc gdzie wzruszenie ogarnia każdego rodaka  
i trzyma przez długi czas ponieważ to miejsce spoczynku wielu młodych Polaków, 
którzy chwyciwszy za broń zginęli w obronie tego co mieli najcenniejsze - własnego domu. Kolejnym punktem zwiedzania 
było centrum, dziś jednego z najpiękniejszych miast Europy łączące wzorce wielu kultur Zachodu i Wschodu z całą 
architekturą zachowaną w niezmienionym stanie. 
W centrum znajduje się także pomnik Wieszcza Polskiego Adama Mickiewicza obok którego nie dało się przejść obojętnie. 
Ostatnim miejscem zwiedzania był budynek Teatru Wielkiego Opery i Baletu. 
Kolejnego dnia w Łucku członkowie IPA  spacerowali po centrum tego historycznego miasta znajdującego się w obwodzie 
wołyńskim i będącym historyczną stolicą Wołynia.  Zamek położony jest na niewielkim wzniesieniu nad malowniczym 
zakolem doliny rzeki Styr. We Lwowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami IPA Sekcji Lwów  z przewodniczącym 
Siergiejem Kidalovem oraz sekretarzem IPA Oleksandrem Sotnikov.  

Dzięki tej wycieczce udało się nawiązać kontakt międzynarodowy z IPA Sekcją Lwów. Koledzy zostali zaproszeni  
do Gostynia w ramach rewizyty w roku 2019. Ponadto odbyło się również spotkanie z Zastępcą Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Lwowie, które było bardzo merytoryczne i konstruktywne. 
Jako ciekawostkę dodam, ze uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć dom oraz dzień 
z życia rodziny na Ukrainie co było bardzo fascynujące a zarazem pouczające móc zobaczyć obyczaje i zwyczaje naszych 
bliskich sąsiadów z za wschodniej granicy.

JAK POZNAWALIŚMY LWÓW
Region Gostyń – Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Daria Schoenfelder 

Zdjęcia: Ryszard Balczyśnki

Tradycją już się stało, że oficjalne zakończenie 
pobytu wszystkich delegacji miało miejsce  
w restauracji Runde Ecken Karla-Otto Bingmann, 
gdzie mieliśmy okazję delektować się wyśmienitym 
jedzeniem i przyjemność wręczyć pamiątkowe 
upominki oraz materiały promujące Warmię 
i Mazury, które  podarowali naszej delegacji 
Małgorzata Chyziak – Starosta Olsztyński, Jarosław 
Pieniak – Starosta Kętrzyński, Krzysztof Hećman – 
Burmistrz Miasta Kętrzyna oraz Piotr Wiśniewski 
Prezes Zarządu „MAJONEZY” Spółdzielni Pracy 
Produkcyjno-Handlowej, za co serdecznie 
dziękujemy.

MIĘDZYNARODOWO
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Region Riders of IPA Tarnów to głównie miłośnicy 
jednośladów. W strukturach Regionu działa klub 
motocyklowy Riders of IPA LEMC (LAW ENFORCEMENT 
MOTOROCYCLE CLUB) Poland i to on właśnie jest 
organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą „Rajd 
Motocyklowy”. Celem imprezy jest propagowanie uroków 
krajoznawczych, historii, kultury oraz życia codziennego 
mieszańców odwiedzanych regionów naszego kraju.  
W tym roku jubileuszowa impreza odbyła się  
w dniach 06-09 września 2018 roku i nazywała się  
V MIĘDZYNARODOWY RAJD MOTOCYKLOWY - BESKIDY 
2018. 
Bazą wypadową dla motocyklistów był Ośrodek Wczasów 
Rodzinnych w Wysowej Zdrój. Nad imprezą honorowy 
Patronat objęli Pan Fryderyk OREPUK Prezydent Sekcji 
Polskiej IPA, Pan Jan KOVALCIK Prezydent Narodowej  Sekcji  
Słowackiej IPA oraz Pan Josef NERUDA Prezydent Narodowej 
Sekcji Republiki Czeskiej IPA Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji. W dniu 06 września nastąpiło 
uroczyste otwarcie imprezy w której uczestniczyli Prezydent 
Regionu IPA FIEMME i FASSA  z siedzibą w Predazzo ITALIA  
Pana Rosario  GIULIANI, Pierwszy Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Gorlicach Pani nadkom. Dorota 
TOKARZ, asystent Sekretarza Generalnego Narodowej 
Sekcji Słowackiej IPA Pana Peter DULIN, Skarbnik Sekcji 

POLICJANCI KOCHAJĄ MOTOCYKLE 
Region Raiders of Tarnów- Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Sławomir Brotaj
Polskiej IPA Pan Adam PIETRZKIEWICZ, Prezes Małopolskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA Pan Aleksander SZYMAŃSKI, 
członek Prezydium Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA Pan Ireneusz SKRZYPCZAK, Wójt Gminy Uście Gorlickie 
Pan Dymitr RYDZANICZ, Kierownik Posterunku Policji 
w Ujściu Gorlickim Pan asp. sztab. Sławomira DOBEK, 
przedstawiciele 12 Regionów IPA z całego kraju oraz 
przedstawiciele 31 klubów motocyklowych z Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Niemiec, Czech, Słowacji oraz Polski.  
W tym roku trasy Rajdu przebiegały drogami Beskidu 
Niskiego na terenie Polski oraz Słowacji. Na trasy wyjechało 
ponad 300 motocyklistek i motocyklistów.  Szczególnie 
ciepło uczestnicy Rajdu zostali przyjęci na terenie Słowacji 
w miejscowości Bardejów, w asyście Policji drogowej 
wjechali do centrum miasta, gdzie zostali przywitani przez 
przedstawicieli miejscowych władz. Wieczorami uczestnicy 
Rajdu mieli czas na wspólne rozmowy, wypoczywali  
i relaksowali się przy muzyce na żywo. Wszyscy uczestnicy 
Rajdu opuszczając go w niedzielę zadeklarowali chęć 
uczestnictwa w kolejnym. Urzekła ich wspaniała atmosfera 
imprezy, gościnność organizatora oraz perfekcyjna 
organizacja. 

Co przygotuje nam klub motocyklowy Riders of IPA 
LEMC Poland w przyszłym roku? To ich tajemnica, którą 
niebawem poznamy.

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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W tym roku członkowie IPA Region Głogów wraz z rodzinami oraz sympatykami IPA postanowili udać się na XI Ścinawski 
Blues Nad Odrą kajakami. W słoneczne południe wszyscy chętni zjawili się pod zamkiem w Prochowicach, a następnie 
udali się nad rzekę Kaczawę, gdzie czekały na nas kajaki.
W miejscu tym rzeka zmienia swój górski charakter i przebiega  po malowniczych nizinnych terenach, a my płynąc 
podziwialiśmy przyrodę, oddając się w pełni relaksowi. Pogoda nam dopisała i choć nagła ulewa zmoczyła uczestników, 
to późniejsze promienie nas osuszyły. Po przepłynięciu ok. 10 km rzeka Kaczawa kończy swój bieg i wpływa do szerokiej 
Odry.  Mocny i przeciwny wiatr utrudniał nam wiosłowanie tworząc fale lecz nie poddaliśmy się i po kolejnych 10 km 
dopłynęliśmy do zabytkowych mostów w Ścinawie. Następnie skierowaliśmy się do portu gdzie przywitała nas bluesowa 
muzyka. Zmęczeni ale szczęśliwi udaliśmy się na poczęstunek oraz bluesową zabawę.

KAJAKIEM NA ŚCINAWSKI BLUES 
NAD ODRĄ Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst:    Artur Klimczak

Zdjęcia: uczestnicy spływu

Kujawsko – Pomorska Grupa Wojewódzka  International 
Police Association zorganizowała imprezę Pożegnanie Lata 
w miejscowości Fojutowo w Borach Tucholskich w dniach  
21-23 września 2018 roku. 
Spotkanie miało miejsce w malowniczym kompleksie 
hotelowo – wypoczynkowym otoczonym lasami  
i skrzyżowaniem dwóch rzek o różnych poziomach 
wysokości, połączonych akweduktem zbudowanym w XIX 
wieku.
Podczas pobytu zorganizowano dla uczestników zawody 
sportowe: strzelanie z broni pneumatycznej, tenis stołowy, 
piłkarzyki  i grzybobranie.
Punktem kulminacyjnym była uroczysta gala, na której 
wręczono medale „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. 
Medale otrzymali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Bydgoszczy - insp. Marcin Woźniak, Adam Kula  
i  Roman Rezulak. Wręczyła je Wiceprezydent Sekcji Polskiej 
IPA - Aneta Sobieraj. Wręczono również odznaczenia 
za całokształt działalności dla Kujawsko-Pomorskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA oraz nagrody dla zwycięzców  
poszczególnych  konkurencji sportowych. 

POŻEGNANIE LATA  W FOJUTOWIE
Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Krzysztof Warchał 

Zdjęcia: Paweł Mazurek 
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W dniach 5-7 października 2018 r. Region Kielce Centrum IPA organizował wycieczkę 
do Kudowy Zdrój, połączoną ze zwiedzaniem Pragi i Skalnego Miasta w Republice 
Czeskiej. 

Po przyjeździe do Kudowy i posileniu się obiadem udaliśmy się na zwiedzanie okolicy. 
Dużym przeżyciem było zobaczenie  Kaplicy Czaszek. Drugiego dnia, wcześnie 
rano  wyjechaliśmy do Pragi.  Zwiedziliśmy Hradczany (gdzie od 1918 r. rezydują 
kolejni prezydenci Republiki Czeskiej), katedrę św. Wita, uliczki Małej Strany. Byliśmy 

również świadkami zmiany warty 
honorowej na Zamku Praskim, 
Poznaliśmy walory lokalnej kuchni. 
W trzecim dniu odwiedziliśmy 
przepiękne, unikalne Skalne  
Miasto w Adrspach w czeskich 
Sudetach, gdzie w przeszłości kręcone były filmy m.in. ”Opowieści z Narni’’.  
Na miejscu podziwialiśmy przepiękne turkusowe jezioro. Mimo, 
że na wycieczce było 54 uczestników, zwiedzanie odbywało się 
bardzo sprawnie, gdyż wszyscy byli mobilni i zdyscyplinowani. 
Uczestnicy wyjazdu zadeklarowali, że na następną wycieczkę 
organizowaną przez Region Kielce Centrum IPA również  
z chęcią się wybiorą.

Region Kielce Centrum-Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Paweł Dziopa

W dniach 10/16 października 2018 r. członkowie 
Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Region IPA Włodawa, 
Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej Region IPA Nowy Targ 
oraz przyjaciele IPA korzystając z przepięknej pogody 
przemierzali wspólnie tatrzańskie szlaki – byli i w górach 
i dolinach między i innymi na Kasprowym Wierchu, 
Giewoncie, Grzesiu, Rakoniu, Wołowcu, Jaskini Mroźnej  
i w wielu innych niesamowitych miejscach. 

WYJAZD W TATRY REGIONU IPA 
WŁODAWA I IPA NOWY TARG

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Bożena Szymańska

Pobyt był również okazją do spotkania z zadłużonym  
dla SP IPA kol. Jackiem Rydwańskim oraz poznania właścicieli 
Hotelu Rekomendowanego SP IPA „Dom u Czyszczoniów” 
- Danki i Mariana Czyszczoniów w Kościelisku. Miejsce 

jest doskonałą bazą wypadową, a oferowane 
warunki są komfortowe. Panuje tam rodzinna 
atmosfera, z okien roztacza się niesamowity 
widok. Wszystkim miłośnikom gór gorąco 
polecamy to miejsce. 

Mieliśmy również okazję, aby podziękować 
i uhonorować wieloletniego naszego 
sympatyka kol. Pawła Jankowskiego z TOPR  
i wręczyć mu legitymację „Zasłużony dla SP IPA”. 
GRATULUJEMY!

WYCIECZKA DO KUDOWY – ZDRÓJ
CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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Przy pięknej, słonecznej pogodzie członkowie Regionu IPA 
Jasło w dniach 31 sierpnia-2 września zwiedzali  atrakcje 
Warszawy. Podczas 3 dniowego pobytu zwiedzili: Cmentarz 
Powązkowski, Zamek Królewski, Starówkę, Łazienki Królewskie, 
Palmiarnię, Pałac na Wodzie, Zielone Tarasy Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum „Polin” Historii Żydów 
Polskich, do Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion 
Narodowy, Pałacu Króla Jana III  Sobieskiego w Wilanowie 
oraz szereg innych znanych i nieznanych miejsc.

ZNANA I NIEZNANANA GORĄCA   
WARSZAWA
Region Jasło - Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: B. Łach

Zdjęcia: archiwum Regionu

W dniu 27 października 2018 r. jak zawsze w wyjeździe organizowanym 
przez  Międzynarodowe  Stowarzyszenie Policji  Region  Kętrzyn był komplet 
uczestników. Pocieszające jest, że oprócz członków naszego stowarzyszenia 
w wyjazdach bierze udział coraz więcej  mieszkańców Kętrzyna jak i innych 
miejscowości chociażby z Mrągowa.

Tym razem naszą wyprawę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
Ponieważ był to nasz pierwszy pobyt w tym muzeum wybraliśmy ścieżkę „Historia Żydów Polskich”, która pozwoliła 
nam poznać  historię tego narodu w naszym kraju, ich wędrówkę  oraz przybliżyć  kulturę i obyczaje. Muzeum to jest 
bardzo ciekawym miejscem pośród dotychczas odwiedzanych obiektach tego typu. Wyczuwa się w nim pewien spokój,  
a zarazem cierpienie wielu ludzi piszących historię tego miejsca. Z pewnością jest to miejsce, które należy odwiedzić. Przy 
następnym wyjeździe z pewnością powtórnie odwiedzimy to muzeum wybierając kolejną ścieżkę zwiedzania.Po wyjściu 
z muzeum, wszyscy uczestnicy  z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie musicalu „Piloci” w teatrze muzycznym Roma.

Muszę przyznać, że warto było pokonać tyle kilometrów, aby zobaczyć to przedstawienie.   
Musical przepełniony jest efektami 3D jak i akustycznymi. Pięknie przedstawiona miłość pary ludzi rozdzielonych przez 
wybuch II wojny światowej. Ciągle zmieniająca się sceneria zachwyca i niemalże zapiera dech w piersiach każdego widza.
Lecz to nie koniec atrakcji przygotowanych dla uczestników 
naszego wyjazdu. Dzięki uprzejmości obsługi teatru Roma 
udało mi się zorganizować spotkanie z artystami biorącymi 
udział w musicalu. Ta niespodzianka sprawiła wszystkim wiele 
radości, czego dowodem była nieskończona ilość zdjęć.  
Był to także czas na zebranie autografów na zakupionych 
wcześniej płytach z tego przedstawienia.Był to już drugi 
w tym roku wyjazd do teatru zorganizowany przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Kętrzyn, 
który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Uczestnikom tego wyjazdu dziękuję za udział jednocześnie 
zapraszam do uczestniczenia w kolejnych wyjazdach.

WARSZAWSKIE HISTORIE
Region Kętrzyn  - Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Marek Małagocki

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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W dniach 27-30 września 2018 r, 15 - osobowa grupa 
członków Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Region IPA 
Włodawa, miłośników górskich wędrówek, udała się  
w malownicze Bieszczady. Wczesnym rankiem 27 września,  
grupa wyruszyła z Rajskiego do Zatwarnicy, następnie 
przemierzała po kilkanaście kilometrów dziennie niezwykle 
malowniczą i ciągle jeszcze zieloną okolicą. 

Region Włodawa - Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Bożena Szymańska

Zdjęcia: Monika i Jarek Kowalczyk

We wrześniu, podobnie jak w latach 
ubiegłych, już po raz siódmy żeglarze 
z Kujawsko – Pomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA oraz zasłużeni dla Sekcji 
Polskiej IPA spotkali się na bałtyckim 
rejsie. Tym razem rejs odbył się na jachcie 
typu Bavaria 51. 
Załoga z kapitanem, zasłużonym dla 
Sekcji Polskiej IPA Romanem Nowickim, 
stawiła się 22 września w Gdyni.  
Już od samego początku wiedzieliśmy,  
że będziemy mieli kłopoty z wiatrem. Niestety prognozy się potwierdziły. Silny wiatr, 
w porywach na morzu do 9-10 stopni w skali Beauforta nie pozwoliły nam wypłynąć poza Zatokę Gdańską. Pomimo,  
że pływaliśmy tylko po zatoce, czas spędziliśmy miło.      
Bardzo się cieszymy, że udało się nam zorganizować kolejny rejs. Nasze Stowarzyszenie ma integrować środowisko 
policyjne, chcemy aby praca zawodowa nie była jedyną wspólną płaszczyzną łączącą ludzi. Gorąco dziękujemy za pomoc 
w zorganizowaniu rejsu zakładom „GZELA ” i Panu Romanowi Aniołkowskiemu.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Wiesław Rzyduch

SIÓDMY REJS PO BAŁTYKU

BIESZCZADZKIE WĘDRÓWKI

Udało się dotrzeć na Krywe, Dwernik - Kamień, Wołosate, 
Tarnicę, Szeroki Wierch i do Ustrzyk Górnych. Pogoda 
dopisywała, a nastroje były wspaniałe. Nasz niezastąpiony 
Przewodnik opowiadał niesamowite historie, pokazywał 
nieznane i zapomniane miejsca, przepiękne widoki i dał 
wszystkim niebywałą okazję, żeby to wszystko zobaczyć 
i zapamiętać.

Mamy nadzieję, a właściwie jesteśmy tego pewni, że to nie 
była nasza ostatnia wizyta w tych pięknych Górach!

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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W dniu 08 września 2018 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Zakopane i Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Zakopanem  zorganizowało pieszą wycieczkę w polskie Tatry 
pod przewodnictwem członków naszych organizacji, licencjonowanych przewodników kol. Emila Wygody  
i kol. Miłosza Martynowicza. 

Na spacer zdecydowało się kilka-
naście osób z Krakowa i Słowacji. 
Krakowskim turystom przewodził 
kol. Jan Kaczmarczyk Prezes Z.W.  SE  
i RP w Krakowie, a słowackim kol. Peter 
Suchy  Przewodniczący Regionu IPA 
Poprad. Następnie  busem przejecha-
li do wylotu Doliny Strążyskiej, jednej  
z piękniejszych dolin reglowych.

Przewodnicy przekazali informacje  
o specyfice doliny, pochodzeniu 
nazwy, przyrodzie ciekawszych 
miejscach – leśniczówka, Kominy 
Strążyskie, skała Edwarda Jelinka 
Siklawica. Po odpoczynku na Polanie 
Strążyskiej uczestnicy wycieczki 

musieli pokonać najtrudniejszy odcinek Świeczki nad Reglami tzn. wejść na Czerwoną Przełęcz i „zdobyć” Sarnią Skałę  
o wysokości 1377 m npm. z której można było podziwiać Giewont, Kominiarski Wierch i kilka innych szczytów, Gubałówkę 
i panoramę Zakopanego. Po zejściu z Sarniej Skały nastąpiło załamanie pogody i uczestnicy musieli założyć peleryny 
bądź kurtki przeciw deszczowe. Kilka osób z kol. Miłoszem zeszło Doliną Białego do Zakopanego, natomiast pozostali  
w towarzystwie kol. Emila poszli 
na Kalatówki i do Kuźnic.

Wszyscy uczestnicy wycieczki 
spotkali się na „posiadach” przy 
grillu w O.W. Leśnik w Jaszczu-
rówce, gdzie również dołączyli 
uczestnicy Turnieju Piłkarskiego 
o Puchar Przewodniczącego IPA 
Zakopane.

W czasie „posiadów” była okazja 
do wymiany poglądów, wrażeń 
z odbytych imprez i zacieśnienia 
więzi  przyjaźni.

Region Zakopane – Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Edward Kwak

Zdjęcia: Peter Suchy

JESIENNA WYCIECZKA 
W TATRY

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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Zgodnie z zapowiedzią w dniach 22 - 23. września 2018 
roku odbył się piknik integracyjny zorganizowany 
przez Region IPA - Kołobrzeg pod hasłem „ Pożegnanie 
lata IPA 2018 ”. W spotkaniu towarzyskim udział wzięło  
47 członków i sympatyków Zachodniopomorskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA.
Impreza odbyła się terenie ośrodka wypoczynkowego 
„Ranczo w Dolinie” w nadmorskiej miejscowości Sarbinowo, 
którego właścicielami są Lilla i Marek Szewczyk  (członek 
naszego Regionu), którym jako gospodarzom serdecznie 
dziękujemy za okazałą przychylność oraz gościnność.  
Przed rozpoczęciem grillowania w którym uczestniczyli 
przedstawiciele prawie wszystkich regionów 
zachodniopomorskiego IPA odbyło się robocze zebranie 
Zarządu Grupy Wojewódzkiej IPA Szczecin na którym były 
poruszane tematy bieżące jak i wybiegające  na przyszły 
rok.
Jak sama treść przewodniego hasła spotkania wskazuje  
„Pożegnania lata” mieliśmy okazję rzeczywistego  - 

pogodowego pożegnania lata 2018, z uwagi na 
diametralną zmianę pogody z letniej na jesienną. 
Poczuliśmy na własnej skórze: słońce,  opady deszczu oraz 
porywisty nadmorski wiatr.  Jednak nikogo z przybyłych 
gości to nie  zniechęciło - wyśmienity humor, świetna 
zabawa, przepyszny gorący żurek, bigos, pełne grille 
wypełnione - karkówką, boczkiem, kaszanką oraz kiełbasą, 
jak i suto zastawione stoły - smakołykami rybnymi i nie 
tylko, które znajdowały się  pod namiotami, pozwoliły  
na zakończenie imprezy dopiero „grubo po północy”.
Ze strony logistycznej chciałbym podziękować osobom 
wspierającym bez których nie mogłoby się odbyć tak 
udane spotkanie: Lilli i Markowi Szewczyk – właścicielom 
OW „Ranczo w Dolinie” w Sarbinowie oraz ich szefowej 
kuchni Pani Agnieszce za przygotowanie  żurku i bigosu. 
Duże podziękowania należą się również GOSiR Gmina 
Kołobrzeg za użyczenie namiotów, Przetwórstwu 
Rybnemu Nordfisch – Foodmark  Sp. z o.o. w Charzynie,  
Przetwórstwu Rybnemu Koral S.A. w Tczewie / Oddział 
w Kukini - Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu Pana 
Adama Wierzbowskiego w Kołobrzegu oraz Przetwórstwu 
Mięsnemu „Aniger” Pani Reginy Antkiewicz z Wrzosowa. 
Osobne szczególne podziękowania od Zarządu ZGW IPA 
- Szczecin kierujemy do Przewodniczącego Regionu IPA - 
Kołobrzeg kol. Roberta Szukalskiego oraz jego żony Lidii 
(sekretarz ZGW).

Region Kołobrzeg – Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Robert Szukalski

Zdjęcia: R. Szukalski i uczestnicy pikniku

„ POŻEGNANIE LATA IPA 2018”  
W SARBINOWIE

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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W ostatni weekend września 2018 r., Region Opole II Piast 
zorganizował w Turawie spotkanie swoich członków oraz 
gości z Węgier, Rumunii, Czech i Słowenii by pożegnać lato.  
Nasi członkowie oraz nasi goście stawili się we czwartek  
i długo nawet bardzo długo się witaliśmy. W piątek udaliśmy 
się do Opola gdzie oglądaliśmy panoramę Opola z Wieży Piastowskiej, zwiedziliśmy Muzeum 
Polskiej Piosenki. Po obiedzie podzieliliśmy się na dwie grupy jedna grupa zwiedzała Opole i robiła zakupy,  
a druga grupa udała się nad rzekę Odrę i pływała kajakami.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jednym z gości ze Słowenii był Toni, który 
od dwóch lat jeździ na wózku inwalidzkim. Nasze zdziwienie, ale zarazem 
i radość wzbudził fakt, że wybrał on pływanie kajakiem.  

W sobotę postanowiliśmy spędzić cały dzień w lasach turawskich 
i na początek była zabawa w paintball. Stworzyliśmy dwie 
grupy, czyli my Region Opole II Piast oraz nasi zaproszeni goście.  
Byliśmy niepocieszeni kiedy usłyszeliśmy, że oni to wielka czerwona  
drużyna, a my to zakładnicy. No cóż, przyjęliśmy to z pokorą bo w końcu 
to my byliśmy gospodarzami. Po obiedzie zjedzonym w warunkach 
polowych rozpoczęliśmy gry terenowe, drużyny były złożone z członków 
różnych delegacji, a zabawa była przednia.
Jednym też z zadań było wybranie piosenki, którą drużyna miała 

zaśpiewać przy ognisku. Inwencja twórcza ogromna i wszyscy mieliśmy mnóstwo uciechy. Wieczorem przy ognisku  
i gitarze wszyscy świetnie się bawiliśmy choć wiedzieliśmy, że w niedzielę rano trzeba się pożegnać. Spotkanie było udane 
i mamy nadzieję, że niedługo znowu się spotkamy.

Opolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Olga Gaida

POŻEGNANIE LATA Z REGIONEM 
OPOLE II PIAST

W dniu 1 września 2018 roku odbyła się kolejna 
runda Turystycznego Pucharu Polski PZM, którego 
organizatorem był LKT Wyczół Gościeradz. 

Tradycyjnie w rajdzie wzięły udział załogi złożone  
z członków  Kujawsko-Pomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA. Trasa rajdu wiodła  z Tryszczyna przez 
piękne okolice Ziemi Koronowskiej do Tuszyn 
nad Zalewem Koronowskim i Borów Tucholskich.   
Rajd zakończył się tradycyjną grochówką oraz 
pysznym chlebem ze smalczykiem. Dla wszystkich 
uczestników organizator  przygotował nagrody.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Wiesław Rzyduch

RAJD W TRYSZCZYNIE

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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SPORT I REKREACJA

Coś dla ciała, coś dla ducha. Służba w mundurze 
nie musi kojarzyć się tylko ze stresem, ciągłą 
dyspozycyjnością, przywiązaniem do służbowej 
komórki i wszechobecną  „papierologią”. 
Każdy człowiek musi mieć jakąś odskocznię, żeby – 
cóż tu dużo mówić – nie zwariować, a przy tym, żeby 
nie przenosić swoich służbowych problemów na łono 
rodziny.

I tu kłania się sport. Gdy wpada się w rutynę treningów 
i leje się pot, głowa odpoczywa. To zaś można połączyć 
z działalnością w strukturach Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji, które za jeden z najważniejszych 
celów postawiło sobie właśnie popularyzowanie 
aktywności fizycznej. 
Nie zamykamy się we własnym policyjnym świecie. Turniej 
tenisa stołowego od pierwszej edycji miał charakter 
otwartych mistrzostw. Zapraszaliśmy do Radomia 
wszystkie służby mundurowe, również z zagranicy. 
Szósta edycja, rozegrana w weekend 8-9 września 2018 
roku w radomskiej „budowlance”, zgromadziła łącznie 14 
drużyn i 28 zawodników indywidualnych. 
Byli z nami leśnicy, strażacy, żołnierze. Drużyny policyjne 
i „ipowskie”. Mundurowi i emeryci. Sportowcy, których 
trudno posądzać o amatorstwo. Przyjechali m.in. ze 
Szczecina, Wrocławia, Nowego Sącza, Lublina, Bydgoszczy, 

6. Otwarte Mistrzostwa Polski IPA w Tenisie 
Stołowym uważamy za zamknięte!

Tekst: Krzysztof Kapturski (Przewodniczący Regionu IPA Radom)

Zdjęcia: Krzysztof Kapturski, Zespół Prasowy KWP, Karolina Krawczyk

a nawet – Nikozji na Cyprze. Cypryjczycy w ubiegłym roku 
„badali grunt”, a że najwidoczniej organizacyjnie zdaliśmy 
egzamin – teraz przyjechali we wzmocnionej ekipie.  
I to chyba nawet dosłownie, bo dokooptował do nich szef 
nikozyjskich antyterrorystów. 
Turniej odbywał się pod patronatem honorowym 
Prezydenta Sekcji Polskiej IPA, Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, Prezydenta Miasta 
Radomia, Starosty Powiatowego, Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego. W organizacji pomagały nam firmy i posiadacze 
tytułu honorowego Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA. 
Współorganizatorami byli Zarząd Wojewódzki NSZZ 
Policjantów woj. mazowieckiego oraz Integracyjny Klub 
Tenisa Stołowego BROŃ Radom. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy!
W czubie tabeli turnieju indywidualnego znaleźli się  
Artur Kowal z Bydgoszczy, Maciej Rakowicz z Bydgoszczy  
i Stavros Tsouderos z Cypru. W turnieju drużynowym  złoto 
dla  IPA-ZW NSZZ P Wrocław, srebro dla IPA Kujawsko-
Pomorskie (Bydgoszcz), a brąz dla  Regionu IPA Nowy Sącz. 
Puchar fair play ufundowany przez ZW NSZZ P woj. 
lubelskiego wręczył Wiceprzewodniczący Zarządu 
Głównego policyjnych związkowców – kol. Artur Garbacz. 
Obdarowanym był Marinos Christodoulou 0z Cypru.  
On i jego koledzy mieli również okazję odwiedzić KWP  
(w trym Salę tradycji)  i  KP w Warce.
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ZAWODY WĘDKARSKIE „PODTĘŻNY 
KARAŚ”
Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Robert Adamiak

W dniu 27 września 2018 roku  
w Inowrocławiu na stawku Parku 
Solankowego po raz kolejny odbyła 
się czwarta już edycja Towarzyskich 
Zawodów Wędkarskich „PODTĘŻNY 
KARAŚ”, które zorganizował 
Przewodniczący Regionu IPA 
Inowrocław - Robert Adamiak. 

Amatorzy kija i haczyka walczyli o trzy 
puchary ufundowane przez Komendanta 
Powiatowego Policji w Inowrocławiu - 
Pana insp. Marcina Ratajczaka. 
Zwyciężył Janusz Staszków z KPP 
Inowrocław; II miejsce przypadło 
Dariuszowi Michalskiemu z KP Kruszwica, 
a III miejsce - Piotrowi Piaseckiemu z KP 
Kruszwica. 

TA JOJ TA LWÓW –   
Z WIZYTĄ 
U LWOWSKICH 
IPOWCÓW

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Faber

Zdjęcia: W. Skorża

30 sierpnia Honorowi Goście II Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej – Twierdza 
Przemyśl 2018 odwiedzili Lwów. Spotkali się tam z kolegami z Lwowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Wycieczkę 
zorganizowali organizatorzy Mistrzostw: Bieszczadzki Region IPA, Przemyski Region IPA oraz Zarząd Oddziału 
NSZZFSG przy BiOSG.

SPORT I REKREACJA
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PUCHAR W KRĘGLACH  
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
Region Zakopane- Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Jan Szymański

Zdjęcia: Robert Trychta

W dniu 27 października 2018 r  w Hotelu „Bukovina – 
Spa” w Bukowinie Tatrzańskiej,  Prezydium Regionu IPA 
Zakopane  i Zarząd SEiRP w Zakopanem zorganizowali 
I Międzynarodowy Turniej  w kręgle. 
W turnieju udział wzięły drużyny reprezentujące 
Regiony IPA: z Przeworska, Gorlic, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Popradu (Słowacja), Nowego Targu 
– 2 drużyny, Limanowej, Zakopanego i drużyna Koła 
SEiRP  Zakopane.

Zawody rozegrano w dwóch rundach. Cztery zwycięskie 
drużyny weszły do finału, po rozegraniu którego I miejsce 
zajęła drużyna Regionu IPA Nowy Targ II, II miejsce drużyna 
Regionu IPA Przeworsk, III miejsce drużyna Regionu IPA 
Nowy Targ I – te drużyny zostały wyróżnione pucharami.
Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny:  
IPA Gorlice, IPA Zakopane, IPA Poprad, SEiRP Zakopane,  
IPA Kalwaria Zebrzydowska i IPA Limanowa.

Indywidualnie zwyciężył zawodnik Regionu IPA Poprad 
Franciszek Maczak, który zdobył 150 pkt. za co został 
wyróżniony pucharem. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za udział w turnieju.
W trakcie turnieju do dyspozycji uczestników był bar 
i zimne przekąski, po zakończeniu wspaniały gulasz  
serwowany przez obsługę baru. 

Za udostępnienie kręgielni i obsługę gastronomiczną 
Dyrekcji Hotelu „Bukovina – SPA” składamy serdeczne 
podziękowania.

SPORT I REKREACJA
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Region Głogów - Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Artur Klimczak 

Zdjęcia: Wojciech Kozioł, Barbara Szyrner (archiwum) 

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania 
policjantów sportowców, którzy odnieśli sukcesy na sportowych arenach Polski i świata.

Wśród laureatów wyróżniona została Barbara Szyrner, członek IPA Region Głogów, której pasją jest triathlon.  
Za swoje sportowe osiągnięcia otrzymała z rąk Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka brązową 
Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej i pamiątkowy ryngraf.

Wyróżnionym składał gratulacje także Andrzej Kraśnicki prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wśród obecnych gości 
nie zabrakło osób znanych ze świata sportu m.in Andrzej Strejlau, Grzegorz Skrzecz i Andrzej Supron.
Gratulujemy Basi i życzymy dalszych sukcesów na arenie sportowej jak i w pracy zawodowej.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Faber

zdjęcia: W. Skorża

W szóstej  edycji Przemyskiej Dychy zarejestrowało się 
689 osób dorosłych, a na starcie stanęło 636   biegaczy. 
Wśród biegaczy znalazła się bardzo liczna grupa re-
prezentantów służb mundurowych. Zwyciężył  Iveruk  
Mykhaylo z Ludowego Klubu Biegacza w Rudniku. 

W tej edycji biegu tradycyjnie wprowadzono katego-
rię IPA,  a patronat nad tymi kategorią  objął Przemyski 
Region IPA fundując statuetki dla najlepszych zawod-
niczek i zawodników.  Wśród IPOWCÓW w kategorii 
kobiet zwyciężyła kol. Irmina Sikora Kołodziej, a wśród 
mężczyzn kol. Paweł Stańko.

SPORTOWIEC IPA

BIEG ULICZNY - 
VI PRZEMYSKA 
DYCHA 

SPORT I REKREACJA
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Dla upamiętnienia 100 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości Region 
IPA Przeworsk  zorganizował 
w dniu 22 października  
II Międzynarodowy Turniej 
w Kręgle Drużyn Policyjnych 
Stowarzyszenia IPA.  Wzięło 
w nich udziała 10 drużyn. 
Zmagania turniejowe  
odbyły się w Centrum Zabaw  
i Rozrywki  ,,Kolorado”  
w Malawie. 

Wzięło w Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna  Regionu IPA Zakopane w składzie: Edward Kwak – kapitan, Jerzy 
Gawlas, Jerzy Kaszczak i Jan Szymański. II miejsce wywalczyła drużyna KPP Jarosław, a III Regionu IPA Kielce Centrum.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Oleszek                                                                                                                                          

Zdjęcia: Cz. Mendycki

W dniach 15-21.10.2018 roku w Trnavie, na Słowacji 
odbyły się Mistrzostwa Świata w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc. W mistrzostwach tych wystartowało 
ponad siedmiuset zawodników z 21 
krajów świata. Polskę reprezentowała 
blisko siedemdziesięcioosobowa grupa 
sportowców – siłaczy. Wśród startujących 
znalazł się również członek IPA Region 
Straż Graniczna w Kłodzku - kolega 
Krzysztof Halczyk, który wyciskając 182,5 
kg  zdobył brązowy medal w kategorii 
Masters M 1. 

Kolejne Mistrzostwa   Świata odbędą się  
w październiku przyszłego roku,  
w Chicago w  USA. 

Region Kłodzk - Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Dariusz Matusiak

MISTRZOSTWA ŚIŁACZY

ZMAGANIA BOWLINGOWE  
W PRZEWORSKU

SPORT I REKREACJA
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W dniu 15 września 2018 roku na strzelnicy sportowej 
LOK przy ul. Brzozowej 1 w Gorlicach, Region 
IPA Gorlice wraz  z Zarządem Powiatowym LOK  
w Gorlicach zorganizował coroczne zawody strzeleckie. 
W rozpoczęciu zawodów wziął udział Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, uczestniczyła gościnnie 
również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Gorlicach nadkom. Dorota Tokarz.

Zawody rozpoczęły się krótkim powitaniem uczestników  
i zaproszonych gości, a dalej przedstawieniem regulaminu 
zawodów oraz zasad bezpieczeństwa.          
           
W trakcie zawodów odbyły się dwie konkurencje strzeleckie: 
strzelanie z karabinka sportowego (kbks) kal. 5,6 mm  
do tarczy TS 1 z odległości 50 m z pozycji strzeleckiej 
leżącej oraz strzelanie z pistoletu sportowego 5,6 mm do 
tarczy TS 4 z odległości 25 metrów z pozycji strzeleckiej 
stojącej. 
W zawodach uczestniczyło 18 drużyn cztero - i trzy-
osobowych oraz zawodnicy indywidualni, łącznie 66 osób. 
W skład drużyn wchodzili funkcjonariusze Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Staży Pożarnej, Służby Więziennej, 
Straży Miejskiej  oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Gorlice, 
LOK-u GLIMAR Gorlice, Klubu Żołnierzy Rezerwy przy LOK 
Gorlice, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
z Gorlic, członkowie   i sympatycy  Regionów IPA: z Nowego 
Sącza, Nowego Targu, Zakopanego, Wadowic, Rzeszowa  
i Gorlic oraz koledzy ze Słowacji policjanci z Preszowa.  
Po raz pierwszy w zawodach uczestniczyły drużyny 
młodzieżowe składające się z sympatyków strzelectwa 
sportowego.

Nagrodami za zajęcie I-III miejsca były okolicznościowe 
puchary, ponadto za miejsca I-VI dyplomy i gadżety. 
Zawody rozegrano w trzech kategoriach: drużynowej, 
indywidualnej kobiet i indywidualnej mężczyzn.
Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajęła drużyna 
Regionu IPA Gorlice uzyskując 521 punktów, drugie 
miejsce drużyna Regionu IPA Nowy Sącz uzyskując 511 
punktów, trzecie miejsce drużyna Regionu IPA Nowy Targ 
uzyskując 492 punkty.
W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Magdalena 

Region Gorlice-Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Aleksander Szymański

Zdjęcia: Mirosław Janik

RELACJA Z ZAWODÓW 
STRZELECKICH 

Chochorowska z drużyny Regionu IPA Nowy Sącz, drugie 
miejsce Joanna Tomasik z drużyny Regionu IPA Nowy 
Sącz, trzecie miejsce Andżelika Niwelti z drużyny Zakładu 
Karnego Jasło.
W  kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Jan Ślusarz 
z drużyny Regionu IPA Gorlice, drugie miejsce Sławomir 
Habel z drużyny Urzędu Miasta Gorlice, trzecie miejsce 
Wiesław Ćwiklik z drużyny Regionu IPA Gorlice.Najlepszym 
zawodnikiem członkiem IPA w tych zawodach został Jan 
Ślusarz z drużyny Regionu IPA Gorlice, który otrzymał 
okolicznościowy puchar.

Tegoroczne zawody odbywały się w ramach turnieju 
drużyn Regionów IPA Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej 
o puchar Prezesa MGW. Wcześniej odbyły się już turniej  
w  Nowym Targu.

Impreza miała na celu popularyzację strzelectwa 
sportowego, wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród funkcjonariuszy służb mundurowych oraz 
wśród lokalnej społeczności, celem imprezy było również 
rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, 
kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi sekcjami 
narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju. 

Po emocjonujących zawodach odbyło się spotkanie przy 
grillu.

SPORT I REKREACJA
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W dniu 28 listopada 2018 roku w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach 
zorganizowano „Turniej strzelecki z okazji 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości”. Organizatorami 
turnieju byli:  CKZiU nr 2  w Wadowicach, Komenda 
Powiatowa Policji w Wadowicach oraz International 
Police Association Sekcja Polska - Region IPA Wadowice . 
W turnieju uczestniczyło 8 drużyn z trzech szkół średnich 
powiatu wadowickiego.  Po jednej drużynie z CKZiU 
Andrychów i ZSiPO Kalwaria 
Zebrzydowska oraz sześć drużyn 
z klas o profilu policyjnym CKZiU 

TURNIEJ STRZELECKI
Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Region Wadowice – Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Andrzej Cholewa

Zdjęcia: Maciej Zaręba

nr 2 w Wadowicach . Uczestnicy oddawali po dwadzieścia 
strzałów z karabinka pneumatycznego Gamo Delta Fox 
GT Whisper do tarczy 14x14 cm z odległości 10 metrów 
postawa strzelecka stojąca. Komisja sędziowska  składała 
się z dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych KPP Wadowice.
Na zakończenie turnieju dyplomy i puchary ufundowane 
przez Region IPA Wadowice wręczali: Komendant 
Powiatowy Policji w Wadowicach – insp. Włodzimierz 
Warzecha, Dyrektor CKZiU Nr 2 w Wadowicach –  
mgr inż. Jerzy Kotaś, Naczelnik Wydz. Prewencji KPP 
Wadowice – podkom. Artur Studnicki oraz Przewodniczący  
Regionu IPA Wadowice 
– Andrzej Cholewa.

W dniu 1 września   drużyna piłkarska  
Regionu IPA Przeworsk uczestniczyła 
w ,,IV Futbolowym Festiwalu Legend 
– 2018” w Koszycach. W zmaganiach  
międzynarodowego turnieju wzięło udział  
7 drużyn. Przeworska drużyna uplasowała się 
na II miejscu, a kol. Marek Gil  został uznany 
najlepszym zawodnikiem całego turnieju.  

PODIUM DLA IPA PRZEWORSK NA SŁOWACJI
Region Przeworsk - Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Oleszek

Zdjęcia: J. Mikoś

SPORT I REKREACJA
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W dniach 08-09. września 2018 roku reprezentacja Zachodniopomorskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin w składzie: Sylwia Purlis z KPP Szczecinek,  
Robert Łukojć z WDŚ KWP Szczecin i Przemysław Andrzejewski z WRD KMP 
Szczecin brała udział w 6-tych Otwartych Mistrzostwach Polski IPA w Tenisie 
Stołowym. Był to już trzeci wyjazd naszej reprezentacji do Radomia na turniej 
organizowany przez Region IPA - Radom Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA iIntegracyjny Klub Tenisa Stołowego „Broń”  Radom.
Poziom mistrzostw podniosły dodatkowo reprezentacje innych służb 
mundurowych. Mecze rozegrała także reprezentacja policjantów z IPA - Cypr.
W tak doborowym towarzystwie nasza reprezentacja w fazie grupowej zajęła 
drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie gospodarzy turnieju, pokonując 
drużynę PSP Radom oraz drużynę IPA Lublin II i weszła do turnieju głównego 
rozgrywanego systemem pucharowym.

W jednym z kolejnych meczy fazy pucharowej nasza drużyna ponownie spotkała się z drużyną gospodarzy. Rewanż dla 
naszych zawodników okazał się udany i po pojedynku wygranym 3:1 nasza reprezentacja zajęła ostatecznie 7 miejsce, 
poprawiając wynik z roku 2016 i 2017 o 2 pozycje.

Region Szczecin – Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Robert Łukojć

Zdjęcia: uczestnicy turnieju

W dniach 1-2 września na boiskach przy ul. Wybrzeże 
Piłsudskiego w Przemyślu odbyły się II Mistrzostwa Polski 
w Siatkówce Plażowej Służb Mundurowych – Twierdza 
Przemyśl 2018.    Po raz kolejny turniej został wpisany 
do kalendarza Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zarząd 
PZPS przyznał turniejowi status Mistrzostw Polski Służb 
Mundurowych w Siatkówce Plażowej. 
Otwarcia Turnieju dokonał Komendant 
Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk 
Moskwa. Podczas dwóch dni zmagań 
turniejowych obecni byli siatkarze ze „Złotej 
Drużyny Wagnera” (Mistrzowie Świata 1974 
i Mistrzowie Olimpijscy 1976): Tomasz 
Wójtowicz, Marek Karbarz, Włodzimierz 
Stefański, Mirosław Rybaczewski,  

II MISTRZOSTWACH POLSKI W SIATKÓWCE 
PLAŻOWEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH - 

TWIERDZA PRZEMYŚL 2018
Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst. J. Faber

Zdjęcia: archiwum Regionu

SZCZECIN NA TURNIEJU TENISA 
STOŁOWEGO W RADOMIU

oraz Ireneusz Mazur obecny komentator POLSAT SPORT 
oraz Wiesław Kozieł dyrektor organizacyjny KPS Stocznia 
Szczecin reprezentujący Prezesa Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej. Swoją obecnością mistrzostwa zaszczycili  
Prezydenci Sekcji Polskiej IPA kol. Fryderyk Orepuk  
i kol. Piotr Wójcik.

W zawodach rywalizowało 27 zespołów. Zwyciężył 
zespół 11 Pułk Artylerii – Węgorzewo: MASŁOWSKI Błażej  
i AUGUSTYNOWICZ Łukasz. 
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REPREZENTACJA IPA REGION 
OLSZTYN ZDOBYWCĄ PUCHARU 
ŚWIATA POLICJANTÓW „GOLD CUP”
Region Olsztyn – Warmińsko-Mazurska Grupa IPA

Tekst i zdjęcia: Przemysław Smoliński

W dniach od 18 do 22 września 2018 roku  
w pięknej chorwackiej miejscowości Porec rozegrano 
Puchar Świata Policjantów w piłce nożnej drużyn 
5-osobowych - „Gold Cup”. Reprezentacja IPA Region 
Olsztyn złożona z funkcjonariuszy warmińsko-
mazurskiej Policji wygrała wszystkie swoje mecze  
i zdobyła Puchar Świata.

Turniej odbywał się w przepięknej wypoczynkowej 
miejscowości Porec na półwyspie Istria w Chorwacji.  
Nie było łatwo otrzymać zaproszenie na ten turniej, 
ponieważ organizator Marc Joos akceptując osobiście 
każdą z drużyn brał pod uwagę jej dotychczasowe 
osiągnięcia sportowe, w tym przede wszystkim zajmowane 
czołowe miejsca w innych międzynarodowych zawodach. 
Jak mówił z uśmiechem ranking FIFA zazwyczaj przekłada 
się na wysoki poziom piłki policyjnej w danym kraju. Zebrał, 
więc, według niego, wyselekcjonowane towarzystwo, 
które miało walczyć o Puchar Świata. Wśród uczestników, 
oprócz naszej drużyny, były między innymi: mistrz Afryki 
z Maroka, mistrz Ameryki Północnej z USA, reprezentacja 
KGP z Mołdawii, policjanci ze Słowacji, Włoch, Rumunii, 
Ukrainy i wielu innych krajów Europy oraz Afryki. Spotkania 
rozgrywano jednocześnie na 4 boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią.  Wszystkie 25 zespołów podzielono  
na 4 grupy a rozgrywki odbywały się w systemie „każdy  
z każdym” w grupie. Nasza drużyna w fantastycznym stylu 
przebrnęła przez fazę grupową wygrywając w swojej 
kategorii wszystkie mecze. Wygraliśmy z Francją, Włochami, 
Słowacją, Rumunią, Maroko i USA. Bilans bramkowy to 21:5. 
Każdy kolejny mecz rozbudzał nasz apetyt na dobry wynik. 
Czuliśmy, że możemy powalczyć o „pudło” w turnieju, 
choć mieliśmy świadomość, że poziom sportowy naszych 
przeciwników jest bardzo wysoki. W przerwach między 
meczami podchodzili do nas kierownicy innych drużyn 
oraz organizatorzy podobnych turniejów. Okazało się,  
że oni też nas obserwowali i doceniali nasze umiejętności. 
Otrzymaliśmy od nich kilka zaproszeń na uświetnienie 
innych zawodów swoją obecnością.  Ostatniego dnia 
została rozegrana faza pucharowa turnieju. W ćwierćfinale 
trafiliśmy na reprezentację KGP z Mołdawii. Wygraliśmy  
z nimi 3:0. Następnie w półfinale rozegraliśmy bardzo trudne 

zawody z drużyną reprezentującą jeden z piękniejszych 
regionów Rumunii – Cluj Napoca z Transylwanii.  
To bardzo silna drużyna z ponad 300-tysięcznego miasta.  
Z tymi policjantami dwa dni wcześniej wygraliśmy 
grupie po bardzo zaciętym pojedynku 2:1. Tym razem nie 
straciliśmy bramki wygrywając 2:0. W finale los połączył 
naszą drużynę z inną bardzo wymagającą ekipą z Rumunii 
IPA Vaslui. Przez wszystkich typowani oni byli od samego 
początku, jako główni kandydaci do zwycięstwa. Ci pewno 
chcieli wziąć odwet na nas za to, że dwukrotnie pokonaliśmy 
ich kolegów. Jednak znając „typy bukmacherów” 
postanowiliśmy zaskoczyć przeciwnika i zagrać nieco 
inaczej niż w poprzednich meczach. Oddaliśmy pole 
Rumunom i czekaliśmy na kontry. Pierwsza nadarzyła 
się już w 3 minucie, którą wykorzystaliśmy perfekcyjnie. 
Prowadziliśmy 1:0. Rumuni najwyraźniej uznali to za 
przypadek, bo dalej zaciekle atakowali. Jednak nasza 
druga kontra po kilku minutach postawiła ich już w trudnej 
sytuacji – było 2: 0 dla nas. Po następnej bramce na 3: 0 
zrezygnowani przeciwnicy zagrali „va banque” zamieniając 
bramkarza na 5-go gracza w polu. My jednak będąc „na fali” 
zaaplikowaliśmy im następne bramki. Cały mecz zakończył 
się spektakularnym wynikiem 6: 0 dla Polski, gdyż to my 
dominowaliśmy na boisku. Po ostatnim gwizdku sędziego 
mogliśmy świętować zdobycie I-go miejsca w turnieju 
i tym samym Pucharu Świata. Ceremonia zakończenia 
zawodów była zwieńczeniem naszego sukcesu.  
Jako ostatni w trakcie tej uroczystości weszliśmy na podium  
i po odebraniu złotych medali wręczono nam wymarzony 
puchar. Puchar Świata przyjechał, więc z nami do Olsztyna. 
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Nasz ogromny sukces uczciliśmy w trakcie turnieju  
w jeszcze jeden spektakularny sposób. Jadąc na te zawody 
przygotowaliśmy się do tego skrupulatnie jeszcze w kraju. 
Będąc już na boiskach napełniliśmy helem 100 białych 
balonów z wizerunkiem czerwonego orła, przyczepiliśmy 
do nich białe i czerwone wstążki. Gdy to czyniliśmy 
podszedł do nas zdziwiony organizator i kilkadziesiąt 
innych osób. Wyjaśniliśmy im, iż w ten sposób chcemy 
uczcić przypadające w tym roku 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uznano to za fantastyczną 
inicjatywę i piękny sposób na uczczenie tak ważnego 
dla naszego kraju wydarzenia. Balony te, a właściwie 
orły, dumnie łopotały na wietrze w trakcie ostatniego 
dnia zawodów. Cześć z nich rozdaliśmy roześmianym  
i niezwykle szczęśliwym z tego powodu dzieciom 
uczestników turnieju. Przed naszym ostatnim meczem 
puściliśmy je wszystkie w powietrze. Być może to pomogło 
nam w zdobyciu Pucharu Świata, być może to zdeprymowało 
naszych przeciwników. Z szerokiej biało-czerwonej szarfy 
zrobiliśmy także kilkadziesiąt krawatów, w których wyszliśmy 
na podium w trakcie oficjalnego zakończenia turnieju. 
Krawaty te cieszyły się potem tak wielką popularnością,  
że każdy prosił nas o ich przekazanie, co z chęcią czyniliśmy. 
Mimo trudów turnieju, dzięki uprzejmości organizatora, 
który zadbał o nie tylko o sportowe emocje, ale także  
o czas wolny po nich, mieliśmy okazję wspólnie z innymi 
drużynami z całego świata cieszyć się piękną przyrodą Istrii 
a także słoneczną pogodą. Zwiedziliśmy sam Porec, jeden  
z największych ośrodków turystycznych w Chorwacji. Same 
miasto posiada piękną historię i wiele zabytków. Założone 
zostało już w V wieku p. n. e. przez Ilirów – starożytny lud 
indoeuropejski. Jednak to podbój Rzymian w II w p. n. e. 
sprawił, że Porec przez wieki przeżywał czas rozwoju. Słynie 
z wielu pięknych zabytków, z czego Bazylika Eufazjana 

została wpisana na listę dziedzictwa 
kulturalnego UNESCO. Z tego 
portu, z nowymi przyjaciółmi, 
odbyliśmy rejs w trakcie, którego 
mogliśmy obserwować żyjące 
na wolności delfiny. Jeden 
dzień poświęciliśmy na dłuższa 
wycieczkę, udaliśmy się do Włoch 
do Wenecji. To niesamowite 
miasto założone w 452 roku 
przez niemal tysiąc lat było stolicą 
niezależnej Republiki Weneckiej.  
Z okresu największego rozkwitu, czyli 
XIII-XIV w. pochodzą liczne zabytki 
niespotykane w skali światowej. 
Miasto postało na licznych 
bagnistych wyspach i szczyci się 
unikatowym zespołem kanałów 
oraz mostów, co stanowi o uznaniu 

Wenecji jednym z najciekawszych i najpiękniejszych miast 
świata. Tu ubrani w koszulki z napisem POLSKA byliśmy,  
co chwilę zaczepiani przez naszych rodaków zwiedzających 
to piękne miasto jak i przez innych obywateli świata. 
Tłumaczyliśmy im, że jesteśmy drużyną piłkarzy z Polski 
zrzeszoną w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji  
i obecnie bierzemy udział w turnieju o Puchar Świata 
odbywającym się w Chorwacji. Wszyscy życzyli nam 
powodzenia i obiecali trzymać za nas kciuki. Możemy  
im teraz za to serdecznie podziękować.
Wyjazd na turniej uważamy za niesamowicie owocny.  
Organizatorom i drużynom, z którymi graliśmy przekaza-
liśmy ulotki i foldery reklamowe o urokach regionu Polski,  
z którego pochodzimy. 
Nawiązaliśmy następne kontakty z policjantami z całego 
świata. Chcielibyśmy podziękować w tym miejscu 
za wsparcie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji 
w Olsztynie insp. Tomaszowi Klimkowi oraz naszym 
przełożonym za okazaną nam wyrozumiałość. Sam 
wyjazd nie odbyłby się bez wsparcia finansowego firm 
KTK Polska z Gdańska, Oddziału Totalizatora Sportowego 
w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Bezpieczeństwa oraz wielu innych firm wierzących 
w nasze umiejętności i przychylnie nastawionych  
do naszej inicjatywy. Wszystko to przyczyniło się to naszego 
ogromnego sukcesu sportowego, czyli do zdobycia przez 
nas Pucharu Świata.
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W dniu 08 września 2018r po raz czwarty Region 
IPA Zakopane wraz ze Stowarzyszeniem Emerytów 
i Rencistów Policyjnych Koło w Zakopanem 
zorganizował na boisku „Orlik” przy Zespole 
Szkół w Kościelisku turniej piłkarski o Puchar 
Przewodniczącego Regionu.

Udział w turnieju oprócz gospodarzy wzięło  5  zaproszonych  
drużyn IPA  z Regionów: Poprad ( Słowacja ), Nowy Sącz, 
Nowy Targ, Kalwaria Zebrzydowska i Przeworsk, która brała 
udział po raz pierwszy.
Zgodnie z przyjętym regulaminem w drodze losowania 
uczestników podzielono na dwie grupy. W grupie 
„A” zagrały drużyny  z Nowego Sącza , Nowego Targu 
i Zakopanego.  W Grupie „B” grał Poprad, Przeworsk  
i Kalwaria Zebrzydowska.
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem 
nadkom. Janusz Gawlas i Przewodniczący Regionu 
IPA Zakopane Edward Kwak, którzy witając piłkarzy 
życzyli sportowej rywalizacji w duchu fair-play.                                                                                                                   
Zawody sędziował Jerzy  Drabik , sekretarzem turnieju był 
Jan Szymański.

Drużyny grały systemem „każdy z każdym” . Zwycięscy grup 
Poprad i Nowy Sącz zagrali  o pierwsze miejsce. Finałowy 
mecz zakończył się bezbramkowym wynikiem , o zdobyciu 
Pucharu przez piłkarzy z Popradu zadecydowały rzuty 
karne 5 : 4 . Kolejne miejsca zajęły drużyny :IPA Przeworsk, 
IPA Nowy Targ, IPA Zakopane i IPA Kalwaria Zebrzydowska.
Królem strzelców został Mateusz Orzechowski (4 gole)  
z IPA Nowy Sącz,  a za najlepszego bramkarza uznany został 
Mateusz Czeluśniak z IPA Zakopane, który popisał się obro-
ną wielu strzałów na miarę bramkarza reprezentacji  Polski  

IV MIĘDZYNARODOWY 
TURNIEJ PIŁKARSKI 
Region Zakopane- Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Jan Szymański

Zdjęcia: Robert Trychta

Łukasza Fabiańskiego. 
Mecze rozgrywano 
przy ładnej pogo-
dzie a piłkarze i kibice 
zgromadzeni na „Orli-
ku” mogli podziwiać 
wspaniała panoramę Tatr. Jedynie finałowy mecz  
rozegrany został w strugach ulewnego deszczu.
Po zakończeniu zawodów organizatorzy zaprosili 
wszystkich na integracyjnego grilla do O.W. „Leśnik” 
w Jaszczurówce gdzie ogłoszono oficjalne wyniki  
i wręczono puchary i pamiątkowe dyplomy.
Wręczenia nagród dokonali  nadkom. Janusz Gawlas, 
Sekretarz MGW IPA Wojciech Franczak  i Edward 
Kwak.
Na grillu obecni byli również członkowie SEiRP, którzy 
zeszli z gór po zakończonej wycieczce do Doliny  
Strążyskiej , na Sarnią Skałę i Kalatówki.
W „posiadach” przy ognisku uczestniczył rodowity 
góral Władysław Mrowca Piekarz , który śpiewem  
i dowcipami uatrakcyjnił przebieg spotkania.
Po zakończeniu części oficjalnej  „zespół kulinarny”  
Wiesia Szymańska, Bożena Kaszczuk, Marysia 
Marciniak, Jasiu Bryniarski i Staszek Dańko 
zaserwowali przepyszne potrawy regionalne  
i nalewki przy których wymieniliśmy wrażenia  
z odbytych imprez.
Organizatorzy dziękują osobom wspierającym, 
Staroście Tatrzańskiemu, Burmistrzowi Zakopanego  
i Wójtowi Gminy Kościelisko za wsparcie  organizacji 
turnieju.
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Po raz kolejny słoneczna i upalna Hiszpania gościła 
policjantów i strażaków z całej Europy, którzy zmagali 
się w rywalizacji sportowej w ramach siódmych 
Europejskich Igrzysk Policjantów i Strażaków 
(European Police&Fire Games). Tym razem zawody 
odbywały się w pobliżu wypiętrzającej się wprost  
z morskiej toni monumentalnej skały Gibraltaru...

Polscy policjanci stworzyli pięcioosobową grupę, która 
startowała w konkurencjach biegowych i strzeleckich. 
Aleksandra Szyszka z Laboratorium Kryminalistycznego 
Komendy Stołecznej Policji, Maciej Wojciechowski  
i Grzegorz Tomczak z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
Łukasz Oślizło z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach  
i piszący te słowa Janusz Skosolas z Komendy 
Powiatowej Policji w Pucku i reprezentujący Pomorską 
Grupę Wojewódzką IPA. Polscy policjanci rywalizowali  
w następujących konkurencjach:
-  pistolet standard 60 strzałów - strzelanie z pistoletu  

kal. 5,6 mm, trzymanego w jednej ręce, do tarczy 
odległej o 25 m, w cyklach po 5 strzałów, w czasie  
po 2,5 min., 20 sek. i 10 sek.;

-  pistolet 9 mm 60 strzałów - strzelanie z broni trzymanej 
w jednej ręce, do tarczy odległej o 25 m, w cyklach  
po 5 strzałów, w czasie po 2,5 min. oraz 20 sek.;

-  biathlon policyjny - bieg na dwóch pętlach po 1 km 
połączone z oddaniem 20 strzałów w dwóch seriach 
po 10 sztuk, z pistoletu kal. 9 mm, trzymanego 
dowolnie, do tarczy na 25 m;

-  bieg przełajowy cross country na dystansie 7200 m.
Pierwsze trzy konkurencje zakończyły się zwycięstwem 
drużynowym reprezentantów polskiej Policji!
Szczególnie trudne były dla naszych zawodników 
konkurencje rozgrywane z pistoletu trzymanego  
w nietypowy dla policjantów sposób - w jednej ręce. 
Ale ta najbardziej wymagająca, która była też dla nas 
najważniejsza, to był policyjny biathlon! To w niej  
broniliśmy zdobytego dwa lata temu złotego medalu 
drużynowego! Ekipa w składzie Maciej Wojciechowski, 
Grzegorz Tomczak oraz Janusz Skosolas dokonała tego 
i zwyciężając udowodniła, że polscy policjanci świetnie 
radzą sobie z panowaniem nad bronią palną w warun-
kach skrajnego wysiłku fizycznego. W konkurencji tej 

SUKCESY POLSKICH 
POLICJANTÓW  
NA IGRZYSKACH   
W HISZPANII

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst i Zdjęcia: Jerzy Skosolas

istotna jest bowiem 
umiejętność precy-
zyjnego strzelania po 
bardzo szybkim bie-
gu - każdy strzał poza 
centralną część tarczy 
oznaczał sekundy 
straty doliczane do uzyskanego czasu ukończenia...
W ostatniej wspomnianej wyżej rywalizacji, bardzo 
trudnym biegu cross country, przy niezwykle silnej 
konkurencji, polska ekipa w składzie Łukasz Oślizło, Maciej 
Wojciechowski i Janusz Skosolas zdobyła srebrny medal 
ustępując jedynie ekipie reprezentującej Hiszpanię.
Start w VII EP&FG zakończył się ogromnym sukcesem, gdyż 
każdy z polskich zawodników zdobył po kilka medali:
Aleksandra Szyszka - 5 (3 złote, srebrny i brązowy)
Maciej Wojciechowski - 7 (5 złotych, srebrny i brązowy)
Grzegorz Tomczak - 7 (4 złote, srebrny i dwa brązowe)
Łukasz Oślizło - 5 (złoty, dwa srebrne i dwa brązowe)
Janusz Skosolas - 6 (po trzy złote i srebrne).

Po zawodach, tradycyjnie, na Gibraltarze złożyliśmy 
hołd gen. broni Władysławowi Sikorskiemu, 
Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych i Premierowi Rządu  
na uchodźstwie podczas II Wojny Światowej - pod pomnikiem 
upamiętniającym katastrofę samolotu, w której zginął 
w dniu 4 lipca 1943 roku.
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30 września 2018 r. na strzelnicy w Starachowicach odbył 
się Świętokrzyski Turniej Służb Mundurowych z okazji 79 
rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. 
Impreza miała na celu uczczenie szczególnego wydarzenia 
historycznego, integrację służb mundurowych i wymianę 
doświadczeń. Organizatorami Turnieju byli: IPA Region 
Kielce Centrum oraz Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni 
Palnej i Strzelectwa „Garłacz” z Kielc.  Pogoda dopisała 
dodając wydarzeniu wspaniałej, jesiennej oprawy.  
W zawodach udział wzięło 25 zawodników reprezentujących 
Policję, Wojsko Polskie oraz organizację pro obronną Orlęta 
Armii Krajowej. Strzelano w trzech konkurencjach: pistolet 
bojowy statyczny (na odległościach 15 i 25 m), pistolet 
bojowy dynamiczny (strzelanie na torze zadaniowym  
na czas) oraz karabinek szturmowy statyczny (strzelanie  
z mechanicznych przyrządów celowniczych, na odległości 
100 m). Uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom 
i szranki trwały przez  blisko sześć godzin. Efektem bardzo 
wyrównanej walki były następujące wyniki: w klasyfikacji 
indywidualnej, w kategorii pistolet statyczny I miejsce 
zajął mjr. Artur Litwinek (Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ Koło nr 9 w Kielcach), II miejsce  
mł. asp. Sylwester Plech (Oddziały Prewencji Kielce) oraz 
III miejsce nadkom. Marcin Sularz (Komenda Miejska 
Policji Kielce). W kategorii pistolet dynamiczny I miejsce 
zajął Kamil Michta (Stowarzyszenie Strzeleckie „Garłacz”),  
II miejsce mjr. Hubert Kosycarz (Centrum Przygotowań  
do Misji Zagranicznych), III miejsce mł. asp. Radosław 
Karpiński (CBŚP). W kategorii karabinek szturmowy I miejsce 
zajął mjr. Hubert Kosycarz, II miejsce mł. asp. Radosław 
Karpiński, III miejsce nadkom. Marcin Sularz. W kategorii 
grupowej najwięcej punktów uzyskali przedstawiciele 
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło 
nr 9 w Kielcach, II miejsce przypadło reprezentantom IPA 
Region Kielce Centrum zaś trzecie miejsce zajęli członkowie 
Stowarzyszenia „Garłacz”.  

ŚWIĘTOKRZYSKI 
TURNIEJ SŁUŻB 
MUNDUROWYCH
Region Kielce - Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Radosław Karpiński, Paweł Dziopa

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Rafał Windak

Zdjęcia: Andrzej Kozioł

Z KALWARII 
ZEBRZYDOWSKIEJ 

DO HOLANDII

W dniach 8-12 października 2018 roku, piłkarska drużyna 
reprezentująca  IPA Region Kalwaria Zebrzydowska 
wzięła udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Służb 
Mundurowych w piłce nożnej halowej. 
W tegorocznych mistrzostwach  udział wzięło 208 
drużyn z 54 krajów. Turniej rozpoczął się od uroczystej 
parady wszystkich drużyn, prezentacji pucharów i zasad 
mistrzostw. Turniej, który rozpoczął się kolejnego dnia 
rozgrywany był z podziałem na: kobiety, mężczyźni oraz 
kategorie wiekowe 35+ oraz 45+. 
Policjanci z IPA Kalwaria Zebrzydowska występując  
w kategorii mężczyźni 35+, trafili do grupy, gdzie 
rozgrywając 7 meczy, rywalizowali z drużynami z Francji, 
Białorusi, Czech, Rumunii, Serbii oraz Rosji. 
Turniej dla naszej drużyny rozpoczął się nie najlepiej, 
ponieważ pierwszy mecz z Rosją, po bardzo dobrym 
spotkaniu przegrała 1:0. W kolejnym meczu piłkarze 
z Kalwarii mimo dobrej gry, dużej przewagi w całym 
spotkaniu,  licznych niewykorzystanych sytuacji niestety 
także ulegli 1:0 Serbii. Mecz  z Rumunią  zakończył  się 
zwycięstwem 1:0, z Francją  po bardzo wyrównanej 
walce remisem 1:1. Kolejny mecz z kolegami z Rumunii,  
to bezdyskusyjna wygrana IPA Kalwara Zebrzydowska, 
aż 4:0. Mecz z piłkarzami z Czech, którego  wygrana 
gwarantowała awans z grupy naszej ekipy, niestety 
zakończył się przegraną 2:0. W ostatnim meczu fazy 
grupowej nasi piłkarze ulegli niezawodnej Białorusi, 
która nie straciła żadnej bramki we wszystkich meczach 
grupowych i wyszła z grupy z I miejsca.
Ostatecznie nasi zawodnicy pomimo bardzo ambitnej 
postawy zakończyli rozgrywki na piątym miejscu  w grupie 
(6 bramek strzelonych, 7 straconych).  U c z e s t n i c t w o 
w turnieju w Holandii było wspaniałym doświadczeniem 
sportowym oraz okazją do nawiązania znajomości  
i wymiany poglądów z policjantami z całego świata.

SPORT I REKREACJA



Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Robert Literacki

Zdjęcia: A.Niedbała/Archiwum KWP Kielce

Po raz kolejny Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA 
objęła honorowym patronatem zawody sportowe testu 
sprawności fizycznej „Bijemy Rekordy”, gdzie stawką  
w zmaganiach mundurowych był Puchar Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach, o który walczyło  
15 kobiet oraz 38 mężczyzn. 
Konkurs rozegrano w dniu 23 października 2018 roku  
na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Drogosza 
w Kielcach oraz na hali sportowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr. 1 
w Kielcach. Zawody rozpoczęto siłową konkurencją,  
w której policjanci walczyli o odległość w rzucie piłką 
lekarską. Wśród kobiet najlepszą okazała się w tej 
konkurencji st. post. Klaudia Dzikowska z KPP w Kazimierzy 
Wielkiej, natomiast z męskiego grona zawodników  
kom. Sebastian Snopek reprezentujący oddział prewencji 
nie miał sobie równych. 
W biegu na 800 metrów kobiet  
i 1000 metrów dla męskiej części 
zawodników swoje kategorie wygrali 
st. post. Wioleta Jaśkowska z komendy 
miejskiej i sierż. szt. Michał Kołomański 
z oddziału prewencji, którzy zdążyli 
nas przyzwyczaić do swojej stałej 
obecności na najwyższych podiach.
Kolejną konkurencją był bieg  
po tzw. „kopercie”, gdzie policjanci 
pokazać mogli swoją zwinność. 
Konkurencję tę wygrali sierż. Klaudia 
Piekarska z komendy w Busku-Zdroju 
oraz sierż. Adrian Niewczas – kolejny 
reprezentant Oddziału Prewencji 
Policji w Kielcach. Popularne 
„brzuszki” na czas wykonywane z piłką 
lekarską padły łupem wspominanej  
już st. post. Wiolety Jaśkowskiej oraz 
sierż. Marcina Kostona z komendy  
w Starachowicach.
Wśród kobiet pierwsze miejsce 
zajęła mł. asp. Katarzyna Wójcik 
z Komendy Miejskiej Policji w 
Kielcach, na drugim miejscu 

„BIJEMY REKORDY”-ZMAGANIA 
ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW

zameldowała się st. post. Wioleta Jaśkowska 
– również reprezentantka komendy miejskiej.  
Trzecie miejsce przypadło st. sierż. Angelice Kozyra 
z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Najbardziej 
sprawnym policjantem wśród panów okazał się  
sierż. Marcin Koston ze starachowickiej komendy, który 
zwyciężył klasyfikację generalną. Na drugim miejscu 
uplasował się sierż. Adrian Niewczas z oddziału prewencji, 
a trzecie miejsce zajął st. sierż. Marcin Dynarek z komendy 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Z rąk przybyłych na miejsce Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bednarka, 
Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach mł. insp. Anny Adamczyk-
Kita uczestnicy zawodów „Bijemy rekordy” usłyszeli wiele 
podziękowań i słów uznania. ŚGW IPA która ufundowała 
medale i puchary reprezentowali Prezes Robert Literacki  
i Przewodniczący Regionu Kielce Artur Niedbała.

Servo per Amikeco
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KOLEKCJONERZY

Asp. sztab Arkadiusz Ćwięk jest funkcjonariuszem Policji  
od 1991 – obecnie na stanowisku starszego dzielnicowego 
w Komisariacie Policji w Wojkowicach, powiat będziński,  
woj. śląskie. Od 17 roku jest członkiem IPA a od czterech lat 
członkiem Klubu Kolekcjonerów Policyjnych działającym pod 
auspicjami IPA.

Poza pracą jego zainteresowaniem i pasją są ogólnie pojęte  
militaria, elementy mundurów i wyposażenia żołnierzy   
z II Wojny Światowej oraz repliki broni z tamtego okresu. 
Szczególnym jednak jego zainteresowaniem cieszy się 
historyczna broń czarnoprochowa z XIX wieku wyprodukowana 
przed rokiem 1885, a konkretnie z okresu Wojny Secesyjnej  

i zdobywania 
tzw. „Dzikiego 
Zachodu”. Posiada pokaźne zbiory umundurowania i wyposażenia 
żołnierzy różnych narodowości oraz kilka sztuk unikatowej broni. 
Wszystkie posiadane przez niego egzemplarze tej historycznej broni 
oraz ich współcześnie wykonane repliki są w pełni sprawne i pozwalają  
na starty w różnorakich zawodach strzeleckich z broni czarnoprochowych 
o charakterze ogólnokrajowym jak też międzynarodowym.  
Jako przedstawiciel Czarnoprochowego Klubu Strzeleckiego LOK  
„Stare Strzelby” z siedzibą w Jaworznie wraz z kolegami organizuje 
pogadanki, pokazy dla dorosłych i młodzieży bierze udział w festynach  
i piknikach, celem propagowania sportu  (strzelectwa) oraz 

zachęcania do poznawania historii poprzez 
kolekcjonerskie hobby.

Jako członek Klubu Kolekcjonerów 
wielokrotnie brał udział w zlotach, klubowych 
gdzie również wygłaszał pogadanki oraz 
demonstrował posiadane eksponaty.  
Był uczestnikiem pierwszej w Polsce Giełdy 
Kolekcjonerów Policyjnych zorganizowanej 
w czerwcu 2018 w KWP w Katowicach  
na której można było wymienić doświadczenia, 
podzielić się posiadaną wiedzą oraz zakupić 
lub sprzedać nadwyżki swoich kolekcji.  
W giełdzie wzięli udział kolekcjonerzy z wielu 
państw europejskich. Chętni do współpracy  
z Arkiem : arunia007@interia.pl

KOLEKCJONERZY 
W IPA
Klub Kolekcjonerów Policyjnych

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Walczyński – Prezes Klubu
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INFORMACJE SKARBNIKA

Zgodnie z wytycznymi Biura Światowego IPA poniżej 
przedstawiam Wam nowy wzór legitymacji członkowskiej jaki 
obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Zmianie uległ  także wzór naklejki na szybę, którą otrzymuje 
każdy członek IPA do legitymacji członkowskiej.

Informuję, że gadżetem SP IPA na rok 2019 jest breloczek 
przedstawiony na poniższym zdjęciu, otrzymuje go każdy 
członek naszego stowarzyszenia, który opłaci składkę 
członkowską na 2019 rok.

Adam Pietrzkiewicz, Skarbnik Sekcji Polskiej IPA

1% podatku dla Sekcji Polskiej IPA.
 
Szanowne koleżanki, koledzy, przyjaciele IPA.

Sekcja Polska posiada status OPP i jest uprawniona do pozyskiwania środków z 1% podatku 
od osób fizycznych. Po raz kolejny zbliża się termin złożenia deklaracji podatkowej i możliwość 
przekazania 1% Waszego podatku na Organizację Pożytku Publicznego. 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie udzielone w 2018 roku Sekcji Polskiej IPA i jej jednostkom 
terenowym. 

Liczymy, że po raz kolejny zdecydujecie się wesprzeć 
działalność statutowa pożytku publicznego wszystkich 
struktur organizacyjnych Sekcji Polskiej IPA. 



ZAPROSZENIE
NA  DRUGI WIELKI WEEKEND 

MIŁOŚNIKÓW BIAŁEGO SZALEŃSTWA
„BIAŁKA TATRZAŃSKA 1 – 3 MARCA 2019 ROKU”

Po raz drugi pragniemy zaprosić wszystkich fanów „białego szaleństwa” na naszą imprezę. 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 rzeczowe oraz o nagrodę główną. 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:
1 marca 2019 roku 
od godziny 15.00
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Limba w Poroninie na ul. Kośne Hamry 15 a 
Wydawanie pakietów startowych 
18.00
Obiadokolacja

2 marca 2019 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

20.00
Drugi Wielki Bal Narciarski - w programie uroczysta kolacja, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów, występ kabaretu „Śleboda”, zabawa z DJ-em 
w Ośrodku Wypoczynkowym Limba w Poroninie

3 marca 2019 roku
Śniadanie, pożegnanie i wyjazdy uczestników 

Koszty uczestnictwa
Proponujemy trzy pakiety:
Pakiet startowo-pobytowy w cenie 280 zł – pakiet dedykowany dla osób chcących wziąć udział w zawodach i skorzystać z pobytu w OW Limba 
(pakiet zawiera: opłatę startową, całodniowy karnet narciarski w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim 
z uroczystą kolacją, dwa noclegi w OW Limba w Poroninie, dwa śniadania, obiadokolacja w dniu przyjazdu)
Pakiet startowy w cenie 120 zł – pakiet dedykowany dla osób, które chcą wziąć udział w zawodach a zakwaterowanie zorganizują sobie we 
własnym zakresie lub nie będą korzystały z zakwaterowania (pakiet zawiera: opłatę startową, całodniowy karnet narciarski w Ośrodku Narciarskim 
Kotelnica Białczańska, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją)
Pakiet pobytowy w cenie 240 zł – pakiet dedykowany dla osób towarzyszących zawodnikom (pakiet zawiera uczestnictwo w Wielkim Balu 
Narciarskim z uroczystą kolacją, dwa noclegi w OW Limba w Poroninie, dwa śniadania, obiadokolacja w dniu przyjazdu)
Zgłoszenia
Termin przyjmowania zgłoszeń to 20 stycznia 2019 roku. Warunkiem zarejestrowania zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej „Karty 
zgłoszenia” elektronicznie na adres ipa.zakopane@gmail.com lub listownie na adres IPA Region Zakopane, 34-500 Zakopane,  
ul. Jagiellońska nr 32 oraz opłata wybranego pakietu przelewem na konto IPA Region Zakopane (nr konta  42 1090 1838 0000 0001 
3014 1004) z dopiskiem „mistrzostwa”. Ilość pakietów startowo-pobytowych oraz pakietów pobytowych jest ograniczona – decyduje 
kolejność zgłoszeń. W przypadku małej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do odwołania zawodów, przyjęte wpłaty na pakiety 
zostaną zwrócone.

Regulamin zawodów dostępny w osobnym pliku, uczestnicy zawodów zobowiązani są do indywidualnego wykupienia ubezpieczenia oraz złożenia 
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach.
Zapraszamy na naszą stronę oraz na funpage IPA ZAKOPANE na Facebooku.
W razie pytań, szczegółowych informacji telefonicznie udzielają:
Maciej Kwak – tel. 606 955 997
Dariusz Kostańczuk – tel. 607 692 433
Edward Kwak – tel. 668 810 662

Serdecznie zapraszamy !
    Servo per Amikeco




