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Szanowne koleżanki i koledzy,

 Zgodnie z tradycją wydawania periodyku „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”, wraz z nadejściem nowego roku zmieniła się 
szata graficzna wydania. Mam nadzieję, że odmieniona kolorystyka kwartalnika przypadnie Wam do gustu.

 Bieżące wydanie w znacznej mierze poświęcone jest wydarzeniom z pierwszego kwartału 2019 roku, zawierające 
relacje z wielu imprez w tym również prezentujące pracę i aktywność w Stowarzyszeniu kolegów ze Straży Granicznej, którzy 
w tym roku obchodzą jubileusz 15 – lecia przynależności do struktur IPA Polska. Ten numer uświetnił udzielonym wywiadem 
Komendant Głównym Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomaszem Praga.

 W bieżącym wydaniu możecie również przeczytać jak członkowie grup wojewódzkich witali i żegnali karnawał, 
organizowali imprezy sportowe, zakładali nowe regiony, obchodzili rocznice powstania własnych regionów oraz przyjmowali 
gości zagranicznych lub sami byli gośćmi sekcji narodowych, w tym również w ramach wymiany międzynarodowej na bazie 
podpisanych przez sekcję polską IPA porozumień. Dziękuję wszystkim, którzy przekazali materiały do aktualnego wydania.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, życzę Wam szanowni czytelnicy, przeżywania ich w radosnej świątecznej 
atmosferze, zdrowiu i z dala od trosk dnia codziennego.

Elżbieta Gargula
Redaktor Naczelny

Koleżanki i Koledzy! Drodzy Przyjaciele!

 Ufam, że w pogodnym, radosnym nastroju przystąpiliście do wiosennych prac porządkowych 
przygotowujących nasze obejścia, mieszkania i domy do Świąt Wielkanocnych. Wierzę także, że mimo wszystko 
znajdziecie trochę czasu do zapoznania się z najnowszym wydaniem naszego czasopisma, które właśnie trzymacie 
w rękach. Z nadzieją, że treści w nim zawarte przypadną Wam do gustu – zachęcam do lektury.

 Poza tradycyjnymi materiałami związanymi z działalnością poszczególnych grup i regionów w numerze 
tym zamieszczamy wywiad z Komendantem Głównym Straży Granicznej generałem brygady Straży Granicznej 
Tomaszem Praga. W maju nasi przyjaciele pełniący służbę w Straży Granicznej obchodzą swoje coroczne święto – 
w tym roku także obchodzimy 15 rocznicę działalności koleżanek i kolegów pełniących służbę w SG, w strukturach 
Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Z obu tych okazji składam koleżankom i kolegom 
najlepsze życzenia satysfakcji z pełnionej służby oraz działalności społecznej. Życzę uznania przełożonych  
i środowiska w którym działacie, dużo zdrowia i realizacji zamierzeń na przyszłość.Wszystkiego najlepszego!

 Wszystkim Wam, Koleżanki i Koledzy oraz Przyjaciele IPA życzę zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych 
spędzonych w dobrym nastroju i przy pięknej, słonecznej aurze. Wesołego Alleluja!

Servo per Amikeco
Prezydent Sekcji Polskiej IPA

Fryderyk Orepuk



Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Polskiej Sekcji IPA!

Wielkanoc to piękne, najstarsze chrześcijańskie 
święto, upamiętniające Dzień Zmartwychwstania 
Pańskiego. Wyjątkowa atmosfera tych dni sprawia,  
że z optymizmem i nadzieją patrzymy w przyszłość. 

W imieniu kierownictwa Straży Granicznej 
życzę Państwu, by Święta Wielkiej Nocy upłynęły  
w gronie rodziny oraz przyjaciół i przyniosły Wam 
dużo spokoju i radości. Niech ten szczególny czas, 
kiedy symbolicznie odradza się życie, doda Wam 
otuchy i nadziei. Świąteczny nastrój niech przyniesie 
nowy, dobry początek wszystkim Waszym planom  
i zamierzeniom.

Wesołego Alleluja!

gen. bryg. SG Tomasz Praga
Komendant Główny Straży Granicznej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
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O otwarciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska  
na funkcjonariuszy Straży Granicznej, jako pełniących służbę o charakterze 
policyjnym, zdecydowano 15 marca 2003 roku podczas posiedzenia Krajowego 
Zarządu IPA w Mysłowicach. W ślad za tym, Komendant Główny Straży Granicznej 
gen.bryg. Józef Klimowicz, decyzją nr 78 z dnia 13 czerwca 2003 roku, zezwolił na 
wstępowanie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji funkcjonariuszom 
Straży Granicznej. Delegaci V Kongresu SP IPA na Kongresie Krajowym w Łącznej, 
który odbył się w dniach 11-13 listopada 2004 roku, dokonali stosownych zmian  
w statucie, tym samym funkcjonariusze SG mogli być pełnoprawnymi członkami 
tego stowarzyszenia.
Od tego czasu funkcjonariusze tej formacji aktywnie włączyli się w działalność 
statutową IPA. Dopełnieniem podejmowanej współpracy pomiędzy Sekcją Polską 
IPA a Komendą Główną Straży Granicznej, było podpisanie porozumienia, które odbyło 
się w dniu 26 sierpnia 2010 roku którego sygnatariuszami byli Pan Komendant Główny Straży 
Granicznej płk. SG Leszek Elas oraz ówczesny Prezydent Sekcji Polskiej IPA - Arkadiusz Skrzypczak  
oraz Sekretarz Generalny SP IPA - Elżbieta Gargula.
W tym roku obchodzimy zatem jubileusz 15 lecia przystąpienia funkcjonariusz SG do tego międzynarodowego 
stowarzyszenia. Swoimi spostrzeżeniami zgodził się podzielić z nami Pan Komendant Główny Straży Granicznej  
gen. bryg. SG Tomasz Praga.

Panie Komendancie, czy idea    „Servo per amikeco 
– Służyć poprzez przyjaźń”, przyświecająca 
działaniom stowarzyszenia, jest Panu bliska?

Nie wyobrażam sobie innego pojmowania służby. 
W naszym łacińskim kręgu kulturowym idea służby 
wynika wprost z Pisma Świętego i jest realizacją 
miłości bliźniego. Kiedy mówimy o służbie, mamy na 
myśli motywowane przyjaźnią wzajemne służenie 
sobie równych i wolnych współobywateli. Nie do 
przyjęcia jest rozumienie służby na wzór państw 
totalitarnych, jako formy przemocy i opresji władzy 
nad poddanymi. 

Co Pan sądzi o podejmowanych inicjatywach  
i działaniach międzynarodowych IPA takich, jak 
Placement Program, Young Police Officers (Programy 
wymiany stażowej i zawodowej funkcjonariuszy 
Policji i SG)?

15 LAT STRAŻY GRANICZNEJ 
W IPA

Wymiana doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami 
różnych służb jest niezwykle ważna. Pozwala wzbogacić 
i rozwinąć własne kompetencje zawodowe, ale też 
nawiązać cenne kontakty. Bardzo często upraszczają 
one i przyspieszają realizację zadań służbowych.  
W końcu temu właśnie służą wspólne placówki na 

WYWIAD Z KOMENDANTEM 
GŁOWNYM STRAŻY GRANICZNEJ

gen. bryg. SG Tomasz Praga
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granicy polsko-niemieckiej czy polsko-czeskiej, punkty kontaktowe, program misji realizowany przez FRONTEX  
i wiele innych inicjatyw, w których uczestniczy Straż Graniczna. Bardzo wartościowe i cenne jest, że IPA włącza się  
w nurt działań wspierających nasze wysiłki, aby zwiększyć skuteczności  
i profesjonalizm funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Jak z punktu widzenia kierowania tą formacją odbiera Pan działania 
IPA, dotyczące organizacji konferencji międzynarodowych, wymiany 
pomiędzy sekcjami narodowymi? Czy uważa Pan, że działania  
te wpływają na wizerunek formacji?

Każda okazja do pokazania się poza własnymi strukturami ma wpływ na 
kształtowanie wizerunku Straży Granicznej. Szczególne znaczenie mają  
tu inicjatywy, których celem jest wymiana doświadczeń, a nasi 
funkcjonariusze mogą pokazać pełnię swojego profesjonalizmu  
i kompetencji zawodowych. Budują w ten sposób obraz Straży Granicznej, 
jako formacji nowoczesnej i skutecznej.

Jak Pan, jako przełożony funkcjonariuszy SG, działających  
w stowarzyszeniu, odnosi się do ich zaangażowania w tego rodzaju 
działalność?

Zawsze powtarzam, że jesteśmy jedną wielką graniczną rodziną,  
a w rodzinie im więcej kontaktów i spotkań, tym lepiej. Każda okazja 
budowania pozytywnych relacji, wykraczających poza formalności 
służbowe, służy wzmacnianiu poczucia tożsamości funkcjonariuszy, ich 
przywiązania do Straży Granicznej, a także tworzeniu więzi i lojalności 
pomiędzy kolegami. 

Czy mając na uwadze dotychczasowe inicjatywy i wspólne projekty, 
widzi Pan możliwość ich poszerzenia i zacieśnienia współpracy 
pomiędzy IPA a Strażą Graniczną?

Wszystko, co będzie służyło wzmocnieniu identyfikacji funkcjonariuszy z formacją i budowało ich satysfakcję ze służby 
oraz dumę z faktu, że noszą mundur z zielonym otokiem, będzie zawsze mile widziane. Szczegóły zależą – oczywiście – od 
treści konkretnych projektów i propozycji. Jednak drzwi są zawsze otwarte. 

- Na zakończenie, czego życzyłby Pan sobie oraz Pańskim podwładnym z okazji tego jubileuszu oraz 
nadchodzącego Święta Straży Granicznej?

- Przede wszystkim spokojnej służby. Spokojnej, ale też wydajnej i efektywnej. Poczucia, że to, co robimy dla Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, robimy także dla siebie i swoich rodzin. Bo przecież Polska, to my. Życzę także, żebyśmy mieli poczucie, 
wymierne i odczuwalne, że społeczeństwo docenia nasz wysiłek, widzi i rozumie jego sens i wartość. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Elżbieta Gargula

Zdjęcia: Zespół Prasowy KG SG

Od redakcji:
Obecnie w strukturach Sekcji Polskiej IPA działa 11 regionów w skład których wchodzą wyłącznie funkcjonariusze 
Straży Granicznej i emeryci tej formacji. Są to regiony: Pyrzowice, Region IPA II Cieszyn, Region IPA II Granica i Bezledy  
w Warmińsko Mazurskiej GW, Opole II Piast i Nysa, Straż Graniczna Kłodzko i Lubań, Bieszczadzki, Karpacki oraz region 
Straż Graniczna w Pomorskiej GW. Ponadto, zdecydowaną większość funkcjonariuszy SG stanowią między innymi  
w regionach Kętrzyn i Suwałki. W pozostałych regionach w kraju stanowią wspólnie z funkcjonariuszami Policji regiony, 
które działają bardzo prężnie na rzecz budowania dobrego wizerunku obu formacji i lokalnej społeczności. 
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Z przyjemnością przedstawiamy informację  
o publikacji 425 stronicowej monografii 
funkcjonowania Policji Państwowej na ziemi 
krośnieńskiej. Jej autorem jest kol. Adam Pietrzkiewicz 
członek Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej  
i Krośnieńskiego Regionu Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA. 

Książka poświęcona jest historii regionalnej dotyczącej 
funkcjonowania  Policji Państwowej II RP, łączy ze sobą 
tematykę  z  zakresu: nauk prawnych,  dziejów administracji 
państwowej,  nauk o bezpieczeństwie wewnętrznym, 
socjologii.  Książka podzielona jest na III części tematyczne. 
Część I przybliża czytelnikowi skomplikowaną materię 
struktury administracji państwowej i samorządowej II RP 
w wymiarze  dotyczącym kwestii ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz  miejsca w tym Policji 
Państwowej. 
Druga część „Portret zbiorowy funkcjonariuszy  

PP z regionu krośnieńskiego  

O POLICJI PAŃSTWOWEJ SŁOWAMI 
ADAMA PIETRZKIEWICZA

zamordowanych w Twerze..” zawiera biogramy  
funkcjonariuszy. Dotyczy  to zarówno tych  policjantów, 
którzy zostali   ofiarami sowieckiego ludobójstwa oraz 
tych,  którzy uniknęli śmierci na Wschodzie.   
W części trzeciej  ukazane są  sylwetki przedwojennych 
policjantów z ziemi krośnieńskiej, którzy po wyzwoleniu 
z okupacji hitlerowskiej, podjęli służbę w szeregach Milicji 
Obywatelskiej do 1947 roku.
Publikacja wpisuje się tematycznie w obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości, ukazuje patriotyczny  udział  
policjantów w kształtowaniu niepodległego państwa, ich 
ofiary życia oddane za Polskę. 
W dniu 24 lipca 2019 roku Policja obchodzić będzie 100 
rocznicę powołania przez Sejm II RP tejże formacji. 
Książka  kierowana jest do szerokiego grona czytelników 
w celu przybliżenia pamięci o ludziach i formacji jaką była 
Policja Państwowa.

Dystrybutorem i sprzedawcą jest Adam Pietrzkiewicz
tel. 502 322 836 e-mail: svidnik@o2.pl

Tekst i zdjęcia: J. Faber



kąpieli wodnej. Finałowym akcentem były motolotnie, 
które na zakończenie zabawy przeleciały nad boiskiem, 
pozdrawiając wszystkich obecnych. Jednym z pilotów był 
członek IPA - Bartek.
Oprawę muzyczną imprezy, a także poczęstunek 
zapewniła Firma „TWIST” (m.in. grillowaną karkówkę, 
kiełbaskę, kaszankę z cebulką, pajdę chleba ze smalcem  
i inne dodatki oraz lody, watę cukrową, frytki i nuggetsy dla 
dzieci). Oprócz tego raczono się dwoma dużymi tortami  
z Cukierni Meryk, a na podwieczorek upieczonym dzikiem. 
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25 lecie IPA Głogów
WYBORY I JUBILEUSZE

Na boisku WKS Dragon Jaczów odbył się Piknik  
25 - lecia International Police Association Region Głogów. 
Uczestniczył w nim Prezydent Sekcji Polskiej IPA - Fryderyk 
Orepuk wraz z przedstawicielami Dolnośląskiej Grupy 
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, 
Regionu IPA Wrocław i Regionu IPA Jelenia Góra. Z okazji 
Jubileuszu podziękowania i dyplomy odebrali wszyscy 
dotychczasowi Przewodniczący Regionu Głogów oraz 
obecny Zarząd, zaś Przewodniczący Regionu IPA Głogów 
- Artur Klimczak przyjął okolicznościowe ryngrafy. Nowi 
członkowie Stowarzyszenia otrzymali z rąk Prezydenta 
- Fryderyka Orepuka i Skarbnika DGW - Leszka Kulika 
legitymacje, natomiast starsi - certyfikaty na okoliczność 
dziesięciolecia i dwudziestolecia swojego członkostwa. 
Pamiątkowe dyplomy trafiły również do przedstawicieli 
firm współpracujących i wspomagających IPA Region 
Głogów.

Majówka, w której wzięło udział 275 osób połączona 
została ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Wspaniała 
pogoda umożliwiła zorganizowanie takich atrakcji dla 
najmłodszych, jak laserowy paintball, dmuchany zamek  
i żyrafa, duże kule Bumper Balls czy sferyczna kula 
Zorbing. Firma Pasja zaproponowała malowanie twarzy 
dzieciom i robienie zwierząt z balonów. Były też gry  
i zabawy z nagrodami ufundowanymi m.in. przez 
„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców  
w Głogowie oraz przez Fundację KGHM Polska Miedź, która 
na co dzień wspiera inicjatywy w zakresie sportu, rekreacji, 
kultury, edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Natomiast 
dla dorosłych uczestników pikniku przeznaczone były 
sportowe zawody prowadzone przez instruktorów 
CENTRUM SPORTOWEGO KIKO+, m.in. rzut kulą lekarską, 
przeciąganie liny, bieg farmera czy wyścigi rowerowe. 
Ponadto udostępniono taktyczny sprzęt na stanowisku 
symulatora strzeleckiego. Wielkim powodzeniem cieszył 
się również pokaz nowoczesnego specjalistycznego 
sprzętu rozminowywania Patrolu Saperskiego  
4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego, pokaz 
radiowozu i sprzętu policyjnego z czasów Milicji 
Obywatelskiej Piotra Orzechowskiego, pokaz sprzętu 
Ochotniczej Straży Pożarnej Jaczów oraz pokaz sprzętu 
OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Głogów. Chętni 
mogli skorzystać z przejażdżki kładem oraz wozem 
strażackim na sygnale, a na koniec zażyć dla ochłody 

Region Głogów – Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst:  Sara Stanisz-Szachnowska

Zdjęcia: R. Bura, M. Gawlik, T. Lewicki, A. Klimczak
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Podczas dorocznego Spotkania Noworocznego członków 
i sympatyków kalwaryjskiego Regionu IPA, świętowano  
6. rocznicę powstania Stowarzyszenia IPA Region Kalwaria 
Zebrzydowska, podsumowano dotychczasową działalność, 
a  uroczystość uświetnił swoją obecnością  honorowy 
gość spotkania - Maciej Wisławski, jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych i utytułowanych polskich pilotów rajdowych.  

W Sali Bankietowej restauracji Arkadia w Kleczy  Górnej  odbyło się Spo-
tkanie Noworoczne Stowarzyszenia IPA Region Kalwaria Zebrzydowska. 
Wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości przywitał przewodni-
czący Zarządu IPA Region Kalwaria Zebrzydowska Artur Studnicki.
Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta  
Wadowicki, Wójt Gminy Stryszów, Komendant Powiatowy Policji  
w Zakopanem, I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu,  
I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej, I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, Naczelnik Sztabu KMP 
Chorzów, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w  Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk, Prezes MGW IPA 

Aleksander Szymański, Delegacja Niemiec IPA Cottbus, Delegacja IPA Nowy Targ, Delegacja IPA Region Bieszczadzki, Prze-
wodniczący NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego, Przewodniczący NSZZ Policjantów KPP Wadowice, Kustosz 
Sanktuarium OO. Bernardynów, Ekonom Sanktuarium MB w Kalwarii Zebrzydowskiej,  Kierownik COPiT i Dyrektor Domu 
Pielgrzyma, liczni  zasłużeni członkowie dla IPA Sekcja Polska, Członkowie Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska.
Jak już wcześniej wspomniano honorowym gościem Spotkania Noworocznego był Maciej Wisławski, który po raz kolejny 
zaszczycił nas swoją obecnością. Jest on honorowym członkiem IPA, a tytuł „Zasłużony dla sekcji polskiej IPA” otrzymał za 
udział w projektach mających na celu profilaktykę bezpiecznej jazdy. Pan Maciej bardzo upodobał sobie atmosferę na-
szego stowarzyszenia i zawsze chętnie do nas wraca. Przy okazji spotkania, nasz gość przekazał na ręce członków zarządu 
książkę Martyny Wojciechowskiej „Etiopia. Ale czat!” z dedykacją autorki i autografem, która to książka została przekazana 
na  licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Witając uczestników Gali, przewodniczący Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska Artur Studnicki przypomniał okoliczności 
powołania z inicjatywy funkcjonariuszy policji z Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 10 grudnia 2012 
roku Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska, który sześć lat temu tworzyło niespełna 20 osób, obecnie w kalwaryjskich 
strukturach IPA jest ponad 75 osób.
W ciągu sześciu lat działalności, członkowie IPA w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych „Świeć Przykładem”, „Po-
myśl za nim wyruszysz”, „Załóż odblaski”, „Bądź trzeźwy i zwolnij”, „Używaj pasów bezpieczeństwa”, przeprowadzili liczne 
pogadanki uwrażliwiając dzieci i dorosłych na zagrożenia wynikające z poruszania się po drodze. W ich ramach rozdali 
ponad tysiąc kamizelek i taśm odblaskowych, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W ramach działalności Region IPA Kalwaria Zebrzydowska nawiązuje również kontakty z organizacjami IPA na całym świe-
cie, co powoduje m.in., że IPA Kalwaria Zebrzydowska jest rozpoznawalna na wszystkich kontynentach. 
Podczas uroczystej Gali wręczono legitymacje zasłużonym dla Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska. Przewodniczący Artur 
Studnicki podziękował wszystkim osobom i instytucjom wspierającym bezinteresownie aktywną działalność Regionu IPA 
Kalwaria Zebrzydowska, a  w ramach podziękowania wręczono im upominki.
Po gratulacjach, życzeniach dalszej prężnej i owocnej działalności dla IPA Kalwaria,  wygłoszonych przez gości, m.in. Pre-
zydenta Sekcji Polskiej IPA Fryderyka Orepuk oraz Prezesa MGW IPA Aleksandra Szymańskiego przystąpiono do mniej 
oficjalnej części spotkania, którego doskonała atmosfera, tworzona przez uczestników sprzyjała rozmowom,  pogłębianiu 
i nawiązywaniu przyjaźni. 

WYBORY I JUBILEUSZE

Region Kalwaria Zebrzydowska 

– Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: E. Studnicka 

W Kalwarii Zebrzydowskiej 
świętowano 6 lecie powstania regionu



Region Lublin – Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko

WYBORY W REGIONIE IPA LUBLIN
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W dniu 21.02.2019 r. w Lublinie odbyło się Walne 
Zebranie Członków Regionu IPA Lublin. W imieniu 
ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności 
w latach 2016-2019, uczestnikom zebrania przedstawił 
Przewodniczący kol. Waldemar Dziedzic. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło 
absolutorium dotychczasowemu Prezydium Zarządu 
Regionu IPA Lublin, co pozwoliło na przeprowadzenie 
wyboru nowych władz na czteroletnią kadencję.
Przewodniczącym Regionu pozostał Waldemar DZIE-
DZIC, Sekretarzem   kol. Piotr Wójcik, Zastępcą Sekreta-
rza kol. Adam Mateńko, Skarbnikiem kol. Przemysław 
Chmura, Członkiem Prezydium kol. Grzegorz Żmijski. 

Spośród uczestników zebrania wybrano również  
3-osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym 
został kol. Jacek Iwaniuk, a członkami Komisji Sławomir 
Kwiatkowski i Paweł Kamola.

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium 
Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 12 delegatów 
Regionu IPA Lublin na Zebranie Delegatów Grupy 
Wojewódzkiej oraz trzech delegatów do Zarządu Lubelskiej 
GW IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne  
to dalszy rozwój Regionu, kontynuowanie współpracy  
z kolegami ze związków zawodowych, integracja członków 
i ich rodzin, działalność sportowa, turystyczna oraz rekreacja 
w szeroko pojętym motto naszego Stowarzyszenia „SERVO 
PER AMIKECO” (SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ).

W dniu 25.01.2019 r. w Chełmie odbyło się 
Walne Zebranie Członków Regionu IPA Chełm.  
W zebraniu oprócz członków Regionu, uczestniczyli 
przedstawiciele Prezydium Zarządu Lubelskiej GW 
IPA, kol. Prezes i Skarbnik.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolu-
torium dotychczasowemu Prezydium Zarządu Regionu 

Region Chełm – Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko

REGION CHEŁM Z NOWYMI WŁADZAMI
IPA Chełm, co pozwoliło na przeprowadzenie wyboru no-
wych władz. Przewodniczącym Regionu został ponownie 
wybrany kol. Grzegorz WORLICKI, Sekretarzem kol. Andrzej 
Nowosad, Zastępcą Sekretarza kol. Grzegorz Pieczykolan, 
Skarbnikiem kol. Konrad Pawłoś, Członkiem Prezydium  
kol. Bogdan Karolczuk. 
Spośród uczestników zebrania wybrano również 3-osobo-
wą Komisję Rewizyjną. Przewodniczącą została kol. Aneta 
Skrzypek, a członkami Komisji Ryszard Janowicz i Dariusz 
Chromik. W związku ze zbliżającymi się wyborami władz 
Prezydium Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również  
6 delegatów Regionu IPA Chełm na Zebranie Delegatów 
Grupy Wojewódzkiej.

Plany nowego Prezydium na ten rok i lata następne  
to dalszy rozwój Regionu, kontynuowanie współpra-
cy z kolegami z innych Regionów IPA Lubelskiej Grupy 
Wojewódzkiej, integracja członków i ich rodzin, działal-
ność sportowa (szczególnie organizacja zawodów strze-
leckich), turystyczna oraz rekreacja w ramach motta  
naszego Stowarzyszenia „SERVO PER AMICECO” „SŁUŻYĆ  
POPRZEZ PRZYJAŹŃ.

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
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WYBORY I JUBILEUSZE

„NA PODLASIU IDZIE „NOWE”     

W dniu 17 listopada 2018 roku  w Białowieży w uroczym 
stylowym pensjonacie „ Dworek Gawra”,  odbyło się zebra-
nie Sprawozdawczo - Wyborcze delegatów International 
Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 
Sekcja Polska Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej (IPA MSP SP 
PGW). W zebraniu wzięli udział delegaci Regionów Biały-
stok, Łomża, Suwałki. Wśród zaproszonych gości w zebra-
niu uczestniczył Prezydent IPA Sekcja Polska  oraz zaprzy-
jaźnione  delegacje z Sekcji IPA Litwy i Estonii. 

Po rozpoczęciu zabrania przez Prezesa IPA MSP SP PGW 
Sławomira Zrajkowskiego głos zabrał Prezydent IPA Sekcja 
Polska Fryderyk Orepuk, który podziękował za zaproszenie 
i życzył owocnych wyborów. Następnie goście zaproszeni 
i przybyłe osoby towarzyszące udali się z kol. Arturem Da-
szutą oraz Jackiem Borowskim na wycieczkę po Białowieży 
gdzie zwiedzili Muzeum Przyrodnicze, wierzę widokową, 
rezerwat pokazowy żubrów oraz udali się do Hajnówki 
w celu zwiedzenia „atrakcji” i tej miejscowości.  W trakcie 
zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalno-
ści prezydium IPA MSP SP PGW za lata 2015 - 2018, które 
zostało przyjęte przez delegatów. W wyborach miejsce 
dotychczasowego Prezesa Podlaskiej Grupy Wojewódz-
kiej Sławomira Zrajkowskiego zastąpił Dariusz Kuzia z IPA 
Region Łomża. Na zakończenie obrad delegaci omówili 
planowane działania na lata 2018 – 2022 oraz sposoby na 

Podlaska Grupa Wojewódzka

Tekst: Karolina Borawska

Zdjecia: Sławomir Zrajkowski 

przyciągnięcie nowych członków wśród funkcjonariuszy 
Policji i Straży Granicznej.

Po zakończeniu owocnych obrad i krótkiej przerwie wszy-
scy delegaci i zaproszone delegacje zagraniczne wzięli 
udział w uroczystej kolacji podczas, której były Prezes po-
dziękował za współpracę ustępującym członkom Prezy-
dium i wręczył okolicznościowe podziękowania. Prezydent 
Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA- Fryderyk OREPUK 
wręczył medale „zasłużony dla Sekcji Polskiej” kol. Mieczy-
sława Kuleszę i Andrzeja Suprowicza, a kol. Stanisław Dą-
browski otrzymał certyfikat XX – lecia członkostwa w IPA. 
Wszyscy odznaczeni i wyróżnieni to długoletni członkowie 
naszej Grupy. A następnie wszyscy świętowali do mroźne-
go poranka w klimacie iście Białowieskim.
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W dniu 14 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej odbyło się 
zebranie założycielskie Regionu IPA Biała Podlaska, w którym uczestniczył Prezes Lubelskiej GW IPA kol. Piotr 
Wójcik oraz Wiceprezes LGW IPA kol. Grzegorz Worlicki.

Przyjęto uchwałę o utworzeniu Regionu i przystąpiono do wyboru władz.      W skład Prezydium Regionu IPA Biała Podlaska 
weszli: kol. Tomasz STRUK – Przewodniczący, Daniel Zasadzki – sekretarz, Ernest Sosidko – zastępca sekretarza, Wojciech 
Lesiuk – skarbnik oraz członkowie Prezydium kol. Sławomir Jarocki i Grzegorz Orzyłowski. Wybrano również Komisję 
Rewizyjną w składzie: Tomasz Popis (Przewodniczący KR), Elżbieta Lesiuk i Konstanty Daniel.

Prezes LGW IPA pogratulował wybranym władzom i życzył wielu sukcesów i pomyślności w działalności na rzecz 
propagowania ideii naszego Stowarzyszenia. 

Obecnie w Lubelskiej GW IPA działa 7 Regionów – Lublin, Chełm, Zamość, Włodawa, Terespol, Opole Lubelskie i Biała 
Podlaska.

Region Biala Podlaska – Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjecia: Piotr WójcikNOWY REGION  
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
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W dniu 09.03.2019 r. zrealizowaliśmy po raz 
pierwszy w historii IPA Sekcja Polska mecz  
w hokeja!
Wspólnie Jackiem Szturem - członkiem 
naszego regionu oraz z Petrem Suchym - Przewodniczącym Regionu IPA Poprad w Słowacji 
już od kilku lat podejmowaliśmy próby zorganizowaniu spotkania członków IPA na lodowisku. Czas mijał, i dopiero teraz 
- przy olbrzymim zaangażowaniu się w organizację meczu Wojciecha Batkiewicza - funkcjonariusza policji / członka IPA 
Nowy Targ / udało się !!!
Dzięki gościnności Wójta Gminy Czarny Dunajec Pana 
Marcin Ratułowskiego, który objął honorowy patronat, 
na lodowisku w Czarnym Dunajcu spotkały się dwie 
drużyny: IPA Nowy Targ oraz IPA Poprad. Spotkanie miało 
charakter nie tylko towarzyski - był to mecz charytatywny 
- dla Asi Podczerwińskiej- wnuczki policjanta KPP Nowy 
Targ. Asia urodziła się w 2018 r. z wadą wrodzoną nóżki - 
hemimelią strzałkową.
Honorowym patronatem objęli również:
•	 Komendant	 Wojewódzki	 Policji	 w	 Krakowie	

nadinspektor dr Kraysztof POBUTA 
•	 Komendant	 Karpackiego	 Oddziału	 Straży	 Granicznej	

płk SG Stanisław Laciuga
•	 Burmistrz	Miasta	Nowy	Targ	Grzegorz	Watycha

Patronat medialny przyjęły: Podhale24, Tygodnik 
Podhalański, Góral Info, Podhale Region, Małopolska 
Online , a także telewizje: Nowotarska Telewizja Kablowa, 
oraz Telewizja TVP 3 Kraków. 
Krótko po godzinie 12:00 gracze weszli na lód na krótką rozgrzewkę. Dokonana została prezentacja obydwu zespołów. 
W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie graczy oraz przybyłych gości przywitał nadkomisarz Robert 
Stasik. W imieniu Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej graczy oraz przybyłych gości przywitał mjr SG 
Zbigniew Tomaszek. 
Wśród zaproszonych gości była obecna również bohaterka spotkania - Asia, dla której to policjanci zgodzili sie poświęcić 
swój czas dla poprawy Jej zdrowia. 
Po pierwszym gwizdku gracze z IPA Poprad przypuścili atak na bramkę IPA Nowy Targ, ale zarówno bramkarz IPA Nowy 
Targ jak i pozostali gracze łatwo nie oddawali pola. Była ostra, ale fair play gra, były również karne - czyli wszystko to, co 
możemy spotkać na tradycyjnym meczy hokejowym. 
W trakcie spotkania, przy aktywnym udziale naszych „maskotek”: Misia, Tukana, Motyla, oraz Smoka, zbierane zostały 
datki do puszek przekazanych przez Fundację im. Adama Worwy, os. Nowe 23d; 34-400 Nowy Targ  /KRS 0000345171/,  
w której zarejestrowana jest Asia. Za każdy datek ofiarodawca mógł sobie wybrać upominek kwiatowy ufundowany przez 
p. Tomasza Bryniarskiego z Centrum Ogrodniczego w Nowym Targu.
W drużynie IPA Nowy Targ zgodzili się zagrać funkcjonariusze policji nie tylko z Nowego Targu, ale również z Krakowa, 
Oświęcimia, Gorlic, Zakopanego a także Chrzanowa! Wszyscy zgodzili się wziąć udział w spotkaniu charytatywnie, ponadto 
zobowiązali się do dobrowolnych wpłat zbieranych przez w trakcie spotkania. 

Region Nowy Targ 

- Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Edward Chudy

Zdjęcia: Marian Falana

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

SŁOWACY I POLACY GRALI  
W HOKEJA DLA ASI 



Mecz zakończył się wynikiem dwucyfrowym, a raczej trzycyfrowym. W trakcie i po meczu - po dokładnym przeliczeniu 
zawartości puszek - okazało się, iż wynik meczu to 2161,24 pln + 161,50 Eur + 4 $ !! 
Mamy nadzieję, że wspólna pomoc wielu organizacji, a także nas samych, pomoże odzyskać sprawność 
dziecku. Ważne, aby operacja i praca lekarzy nad 
rekonstrukcją stawów i mięśni (prostowanie nóg, 
wydłużanie kości i budowa nieistniejących stawów) 
została wykonana jak najszybciej, najlepiej między 18.  
a 24. miesiącem życia dziecka. Niestety, koszty operacji 
są bardzo wysokie i wynoszą ponad milion złotych.

Dziękujemy WSZYSTKIM osobom, a także firmom, które 
pomogły zrealizować charytatywny mecz w hokeja  
w duchu sportowej rywalizacji w myśl „Servo per 
Amikeco”
Zapraszamy WSZYSTKICH funkcjonariuszy Policji i Straży 
Granicznej - którzy grają lub do niedawna grali w hokeja, 
i zechcą zagrać w drużynie IPA Nowy Targ lub z IPA Nowy 
Targ! To nie jest wyzwanie, zróbmy coś wspólnie !!!
kontakt do Wojtka: 791996597, lub:  http://nowy-targ.policja.gov.pl/pl/content/komisariat-policji-w-jablonce-0 
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Od listopada 2018 roku Region IPA Nowy Sącz 
uczestniczył w akcji zbierania plastikowych nakrętek 
by pomóc chorej Kasi Kuźmie, córce Naszego kolegi. 
Kasia jest chora na SMA (Rdzeniowy Zanik Mięśni). 
Było to jedno z wielu Naszych przedsięwzięć,  
by pomóc w tej tak trudnej sytuacji życiowej. 

Do akcji włączyła się również, zaprzyjaźniona z Naszym 
Regionem szkoła tańca NØ LI.MIT Dance Academy, której 
siedziba znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Traugutta. 
Właścicielką szkoły tańca jest pani Klaudia RZESZUTO. 
Tancerze i ich rodzice prowadzili akcję również podczas 
XMAS DANCE SHOW 2018, który odbywał się w dniach 20 
i 21 grudnia 2018 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu. Jej efektem jest zebranie 
przez dzieci i młodzież aż 74 kilogramów tych nakrętek.

Region Nowy Sącz – Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Grzegorz KALINA

Zdjęcia: Justyna ŁANECKA/Grzegorz KALINA

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

NAKRĘTKI I WYSTĘPY TAŃCA DLA 
KASI KUŹMA

W dniu 7 stycznia 2019 r. zebrane nakrętki, pani Klaudia 
RZESZUTO wraz z młodymi tancerzami przekazała 
Przewodniczącej Regionu IPA Nowy Sącz, koleżance  
Eli Garguli. Na koniec marca zebraliśmy ok. 500 kg.
Dziękujemy panu Komendantowi Miejskiemu Policji – 
Insp. Jarosławowi Tokarczykowi, pani Klaudii RZESZUTO, 
tancerzom NØ LI.MIT Dance Academy i ich Rodzicom za 
tak wielkie wsparcie naszej akcji. Podziękowania składamy 
również Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu za umożliwienie zorganizowania pokazu 
tańca połączonego z tym tak szczytnym przedsięwzięciem.
Należy dodać, iż NØ LI.MIT Dance Academy z Nowego 
Sącza w dniu 7 października 2017 r. uświetniła swoim 
pokazem tańca obchody 25-Lecia Regionu IPA Nowy Sącz. 
Ponadto w ramach współpracy, w grudniu 2017 i 2018 
roku wspólnie zorganizowaliśmy pokazy w ramach akcji 
„Dzieci dzieciom na Święta - XMAS DANCE SHOW”.



16 WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

Przeworski Region IPA tradycyjnie wsparł działania 
profilaktyczno-edukacyjne Komendy Powiatowej 
Policji w Przeworsku, w ramach akcji ,,Bezpieczne 
Ferie 2019”.

W spotkaniach w szkołach oraz na zimowiskach 
uczestniczyli policjanci - członkowie IPA. Podczas spotkań 
funkcjonariusze omawiali tematy związane z zachowaniem 
bezpieczeństwa na drodze oraz zasady zaufania wobec osób 
obcych. Przestrzegali przed nawiązywaniem ryzykownych 
znajomości poprzez internet oraz przekazywaniem swoich 
danych osobowych czy zdjęć ze swoim wizerunkiem. Pod 
koniec spotkań dzieciom wyróżniającym się w znajomości 
zasad w bezpiecznym zachowaniu się na feriach zostały 
rozdane pluszowe maskotki IPA. 

Region Przeworsk – Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Oleszek

Zdjęcia: archiwum Regionu

BEZPIECZNE FERIE  
W PRZEWORSKU

POMAGANIE JEST 
PROSTE
Członkowie Regionu IPA w Stargardzie, po raz kolejny, 
w dniu 13 stycznia 2019 r. zostali wolontariuszami 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomimo 
wiatru, deszczu i przenikliwego zimna przez całą 
niedzielę członkowie IPA ze Stargardu zbierali do 
puszek pieniądze przeznaczone na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych.

27 Finał WOŚP był przygotowany jak zawsze perfekcyjnie, 
z zaangażowaniem i poświęceniem wielu osób. Fundacja 
chce za zebrane środki finansowe kupić rezonansy 
magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty RTG, 
ultrasonografy itp. Oprócz zbiórek do puszek były  
też prowadzone aukcje internetowe. Całemu wydarzeniu 

Region Stargard – 

Zachodniopomorska Grupa 

Wojewódzka

Tekst: Mariola Świątczak

Zdjęcia: uczestnicy zdarzenia

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

na terenie kraju towarzyszyły liczne festyny, happeningi 
oraz koncerty.

Wolontariusze z IPA w Stargardzie ogółem zebrali ok. 2000 
zł - hurrraaa !!!!
W tym miejscu bardzo dziękuję koleżankom i kolegom: 
Krystynie, Anecie, Kasi, Bożenie, Stanisławowi i Arturowi 
za udział w tej szlachetnej akcji. Do zobaczenia za rok  
w liczniejszym gronie.

Servo Per Amikeco !!!
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W styczniu 2018 roku International Police Association Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka włączyła  
się w realizację autorskiego programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Białymstoku pn. „poMOC, a nie przeMOC!”, dotyczącego przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. 
Program objęty jest honorowym patronatem Sekretarza Stanu w MSWiA Pana 
Jarosława Zielińskiego.  Projekt rozpoczął się w sierpniu 2017 roku, przewidziany jest 
do realizacji do dnia 31 grudnia 2019 roku i ma charakter informacyjno-edukacyjny. 
Więcej informacji o programie na stronie: www.podlaska.policja.gov.pl.

Program ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i dotkniętych niepełnosprawnością. 
Prowadzimy m.in. kampanie informacyjne, szkolenia lekarzy, pielęgniarek, pracowników 

socjalnych, konferencje, spotkania z osobami starszymi i schorowanymi. International Police Association Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Białystok czynnie uczestniczy w działaniach  
na rzecz seniorów propagując idee programu oraz współfinansując wydruk ulotek, plakatów i roll-upu.
Adresatami programu są mieszkańcy woj. podlaskiego. Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie 
jest istotne zarówno, jeśli chodzi o osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne mogące doznawać przemocy jak 
również osoby, które mają kontakt z takimi osobami lub mogą być świadkiem przemocy w rodzinie. W praktyce oznacza to,  
iż każdy na różnych etapach swojego życia może zetknąć się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie i istotnym jest by podjąć 
działania informacyjno-edukacyjne, które dotrą do jak najszerszego grona odbiorców. Badania pokazują, że występuje 
ona zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. 1/3 osób 
starszych doświadczających przemocy zaprzecza jej istnieniu.
W ramach programu w dniu 19 listopada 2018 roku po raz drugi 
odbył się Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie wobec osób starszych. W kongresie udział wzięło ok. 500 
osób, uczestniczyli w nim m.in. seniorzy, pielęgniarki, pracownicy 
socjalni, kuratorzy i policjanci. Na wstępie nadkom. Maciej Zakrzewski 
Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku wskazał założenia 
programu oraz opisał dotychczasowe działania podejmowane 
w ramach projektu.  Następnie Komendant Wojewódzki Policji 
nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Wojewoda Podlaski Bohgdan 
Paszkowski oraz prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
- prof. dr hab. Janusz Dzięcioł wskazali jak ważną rolę odgrywają 
instytucje w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych. 
Skutki starzenia i chorób wieku podeszłego na funkcjonowanie 
seniorów omówiła prof. Barbara Bień – Wojewódzki Konsultant  
ds. Geriatrii,  natomiast rolę kościoła   w ograniczaniu zjawiska 
przemocy z  doświadczenia duszpasterskiego przedstawił  
Ks. prof. zw. dr hab. Adam Skreczko. Zaprezentowano też  
innowacyjną metodę „Senior Alert” służącą wsparciu poszukiwań 
osób starszych na terenie województwa podlaski, a także omówiono 
zasady udzielania pierwszej pomocy osobom starszym. 

„poMOC, a nie przeMOC!”
Podlaska Grupa Wojewódzka

Tekst: Marlena Połowianiuk                   

Zdjęcie: materiały wydziału prewencji KWP w Białymstoku

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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Od lat policjanci i pracownicy pilskiej Szkoły Policji oddają krew. Szczególnie ważna jest ona w okresie 
wakacji, ale również ferii zimowych. W tym czasie dochodzi do większej liczby wypadków.

Samorząd Szkolny Słuchaczy po raz kolejny zorganizował w Szkole akcję krwiodawstwa. Grupa 38 wolontariuszy 
oddała 13,5 litrów krwi. Akcja została zorganizowana wspólnie z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. W trakcie akcji, słuchacze i kadra zebrali czekolady, które w najbliższym czasie 
zostaną przekazane do placówek zajmujących się niepełnosprawnymi.

Dziękujemy serdecznie wszystkim słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego, którzy podzielili  
się cząstką siebie. Obok obowiązków które niesie za sobą pobyt w pilskiej szkole,  znaleźli czas na niesienie radości 
i pomocy innym ludziom.

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Sebastian WEGNER

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i Zdjęcia: Wiesław Rzyduch

HDK W PILE

Kujawsko – Pomorska Grupa Wojewódzka IPA wraz  
z policjantami Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy 
zorganizowali dla przedszkolaków ze szkoły w Kruszynie 
gm. Sicienko zajęcia – jak bezpiecznie poruszać się po 
drodze.
Spotkanie z maluchami uświetnił „Polfinek”, maskotka 
Kujawsko- Pomorskich policjantów. Podczas spotkania 
przedszkolaki zostały obdarowane kamizelkami 
odblaskowymi  ufundowanymi przez Zarząd 
Okręgowy PZMot w Bydgoszczy oraz maskotkami, 
które otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z IPA w Halle.

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

POLICJANCI W 
PRZEDSZKOLU



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 19   

Od kilku lat Region Kielce oraz cała ŚGW IPA, realizuje działania statutowe na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania. Przejawem tej działalności są organizowane konferencje, szkolenia, spotkania 
edukacyjno-rozrywkowe oraz konkursy. Nasi członkowie są wykładowcami i pracownikami w kieleckich 
uczelniach. Owocem tych działań stało się podpisanie przez Prezesa ŚGW IPA porozumienie z Wyższą Szkołą 
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach im. prof. Edwarda Lipińskiego reprezentowana przez Rektora 
dr Tadeusza Dziekana w sprawie współpracy ze Świętokrzyska Grupą Wojewódzką IPA w sprawie współpracy  
w zakresie edukacji prawnej. Porozumienie w imieniu uczelni podpisał Prorektor WSEPiNM w Kielcach  
dr Krzysztof Wątorek.

Pozytywnym efektem zawartego porozumienia jest uzyskanie trzech promes dla członków ŚGW IPA, którzy stali się jej 
studentami. 
ŚGW objęła honorowym patronatem i stała się współorganizatorem zaplanowanych na początek 2019 międzynarodowych 
konferencji naukowych, pt.:
„Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowiskach prawniczych?”,
która odbędzie się w dniach 14-15 marca 2019 roku, oraz „Korupcja a bezpieczeństwo państwa- od wizji do rzeczywistości  
-diagnoza, profilaktyka, zwalczanie”, która odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku w WSEPiNM w Kielcach.
Zapraszamy chętnych do zgłaszania udziału  przewodniczącemu Regionu Kielce kol. Arturowi Niedbała.
„SERVO PER AMIKECO”

Porozumienie 
o edukacji prawnej

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i Zdjęcia: R. Literacki

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Faber

Zdjecia: archiwum Regionu

Opolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Krzysztof Kumorkiewicz

Zdjęcia: www.kedzierzyn-kozle.policja.gov.pl

W dniu 25 stycznia 2019 r. na terenie hali sportowej Zespołu 
Gimnazjalno–Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach 
odbył się XV Międzygminny Turniej Piłki Nożnej uczniów 
szkół podstawowych. Turniej pod hasłem „STOP NAŁOGOM” 
zorganizowany został pod patronatem Komendanta Powiatowego 
Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Wójtów Gmin Pawłowiczki i Polska 
Cerekiew oraz Przewodniczącego IPA Region Kędzierzyn-Koźle.
Turniej zorganizował i poprowadził członek IPA K-Koźle kolega 
Marcin Gajdzica.
W rozgrywkach  udział wzięli piłkarze ze szkół podstawowych  
z Polskiej Cerekwi, Pawłowiczek, Maciowakrza, Gościęcina, 
Jakubowic i Wronina. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Pawłowiczkach. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody przekazane przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji IPA Region Kędzierzyn-Koźle oraz Urząd 
Gminy Pawłowiczki i Polska Cerekiew.

9 lutego w Mucznem  (krainie bieszczadzkiego żubra), 
przy pięknej pogodzie rozegrana została V edycja 
biegu narciarskiego „TROPEM ŻUBRA”. Na starcie 
stanęła ponad setka biegaczy, a wśród nich znaleźli się 
członkowie IPA. 

W kategorii OPEN zwycięstwo odniósł kol Adam Dutka, 
a trzecie miejsce wywalczył kol. Paweł Stańko (obydwaj  
z Bieszczadzkiego Regionu SG IPA). 
Po raz pierwszy, za sprawą Bieszczadzkiego i Przemyskiego 
Regionu IPA,  organizatorzy wprowadzili kategorię IPA.   
W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła kol. Agnieszka 
PĘKOSZ (Bieszczadzki Region IPA), a drugie kol. Bożena 
ZAPOŁOCH (Region ipa Bieszczady Sanok).
W kategorii IPA mężczyźni  miejsca medalowe wywalczyli 
koledzy z Bieszczadzkiego Regionu w kolejnosci:
I miejsce – kol. Adam DUTKA
II miejsce – kol. Paweł STAŃKO
III miejsce – kol. Tomasz SZEREMETA
Życząc zwycięzcom dalszych sportowych sukcesów wyrażamy nadzieję, że w przyszłym roku udział w biegu weźmie 
znacznie większa liczba członków IPA. ZAPRASZAMY.

STOP NAŁOGOM

BIEG TROPEM ŻUBRA

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
odbyły się XXIII Targi Edukacyjne. W ramach 
przedsięwzięcia policjanci z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu wspólnie z członkami Regionu IPA 
Poznań utworzyli „miasteczko policyjne”, które cieszyło 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Policjanci  
z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu zorganizowali 
również konferencję pt. „Bezpieczeństwo - rola 
instytucji oraz podmiotów na jego postrzeganie  
i utrzymanie”.

Na policyjnym stanowisku można było m.in. zobaczyć 
różnego rodzaju pojazdy służbowe takie jak komisariat 
mobilny KMP w Poznaniu, motocykl z Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu, łódź policyjna  
z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, więźniarkę 
służącą do przewożenia osób zatrzymanych z Wydziału 
Konwojowego KWP w Poznaniu oraz radiowóz OPP  

Region Poznań - Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Witold Drzażdżyński

Zdjęcia: materiały KWP w Poznaniu 

TARGI EDUKACYJNE
IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

w Poznaniu. Ponadto na stanowisku znajdowały się również 
punkty, w których można było dowiedzieć się więcej  
o poszczególnych policyjnych specjalizacjach, jak również 
zaczerpnąć wiedzy na temat zasad rekrutacji do służby 
oraz obejrzeć różnego rodzaju broń palną i specjalistyczny 
sprzęt pirotechniczny przygotowany przez Samodzielny 
Pododdział Antyterrorystyczny Policji.

Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu 
przeprowadzali dla przybyłych rozmowy profilaktyczne 
w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 
wspólnie z wolontariuszami z Fundacji Santander, WORD 
w Poznaniu oraz Skoda Auto Lab. Opowiadali również 
o prowadzonych przez KWP w Poznaniu programach 
mających na celu przeciwdziałanie takim zjawiskom 
jak narkomania, cyberprzestępczość, czy też przemoc 
w rodzinie. Pokaz swoich umiejętności zaprezentował 
również pies policyjny, który to wraz z swoim opiekunem 
pokazali próbkę swoich możliwości czym zyskali dużą 
sympatię i aplauz, szczególnie ze strony najmłodszej części 
widowni.
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W dniu 20.12.2018 r. w Kamienicy Pod Aniołami 
we Wrocławiu odbyło się przedświąteczne 
spotkanie funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji 
członków Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji. W spotkaniu uczestniczył kapelan KWP we 
Wrocławiu ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszyk, 
a także przedstawiciele  innych organizacji  
i stowarzyszeń policyjnych w tym Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.  Spotkanie 
było również inauguracją projektu pod nazwą 
Policyjnej Wszechnicy Historycznej, które zostało 
zainicjowane w związku z przypadającą w 2019r. 
setną rocznicą powołania Policji Państwowej. 
Projekt Wszechnicy ma na celu  kultywacje  
i upowszechnienie tradycji Policji Państwowej, a także walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach 
wojny i okresu powojennego. Pierwszym prelegentem Wszechnicy był Pan Cezary Szarugiewicz z Fundacji Promocji 
Historii i Techniki Militarnej Militarni Wrocław, który zgromadzonym uczestnikom przestawił prezentację na temat 
miejsc pamięci, związanych również z Policją Państwową, na Białorusi. Spotkanie zakończyła dyskusja i wymiana 
doświadczeń związana z tym rejonem, którą zakończyła konkluzja, jaką były słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 „kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”    

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Bartłomiej Majchrzak

POLICYJNA WSZECHNICA 
EDUKACYJNA

Z okazji  100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości  odbyło się 
spotkanie integracyjne członków 
IPA Region Głogów w  kręgielni  
w OK Park.

Po przydzieleniu i rozpisaniu torów  
w ruch poszły kolorowe kule. Każdy 
starał się jak najlepiej wypaść i zbić 
najwięcej kręgli. Co chwila było słychać 
okrzyki radości ze zbitego „strike”,  
a także jęki zawodu, że  nie spadł żaden 
pion, a było tak blisko. Wieczorna 
rozgrywka upłynęła w miłej i wesołej 
atmosferze. Najważniejsze było to,  
że Wszyscy okazali się Zwycięzcami.  

100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
Region Głogów – Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: A.Klimczak

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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W tym roku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 27. finału, który odbył się 13 stycznia 2019 roku, 
zbierała pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.  

Region IPA Włodawa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA tradycyjnie włączył się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy poprzez bezpośredni udział w zbiórce oraz udział w biegu WOŚP we Włodawie. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy gra już 27 lat. Region IPA Włodawa od wielu lat angażuje się w działania WOŚP. 

W tegorocznym finale kol. Tomasz zebrał blisko 2 tys. złotych w tym złotą obrączkę, a kol. Marcin promował zdrowy tryb 
życia i pobiegł dla WOŚP. Będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej!

Dziękujemy wszystkim za otwarte serca i za zaangażowanie w ten szczytny cel!

Region Włodawa – Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Bożena Szymańska 

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

WOŚP WE 
WŁODAWIE
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MIĘDZYNARODOWO

ROSYJSKA 
PRZYGODA

W dniach 24 luty – 4 marca 2019 r. przedstawiciele International Police Association Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Suwałki i Łomża przebywali  
w Rosji na zaproszenie Regionu IPA Kirov.  

Podróż naszą rozpoczęliśmy od Moskwy gdzie zwiedziliśmy Plac Czerwony i jego okolice podziwiając jeszcze 
świąteczną iluminację ulic wokół placu. Następnie udaliśmy się samolotem do Kirowa, który powitał nas 
ogromną ilością śniegu.  Na powitanie przedstawiciel Regionu IPA Kirov powiedział, że u nas w Polsce wiosna,  
a tutaj jeszcze niedźwiedzie śpią 
głębokim snem. Przez kolejne 
dni zwiedzaliśmy atrakcje miasta 
Kirov, muzeum czekolady, lodów, 
piwa, whisky. Dużym wyzwaniem  
dla naszej delegacji było spotkanie ze 
studentami i młodzieżą gimnazjalna 
na którym zadeklarowaliśmy  
że będziemy rozmawiać w języku 
rosyjskim. Dlatego trzeba było 
w trybie pilnym przypomnieć 
sobie czasy szkoły i lekcje języka 
rosyjskiego. Udało się nam przebrnąć 
przez ten egzamin dość łatwo, choć 
czasami brakowało nam znajomości 
specjalistycznego policyjnego 
nazewnictwa w języku rosyjskim.    

Największą przyjemnością jaka nas 
spotkała była wycieczka skuterami 
śnieżnymi. Każdy z nas przeżył ją po 
raz pierwszy i było to niezapomniane 
uczucie: zimny lodowaty wiatr  
w oczy i prędkość z jaką mknęliśmy 
białym stepem. 
Niezapomnianych wrażeń dozna-
liśmy też w saunie, w której poka-
zano nam ceremoniał korzystania 
z tego przybytku dobroci dla ciała  
i ducha przy pomocy dębowych 
wiązek liści. 
Niestety pobyt u przyjaciół z IPA 
Kirov szybko minął i trzeba było 
wracać do domu.

Podlaska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Radosław Skubina
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W dniach 5-8 lutego 2019 r. w Kiecach 
gościłyśmy czterech policjantów  
z niemieckiego miasta Gotha, które od 
wielu lat jest miastem partnerskim dla 
Kielc. 

Wizyta rozpoczęła się w miejski ratuszu, 
gdzie prezydent miasta Bogdan Wenta 
razem z Komendantem Miejskim Policji 
w Kielcach podinsp. Piotrem Zalewskim 
przywitali zagranicznych gości. Po spotkaniu 
u włodarza miasta mundurowi udali  
się do Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Kielcach, gdzie spotkali się z Pierwszym 
Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Kielcach insp. Arturem Bieleckim. 
Na spotkaniu w siedzibie świętokrzyskich 
policjantów, mundurowi wymienili  
się doświadczeniami z zakresu organizacji 
służby oraz zwalczania przestępczości. 

Niemieccy funkcjonariusze dowiedzieli się 
również o nowinkach technologicznych 
wprowadzonych w naszym garnizonie. Goście 
odwiedzili także siedzibę Świętokrzyskiej 
Grypy Wojewódzkiej IPA, gdzie przywitani 
zostali przez Prezesa kol. Roberta Literackiego 
i kieleckich Przewodniczących Regionów 
oraz świętokrzyskich członków IPA. Goście 
doceniając perfekcyjną organizację wizyty 
przekazali zapewnienia o dalszej współpracy, 
a wymiana doświadczeń na pewno przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa zarówno  
w Kielcach jak i w mieście Gotha. Na pamiątkę 
pozostaną wymienione prezenty.

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: R. Literacki

Zdjęcia: archiwum KWP Kielce

MIĘDZYNARODOWO

WIZYTA 
POLICJANTÓW 

Z NIEMIEC
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IPA AGRIGENO 
W STARGARDZIE

Na zaproszenie Regionu IPA Stargard  
w dniach 1 - 4 czerwca 2018 r. gościliśmy 
u nas naszych włoskich przyjaciół z IPA - 
Agrigento. Francesco Carbone i Valentina 
podczas całego pobytu zwiedzili Szczecin, 
Świnoujście i Stargard. 

Zajrzeliśmy też m. in. do Sztabu Miejskiego 
Policji, bardzo podobała się odrestaurowana 
sala konferencyjna w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji, Wały Chrobrego, Cmentarz Centralny, 
panorama miasta z 22-go piętra PAZIM-u i inne 
zabytki Szczecina. Niezapomniane wrażenie 
na naszych sycylijskich gościach zrobiła piękna 
plaża w Świnoujściu, Fort Zachodni i port morski. 
Oczywiście zaprosiliśmy też Francesco i Valentinę 
do pizzeri w Stargardzie oraz na obiad we włoskiej 
restauracji. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi 
wstąpiliśmy też do siedziby zachodniopomorskiej 
IPA, która funkcjonuje na terenie Komendy 
Powiatowej Policji w Stargardzie. Niestety 
czas  szybko biegnie, wiele jeszcze nie udało 
się zobaczyć i już trzeba było się pożegnać. 
Francesco przekazał nam na pamiątkę spotkania 
proporczyki z IPA Sycylia, koszulki z logo IPA  
ITALIA oraz pamiątkową  „deskę”. 

Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy 
w Agrigento lub Szczecinie. Teraz  
z sentymentem oglądamy liczne fotografie, 
które wspólnie robiliśmy podczas spacerów  
i zwiedzania.

Za pomoc logistyczną w przygotowaniu  
wizyty włoskich ipowców serdecznie dziękuję 
kol. Grzegorzowi Sudakow, Michałowi  
Mayer (nasz nieoceniony tłumacz), Katarzynie  
(fotografka) i Pawłowi Lubowiczom,  
Mietkowi Wołoszczuk (IPA Świnoujście), 
Bożenie i Arturowi Karpińskim  
z Regionu IPA  Stargard. 

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: Mariola Świątczak

Zdjęcia: Katarzyna Lubowicz 

MIĘDZYNARODOWO
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W dniu 29.01.2019 r. odbyło się  spotkanie Noworoczne 
Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.  W  trakcie 
spotkania Prezes Jerzy Archacki wręczył Legitymacje 
„Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” oraz podziękował  
za wsparcie działalności Naszego Stowarzyszenia.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Jerzy Archacki

Zdjęcia: Paweł Mazurek

NOWOROCZNE SPOTKANIE  
W KUJAWSKO-POMORSKIEJ

PODSUMOWANIE ROKU  
W  LICHENIU

Dnia 8.12.2018 r. w hotelu „Atut” w Licheniu odbyło się 
opłatkowe spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA. 
Podczas spotkania Prezes Jerzy Archacki podziękował 
zebranym za wszelką pomoc i zaangażowanie  
w działalność naszego stowarzyszenia. Wręczył 
również okolicznościowe odznaczenia za udział  
w organizowaniu imprez masowych na rzecz dzieci  
oraz organizacji szkoleń policjantów.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Paweł Mazurek

Zdjęcia: Krzysztof Rozpędowski

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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Region Jasło – Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst:  B. Łach

Zdjęcia: Archiwum Regionu

IPA Region Jasło, tak jak w latach ubiegłych 
zorganizował w Siedlisku „Janczar”  
w Pstrągowej zabawę karnawałową połączoną  
z kuligiem. W  imprezie tej wzięło udział 45 osób, 
wśród których  byli członkowie Regionu i osoby 
wspierające naszą działalność wraz z osobami 
towarzyszącymi. Pogoda nam dopisała. Pięknie 
wyglądały palące się pochodnie na powozach, 
a grzaniec serwowany w trakcie jazdy 
powozami smakował wybornie. Upieczona  
na ognisku kiełbasa smakowała znakomicie. 
Dzień zakończyła zabawa, która odbyła się w Karczmie Siedliska Janczar,  a trwała  przy dobrej muzyce do białego rana. 

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

JASIELSKI KULIG W PSTRĄGOWEJ

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Jerzy Archacki

Zdjęcia: Paweł Mazurek

W dniu 30.01.2019 r. w Regionie IPA Ciechocinek odbyło się  
spotkanie członków zarządu Kujawsko-Pomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej z  Fryderykiem Orepukiem  Prezydentem  
Sekcji Polskiej International  Police Association. 
Podczas spotkania Prezydent wręczył legitymacje 
„Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”.

SPOTKALI SIĘ W CIECHOCINKU
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Region Przeworsk  

– Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: : A. Oleszek

Zdjęcia: archiwum Regionu

W dniu 8 lutego 2019 roku  
w przeworskiej w restauracji „TERAPIA” 
odbyło się spotkanie noworoczne 
członków IPA Region Przeworsk, 
Zasłużonych SP IPA oraz przyjaciół.    
W spotkaniu ponadto uczestniczyli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, 
członek IPA kol. Andrzej Żygadło oraz 
kol. Arkadiusz Gagat.członek Zarządu 
Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie, 
Zasłużony  IPA Sekcja Polska.

Spotkanie było okazją do uhonorowania  członków Regionu za działalność społeczną  w IPA jak i poza Stowarzyszeniem.  
Honorowe Odznaki  Okręgowego Związku Piłki Nożnej otrzymali koledzy:  Mariusz Uberman, Zdzisław Gołąb i Ireneusz 
Kucab.  Panom Adamowi Dubasowi i Anatolowi Wronie zostały wręczone legitymacje potwierdzające nadanie honorowego 
tytułu „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”.

Na spotkaniu Przewodniczący Regionu wręczył kol. Andrzejowi Żygadło  okolicznościową statuetkę w związku z objęciem 
przez niego stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga.
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne. Na  wystrojonej sali, suto zastawionych stołach i muzyce zespołu 
,,Metro” zabawa była przednia. 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W PRZEWORSKU

IPA GOŚCIŁA W INOWROCŁAWIU

W dniu 28.02.2019r. odbyło się  spotkanie  
członków Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA w Regionie Inowrocław  
z udziałem  Ryszarda Brejzy Prezydenta Miasta 
Inowrocławia oraz  Komendanta Powiatowego 
Policji w Inowrocławiu insp. Marcina Ratajczaka.

W  trakcie spotkania Prezes Jerzy Archacki wręczył 
podziękowania za pomoc w realizacji działalności 
statutowej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA. 

Region Inowrocław – Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Jerzy Archacki

Zdjęcia: Paweł Mazurek

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
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Region Włodawa – Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Bożena Szymańska

W dniach 22 – 24.02.2019 r. członkowie Regionu 
IPA Włodawa Lubelskiej GW IPA, udali się do 
Nowego Targu, gdzie w restauracji „Skalny Dworek” 
uczestniczyli w Balu Karnawałowym organizowanym 

przez Region IPA Nowy Targ. 
Na balu bawiło się ponad 200 
osób z poszczególnych  Grup 
i Regionów IPA, jak również 
przyjaciele IPA. 

Wyśmienita zabawa trwała do 
białego rana. W kolejnych dniach 
pobytu m.in. korzystali  z wodnych 
atrakcji w Termach, brali udział  
w kuligu, ognisku, zabawach  
z kapelą góralską i wielu innych 
regionalnych atrakcjach. 

Ponadto odwiedzili przyjaciół  
w Nowym Sączu,  Białce, Lipnicy, 
Zakopanem... To był niezwykle 

intensywny chociaż jak zwykle za krótki wyjazd. 

Dziękujemy Mateuszowi - Przewodniczącemu Regionu 
IPA Nowy Targ za zaproszenie, perfekcyjne przygotowanie 
imprezy i niezapomniane wrażenia!

• OSTATKI, OSTATKI.... •
• IPA WŁODAWA •

• IPA STASZÓW •
Każdy pretekst jest dobry do spotkania i dobrej zabawy… Idąc tym tokiem myślenia po raz kolejny członkowie  
i zasłużeni IPA Region Staszów wraz z członkami ZNSZZP i funkcjonariuszami KPP w Staszowie oraz Busku-
Zdroju, a nadto przy udziale Prezesa ŚGW IPA 
Roberta Literackiego oddali się beztroskiej 
zabawie do samego rana. 

Spotkanie w „Oazie Spokoju”  w Grzybowie  
k/Staszowa rozpoczęła Przewodnicząca Regionu 
kol. Agata Kwiecień-Godzwon. Po oficjalnym 
wstępie przyszedł czas na harce na parkiecie. 
Panowie prosili Panie, Panie prosiły Panów,  
a nawet Panie prosiły... Panie, więc na parkiecie 
cały czas się działo. Z uwagi, że na takich 
imprezach nie samym tańcem i zabawą człowiek 
żyje zadbano również o podniebienia gości. Serwowanych potraw nie powstydziłby się żaden renomowany restaurator. 
Imprezę swoją obecnością zaszczycił Zasłużony IPA Region Staszów - Tadeusz Wrześniak. Godnym przypomnienia jest 
fakt, że Tadeusz Wrześniak w 2018 r. osobiście z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej IPA kol. Fryderyka Orepuka odebrał medal 
„Zasłużony dla Sekcji Polskiej”. 
Dziękujemy wszystkim  za cudowną atmosferę i już czynimy przygotowania do  organizacji kolejnego spotkania.  
Mamy nadzieję, że drobne upominki wręczone gościom przypominać będą czas spędzony na wspólnej zabawie.

Region Staszów – Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Agata Kwiecień-Godzwon

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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• IPA NOWY TARG •

W dniu 22 luty 2019 r. w Sali balowej w hotelu „Skalny 
Dworek” odbyło się coroczne spotkanie przyjaciół Regionu 
IPA Nowy Targ OSTATKI 2019. Podobnie, jak w minionym roku, 
spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Niezależnym 
Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów  
z Nowego Targu.  W spotkaniu wzięli udział członkowie 
oraz przyjaciele Naszego Regionu.  
Po ciepłej kolacji, w czasie, gdy obsługa lokalu 
przygotowywała słodki podwieczorek przybyłych Gości 
Przywitał Przewodniczący Regionu IPA Nowy Targ Mateusz 
Kapołka. Na zaproszenie do wspólnego spędzenia wieczoru 
ostatkowego odpowiedzieli członkowie Regionów IPA: 
Karpacki, Kalwaria Zebrzydowska, Limanowa, Gorlice, 
Staszów, Nowy Sącz, Right Riders Warszawa, Rawa 
Mazowiecka, KG SG, Pałac Mostowski, oraz ze Słowacji:  
Popradu oraz Trencina, a także z Czeskich Hranic! W tak 
zacnym gronie - członkowie Prezydium Regionu wręczyli 
legitymacje i tytuł: „Zasłużony dla Sekcji Polskiej” osobom, 
które od lat aktywnie wspierają prace naszego regionu,  
a co za tym idzie rozwój Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji.
Wręczone również zostały statuetki SZAROTKA 2018 
członkom Regionu IPA Nowy Targ, którzy w minionym roku 
zaangażowali się w wyjazdy sportowe do zaprzyjaźnionych 
regionów IPA.

Następnie DJ Rico wprowadził wszystkich obecnych  
w klimat wspaniałej zabawy i parkiet do rana nie był już 
pusty. 

W przerwie, na salę wkroczył góralski zespół, który 
zaprezentował rytmy regionalnej góralskiej muzyki. 

Wśród atrakcji wieczoru goście mieli możliwość 
w kolorowych przebraniach, zrobić sobie sporo 
pamiątkowych a przede wszystkim – wesołych zdjęć  
w foto budce...
Długa ostatkowa noc była doskonałą okazją, aby się poznać 
(wielu z nas w ogóle się nie znało), oraz doskonale zabawić. 
W trakcie spotkania wszyscy obecni zostali zaproszeni do 
kibicowania w dniu 09.03.2019 r. hokeistom IPA Nowy Targ, 
którzy w meczu charytatywnym zmierzą się z policjantami 
z IPA Poprad.  W trakcie meczu zbierane będą zbierane 
datki na leczenie Asi Podczerwińskiej - wnuczki członka 
naszego regionu. Już w trakcie spotkania ostatkowego,  

do puszek trafiło ponad 2000 zł,  13,5 euro oraz 20 funtów 
!! Dziękujemy!!
Składamy serdeczne podziękowania obecnym  
na spotkaniu, wszystkim członkom i sympatykom IPA 
Region Nowy Targ oraz przybyłym gościom.
Osobne podziękowania kieruję do Mirka, właściciela lokalu, 
Asi i Mariana z firmy BALSER  – za pyszne, regionalne wyroby 
serowe oraz Maćkowi  z Karcmy Muzykanckiej – za kapelę 
góralską. Serdecznie dziękujemy za oprawę muzyczną DJ 
Rico, który już od lat zapewnia nam niezapomniane chwile 
na parkiecie.

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Mateusz Kapołka

Zdjęcia: Dariusz Kalata

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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Region Przeworsk – Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Oleszek    Zdjęcia: archiwum Regionu

W dniu 7 marca 2019 roku o godz. 17.00 w Przeworsku w restauracji „TERAPIA” odbyło się zebranie 
sprawozdawcze członków Regionu IPA Przeworsk.

W zebraniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji  w Przeworsku podinsp. Robert Sobolewski. 
Walne Zebranie Członków zatwierdziło zgodnie ze statutem sprawozdania za 2018 rok. 

Wybrano też delegatów na Walne Zebranie Delegatów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
Nowo przyjętym członkom kolegom: Markowi Gomółce i Adrianowi Klichowi  wręczono legitymacje 
członkowskie. 

Następnie wręczono przyznane przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu wyróżnienia naszym 
członkom: Józefowi Kubasowi, Mieczysławowi Szynalowi, Janinie Godlewskiej, Bogusławowi Pieczkowi  
i Grzegorzowi Zajdelowi.                                                           

Po zebraniu odbyło się spotkanie integracyjne na którym złożono życzenia  wręczono kwiaty oraz drobne upominki  
z Okazji Święta Kobiet. 

ŚWIĘTO KOBIET 
W PRZEWORSKU

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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SPORT I REKREACJA

Region Dębno – Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Mariusz Rudziński

Zdjęcia: uczestnicy turnieju

Po raz dziesiąty jubileuszowy w dniu 09.02.2019 r.  
w Dębnie odbył się Turniej Piłki Siatkowej IPA o Puchar 
Regionu IPA Dębno. Zawodnicy poszczególnych 
drużyn walczyli dzielnie, ale po emocjonujących 
rozgrywkach miejsca w tabeli ułożyły się następująco:

1. Region IPA Dębno 
2. NSZZ Policji Stargard
3. Watach Chojna
4. Region IPA SG Świnoujście
5. DSPS Dębno
6. „Przyjaciele” Boleszkowice.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został kolega 
Jacek Dolaciński ze zwycięskiego zespołu.

Drużyna Regionu IPA Dębno w ciągu 
dziesięcioletniej historii turnieju, pięciokrotnie 
zdobyło główne trofeum, koledzy ze Stargardu  
3 razy, a drużyna DSPS dwukrotnie.

Jak każdy nasz turniej  wspierany jest 
logistycznie i finansowo przez sponsorów. 
Z tego powodu chciałbym podziękować 
następującym osobom:
Koledze Robertowi Rzeźnikowi 
Prezesowi ZGW IPA w Szczecie,
Panu Stanisławowi Lenkiewiczowi 
Dyrektorowi OSiR Dębno,
Pani Iwonie Szostowskiej  
Dyrektorowi  SP nr 1 w Dębnie,
Panu Jakubowi Opłacińskiemu  
st. specjaliście ds. Reklamy  
i Wizerunku GBS Barlinek,
Panu Grzegorzowi Kalinowskiemu  
z Gorzowa Wlkp.,
Panu Krzysztofowi Klepackiemu  
z Myśliborza, 
Panu Ryszardowi Plajzner za 
przygotowanie smacznych posiłków.

JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ IPA - DĘBNO 2019

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA
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Region Zakopane – Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Roman Wieczorek, Maciej Kwak

Zdjęcia: Ryszard Balczyśnki

ZAKOPANE GOSPODARZEM II 
MISTRZOSTW IPA  

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 
I SNOWBOARDZIE

W dniach 01-03 marca 2019 roku Region IPA Zakopane 
zorganizował II Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim  
i Snowboardzie o Puchar Przewodniczącego IPA Region 
Zakopane.
Po ubiegłorocznych Pierwszych Mistrzostwach  
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar 
Przewodniczącego Regionu IPA Zakopane zarząd naszego 
regionu podjął decyzję aby nasza impreza sportowo-
rekreacyjna weszła na stałe do programu imprez 
organizowanych przez Sekcję Polską IPA. I tak na jesiennym 
posiedzeniu powołaliśmy komitet organizacyjny Drugich 
Mistrzostw w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
o Puchar Przewodniczącego Regionu IPA Zakopane. 
Przewodniczącym komitetu został Edward Kwak  
a członkami Janusz Szymański, Jurek Domański, Robert 
Trychta, Grzegorz Skrzypek, Jurek Drabik, Jurek Kaszczuk, 
Darek Kostańczuk i Maciek Kwak. Rozpoczęliśmy 
intensywne przygotowania. Po raz kolejny, dzięki 
przychylności prezesów Ośrodka Narciarskiego Kotelnica 
Białczańska, uzgodniliśmy, że trasa slalomu giganta 

zostanie ustawiona na trasie FIS I właśnie w tym ośrodku. 
Rozpoczęliśmy dystrybucję informacji o mistrzostwach 
i już po kilku tygodniach okazało się, że zainteresowanie 

jest bardzo duże. Do uczestnictwa zgłosili 
się członkowie IPA z wielu regionów z całej 
Polski jak również ze Słowacji - z regionów 
IPA Poprad i Koszyce, a ponadto policjanci, 
funkcjonariusze Straży Granicznej oraz 
sympatycy naszego stowarzyszenia.  
W związku z dużym zainteresowaniem 
na bazę mistrzostw wybraliśmy Ośrodek 
Wypoczynkowy Rewita w Kościelisku, który 
mógł pomieścić wszystkich chętnych,  
a poza tym dysponował salą, w której można 
było zorganizować Wielki Bal Narciarski na 
podsumowanie mistrzostw.
Patronatem Honorowym mistrzostwa objęli 
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańskiej – Andrzej 
Pietrzyk, Komendant Powiatowy Policji  
w Zakopanem – inspektor Piotr Dziekanowski 
oraz Komendant Placówki Straży Granicznej 

w Zakopane płk. Wiesław Górski
W dniu 01 marca 2019 roku w godzinach popołudniowych 
rozpoczęły się przyjazdy uczestników zawodów do Ośrodka 
Rewita w Kościelisku. W Biurze Zawodów przyjeżdzającym 
zawodnikom i gościom wydaliśmy pakiety startowe oraz 
wylosowane numery. Wszyscy mieli okazję się spotkać, 
poznać i zacieśnić kontakty. Niektórzy ruszyli na okoliczne 
stoki przeprowadzić ostatni trening przed zawodami.  
Zaproszenie na zawody przyjął prezydent Sekcji Polskiej 
IPA – Fryderyk Orepuk oraz prezes Małopolskiej Grupy 

SPORT I REKREACJA
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Wojewódzkiej IPA – Aleksander Szymański.
Od rana w sobotę 2 marca 2019 roku rozpoczęliśmy 
intensywne przygotowania do przeprowadzenia 
konkurencji sportowych. Zgodnie z regulaminem 
zawody odbywały się w konkurencji slalomu giganta. 
Zaplanowaliśmy dwa przejazdy. Zawodników 
podzieliliśmy na kategorie: narty – mężczyźni, narty 
– kobiety oraz snowboard. Do końcowej klasyfikacji 
liczyła się suma czasów dwóch przejazdów. Organizacją 
techniczną slalomu zajął się - zaprzyjaźniony z naszym 
regionem – Tatrzański Związek Narciarski. Obsługę 
medyczną zawodów zapewniło Tatrzańskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. Niebawem na trasie pojawił się 
Harnaś z ciupagą. Piękną gwarą góralską przywitał licznie 
zebranych zawodników. Potem, jako pierwszy wystartował 
na trasę. Następnie już rozpoczęła się nasza rywalizacja 
sportowa. W międzyczasie w Karczmie Widokowej na 
Kotelnicy Białczańskiej funkcjonowała specjalnie dla nas 
przygotowana strefa gastronomiczna, gdzie można było 
spróbować regionalnych specjałów. Po zawodach można 
było korzystać z uroków najlepszego chyba w Polsce 
ośrodka narciarskiego.
W godzinach wieczornych w Ośrodku Wypoczynkowym 
Kościelisko rozpoczął się Wielki Bal Narciarski. Po uroczystej 
kolacji przystąpiliśmy do ogłoszenia wyników i wręczenia 
nagród. Nagrody wręczał prezydent Sekcji Polskiej 
IPA – Fryderyk Orepuk, Komendant Powiatowy Policji 
w Zakopanem – insp. Piotr Dziekanowski Komendant 

Placówki Straży Granicznej w Zakopane płk. Wiesław 
Górski oraz przedstawiciele sponsorów. Prezes MGW – 
Aleksander Szymański ufundował puchary dla najlepszego 
narciarza i snowboardzisty – członka Małopolskie Grupy 
Wojewódzkiej. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 
3 otrzymali pamiątkowe puchary oraz cenne nagrody 
rzeczowe i upominki. W poszczególnych kategoriach 
pierwsze 3 miejsca zajęli:
Kategoria kobiety - narty
1. Dawiec Małgorzata – KP Grybów
2. Miszczak Małgorzata – IPA Kraków
3. Pilipiuk Katarzyna – IPA Warszawa

Kategoria mężczyźni - narty
1. Skrzypek Michał – IPA Zakopane
2. Martyna Oliwier – IPA Nowy Sącz
3. Burdyl Paweł – IPA Wadowice

Kategoria snowbord
1. Anyszek Daniel – IPA Zakopane
2. Chojecki Dariusz – IPA Warszawa
3. Łukaszczyk Marcin – IPA Zakopane

Michał Skrzypek został zwycięzcą kategorii ‚’open’’, za 
co powinien otrzymać główną nagrodę  - voucher na 
weekendowy pobyt z osobą towarzyszącą w Hotelu 
Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem. Michał okazał 
się jednak być bardzo osobą bardzo honorową i gościnną, 
i zrzekł się głównej nagrody (wszak od Hotelu Nosalowy 
Dwór Resort & Spa mieszka zaledwie kilkaset metrów). 
Nagrodę główną otrzymał więc drugi w kategorii „open” – 
Oliwier Martyna.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna 
wieczoru. Najpierw wspaniały koncert dali koleżanki  
i koledzy z IPA Wrocław (którzy na co dzień pełnią służbę 
w Orkiestrze Policyjnej KWP we Wrocławiu), potem była 
zabawa ze zbójnikami, a na koniec dyskoteka z DJ-em, 
która trwała do białego rana. 
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom i partnerom, bez których ta impreza  
nie odbyłaby się tj:

Ośrodek Narciarski Kotelnica 
Białczańska, Nosalowy Dwór 
Resort & Spa, Grupa Kęty 
S.A., Schronisko Smaków 
Magdy Gessler, RH Sport – 
Roman Haładyna, Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Tatrzański Związek 
Narciarski, Społem Zakopane, 
Balser, AMW Rewita, Domapol, 
Podhalański Bank Spółdzielczy 

w Zakopanem, Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie 
Tatrzańskiej, Konieczny Art., Aqua Park Zakopane, Stacja 
Narciarska Małe Ciche, Wyciąg Narciarski UFO, Pan Jarosław 
Dąbrowski, Fotografia Policyjna – Łukasz Budz.

Zapraszamy wszystkich na nasz funpage na Facebooku 
oraz na naszą stronę internetową:
www.ipa-seirpzakopane.pl/
https://www.facebook.com/IPA-Zakopane
Zarząd Regionu IPA w Zakopanem dziękuje wszystkim 
zawodnikom za uczestnictwo w zawodach, za sportową 
rywalizację w duchu „fair play”, a uczestnikom imprezy za 
to, że mogliśmy ich gościć pod Tatrami.

SPORT I REKREACJA
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WYWIAD 
Z OLIWIEREM 
MARTYNĄ

Członek IPA Region Nowy Sącz, funkcjonariusz 
Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju, pasjonat 
sportów zimowych i kolarstwa, wolontariusz wielu 
akcji dla dzieci.

Ela Gargula: W ubiegłym roku I miejsce w I Mistrzostwach 
IPA w Zakopanem w narciarstwie alpejskim, potem  
I miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Kluszkowcach, 
w tym roku reprezentowałeś Policję Polską w Chorwacji 
na międzynarodowych Mistrzostwach MSW Chorwacji 
zajmując II miejsce i kończąc tegoroczny sezon - II 
miejsce w II edycji Mistrzostw IPA w Zakopanem. Czy coś 
pominęłam?

Oliwier Martyna: Nie, to by było tyle :) 

E.G: Na co dzień od 6 lat pełnisz służbę w Komisariacie 
Policji w Krynicy, jak godzisz swoją pasję z obowiązkami 
służbowymi?

O.M: Moja pasja jest dopełnieniem mojej służby w Policji. 
W okresie zimy gdy jest duży ruch turystyczny dzięki 
swoim umiejętnością mogą przyczynić się do zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa na zorganizowanych stokach 
narciarskich gdzie nierzadko dochodzi do łamania prawa 
przez osoby nie przestrzegające przepisów. Wielkim 
atutem dla mnie jest możliwość pełnienia służby na stoku, 
narciarstwo od najmłodszych lat jest częścią mojego 
życia, dlatego niezmiernie cieszy i satysfakcjonuje,  
iż wykonywane na co dzień obowiązki mogę łączyć  
z sportem który kocham. 

W lecie natomiast o swoją sprawność fizyczną dbam 
prowadząc zajęcia wolontaryjne dla dzieci z zakresu 
kolarstwa szosowego. Jest to dla mnie sposób na 
oderwanie się od problemów dnia codziennego. Ponadto, 
dzięki tej działalności spełniam się pedagogiczne co idzie 
w parze z moim wykształceniem. Wiedzę i doświadczenie  
zdobywane przez lata pomagają mi w uświadamianiu 
młodzieży, iż aktywne spędzanie czasu jest atrakcyjniejsze 
od cyberświata. 

E.G: Czy przynależność do IPA poszerza krąg Twoich 
zainteresowań, jeśli tak, to w jakim obszarze poza 
narciarstwem? 

O.M: Dzięki członkostwu w IPA mam możliwość 
poznawania kultury i tradycji funkcjonariuszy innych 
państw. Spotkania te są bardzo kształcące, pozwalają 
porównać i niejednokrotnie docenić warunki pełnionej 
służby w Policji. IPA pozwala mi na zawieranie nowych 
znajomości oraz wymianę poglądów, co prowadzi do 
poszerzania światopoglądu, a tym samym dostrzegania 
nowych możliwości rozwoju. 

Małopolska  Grupa Wojewódzka

Tekst: Elżbieta Gargula
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BIEG PIASTÓW
Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Małgorzata Gorzelak

Zdjęcia: Małgorzata Gorzelak

Od 1 do 3 marca 2019 roku na Polanie Jakuszyckiej odbył się kolejny, bo już 43. BIEG PIASTÓW.  Od 20 lat 
rozgrywany jest również Policyjny Bieg Piastów,  z kwalifikacją odrębnie prowadzoną dla tej grupy zawodowej. 
W  43. Biegu Piastów, wzięła udział również Justyna Kowalczyk, która w biegu na 50 km zajęła I miejsce wśród 
kobiet. 

W biegach festiwalu narciarstwa wzięło udział kilka tysięcy uczestników, wśród których byli również policjanci z całego 
świata, zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu  Policji, w tym z Litwy, Czech i Niemiec. Policjanci i członkowie 
IPA startowali w biegu na 6 km, który odbył się w tym roku w piątek, tj. 1 marca br. oraz w biegu głównym na 50 km.  
Na dystansie 6 km wśród mężczyzn pierwsze miejsce w 20. Policyjnym Biegu Piastów zajął niezawodny w tej konkurencji 
Krzysztof Korpecki ze Złotoryi, drugie  miejsce w tej kategorii zajął – Artur Mazurek z Czarnego Boru, a trzecie Mateusz 
Matusik  z Jeleniej Górze. 
Wśród kobiet najlepsze w biegu na 6 km okazały się policjantki z Jeleniej Góry: Maja Majer zajęła pierwsze miejsce, 

drugie Katarzyna Kozubek, a trzecie Jolanta Siarkiewicz. 
Puchar dla najlepszego biegacza i biegaczki na dystansie 
6 km w Policyjnym Biegu  ufundował Komendant Główny  
Policji w Warszawie, a wręczył go Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski 
w asyście Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji  

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

E.G: Wiem, że dużo się udzielasz charytatywnie,  
czy mógłbyś przybliżyć czytelnikom czym jeszcze 
prywatnie się zajmujesz?

O.M: Prywatnie w wolnej chwili jestem wolontariuszem  
i trenerem w Fundacji Klub KOLARSKI Agnieszka Skalniak. 
Jest to fundacja działająca na rzecz rozwoju kolarstwa 
szosowego na sądeczyźnie. Priorytetowym zadaniem 
fundacji jest nacisk na pomoc dzieciom, które nie posiadają 
wystarczających środków finansowych umożliwiających 
uprawianie sportu. Dzięki ciężkiej pracy wielu osób, 
dzieci będące członkami organizacji, na przestrzeni 3 lat 
wystartowały w  200 zawodach stając ponad 300 razy 
na podium. Dla mnie jako trenera ciężka praca moich 

podopiecznych jest dla największym podziękowaniem. 

E.G: Dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci wielu sukcesów  
w obszarze sportowym, zawodowym a także prywatnym.
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Warmińsko-Maziurska Grupa Wojewódzka

Tekst: Adam Ostrowski

Zdjęcia: Robert Sidor

W dniach 1-3 marca 2019 roku na Polanie Jakuszyckiej 
odbyła się międzynarodowa impreza narciarska  
43. BIEG PIASTÓW z udziałem  kilku tysięcy uczestników, 
wśród których byli również policjanci z całego 
świata i funkcjonariusze Straży Granicznej zrzeszeni  
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji m. in.  z Litwy, 
Czech i Niemiec.

Warmińsko-Mazurską Grupę  Wojewódzką  IPA 
reprezentowali dwaj członkowie Regionu IPA Gołdap II 
Granica:  Mariusz Krygier  i Krzysztof Ostaszewski. 
Mariusz  Krygier startował na dwóch dystansach - na 6 km 
CL i zajął 22. miejsce  oraz na głównym dystansie 50 km CL 
i zajął 69. miejsce.
Krzysztof Ostaszewski na trzech dystansach - 6 km CL 
(miejsce – 274); 50 km CL (miejsce 1394) oraz na dystansie 
25 km CL (miejsce 1540).
W biegu na 50 km w kategorii policjantów i członków 
Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA nasi koledzy zajęli 
odpowiednio 2. i 20. miejsce. Mariusz Krygier otrzymał 
puchar ufundowany przez IPA Region Jelenia Góra, który 
wręczył mu Zastępca Komendanta Miejskiego Policji  
w Jeleniej Górze - mł. insp. Michał Klejnowski. 

Ponadto Krzysztof Ostaszewski reprezentował nasze 
stowarzyszenie w słynnym biegu narciarskim w Niemczech 
Konig Ludwik Lauf na dystansie 21 km oraz w Finlandii  
w biegu narciarskim Hiihto na 50 km.

w Jeleniej Górze – mł. insp. Bogumił Kotowski. Puchar 
za drugie miejsce zwycięzcom  w imieniu Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wręczył również 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  
we Wrocławiu insp . Piotr Leciejewski w asyście Zastępcy 
Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze –  
mł. insp. Bogumiła Kotowskiego. Puchar za trzecie miejsce 
ufundował Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze 
wspólnie z przewodniczącym Zarządu Terenowego 
Związku  Policjantów we Wrocławiu, a wręczył go Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu 
insp . Piotr Leciejewski  przy asyście Przewodniczącego 
Terenowych Związków Zawodowych – Stanisława Burnosa.
W sobotę , tj. 2 marca br. policjanci oraz członkowie IPA 

wzięli udział w biegu na 50 km.  Zwycięzcy otrzymali 
puchary z rąk  mł.insp Michała Klejnowskiego – I Zastępcy 
Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze.  Nagrodę 
za I miejsce ufundował Komendant Wojewódzki Policji 
we Wrocławiu, a otrzymał go Krzysztof Korpecki. Drugie 
miejsce oraz puchar ufundowany przez IPA Region Jelenia 
Góra, otrzymał Mariusz Krygier. Trzecie miejsce w tym 
biegu zajął Artur Mazurek z Czarnego Boru, który otrzymał 
puchar ufundowany przez Komendanta Miejskiego Policji 
w Jeleniej Górze.

Gratulujemy serdecznie wszystkim, którzy brali udział  
w biegach i do zobaczenia za rok!

SPORT I REKREACJA

Z WARMII I MAZUR  
NA POLANIE JAKUSZYCKIEJ
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Lubelska  Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Grzegorz Worlicki

W dniu 8.02.2019 r. odbył się „XVIII TURNIEJ 
WALENTYNKOWY SŁUŻB MUNDUROWYCH W HALOWEJ 
PIŁCE NOŻNEJ”. Współorganizatorem turnieju 
był Region IPA Biała Podlaska Lubelskiej GW IPA. 
Szczególne podziękowania należą się nieocenionemu 
kol. Sławkowi Jarockiemu, który jest pomysłodawcą  
i duszą tego turnieju.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 13 drużyn reprezentujących 
służby mundurowe (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna 
i Służba Więzienna), które zostały rozstawione w trzech 
grupach. Po zaciętych i emocjonujących meczach, turniej 
wygrała drużyna „PSG Dorohusk”, drugie miejsce zajęła 
drużyna „KMP Biała Podlaska” (reprezentowała Lubelską GW IPA), a trzecie miejsce zajęła drużyna „PSP KMP Biała Podlaska”.
Po zakończeniu rozgrywek, goście honorowi turnieju tj. wójtowie gmin oraz Prezes (Piotr Wójcik) i Wiceprezes (Grzegorz 
Worlicki) Lubelskiej GW IPA wręczyli uczestnikom turnieju puchary oraz okolicznościowe dyplomy. Wyróżniono również 
najlepszego bramkarza, najlepszego strzelca i najlepszego zawodnika tych rozgrywek piłkarskich.
Do zobaczenia na następnym turnieju już za rok.

TURNIEJ SŁOWATYCZE

W dniu 9 lutego 2019 r. w Kluczewsku pow. włoszczowski odbyła się czwarta edycja Turnieju Piłki Siatkowej Służb 
Mundurowych Województwa Świętokrzyskiego. Wśród dziewięciu drużyn najlepsza okazała się Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej ze Włoszczowie, która w finale po pasjonującym meczu pokonała zespół Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Na trzecim miejscu zawody zakończyła drużyna Komendy Powiatowej Policji  
w Starachowicach, która była lepsza od KPP w Busku-Zdroju. 

Zawody zorganizowane były przez oraz IPA Region Kielce Centrum oraz Urząd Gminy Kluczewsko. We wspaniałej 
atmosferze zintegrowało się środowisko służb mundurowych a uczestnicy zawodów stworzyli niepowtarzalna atmosferą. 

Wynik sportowy był sprawą 
drugorzędną. Jak podkreślili 
uczestnicy turnieju, zawody 
stały na wysokim poziomie  
a finał był ozdobą i wizytówka tej 
imprezy.  Turniej po raz kolejny 
udowodnił, że sport nie tylko 
integruje, ale pomaga  sprawniej  
i skuteczniej realizować zadania 
służb mundurowych. 

KLUCZEWSKO  
– STOLICA SIATKÓWKI 

Świetokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Paweł Dziopa

Zdjęcia: Damian Bakalarz

SPORT I REKREACJA
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W sobotę 24.11.2018 r. na krytej pływalni Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski 
Służb Mundurowych w Pływaniu, objęte honorowym 
patronatem Komendanta Głównego Policji.
Zawody rozegrano w 4 kategoriach wiekowych  
w 21 konkurencjach na dystansach 50 i 100 m stylem 
dowolnym, motylkowym, grzbietowym i klasycznym oraz 
200 m dowolnym – kobiet i 400 m dowolnym – mężczyzn.
W mistrzostwach udział wzięło blisko 150 zawodników 
z całej Polski. Oprócz licznie reprezentowanych drużyn 
Policji i Straży Pożarnej w zawodach uczestniczyli również 
funkcjonariusze Straży Granicznej, CBŚ, Straży Miejskich 
oraz żołnierze niektórych Jednostek Wojskowych w tym 
Żandarmerii Wojskowej. 
Wśród zwycięzców znalazł się przedstawiciel Dolnośląskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA - funkcjonariusz Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej z Placówki SG w Kłodzku,  
mjr SG Dariusz Matusiak, który zdobył podczas zawodów 
złoty medal na dystansie 100 m stylem grzbietowym 
oraz dwa srebrne medale na dystansach 50 m stylem 
motylkowym i 400 metrów stylem dowolnym. Zwycięzcy 
otrzymali z rąk organizatorów medale oraz dyplomy.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

SPORT I REKREACJA

MISTRZOSTWA W PŁYWANIU
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Piątek – 21 grudnia 2018 roku – w ten przedświąteczny dzień obyło się 
bardzo ważne sportowe wydarzenie. W centrum sportowym Hasta la Vista przy  
ul. Góralskiej we Wrocławiu zebrali się przedstawiciele służb mundurowych z Dolnego 
Śląska, aby rywalizować o zdobycie Mistrzostwa w badmintonie. Do Wrocławia zawitało 46 graczy – 
przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy BOR. Organizatorem zawodów 
było Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA – Region Wrocław. Patronat nad Turniejem objął Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy Policjantów województwa dolnośląskiego. 

Turniej rozgrywany był w 5 kategoriach – gra pojedyncza kobiet, gra pojedyncza mężczyzn do lat 40, gra pojedyncza 
mężczyzn powyżej lat 40, gra podwójna oraz gra mieszana. O godzinie 09:00 odbyło się uroczyste otwarcie zawodów  
i badmintoniści przystąpili do rywalizacji. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała sędzina – Pani Emilia Goldwasser. 

IPA Wrocław również miało swoich 
przedstawicieli na Turnieju, do 
sportowej rywalizacji stanęli: Renata 
Piech, Marek Dziugieł oraz Łukasz 
Nowakowski.

Do godziny 17 trwały zacięte mecze 
– pełne dramatycznych zwrotów 
akcji, udanych zagrań i okrzyków 
radości lub niezadowolenia. 
Łącznie rozegrano aż 141 meczy  
i zdecydowanie można powiedzieć, 
że zawodnicy zostawili serce na 
kortach i walczyli jak lwy. Ogromnym 

sukcesem Policji zakończyły rozegrane zawody – przedstawiciele naszej formacji zdobyli aż 10 medali na 21 możliwych!!!  
W grze pojedynczej kobiet – policjantka Aleksandra Niedźwiedź zdobyła srebro, ustępując w finale Marii Raś z 2 Wojskowego 
Szpitala Polowego we Wrocławiu. Brąz zdobyła Ewa Kujawa.  Aleksandra do srebra dołożyła jeszcze złoto ! Na najwyższym 
stopniu podium stanęła w grze mieszanej wraz z Łukaszem Nowakowskim z KMP Wrocław. Drugie miejsce w tej kategorii 
należało do Marii Raś, która w parze grała z Norbertem Wasiewiczem. Trzecie miejsce zdobyli Sylwia Calińska oraz Marcin 
Pilip.  Łukasz Nowakowski do złotego krążka dołożył jeszcze jeden – również z najcenniejszego kruszcu – nie miał sobie 
równych w grze pojedynczej mężczyzn do lat 40 ! Drugie miejsce w tej kategorii zajął Robert Jędrzejczak z OPP Wrocław, 
a brąz zdobył Paweł Konopka z PSP Kamienna Góra. Grę podwójną całkowicie zdominowali przedstawiciele Policji! Złoto 
zdobyli – Robert Jędrzejczak grający wraz z Krzysztofem Kwiatek z KPP Góra, a srebrne medale zawisły na szyjach Piotra 
Łaszkiewicza oraz Jacka Wróbla – obaj z KMP Wrocław. Trzecie miejsce zajęli przedstawiciele Wojska Polskiego – Krystian 
Karpowicz oraz Tomasz Ziembikiewicz z 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. W grze pojedynczej mężczyzn powyżej 
lat 40 – nie miał sobie równych Arkadiusz Harbacewicz z PSP Oleśnica. W finale pokonał Krzysztofa Kwiatka, a na najniższym 
stopniu podium stanął Waldemar Poręba z PSP Kamienna Góra. 
Zwycięzcy odebrali pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy. Na turnieju pojawił się także Przewodniczący Regionu 
IPA Wrocław – Bartłomiej Majchrzak, który podpatrywał sportowe zmagania. Dzięki uprzejmości IPA oraz klubu Hasta la 
Vista – spośród zawodników rozlosowane zostały nagrody – vouchery na zajęcia sportowe oraz kalendarze. Liczymy na to, 
że za rok – na kortach stawi się jeszcze więcej pasjonatów badmintonowych rozgrywek, a sportowe sukcesy Policjantów 
rozejdą się dalekim echem nie tylko po Dolnym Śląsku. 

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Łukasz Nowakowski

VI. MISTRZOSTWA 
DOLNEGO ŚLĄSKA 
SŁUŻB MUNDUROWYCH  
W BADMINTONIE 

SPORT I REKREACJA
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 Od 9 lat na emeryturze policyjnej. Wcześniej przez 17 lat pracował w KSP  
a przed odejściem w Komisariacie Policji Metra Warszawskiego. Od 7 lat jest 
członkiem śląskiej IPA a od 10 Klubu Kolekcjonerów Policyjnych. 
To tyle statystyki. 

Olo to urodzony podróżnik i maratończyk. Wcześniej czynnie uprawiał 
turystykę górską,  którą później zamienił na to co robi dzisiaj czyli bieganie  
i podróżowanie. Zdobył wszystkie /udokumentowane/ 28 szczytów w polskich 
pasmach górskich, zaliczanych do „ Korony Gór Polskich”. Znudzony wyjazdami 
i wędrówkami górskimi zaczął biegać. W ostatniej dekadzie zaliczył ponad 250 
biegów w Polsce i zagranicą / min. Włochy, Wielką 
Brytania/ na dystansach od 5 do 80 km. 

O ile wcześniej zbierał naszywki to teraz już tylko 
medale i różne inne trofea. Najcenniejszy z nich 
to z biegu na MONTE CASSINO w 70-tą rocznicę 
bitwy oraz maratonu w Rzymie. Dobiegał do mety 
na -Stadionie Narodowym, Stadionie Śląskim, Atlas 
Arenie, Tauron Arena itd. Przez te lata uzbierało się 
tyle  żelastwa/ złomu, że mieszkanko na III piętrze 
w Łowiczu stało się za ciasne. Od lat towarzyszyli 
mu koledzy ale od kiedy dorósł syn Paweł 
biegają razem. W przerwach miedzy maratonami 
podróżuje. Wielu z nas może mu pozazdrościć 
miejsc, które fotografował a nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa. 
Olo niestety już się zastanawia co będzie robił 
kiedy znudzi się tym co robi.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Walczyński - Prezes Klubu

KOLEKCJONERZY

ALEKSANDER 
KWIATKOWSKI –   
NIETUZINKOWY KOLEKCJONER 
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OGŁOSZENIA

III MISTRZOSTWA POLSKI  
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 
SŁUŻB MUNDUROWYCH – 

TWIERDZA PRZEMYŚL 2019

W dniach 27-29 lipca  w Przemyślu odbędą się  III Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej służb mundurowych – 
TWIERDZA PRZEMYŚL 2019.  

Organizatorami mistrzostw są Regiony IPA:  Bieszczadzki SG i Przemyski  oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG BiOSG.  
W mistrzostwach udział biorą reprezentacje poszczególnych służb. Mogą brać w nich udział również drużyny na podstawie 
indywidualnych zgłoszeń. Pula nagród  I-III miejsce wynosi 4.500 zł.  Turniej wpisany w kalendarz imprez PZPS.

Informacji udzielają: 
kol. Marek SAMEK  - tel. 534 648 000;  
kol. Jan FABER - tel.  667 666 090

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: Jan Faber




