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 Koleżanki i Koledzy! Drodzy Przyjaciele IPA!

Oddajemy dziś w Wasze ręce wyjątkowy numer naszego czasopisma. Ukazuje się on w szczególnym 
momencie polskiej Policji. 24 lipca 2019 roku przypada bowiem okrągła, 100 rocznica powołania polskiej 
Policji. Mimo różnych ustrojów politycznych panujących w tych stu latach w Rzeczypospolitej, różnego 
rodzaju umundurowania, oznaczenia stopni służbowych i nazwy formacji, niezmienne pozostawały zadania 
funkcjonariuszy pełniących w niej służbę. Głównym bowiem było i pozostaje obrona życia, zdrowia i mienia 
obywateli przed bezprawnymi zamachami. Strzec tych wartości funkcjonariusze mieli obowiązek nawet  
z narażeniem życia i zdrowia. I wielu z nich podejmując działania służbowe w obronie tych wartości, życie  
i zdrowie straciło. Warto o tym  pamiętać podczas tych obchodów.
Także My, członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA zrzeszeni w Sekcji  Polskiej IPA wnosiliśmy 
i wnosimy znaczący wkład w budowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie i jesteśmy dumni  
z faktu służby w tej formacji.

W związku z tą rocznicą w numerze zamieszczamy wywiad z Komendantem Głównym Policji generalnym 
inspektorem dr Jarosławem Szymczykiem. W imieniu Krajowego Zarządu i Prezydium Sekcji Polskiej IPA oraz 
własnym, z okazji Święta Policji obchodzonego w dniu setnej rocznicy powołania polskiej Policji, wszystkim 
funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym policji, składam najlepsze życzenia. Życzę, 
aby służba i praca spełniała Wasze oczekiwania, dawała Wam satysfakcję i przynosiła uznanie przełożonych  
i obywateli, a także umożliwiała Wam realizację waszych zamierzeń.

Członkom naszego Stowarzyszenia życzę dodatkowo satysfakcji z działalności w wielkiej międzynarodowej 
„rodzinie policyjnej”. Przynależność do tej rodziny, działającej pod hasłem Servo Per Amikeco /służyć poprzez 
przyjaźń/ niech będzie dla Was zawsze powodem do dumy!

Prezydent Sekcji Polskiej IPA
Fryderyk Orepuk

Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Polskiej Sekcji IPA!

Z okazji Święta Policji życzę Wam bezpiecznej służby oraz wielu 
sukcesów, zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

W tym szczególnym dla Policji dniu chciałbym podziękować 
Wam za wysiłek i trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa. 
Wasza służba, obarczona ryzykiem i wymagająca wielu 
poświęceń, niejednokrotnie narażania życia, zasługuje  
na najwyższe uznanie. Współpraca z Wami to dla nas zaszczyt  
i zawodowa satysfakcja. 

Z wyrazami szacunku

Komendant Główny Straży Granicznej
gen. dyw. SG Tomasz PRAGA
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WYWIAD Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI 
GEN. INSP. DR JAROSŁAWEM SZYMCZYKIEM

O obchodach jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji 
Państwowej, idei Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, 
wspólnych działaniach mających na celu podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych policjantów, jak również wspólnych 
akcjach podnoszących prestiż Policji z gen. insp. dr Jarosławem 
Szymczykiem, Komendantem Głównym Policji, rozmawiała – 
Elżbieta Gargula 

Panie Komendancie, 
Rozmawiamy w wyjątkowym dla Policji czasie, a mianowicie 
obchodzonym w tym roku jubileuszu 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej. Jak Policja pod Pana kierownictwem 
przygotowuje się do tego jubileuszu, którego zwieńczeniem będą 
centralne obchody Święta Policji?

Codzienną służbą. Myślę, że nie ma lepszego sposobu na uczczenie 100. 
rocznicy powstania Policji niż rzetelne zapisywanie kolejnych jej kart.  
A każda służba, interwencja, kontrola, odnalezione dziecko, 
zatrzymany przestępca, zabezpieczona impreza, odzyskane mienie 
i wszystko to, co każdego dnia staje się udziałem policjantek, 
policjantów i pracowników Policji, to nowa karta historii wypełniana 
drobnymi epizodami i wielkimi działaniami przez blisko 130 tys. 
osób każdego dnia. Ludzi, którzy mają świadomość tego, co za 

nami, którzy czerpią z najlepszych wzorów i wyciągają wnioski z minionych zdarzeń. To również pamięć o tych, 
co polegli. To wychowywanie nowych pokoleń funkcjonariuszy i wierne wypełnianie roty przysięgi. Czytającymi  
i oceniającymi te karty są obywatele. A oni po raz kolejny obdarzyli nas ogromnym zaufaniem i czują się bezpiecznie.
Centralne obchody Święta Policji będą uroczystym zwieńczeniem tego, co się przez cały rok dzieje w poszczególnych 
garnizonach na terenie całego kraju. To nasze wspólne święto. Celebrować je będziemy od najmniejszej jednostki 
po uroczystości w wyjątkowym dla każdego Polaka miejscu -  na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Przygotowaliśmy wystawy, prezentacje, pokazy oraz mnóstwo atrakcji. Na Placu Piłsudskiego, na Podzamczu oraz 
na terenie Agrykoli będzie można nie tylko poznać historię naszej formacji, ale także obejrzeć i dotknąć tego, czym 
dysponujemy dzisiaj. Zapraszamy wszystkich, z całymi rodzinami. Chcemy, aby każdy Policjant i pracownik Policji był 
dumny ze swojej formacji, a odwiedzający nasze stanowiska ludzie mogli dowiedzieć się, jak wiele poświecenia i trudu 
wkłada się w bezpieczeństwo nas wszystkich każdy funkcjonariusz.

Co uważa Pan za największe osiągnięcie polskiej Policji na przestrzeni dziesięcioleci ?

Bez wątpienia bardzo cieszy mnie najwyższa w historii ocena działań Policji (75% obywateli naszego kraju dobrze 
ocenia Policję) oraz fakt, że 98% obywateli czuje się bezpiecznie w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Bardzo duża 
w tym zasługa naszych policjantek i policjantów. Gdyby przyjrzeć się całej historii polskiej Policji, to na każdym jej etapie 
znajdziemy sukcesy w ściganiu przestępców, poświęcenie i ofiarność funkcjonariuszy Policji. Od zawsze honor i służba 
stawiane były na szczycie wartości. Nigdy nie odpuszczaliśmy, zawsze podążaliśmy tropem zbrodni, szukaliśmy rozwiązań. 
Dziś jesteśmy nowoczesną formacją, dysponujemy świetnym sprzętem, technologiami, a na arenie międzynarodowej 
cieszymy się uznaniem i bardzo dobrą opinią profesjonalistów. Świadczą o tym m. in. podziękowania jakie do nas spływają 
np. po zabezpieczeniu wielu wizyt głów państw, konferencji międzynarodowych czy wielkich imprez sportowych. 
Ale największą wartością są ludzie, którzy tworzą polską Policję. To nowe pokolenie policjantek i policjantów. Ludzie, 
którzy mając bezpośredni kontakt z obywatelem służą im z pełnym poświęceniem.  To „Policjant, który mi pomógł”,  
to „Dzielnicowy bliżej nas”, to „Kręci mnie bezpieczeństwo”, to „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i wiele, wiele 
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innych inicjatyw podejmowanych każdego dnia. Oczywiście mógłbym cytować statystyki, że liczba przestępstw od lat 
spada, że w ciągu dwudziestu lat liczba skradzionych aut spadła kilkukrotnie, że właśnie zamknęliśmy ostatni stacjonarny 
sklep z tzw. dopalaczami czyli nowymi narkotykami, że rozbiliśmy wiele, wiele grup przestępczych i że w ostatnich 
latach dokonaliśmy zabezpieczenia mienia przestępców o wartości liczonej w miliardach złotych. Ale to są liczby,  
za którymi zawsze kryje się ciężka praca i służba moich ludzi.  A ja stawiam na ludzi. Na profesjonalizm i zaangażowanie 
funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz informacje zwrotne jakie płyną do nas od obywateli. Dumny jestem, kiedy 
docierają do mnie słowa uznania od obywateli i z radością podpisuję wnioski nagrodowe dla tych, którzy często narażając 
własne życie i zdrowie robią dla innych coś znacznie więcej niż wymaga służba. Obywatele to doceniają, a ja chylę czoła.

Kieruje Pan Komendant formacją, liczącą ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy, nastąpiła zmiana pokoleniowa 
pełniących służbę w Policji, a także warunki pełnienia służby, jak ocenia Pan te zmiany oraz jakie są podejmowane 
działania, aby zachęcić młodych ludzi do wstępowania w szeregi Policji?

Młodzi policjanci to ludzie zaangażowani. Wstępując w nasze szeregi wiedzą, po co przyszli, zdecydowanie niemal wszyscy 
chcą służyć. Znają nowoczesne technologie, wielu z nich zna języki obce, nie boją się wyzwań, są otwarci i mają w sobie 
pasję. Czasem oczywiście muszą być twardzi i odporni, bo uciekający bandyta nie zareaguje na wezwanie: „czy mógłby 
pan złodziej łaskawie się zatrzymać i oddać w ręce sprawiedliwości?” (uśmiech). Ale generalnie cechuje ich empatia  
i zrozumienie. Widzę to niemal każdego dnia obserwując uśmiechniętych funkcjonariuszy czy też czytając o kolejnej 
rodzącej kobiecie eskortowanej przez patrol Policji. Jestem też realistą. Nie jest tajemnicą, że polska gospodarka  
ma się bardzo dobrze, co sprawia, że wielu pracodawców przyciąga do siebie wyższymi zarobkami. Jednak proszę pamiętać, 
że samo uposażenie to nie wszystko. Liczy się także stabilizacja zawodowa, możliwość rozwoju czy też inne dodatki.  
I my to oferujemy. Nie wyobrażam sobie, by obniżać kryteria doboru. Chcemy najlepszych. 

Przeniesienie do polskiej Policji idei IPA, czyli działania poprzez przyjaźń, stało się możliwe dopiero po 
transformacji ustrojowej i powołania neutralnej politycznie Policji. Czy ta idea jest bliska Panu Komendantowi? 

Przemiany ustrojowe w kraju otworzyły przed Polakami zupełnie nowy świat. I wszyscy się go uczyliśmy. Z dnia na dzień 
sklepy zapełniły się towarami. Nagle okazało się, że paszport to nie luksus, a ludzie mogą wyrażać swoje zdanie i dzielić 
nim z innymi. I świat otworzył się na nas. Oczywiście to nie jest tak, że w czasach komunizmu nie można było w ogóle 
wyjeżdżać za granicę. Można było, ale świat podzielony był na: my i oni. Na sowieckich przyjaciół i kapitalistycznych 
wrogów. Podobnie było w relacjach pomiędzy służbami. O ile współpraca z policjami bloku wschodniego jeszcze 
jakoś tam funkcjonowała, o tyle realizacja wspólnych spraw np. z Niemcami zachodnimi wymagała sporo wysiłku.  
I nagle okazało się, że możemy się spotkać. Nie tylko służbowo, nie tylko ze świadomością, że wszystko o czym się rozmawia 
jest bacznie rejestrowane. Że możemy się zwyczajnie zaprzyjaźnić, razem spędzić wakacje. IPA to było dla nas coś absolutnie 
innowacyjnego. Przecież jakiekolwiek zrzeszanie się było w ogóle nie do pomyślenia, a „bratanie się z przedstawicielami 
wrogich służb”? Abstrakcja! I nagle bum! Przypomnę, że Ustawa o Policji to dokument z kwietnia 1990 roku, a już latem 
tego samego roku poznańscy policjanci nawiązali kontakty z kolegami z Francji. Dziś jesteśmy w Unii Europejskiej, od 15 lat 
jesteśmy pełnoprawnymi członkami Europolu. A ja wciąż powtarzam: najważniejsi są ludzie. Policja to ludzie. IPA to ludzie. 
Oczywiście dokumenty, regulacje prawne, procedury itp. są ważne, bo pozwalają umocować prawnie to, co wspólnie 
robimy. Ale doskonale wiemy, że bez osobistych relacji, spotkań, przyjaźni trudno byłoby szybko i skutecznie działać.  
A wiele takich pozytywnych, przyjaznych relacji powstało i utrwala się dzięki IPA. Nikogo nie trzeba przekonywać,  
że łatwiej współpracować z Hansem, Dominque, Johnem czy  Beatrice, niż z anonimowym kommisarrem bądź inspecteurem.  
Servo Per Amikeco – Służyć Poprzez Przyjaźń – nie można było tego lepiej zdefiniować. Podpisuję się pod tym obiema 
rękami.

IPA to nie tylko przyjaźnie. To również programy szkoleniowe. 

Dokładnie tak. Już ponad 10 lat funkcjonuje program Placement Programme. Porozumienie zostało najpierw podpisane 
z Niemcami, a później z Irlandczykami. Dzięki temu programowi prowadzone są dwutygodniowe staże szkoleniowe. 
Polscy policjanci jeżdżą do Niemiec i Irlandii. I nie są to kolejne wykłady w szkole Policji, ale praktyczne zajęcia, praca na 
żywym organizmie w konkretnych jednostkach. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Wzajemnego poznania 
procedur, sposobów działania. Dzięki temu my i nasi zagraniczni partnerzy wiedzą, jak się pewne sprawy „u nas, czy u nich 
realizuje”. To zwyczajnie kwestia różnych uregulowań prawnych w poszczególnych krajach. Dzięki temu, przygotowując 
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Szanowne koleżanki i koledzy,

Napisanie sensownego wstępu, zachęcającego do lektury gazety, bywa często 
zadaniem najtrudniejszym. W tym przypadku jest jednak inaczej. Po  lekturze wywiadu  
z Panem  gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji,  
oraz Waszych artykułów, w szczególności dotyczących pięknej charytatywnej działalności 
naszego stowarzyszenia, wiem, na co powinnam zwrócić Waszą uwagę. 
Jak mówi starożytna sentencja Verba docent exempla trahunt – słowa uczą, przykłady pociągają. 
Zatem, czerpmy garściami z przykładów wspaniałej działalności regionów, uczmy się pomagać  
i wspierać. Uczmy się przyjaźnić. Przynależność do IPA daje nam takie możliwości. Rozwijanie 
pasji, fascynacja z poznawania świata w najszerszym wymiarze, tym historycznym  

jak i współczesnym, jest uzupełnieniem ciężkiej i odpowiedzialnej służby dla społeczeństwa. 

W roku jubileuszu 100-lecia polskiej Policji, mamy szczególną okazję, aby przypomnieć jak pełna poświęcenia i oddania 
jest służba w Policji, oraz jak wiele naszych koleżanek i kolegów, na przestrzeni tych lat, słowa roty ślubowania... „nawet  
z narażeniem życia....” wypełniło do końca. 
Z okazji nadchodzącego święta Policji i jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej, życzę Wam dużo satysfakcji 
z pełnionej służby, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, realizacji Waszych planów  i wielu życzliwych ludzi 
wokół siebie. 

Elżbieta Gargula
Redaktor Naczelny

Od redakcji:
Składam serdeczne podziękowania Panu insp. Sławomirowi Litwinowi - Dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego Policji 
oraz insp. Mariuszowi Ciarce - Rzecznikowi Komendanta Głównego Policji za życzliwość i pomoc w przygotowanu wywiadu. 

Elżbieta Gargula
Redaktor Naczelny

międzynarodową realizację sprawy można z góry uniknąć pułapek formalnych. W wielu sprawach, czas gra kluczową rolę. 
Dzięki IPA i programom takim jak ten, możemy szybko i skutecznie współpracować.
Jakie są pana osobiste doświadczenia z IPA?

Bardzo pozytywne. IPA Polska to wspólnota 12 tysięcy czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy. To ogromna 
rzesza ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Działacie w kraju i za granicą budując pozytywny wizerunek naszej 
formacji. Doskonałym przykładem jest Turniej Piłkarski im. Andrzeja Struja, który  powstał jako hołd dla naszego kolegi.  
To m. in. dzięki IPA turniej bardzo szybko nabrał międzynarodowego charakteru. W tym roku, w 10. już turnieju, 
rywalizowało ponad 100 drużyn z kilkunastu krajów. To naprawdę duże wydarzenie sportowe. Wsparcie IPA w organizacji 
tego przedsięwzięcia jest nie do przecenienia. Osobiście bliska jest mi także inicjatywa „Mundur na rowerze”, w której sam 
brałem udział. Wiem, że stowarzyszenie angażuje się w szereg akcji charytatywnych oraz w przygotowanie obchodów 100. 
rocznicy powstania Policji w poszczególnych garnizonach. Za te wszystkie działania jestem ogromnie wdzięczny. Wspieram  
Was i będę pomagał jak tylko będę mógł.

Czego życzyłby Pan sobie oraz podległym Panu policjantom z okazji tego jubileuszu a także zbliżającego się 
Święta Policji?

Życzę wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom Policji samych setek: kolejnych 100 lat wspaniałej historii, 
….. stuprocentowej doskonałości i skuteczności. Oczywiście wiem, że to ideał, ale będziemy go sobie stawiać za cel. 
Służyć ludziom, dbać o ich bezpieczeństwo, nie odpuszczać, ścigać przestępców, pilnować dróg, szkolić się i być zawsze 
tam, gdzie jesteśmy potrzebni. I zapewniam: będziemy zaangażowani na 100 procent, przez kolejne 100 lat.

Na zakończenie, z okazji nadchodzącego Święta Policji oraz tak pięknego jubileuszu tej formacji, życzę Panu 
Komendantowi wiele radości i satysfakcji z pełnionej służby oraz sukcesów w kierowaniu polską Policją.
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11 kwietnia 2019 roku, na dziedzińcu Komendy 
Głównej Policji, pod obeliskiem „Poległym 
Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, odbyły się 
policyjne uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni 
katyńskiej. W tym roku, do udziału w tej uroczystości 
została zaproszona Sekcja Polska IPA, którą 
reprezentował Prezydent SP IPA kol. Fryderyk Orepuk 
wraz z Wiceprezydentem kol. Piotrem Wójcikiem oraz 
Skarbnikiem kol. Adamem Pietrzkiewiczem. 

Przed gmachem KGP zebrało się kierownictwo polskiej 
Policji, licznie zaproszeni goście, a przede wszystkim 
potomkowie przedwojennych policjantów. Obecni byli 
m.in.: Wiceminister SWiA Jarosław Zieliński, Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Kamil Bracha  

i mł. insp. Tomasz Szymański, Komendant Stołeczny Policji, 
wojewoda mazowiecki i wielu innych znamienitych gości, 
w tym delegacja Sekcji Polskiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji (IPA).  
Modlitwę w intencji ofiar odmówili: ks. bp gen. bryg. 
Józef Guzdek - Biskup Polowy WP, naczelny prawosławny 
kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot oraz ewangelicki dziekan 
ks. ppłk Wiesław Żydel.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce pod 
obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”, 
a ich członkowie dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej. 
W imieniu SP IPA wpisu dokonał kol. Fryderyk Orepuk.

Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik

PAMIĘĆ O ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ
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Gospodarzem wiosennego posiedzenia Krajowego 
Zarządu Sekcji Polskiej IPA była Zachodniopomorska 
Grupa Wojewódzka IPA w Szczecinie. 

Posiedzenie odbyło się w dniach 21 - 24. marca 2019 r.  
w Świnoujściu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
CUL MSWiA. Obrady rozpoczęły się już w piątek zaraz 
po śniadaniu, a zakończyły w sobotę przed kolacją.  
Delegaci poruszyli wiele spraw dotyczących funkcjo-
nowania Stowarzyszenia między innymi: podsumowanie 
działalności za 2018 rok, sprawy finansowe w tym wpływy 
z 1%, seminaria IPA w Gimborn, międzynarodowa wymiana 
policjantów - członków IPA z innymi sekcjami narodowymi 
na całym świecie, zatwierdzenie nowego Regulaminu 
Działania SP IPA, funkcjonowanie strony internetowej SP 
IPA oraz gazety. Zatwierdzono także wnioski o zapomogi 
oraz przyznanie legitymacji Zasłużonym dla Sekcji 
Polskiej IPA w 2019 roku. W sobotę wieczorem w ramach 
uroczystej kolacji odbył się bankiet, podczas którego  
w części oficjalnej uroczyście wręczono odznaki  X i XX-lecia 
w SP IPA członkom naszej grupy. Ponieważ większa część 

Tekst:  sekretarz ZGW IPA - Szczecin kol. Mariola Świątczak

Zdjęcia: uczestnicy posiedzenia

WIOSENNE POSIEDZENIE KZ 
IPA W SWINOUJŚCIU

delegatów (ponad 80 osób) nigdy nie była w Świnoujściu. 
Korzystając ze słonecznej pogody, kol. Robert Rzeźnik - 
Prezes ZGW zorganizował dla nich wycieczkę turystyczną 
po mieście, w tym zwiedzanie Portu Wojennego, co było 
największą atrakcją.
Przed końcem posiedzenia każdy uczestnik otrzymał  
w ramach upominku od IPA - Szczecin okolicznościowy 
kubek z okazji 25-lecia oraz lokalne gadżety promujące 
świnoujski region i okolice. Posiedzenie jesienne KZ SP 
IPA odbędzie się w okresie 24 - 27. października 2019 r.  
w Szklarskiej Porębie, natomiast Kongres SP IPA będzie 
miał miejsce w Janowie Podlaskim w dniach 6 - 8 grudnia 
2019 r. z udziałem licznych delegacji zagranicznych. 

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Tomasz Struk
HOTEL REKOMENDOWANY
11 kwietnia 2019 roku, w hotelu „Zamek Janów Podlaski” w Janowie Podlaskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Pre-
zydium Sekcji Polskiej IPA z Dyrektorem hotelu. Podczas spotkania, Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Fryderyk Orepuk oraz 
Wiceprezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik podpisali umowę z Dyrektorem Zamku, na mocy której hotel ten został włączony do 
programu Hoteli Rekomendowanych Sekcji Polskiej IPA. Członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy chcieliby skorzystać  
z usług hotelu, otrzymają 20 % zniżki na noclegi (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej). 
Ponadto w trakcie spotkania Prezydent SP IPA i Skarbnik SP 
IPA podpisali wstępną umowę dot. organizacji Kongresu Wy-
borczego SP IPA w obiektach hotelu „Zamek Janów Podlaski” 
w grudniu 2019 roku.

Osoby, które chciałyby skorzystać z usług tego hotelu, zapra-
szamy na stronę internetową www.zamekjanowpodlaski.pl
Wykaz wszystkich Hoteli Rekomendowanych Sekcji Polskiej 
IPA oraz innych obiektów np.: baseny termalne, w których 
członkowie IPA mogą korzystać ze zniżek, znajduje się na 
stronie internetowej Sekcji Polskiej IPA tj. www.ipapolska.pl, 
w zakładce Rekreacja.

PREZYDIUM
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Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Jolanta Bibro

Zdjęcia: Wacław Serwin  

WYBORY I JUBILEUSZE

10 maja 2019 roku Region IPA Tarnów na terenie campingu „Pod 
Jabłoniami”, w towarzystwie wybitnych gości – m.in. Prezydenta 
Sekcji Polskiej IPA, Prezesa Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, 
Prezydenta Miasta Tarnowa, Wicestarosty Tarnowskiego,  Komendanta 
Miejskiego Policji w Tarnowie oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych 
Regionów – IPA Gorlice, IPA Nowy Targ, IPA Zakopane, IPA Region 
Karpacki, Riders of IPA Tarnów, świętował jubileusz XXV-lecia 
działalności na ziemi tarnowskiej. Była to okazja do podsumowań, 
wspomnień i podziękowań, ale też do uhonorowania długoletniego 
członkostwa w Stowarzyszeniu i wręczenia certyfikatów X i XX-lecia, 
a także powitania nowych osób w gronie Zasłużonych dla SP IPA.  
Z okazji jubileuszu powstała piękna kronika Regionu, każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowe „szkło” dwudziestolecia, a pamiątkowe statuetki 
trafiły do rąk osób, które od lat wspierają działalność Naszego 
stowarzyszenia.

REAKTYWACJA IPA MOGILNO

Po kilku latach przerwy w Mogilnie wznowiła działanie 
IPA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym 
mogileńskiego regionu Stowarzyszenia został Kamil Kujawski.
29 marca 2019 r. w restauracji Heaven w Chabsku k. Mogilna 
odbyło się walne zebranie regionu IPA Mogilno zrzeszającego 
czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy służb policyjnych.
W jego skład wchodzą funkcjonariusze z województwa 
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego 

pracujący w różnych strukturach Policji. Znajdują się wśród nich m. in. funkcjonariusze mający za sobą udział w misjach 
pokojowych w różnych zakątkach świata. Jednym z członków Stowarzyszenia jest emerytowany oficer Policji,  Robert 
Sysik, grający obecnie w filmach takich jak „Pitbull. Nowe porządki” czy „Służby specjalne” oraz będący konsultantem przy 
tworzeniu filmów.
Podczas zebrania wyłoniono nowy zarząd na lata 2019-2021. Obecny na spotkaniu przewodniczący IPA Bydgoszcz Jerzy 
Archacki, wręczył legitymacje nowo wstępującym członkom do Stowarzyszenia. W trakcie zebrania przyznano także 
honorowe członkostwo Maciejowi Niedźwiedzkiemu ze Starego Folwarku k. Miedzichowa.
Jak informują członkowie mogileńskiego regionu IPA, celem Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość jest zaproszenie do 
miasta gości z zaprzyjaźnionych jednostek policyjnych z Irlandii i Niemiec oraz przeprowadzenie zbiórki krwi w połowie 
czerwca. Szczegóły mają zostać ustalone podczas przedwakacyjnego spotkania w Dworku Gozdawa, na który ma zostać 
zaproszony zarząd Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Mariusz Niecikowski

25 LAT MINĘŁO W TARNOWIE
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: M. Samek

Zdjęcia. Archiwum Regionu

10 LAT REGIONU BIESZCZADY
Można by powiedzieć 10 lat minęło jak jeden dzień. 

Region Bieszczadzki dla uczczenia 10 rocznicy swojej 
działalności, 10 maja 2019 roku zorganizował bal dla 
zasłużonych, członków i sympatyków.  

Od początku powstania (2 kwietnia 2009 roku) Region 
organizował wiele imprez sportowych, rodzinnych, 
wspierał inicjatywy podejmowane przez  przełożonych 
m.in. przyjazd dzieci sierot i półsierot strażników 
granicznych i policjantów z rejonów walk na Ukrainie. 
Zrealizował bardzo dużo przedsięwzięć dla  funkcjonariuszy 
i ich rodzin, dla społeczności lokalnej miasta Przemyśla  
i powiatu przemyskiego. Realizuje również przedsięwzięcia 
dla naszego kraju -  współorganizowaliśmy m.in. dwukrotnie 

Mistrzostwa Polski Straży Granicznej w koszykówce.  
Od 3 lat organizujemy Mistrzostwa Polski Służb 
Mundurowych w siatkówce plażowej –Twierdza Przemyśl. 
Dzięki temu projektowi do Przemyśla przyjeżdżają zespoły 
z całego kraju. Najważniejsza od 10 lat jest nasza działalność 
pomocowa i charytatywna: koncerty, mecze, pobyt dzieci 
z UA, aukcje charytatywne. Dzięki naszym działaniom  
i ludziom dobrej woli  mogliśmy pomagać potrzebującym.  
W imieniu wszystkich członków naszego regionu 
dziękujemy za wspieranie naszych inicjatyw przez ostatnie 
10 lat.

PODKARPACKIE  PO WYBORACH
25 maja br. 56 Delegatów z trzynastu Regionów wchodzących w skład Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
wybrało władze, które w latach 2019-2023 będą kierowały grupą.  

Grupą kierował będzie nadal Jan Faber, a nadal wspierać go będzie Prezydium w składzie: Adam Pietrzkiewicz, Iwona 
Drozdowska, Damian Chabko, Jacek Rzepa  i  Sławomir Zając. Komisja Rewizyjna funkcjonować będzie również w starym 
składzie: kol. Mariusz Fic, kol. Marek Jędrzejczyk, kol. Danuta Mroczka.  Przewodniczył jej będzie kol Mariusz Fic. Wybrani  
zostali również Delegaci na Kongres Sekcji Polskiej IPA. 

Mandat Delegata otrzymali: Jan Faber, Adam 
Pietrzkiewicz, Jacek Rzepa, Sławomir Zając, Beata Raus, 
Andrzej Oleszek, Piotr Pelc, Piotr Furmanek, Damian 
Chabko, Tomasz Pieniowski i Gwidon Piotrowicz. 

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst. J. Faber

Zdjęcia: archiwum PGW
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Zgodnie z nowym Statutem Sekcji Polskiej IPA z kwietnia 
2018 r., dokonano wyboru nowego składu Prezydium 
Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA  na 
kadencję 2019 - 2023.

Delegaci poszczególnych Regionów IPA oraz ustępujący 
członkowie Prezydium, spotkali się 26 kwietnia 2019 r.  
w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Gościem honorowym wyborów był Piotr Wójcik – 
vice prezydent Sekcji Polskiej IPA jednocześnie Prezes Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, któremu bardzo dziękujemy 
za przybycie. Kol. Robert Rzeźnik zapoznał zebranych z działalnością Zarządu za okres minionej kadencji w latach 
2016 - 2019. Ponadto kol. Jerzy Widoniak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół z kontroli finansowej.  
Zebrani w głosowaniu jawnym udzielili ustępującemu Prezydium absolutorium.
W dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano następujący skład Prezydium Zarządu ZGW IPA na lata 
2019 - 2023:
Prezes - Robert Rzeźnik,
Sekretarz - Mariola Świątczak,
Z-ca sekretarza - Bożena Świątczak,
Skarbnik - Sławomir Pabian.

Ponadto wybrano kol. Mariana Walkowskiego, który będzie odpowiedzialny za sprawy Grupy  
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Szczecinie.

Zachodniopomorska  Grupa Wojewódzka

Tekst : Mariola Świątczak
autor zdjęć: Michał Mayer

WYBORY W SZCZECINIE

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący - Jerzy Widoniak
Członek - Krzysztof Wachowicz
Członek - Leszek Gawliński.

NOWE WŁADZE W 
ŚWIĘTOKRZYSKIM

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Katarzyna Czesna-Wójcik

Zdjęcia: Andrzej Laskowski

W 2019 roku dobiegła końca kadencja władz w Świętokrzyskiej Grupie Wojewódzkiej IPA, którym zaufania udzielili 
delegaci w roku 2016. 25 maja 2019 roku w Sali Narad im.  mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Komendzie Wojewódzkiej Policji  
w Kielcach, zebrali się delegaci ze wszystkich pięciu regionów ŚGW IPA, aby dokonać wyboru członków Prezydium na kolejną, 
tym razem czteroletnią, kadencję. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk oraz Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek a także zaproszeni goście. W trakcie pierwszej części 
spotkania wręczone zostały Certyfikaty X-lecia przynależności do IPA oraz podziękowania dla osób współpracujących  
ze Świętokrzyską Grupą Wojewódzką IPA. Następnie ustępujący Prezes kol. Robert Literacki przedstawił sprawozdanie 
z realizowanych przez ostatnie trzy lata działań. Po części sprawozdawczej przystąpiono do wyboru władz.  
Decyzją delegatów Grupą Świętokrzyską kierować będzie kol. Kazimierz Skowron, a w skład Prezydium weszły następujące 

osoby: kol. Piotr Stępień – Sekretarz, kol. Paweł Dziopa – Zastępca Sekretarza,  
kol. Robert Piotrowski – Skarbnik oraz kol. Olgierd Oleksiak, kol. Agata Kwiecień-
Godzwon i kol. Sławomir Janaszek – członkowie Prezydium. Komisja rewizyjna 
będzie realizować swoje zadania w następującym składzie: kol. Henryk 
Mizielski – przewodniczący, kol. Paweł Derlatka, kol. Katarzyna Czesna-Wójcik 
– członkowie. Mandat delegata na Kongres Sekcji Polskiej IPA otrzymali kol. 
Kazimierz Skowron i kol. Agata Kwiecień-Godzwon i to oni będą reprezentować 
członków ŚGW IPA na jesiennych wyborach władz Sekcji Polskiej IPA. 
Nowemu Prezydium ŚGW IPA życzymy satysfakcji z wykonywania powierzonych 
zadań. 



W Bełchatowie odbył się bal z okazji 10-lecia powstania IPA Region Bełchatów. Wśród zaproszonych gości byli: 
Aneta Sobieraj – Vice Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Jan Kuropatwa – Prezes ŁGW IPA, Adam Czerwiński – zastępca 
sekretarza ŁGW IPA, kierownictwo KPP w Bełchatowie, członkowie bełchatowskiego regionu, członkowie 
honorowi oraz zaproszeni goście.

Przybyłych gości przywitał Stanisław Jabłoński – przewodniczący IPA Region Bełchatów, przedstawiając jednocześnie 
krótką historię powstania Regionu oraz jego osiągnięcia. Podczas balu pamiątkową statuetkę wręczono Andrzejowi 
Lewickiemu, który w znacznym stopniu przyczynił się do powstania Regionu. Podziękowania na ręce przewodniczącego, 
złożyła także Aneta Sobieraj, dziękując za zaangażowanie. Ze strony Zarządu ŁGW IPA w postaci pamiątkowych tablic 
uhonorowani zostali Karol Mielczarek – komendant KPP w Bełchatowie, jego zastępca Tomasz Jędrzejczyk oraz członkowie 
zarządu IPA Bełchatów: Stanisław Jabłoński, Sławomir Junicki – skarbnik i Zbigniew Szewczyk – sekretarz. Nie zapomniano 
także o podziękowaniach dla wyróżniających się członków, którzy aktywnie wspierali działalność bełchatowskiego 
Regionu. Aktywność i niesienie pomocy przez bełchatowski Region została zauważona także przez Komendanta KPP  
w Bełchatowie insp. Karola Mielczarka, który 
poprzez przekazanie pamiątkowej tablicy 
podziękował przewodniczącemu Regionu. 
Warto zaznaczyć, że bełchatowska struktura 
IPA, pod względem liczebności jest największą 
w woj. łódzkim.

Po oficjalnej części balu, rozpoczęła się 
zabawa przy muzyce. Podczas jego trwania 
nie zapominano o okolicznościowym torcie  
i lampce szampana.

Łódzka Grupa Wojewódzka

Tekst: Stanisław Jabłoński

Zdjęcia: Marcel Ryłka

JUBILEUSZ X - LECIA  
W BEŁCHATOWIE 
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IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

KONKURS Z OKAZJI 100 -  LECIA POLICJI
Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: R. Literacki

Zdjęcia: archiwum KWP Kielce

W Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej 
Woli w powiecie koneckim, 29 kwietnia 2019 roku 
zakończył się Wojewódzki Etap Ogólnopolskiego 
Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych  
i Malarskich”100 lat Policji”, którego finał odbędzie się 
w Komendzie Głównej Policji. Świętokrzyska Grupa 
Wojewódzka IPA objęła go patronatem honorowym, 
Region Kielce ufundował nagrody dla wyróżnionych.

43 prace plastyczne, literackie, audiowizualne i sceniczne 
brały udział w wojewódzkim konkursie „100 lat Policji”, 
którego organizatorami byli Komendant Wojewódzki Policji 
w Kielcach insp. Paweł Dzierżak, Komendant Powiatowy 
Policji w Końskich insp. Waldemar Cisowski oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Końskie Pan Krzysztof Obratański. 
Patronatów honorowych temu przedsięwzięciu udzielili 
Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik, 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Pan Krzysztof 
Obratański, a także Świętokrzyska Grypa Wojewódzka IPA.  
Na ogłoszenie wyników konkursu przybyli m.in.: insp. Artur 
Bielecki, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
insp. dr Waldemar Cisowski, Komendant Powiatowy Policji 
w Końskich, Grzegorz Piec, pełniący obowiązki Starosty 
i Zarządu Powiatu, Krzysztof Jasiński, Wiceburmistrz 
Końskich, Jacek Staromłyński z UW Kielce, podinsp. Robert 
Literacki wraz z Gustawem Muchą, Małgorzata Rudnicka, 
Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Kielce, Krystyna Milczarek, Naczelnik Wydziału Oświaty 
UMiG Końskie, Czesław Staciwa, Dyrektor ZPO, nadkom. 
Mariusz Świeca, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Końskie.

Wśród laureatów pierwsze miejsca zajęli:
I kategoria malarsko-plastyczna klasy 0-3 zwyciężyła 
Amelia Basiak z Placówki Wsparcia Dziennego w Końskich,
II kategoria malarsko-plastyczna klasy 4-8 zwyciężyła Marta 
Sota z Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli,
III kategoria malarsko-plastyczna OPEN szkoły średnie 
zwyciężyła Alicja Rzepka z LO w Staszowie,
Kategoria literacka - wiersz zwyciężył Piotr Walendziak  
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach,
Kategoria próby literackie zwyciężyła Zuzanna Wąsik – 
córka funkcjonariusza z KPP w Końskich
W kategorii literackiej przyznano, także nagrodę  
za wyjątkową pracę historyczną, jej autorem był st. sierż. 

Andrzej Pawłowski funkcjonariusz z KMP w Kielcach.
Nagroda Specjalna powędrowała również do Szczecina, 
otrzymał ją Szymon Kurdziel – jego prace do KWP w Kielcach 
przesłali rodzice funkcjonariusze KWP w Szczecinie.
Nagrodę specjalną otrzymali również uczniowie ZDZ  
w Końskich, którą w imieniu uczniów odebrała Pani 
Dyrektor Kinga Ostrowska. 
W kategorii audiowizualnej zwyciężyli seniorzy  
z koneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy 
zaprezentowali skecz pn. ,,Z życia wzięte - spotkanie na 
drodze”.
Najlepsi w kategorii scenicznej okazali się uczniowie  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie, 
którzy poruszyli wszystkich swoją sztuką pn., Historia policji 
zaklęta w pamiątkach i kartkach rodzinnego albumu”. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy pomogli  
w organizacji tego przedsięwzięcia, fundatorom nagród 
oraz gościom, a zwycięzcom po raz kolejny, serdecznie 
gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatnim etapie, 
który odbędzie się w Komendzie Głównej Policji.
Region Kielce ŚGW IPA ufundował nagrody, które otrzymali: 
Paweł Wolak i Oliwia Romańska – Szkoła Podstawowa nr 6 
w Starachowicach oraz Alicja Woźniak, Gabriela Biłgorajska, 
Adam Kowalczyk i Gabriel Chrzan – Zespół Placówek 
Oświatowych Stadnicka Wola. 
Za przekazanie nagród serdecznie dziękujemy 
wspierającemu nasze przedsięwzięcia, Andrzejowi 
Huczkowi.
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17.05.2019 r. o godz.14.00 przedstawiciele z Regionu IPA SG Szczecin, na zaproszenie Pana Prezesa WOPR 
Szczecin, uczestniczyli w uroczystości otwarcia nowego budynku Centrum Koordynacji Ratownictwa 
Wodnego, który powstał na terenie siedziby WOPR przy ul. Heyki, dzięki sponsorom, za ok.160 tys. zł. Jest to 
drugie takie centrum w kraju.

Nowe, lepsze warunki pracy dyspozytorów i ratowników pozwolą na obsługiwanie zgłoszeń i tym samym zapewnienie 
większego bezpieczeństwa  mieszkańców i turystów w całym regionie.
Podczas uroczystości, po ukończeniu kursu ratownika wodnego , zaprzysiężono nowych, młodych ratowników.
Nasz Region IPA od kilku lat współpracuje z WOPR Szczecin organizując szkolenia dla dzieci pod hasłem „Bezpieczne 
Wakacje”.

Za tę owocną współpracę Panu Prezesowi WOPR Jackowi Kleczajowi oraz Z-cy Prezesa Panu Mirosławowi 
Gosienieckiemu serdecznie dziękujemy.

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Krystyna Majunka
Zdjęcia: Krzysztof Wachowicz

„STOP NAŁOGOM”  
– TURNIEJ SIATKÓWKI

21 maja 2019 r. na terenie hali sportowej Zespołu Gimnazjalno–Szkolno Przedszkolnego w Pawłowiczkach odbył 
się XII Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej uczniów szkół gimnazjalnych. Turniej pod hasłem „STOP NAŁOGOM” 
zorganizowany został pod patronatem Przewodniczącego IPA Region Kędzierzyn-Koźle, Komendanta 
Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wójtów Gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew. Turniej zorganizował 
i poprowadził członek IPA K-Koźle kolega Marcin Gajdzica.

W rozgrywkach  w kategoriach żeńskiej i męskiej rywalizowały między sobą 
drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Polskiej Cerekwi, Pawłowiczek 
i Gościęcina. Pierwsze miejsce w kategorii żeńskiej wywalczyła drużyna  
z Gościęcina, a w kategorii męskiej z Pawłowiczek. Zwycięskie drużyny otrzymały 
pamiątkowe medale, a najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka turnieju 
nagrody przekazane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region 
Kędzierzyn-Koźle.

Opolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Krzysztof Kumorkiewicz

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

IPA WSPÓŁPRACUJE 
Z WOPR
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10 maja 2019 roku, koledzy z Regionu IPA Biała Podlaska Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji (szczególne podziękowania dla kol. Sławka Jarockiego) zorganizowali wycieczkę 
krajoznawczo - turystyczną dla dzieci z Przedszkola nr 15 z Białej Podlaskiej. 

Podczas tej wycieczki dzieci miały możliwość odwiedzić 
i zobaczyć jak pracują Strażnicy Graniczni  na przejściu 
drogowym w Terespolu, Placówce Straży Granicznej w  
Terespolu, Bohukałach i Janowie Podlaskim. Odwiedziły 
również Terminal Graniczny w Koroszczynie. Ponadto, 
miały możliwość obejrzenia Stadniny Koni Arabskich  
w Janowie Podlaskim. 

Wycieczkę  dzieci  zakończyły obiadem w  zaprzyjaźnionym 
hotelu „Pałac Biskupi”, (podziękowania dla Dyrektora 
i Menagera hotelu), który niedawno został hotelem 
rekomendowanym Sekcji Polskiej  IPA. Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Tomasz Struk

Zdjęcia: Sławomir Jarocki

PRZEDSZKOLAKI WYBRAŁY 
SIĘ DO JANOWA 
LUBELSKIEGO

ODDAWANO KREW NA  
100 - LECIE POLICJI
Blisko 19 litrów krwi, zebrali policjanci działający w mogileńskim Regionie 
IPA, czyli Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji.

Akcja honorowej zbiórki krwi została 
przeprowadzona w minioną sobotę w parku, 
na placu przy mogileńskim amfiteatrze 
letnim. Tam też został podstawiony ambulans 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Okazją 
do zbierania krwi było 100-lecie powstania polskiej Policji oraz Dzień Weterana. 
Podczas zbiórki, chęć oddania krwi zadeklarowało ponad 40 osób, w tym policjanci,  
jak również strażacy z OSP w Padniewie, dzięki czemu udało się uzyskać blisko 19 
litrów tego życiodajnego płynu.
 
Zarząd IPA w Mogilnie dziękuje wszystkim, którzy zechcieli tego dnia pojawić się  
w mogileńskim parku i wspomóc akcję oddając swoją krew potrzebującym.
Członkowie mogileńskiego Regionu IPA, deklarują chęć przeprowadzenia kolejnych 
honorowych zbiórek krwi, a najbliższą z nich zapowiadają na wrzesień.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Mariusz Niecikowski
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„Widzę - Rozmawiam – Reaguję” - Pod taką nazwą od roku 2014 
Region IPA Siedlce wraz z Komendą Miejską Policji w Siedlcach 
współdziałając z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, 
Szkołą Podstawową nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach prowadzi 
Kampanię dotyczącą ochrony młodzieży przed zagrożeniami 
współczesnością. 

Podsumowaniem wspomnianego przedsięwzięcia była konferencja, 
która odbyła się 11 czerwca 2019 roku w Centrum Kultury i Sztuki im. 
A. Meżeryckiego w Siedlcach. Temat zagrożeń, na które narażona jest 

młodzież  nie znika w Siedlcach z pola zainteresowania. Konferencja została zorganizowana pod patronatem  Prezydenta 
Miasta Siedlce - Pana Andrzeja Sitnika oraz Wójta Gminy Siedlce -  Pana Henryka Brodowskiego. Głównym celem 
konferencji było zwrócenie uwagi na kolejne, wciąż pojawiające się zagrożenia, na  które  rodzice i opiekunowie powinni 
umieć odpowiednio reagować. Poza problemami związanymi z uzależnieniami od  alkoholu i narkotyków w tym roku 
przedstawiliśmy także te związane z fonoholizmem i cyberprzemocą oraz agresją w środowisku  szkolnym. Konferencję 
prowadziła p. Edyta  Biarda – Dyrektor  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.  Z  referatami wystąpili specjaliści 
zajmujący się poruszaną tematyką. Dr Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego zapoznała zgromadzonych  
z  zagrożeniami związanymi ze smartfonem – fonoholizmem i cyberprzemocą. Psycholog Maria Rotkiel omówiła wyrażanie 
emocji w relacjach rodzic – dziecko - nauczyciel. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach asp.szt. Sławomir 
Stefaniak przygotował referat pt „Agresja-przemoc-dręczenie”. O niepokojących zjawiskach w środowisku szkolnym”. 
Natomiast  koordynatorki  kampanii p. Elżbieta Cała , p. Maria Lech i p. Monika Mikołajczyk  przedstawiły wyniki ankiet 
prowadzonych wśród grupy prawie 2000 uczniów dotyczących m.in. styczności młodzieży z narkotykami. We wszystkich 
organizowanych w trakcie Kampanii konferencjach biorą udział przedstawiciele szkół (nauczyciele i rodzice), instytucji  
z terenu miasta oraz gminy Siedlce, pracownicy instytucji samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, 
przedstawiciele służb mundurowych oraz stowarzyszeń. W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób.  Prelekcje spotkały 
się z dużym zainteresowaniem. Należy podkreślić, że  konferencja to jedynie  podsumowanie działań podejmowanych  
w ramach przedmiotowej Kampanii, które stanowią spotkania z uczniami, ale także radami pedagogicznymi oraz 
rodzicami. Spotkania odbywały się zarówno w placówkach oświatowych na terenie miasta,  jak również na terenie tej 
gminy. Ogółem wzięło w nich udział ok. 2700 uczniów.

Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Świerczewska

„WIDZĘ, ROZMAWIAM, REAGUJĘ”

Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia:  Krzysztof Kosieradzki   

Od marca do czerwca 2019 roku Region IPA Siedlce we współdziałaniu 
z Komendą Miejską Policji w Siedlcach i Komendą Powiatową Policji 
w Łosicach oraz przy wsparciu Grupy Producenckiej Euroindyk oraz 
SportSiedlce.pl i Życia Siedleckiego prowadzi akcję profilaktyczną 
skierowaną do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Akcja prowadzona jest na terenie powiatów siedleckiego i łosickiego i ma na celu podniesienie bezpieczeństwa młodzieży 
w przestrzeni publicznej, a przekazywane uczestnikom odblaski mają spowodować, że będą lepiej widocznymi na drodze. 
Cieszymy się z zaangażowania w pokazy również innych służb, gdyż widząc przyświecającą temu ideę, na terenie powiatu 
łosickiego do akcji dołączyła się również Straż Pożarna - za co serdecznie dziękujemy!

BEZPIECZNY UCZEŃ
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Podparpacka Grupa Wojewódzka

Tekst. J. Faber

Zdjęcia. W. Skorża

Już po raz dziesiąty Park Lubomirskich w Przemyślu stał 
się prawdziwym centrum nauki i zabawy, a to za sprawą 
uczelnianego święta – Dnia Nauki. 

Młodzież szkolna, przedszkolaki, nauczyciele, rodzice… wszyscy, 
którzy odwiedzili Park Lubomirskich 23 maja br. nie mogli narzekać na nudę. Nie zabrakło na nim Przemyskiego Regionu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.  Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu wspólnie z członkami 
Przemyskiego Regionu umożliwili zapoznanie się z wyposażeniem policjantów do służby, udzielali informacji nt 
bezpiecznych zachowań. Przekazywali odwiedzającym ich stanowisko odblaski. Przemyski Region zabezpieczył upominki 
dla odwiedzających  nasze stanowisko oraz biorących udział w konkursach.  

Rok 2019 jest rokiem jubileuszowym 100 – lecia 
Policji. Z tej okazji  Komenda Wojewódzka Policji  
w Rzeszowie wspólnie z Podkarpacką Grupą 
Wojewódzką i Przemyskim Regionem IPA wydała 
okolicznościowe kartki pocztowe (komplet 
zawiera 3 kartki).  Na awersie każdej kartki 
przedstawiona jest jedna zwrotka oraz  refren  
hymnu Policji.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Faber

DNI NAUKI Z PWSZ NA PODKARPACIU

100 - LECIE POLICJI NA 
OKOLICZNOŚCIOWYCH 
KARTKACH POCZTOWYCH



Stołeczna Grupa Wojewódzka

Tekst: Paweł Makarowski

WARSZAWSKA IPA WSPIERA 
IMPREZY BIEGOWE

25 maja 2019 roku w miejscowości Krusze gmina Klembów k. Radzymina, odbyła się IX edycja Biegu Cichociemnych 
– biegu przełajowego rozgrywanego na dystansie 10 km oraz towarzyszących biegowi: marszu nordic walking  
i marszobiegu z udziałem dzieci.

Celem zawodów jest przypomnienie i upamiętnienie historii żołnierzy „Cichociemnych”, czym się zajmowali, jakie mieli 
zadania i czym zasłynęli podczas II wojny światowej.  W tym roku partnerem biegu zostało Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji IPA - Region KGP IPA oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka, którzy objęli swoim patronatem kategorię służb 
mundurowych i ufundowali pamiątkowe statuetki i nagrody dla dorosłych oraz dzieci uczestniczących w marszobiegu.
      
W biegu głównym na dystansie 10 km wystartowało również kilku przedstawicieli Regionu IPA KGP oraz Stołecznej Grupy 
Wojewódzkiej IPA. Jeden z członków IPA na trudnej terenowej trasie ukończył bieg na 9 miejscu open i zajął 3 miejsce  
w kategorii służb mundurowych. Łącznie w samym biegu na dystansie 10 km wystartowało 201 osób w tym 27 biegaczy 
startujących w kategorii służb mundurowych oraz prawie 80 dzieci w towarzyszącym biegowi -  marszobiegu.
Najlepszym trzem zawodniczkom i zawodnikom w kategorii służb mundurowych pamiątkowe statuetki i nagrody 
rzeczowe wręczyli – przewodnicząca Regionu KGP IPA Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Ewa Dębowska wspólnie  
z Michałem Wiśniewskim i Pawłem Marchlińskim.                  
       
Na zakończenie zawodów Pan Artur Dzięcioł – organizator Biegu Cichociemnych – wręczył pamiątkowe statuetki 
Prezesowi Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA – Andrzejowi Kropiwcowi oraz Przewodniczącej Regionu KGP  SGW IPA 
Ewie Dębowskiej. Natomiast członkowie IPA organizatorowi biegu oraz dyrektor szkoły podstawowej w Krusze wręczyli 
pamiątkowe upominki jednocześnie dziękując za zaszczyt bycia partnerem biegu i gościnę otrzymana na terenie  
SP w Krusze. Podczas trwania całej imprezy w namiocie IPA, przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  
przybliżali zainteresowanym historię, role, zadania i cele stowarzyszenia.

Po zakończonej imprezie sportowej członkowie Regionu KGP IPA oraz Stołecznej Grupy Wojewódzkiej wspólnie  
z organizatorami biegu i Ochotniczą Strażą Pożarną w Krusze uczestniczyli w integracyjnym grillu.  Należy tu podkreślić,  
że wzajemne relacje we współpracy mają ogromny wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA w Polsce.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok, na jubileuszowej 10. (dziesiątej) edycji Biegu Cichociemnych.
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Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Dziecka w Stargardzie został 
zorganizowany przez policjantów oraz członków Regionu IPA - 
Stargard. Na festyn w plenerze zostały zaproszone wszystkie dzieci  
z  terenu miasta i okolic.  Zaraz po 9-tej rano w piątek 31 maja 2019  roku 
do jednostki zaczęły przybywać pierwsze grupy przedszkolaków.  
Na parkingu stały już specjalistyczne samochody policyjne, 
wojskowe, straży pożarnej oraz Inspekcji Transportu 
Samochodowego. 

Największym powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się popisy 
psów tropiących i koni policyjnych. Swoje pokazy miała też grupa stargardzkich kontrterrorystów. Światła błyskowe  
i sygnały dźwiękowe z radiowozów i motocykli policyjnych przez kilka godzin zagłuszały spokój okolicznym mieszkańcom, 
gdyż każdy z milusińskich musiał obowiązkowo osobiście nacisnąć niebieski guzik. 
Oprócz sprzętu ustawione też były różne stoiska, wśród których bardzo wyróżniało  się kolorowe stanowisko Regionu 
IPA - Stargard. Członkowie Stowarzyszenia na stołach wyłożyli gazety SP IPA oraz wiele ciekawych gadżetów z logo 
IPA. Dzieci tłumnie nas oblegały, każde otrzymało jakąś zabawkę, malowankę, przybory do szkoły, skakankę, balony itp.  
Wiele prezentów otrzymaliśmy bezpłatnie od właściciela hotelu UNITRAL w Mielnie, któremu bardzo dziękujemy.  
Ponieważ pogoda sprzyjała długiemu pobytowi na festynie, nasi mali goście z opiekunami, tłumnie ciągle przybywający, 
byli też spragnieni i głodni. Z nieocenioną pomocą przyszedł nam właściciel piekarni BAGIETKA ze Stargardu, który przekazał 
nam na ten cel kilka kilogramów świeżo upieczonych rogalików z budyniem i dżemem oraz przepyszne kulki z kremem. 
Ponadto, członkowie IPA rozdawali dzieciom kartoniki z sokami. Nasi goście 
chętnie brali udział w konkursach upewniając się wcześniej, czy otrzymają 
nagrody :-))) Było gwarno, wesoło, ciekawie i tłumnie. Zapraszamy do nas 
ponownie za rok. Bardzo dziękuję koleżankom z Regionu IPA - Stargard: 
Bożenie, Kasi i Monice za pomoc w organizacji stoiska, upieczone ciasta  
i logistyczne zaangażowanie.      

ODDALI KREW W GOŁDAPI

16 maja 2019 r. w Centrum Dydaktyczno - Szkoleniowym  
w Gołdapi w ramach obchodów Święta Straży Granicznej, 
funkcjonariusze PSG w Gołdapi wspólnie z Gołdapskim 
Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Wojskowym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Ełku oraz IPA 
Region Gołdap II Granica zorganizowali ogólnopolską akcję zbiórki 
krwi pod patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej  
gen. dyw. SG Tomasza Pragi -  „NA STRAŻY ŻYCIA”. 
W akcji oprócz funkcjonariuszy SG, udział wzięli mieszkańcy Gminy i Miasta Gołdap oraz Powiatu Gołdapskiego. Do udziału 
w akcji zgłosiło się 27 osób, natomiast krew oddało 26 osób, którzy łącznie oddali 11,7 litrów krwi pełnej. 

Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Tomasz Makowski

DZIEŃ DZIECKA OD 
BAŁTYKU PO GÓRY

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Mariola Świątczak 

Zdjęcia: koleżanki Regionu IPA-Stargard wymienione 

w artykule.

DZIECI BAWIŁY  
SIĘ W STARGARDZIE
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IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

DZIEŃ DZIECKA 
W BYDGOSZCZY

W PRZEWORSKU DZIECI  
MIAŁY WŁADZĘ

Kujawsko Pomorska Grupa Wojewódzka IPA po raz czwarty włączyła 
się w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Głównymi organizatorami, jak co roku byli: Wydział Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy,  Polski Związek  Motorowy i  Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej  
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. 
W przedsięwzięciu (03.06.2019)  wzięły udział placówki oświatowe  
z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, a łącznie 800 dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych. To była wielka moc przy 
tak pięknej pogodzie oraz tak wielu atrakcjach, jakie zostały przygotowane przez służby oraz zaprzyjaźnione instytucje.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Wiesław Rzyduch

28 maja br. prezydium Przeworskiego 
Regionu IPA zorganizowało zabawę z okazji 
Dnia Dziecka. Udział w niej wzięły dzieci  
i wnuki  członków  Regionu oraz policjantów  
i pracowników KPP Przeworsk. Zabawa odbyła się 
w Centrum Zabaw „Kolorado” w Kraczkowej.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Oleszek

Zdjęcie: archiwum Regionu

W sobotę 15 czerwca br. odbył się w Kwidzynie, przy połączonych si-
łach (IPA, NSZZ Policjantów i Pracowników Cywilnych, Straży Miejskiej, 
Straży Pożarnej i Więziennictwa), Dzień Dziecka. Swoich terenów dla 
dzieciaków udzieliła Stadnina Koni w Miłosnej, z której wywodzi się Wie-
sław Hartman srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980)  
w skokach przez przeszkody w drużynie, indywidualnie natomiast za-
jął 6 miejsce (1 miejsce zajął Jan Kowalczyk). Dzieci świetnie się bawiły, 
mając przez cały czas dostęp do bufetu z łakociami oraz lodów i waty 
cukrowej. Trochę zabawek przywiózł ze sobą Prezes PGW. Wieczorem 
członkowie Regionu IPA Kwidzyn spotkali się z Prezesem Pomorskiej 
Grupy Wojewódzkiej. 

Podczas tego spotania 
Prezes wręczył podzię-
kowania za współpracę, 
oraz certyfikaty X - lecia 
przynależności do IPA,  
a także legitymacje  
„Zasłużony Sekcji Pol-
skiej IPA”. 

Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Maciej Matoń

Zdjęcia: Iwona Żuchowska

REGION KWIDZYŃ  
BAWIŁ SIĘ Z DZIEĆMI



IPA SIEDLCE Z DZIEĆMI

15 czerwca 2019 roku, Region IPA Siedlce obchodził Dzień Dziecka, co prawda późno, ale atrakcje  
w Podlaskim Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach zrekompensowały dzieciom 
opóźnienie. 

Zwiedziliśmy największą w Polsce wystawę sprzętu łączności oraz inne zgromadzone eksponaty muzealne. Podróż do,  
i z Muzeum odbyła się KrAZEM, gdzie emocje u naszych pociech sięgały zenitu. Kolejne atrakcje nie pozwoliły nudzić 
się wszystkim uczestnikom, gdyż było strzelanie z Paintaballa oraz jazda Buggy w wymagającym dużych umiejętności 
terenie oraz inne gry i zabawy.  
To już kolejny dzień dziecka gdzie 
każda z pociech wróciła do domu 
z wielkim uśmiechem na twarzy. 

Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kosieradzki   

W POZNANIU KOLOROWO  
I SPORTOWO

1 czerwca br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka, którego jednym z współorganizatorów 
był Region IPA Poznań. Słoneczna pogoda i liczne atrakcje przyciągnęły 
na rodzinny piknik wielu pracowników i funkcjonariuszy Wielkopolskiej 
Policji z dziećmi.

Na naszych milusińskich, które tego dnia przyszły z rodzicami świętować swój 
dzień, czekała moc atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na najmłodszych 
czekały stanowiska prewencyjne, na których mogły sprawdzić swoją wiedzę 
o bezpieczeństwie, pokolorować obrazki, spróbować waty cukrowej i lodów. 
Dla każdego uczestnika gier i zabaw przewidziany był upominek.
Z bliska można było zobaczyć sprzęt i pojazdy, które na co dzień są 
wykorzystywane w pracy policjantów, strażaków i wojska. Można był wsiąść za 
kierownicę radiowozu, quada, motoru, wozu strażackiego, policyjnej armatki 
wodnej i choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwy policjant i strażak. Chętni 
przymierzali również mundury i inne elementy wyposażenia prezentowane 
na stoisku IPA, gdzie każdy choć na chwilę mógł zostać policjantem z Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Włoch, Węgier, a nawet dalekiej Brazylii . Miłośnicy militariów 
mogli wziąć do ręki pistolety, strzelby i  wspiąć się do wozu bojowego Rosomak. 
Nad całością imprezy latał policyjny dron, który filmował całość zabaw.
Podczas Dnia Dziecka swoje umiejętności zaprezentowali funkcjonariusze 
Grupy Realizacyjnej i Plutonu Przewodników psów służbowych z Oddziału 
Prewencji Policji w Poznaniu. Pierwsi pokazali jak szybko i sprawnie zatrzymuje 
się groźnych przestępców. Natomiast przewodnicy zademonstrowali 
do czego są zdolni ich czworonożni przyjaciele i dlaczego lepiej od razu 
podporządkować się ich poleceniom. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji 
w pełnym rynsztunku bojowym pokazali jak wygląda policyjna musztra.  
Na zakończenie pokazu wyjechał policyjny Tajfun z armatką i kurtynami 
wodnymi, wywołując ogromny entuzjazm wśród dzieci, które natychmiast 
skorzystały z możliwości ochłody. Wszystkie pokazy bardzo podobały się 
uczestnikom festynu, a ich wyrazem były oklaski dla policjantów.

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Witold Drzażdżyński

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Bartosz WanotOPERACJA 
„BŁĘKITNY ŻAGIEL”
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„Operacja Błękitny Żagiel”   to  11-dniowy  wyprawa, której 
głównym celem było osiągnięcie portu w łotewskiej Rydze.  
Ekspedycja została zorganizowana przez Klub Żeglarski 
Policjantów „Wodnik” przy NSZZP woj. dolnośląskiego 
w skład którego wchodzą również członkowie Regionu 
IPA Wrocław. W trakcie trzytygodniowego rejsu,  
16 żeglarek i żeglarzy KŻP Wodnik pokonało ponad 1200 
mil morskich, zawijając łącznie do 10 portów centralnego  
i południowego Bałtyku.

Po 10 dniach żeglowania  osiągnięto główny cel wyprawy stolicę 
Łotwy – Rygę, gdzie już czekali policjanci przygotowujący się 
do drugiego etapu imprezy w drodze powrotnej do Polski, oraz 
przedstawiciele łotewskiej Sekcji IPA. 

W trakcie dwóch dni pobytu obu załóg w Rydze, koledzy  
z łotewskiej IPA zorganizowali uczestnikom zwiedzanie miasta  
i jego najciekawszych muzeów, w tym Muzeum Policji oraz 
ryskiej jednostki Policji. Na zaproszenie żeglarzy z Polski, koledzy 
z IPA Łotwa wzięli także udział w Wieczorze Kapitańskim - 
uroczystym przekazaniu steru, którą zakończyła wspólna 
integracja. 
 
Wyprawa do Rygi była już III edycją przedsięwzięcia  
pn. „Operacja Błękitny Żagiel’, której głównym celem jest 
integracja środowiska żeglarskiego.  W poprzednich edycjach 
rejsu żeglarze odwiedzili m.in. Sassnitz, Kopenhage, Malmo, 
Klintholm, czy porty duńskiego Bornholmu. 
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Aby to sprawdzić, w dniach 30 maja - 2 czerwca 2019 r. członkowie 
Regionu Opatów - „POWIŚLE”  ŚGW IPA wraz z rodzinami wybrali 
się na wycieczkę do Lwowa. Przekroczenie granicy polsko – ukraińskiej dostarczyło ekstremalnych przeżyć.  
Była to jednak tylko delikatna zapowiedź dalszej drogi.  Widok panoramy Lwowa z okien hotelu o wschodzie słońca  
w pełni wynagrodził trudy podróży. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski. Następnie Cmentarz 
„Orląt Lwowskich”, który wzbudził wiele emocji. Budynek opery udało się obejrzeć z zewnątrz, ale za to browar obejrzeliśmy 
od środka i z degustacją tego co najlepsze. Drugiego dnia czas wypełniała przeurocza przewodniczka, która śpiewnym 
językiem opowiadała historię lwowskich miejsc, ich budowniczych oraz wskazywała na liczne atrakcyjne miejsca warte 
odwiedzenia a charakterystyczne dla miasta, którego starówka ma tylko 600 na 600 metrów, a pod miastem płynie 
podziemna rzeka. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiła wizyta w ormiańskiej cerkwi, gdzie diakon 
głosem przyprawiającym o ciarki na plecach śpiewał specjalnie dla nas psalm. Punktem kulminacyjnym wyprawy była 
wizyta na wzgórzu, skąd w całej okazałości i krasie prezentowało się miasto. Droga na szczyt nie była łatwa, ale widok 

rekompensował wysiłek. Pod historyczną apteką 
spotkaliśmy kadetów Policji, w których 
krzewiliśmy ideę IPA - w mieście widać wielu 
mundurowych, występujący nieopodal 
konflikt jest wyraźnie wyczuwalny. Lwowskich 
smaków mogliśmy skosztować w lokalnych 
restauracjach. Prym wiodły słynne żeberka, 
kopalnia kawy, fabryka czekolady oraz napoje  
z wiśni. Pełen wrażeń dzień zakończyliśmy kolacją 
przy muzyce na żywo.

Wycieczka została zakończona pełną listą 
wyjazdową na kolejną wyprawę  
(bez znaczenia dokąd). 

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Stępień, Katarzyna Czesna-Wójcik      

Zdjęcia: Piotr Stępień

MIĘDZYNARODOWO

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Artur Niedbała

Kontynuując spotkania w ramach nawiązywania przyjaźni  
z policjantami z różnych stron świata, 12 kwietnia 
2019 roku członkowie Regionu Kielce IPA w siedzibie 
stowarzyszenia w Kielcach spotkali się z  Danielem 
Zalewskim z USA. Daniel Zalewski przez  27 lat służył w 
Policji Amerykańskiej w 16th District 5151 N Milwaukee 
Avenue Chicago IL 60630 Jefferson Park.  W trakcie służby pracował w policji drogowej, a obecnie od dwóch lat jest 
na emeryturze. Interesuje się turystyką motorową należąc do klubu motorowego Harley Davidson. W trakcie spotkania 
wymieniono się pamiątkami polskiej Policji i Policji USA. W spotkaniu uczestniczyła także żona Dawida pochodząca  
z Polski Urszula Stępień oracz członkowie IPA Region Kielce Artur Niedbała, Grzegorz Radzimirski, Marek Znojek i Andrzej 
Laskowski.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
Z USA

TYLKO WE LWOWIE
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu?

Tylko we Lwowie!

Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do snu?

Tylko we Lwowie!
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WYCIECZKA NA LITWĘ  
I ŁOTWĘ

W dniach 5-7 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Regionu Kielce Centrum ŚGW IPA podziwiali niepowtarzalne atrakcje Litwy 
i Łotwy. Wycieczka zaczęła się od zwiedzania zabytków Kowna, w tym średniowiecznego zamku. Byliśmy m.in. na głównej 
ulicy Śródmieścia, oglądaliśmy Pałac Prezydencki, Bazylikę Archikatedralną świętych Piotra i Pawła. W drugim dniu,  

w drodze do Rygi zwiedziliśmy monumentalny pałac kurlandzkiego magnata 
w Rundale. W Rydze podziwialiśmy wspaniałe zabytki Starego Miasta, w tym 
Plac Ratuszowy, Dom Czarnogłowych, Katedrę Domską, liczne kościoły oraz 
wiele „perełek” tj. kamienic w stylu secesyjnym. Po kolacji część z nas udała 
się na Stare Miasto, gdzie doświadczyliśmy „nocnego życia”. W trzeci dzień 
wycieczki udaliśmy się na Litwę, do Wilna. Zwiedziliśmy „polski cmentarz” 
Na Rossie oraz Stare Miasto, w tym: Kościół Piotra i Pawła na Antokolu, 
Basztę Giedymina, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, Ostrą Bramę. 
W drodze powrotnej podziwialiśmy XIV wieczny zamek księcia Witolda na 
jeziorze Galwe w Trokach. Po zwiedzeniu historycznej twierdzy posililiśmy 
się słynnymi kibinami karaimskimi i udaliśmy się do Kielc. Mimo że program 
był bardzo  intensywny, gdyż dziennie pokonywaliśmy wiele kilometrów,  
to humory nam dopisywały. 

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Paweł Dziopa,

Zdjęcia Dariusz Kudelski

11 maja 2019 roku, w zaprzyjaźnionej „Oberży” w Chełmie, odbyło się spotkanie 
Prezydium Lubelskiej GW IPA oraz przedstawicieli Regionów z terenu działania LGW 
z kolegami z IPA Wołyń (Ukraina). 

Była to rewizyta kolegów z Ukrainy, gdyż we wrześniu ubiegłego 
roku podobne spotkanie odbyło się na ich terenie, w miejscowości 
Szack. Do Chełma przyjechało 19 członków IPA Wołyń, zarówno 
czynnych policjantów jak i emerytów policji, natomiast ze strony 
LGW IPA przybyli koledzy z Regionu IPA Lublin, Chełm, Zamość  
i Włodawa oraz Prezes i Skarbnik LGW IPA.
Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnej uroczystości, podczas której 
Wiceprezydent SP IPA – kol. Piotr Wójcik – w imieniu Krajowego 
Zarządu SP IPA wręczył kol. Aleksandrowi Czujko (Prezesowi IPA 
Wołyń) najwyższe wyróżnienie Sekcji Polskiej IPA tj.: medal  „Za zasługi 
dla SP IPA”. Medal ten – na wniosek Regionu IPA Chełm - został przyznany kol. Aleksandrowi na ostatnim posiedzeniu KZ 
SP IPA w Świnoujściu, za szczególne zasługi związane z wieloletnią współpracą pomiędzy IPA Wołyń i IPA Lublin.
Kol. Aleksandr chcąc się zrewanżować za to wyróżnienie, udekorował okolicznościowym medalem Sekcji IPA Ukraina, 
Grzegorza Pieczykolana z Regionu IPA Chełm (za dotychczasową współpracę pomiędzy przygranicznymi Regionami IPA).

Po zakończeniu części oficjalnej i wykonaniu pamiątkowej 
fotografii rozpoczęła się część nieoficjalna, podczas której 
właściciel lokalu ugościł nas wspaniałymi wyrobami  
z grilla. Spotkanie trwało do białego rana i zakończyło się 
nawiązaniem wielu nowych kontaktów pomiędzy naszymi 
zaprzyjaźnionymi Regionami. 
Szczególne podziękowania należą się kol. Grzegorzowi 
Worlickiemu Przewodniczącemu Regionu IPA Chełm,  
za profesjonalne przygotowanie tego spotkania. 

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko

SPOTKANIE Z IPA WOŁYŃ
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MIĘDZYNARODOWO

Malopolska  Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: T. Gargula

Od 13 do 19 maja br, 3 osobowa 
delegacja  Regionu IPA Nowy 
Sącz przebywała z rewizytą na 
Cyprze w ramach współpracy  
z Regionem Famagusta. 

Po perypetiach związanych  
z podróżą, na Cypr dotarliśmy 
dzień później. 
Poza oficjalnymi spotkaniami 
mieliśmy czas na wypoczynek, 
wycieczkę statkiem oraz nurko-
wanie. 
Nawiązaliśmy nowe przyjaźnie, 
a także spotkaliśmy się z po-
znanymi wcześniej kolegami 
z IPA Famagusta, gdyż współ-
praca pomiędzy regionami 
trwa od 5 lat.

W dniach 9-12 maja 2019 r. we Wrocławiu przebywała grupa przedstawicieli IPA z Toskanii z byłym pułkownikiem Korpusu 
Karabinierów Orazio Ananią.  Goście z Włoch byli uczestnikami odbywającej się we Wrocławiu Konferencji Naukowej 
pn.: „Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką”, w której wzięli udział również 
przedstawiciele Regionów IPA Wrocław, Jelenia Góra i Strzelin. Koledzy z Włoch mieli okazję zwiedzić i poznać historię 
gmachu KWP we Wrocławiu. Za przewodnika służył im Prezes DGW IPA oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu 
IPA Wrocław kolega Andrzej Kos. Wizyta zakończyła się wymianą okolicznościowych gadżetów, a także wręczeniem 

zaproszenia dla przedstawicieli IPA Toskania na obchody 
25 - lecie DGW IPA, które odbędą się w październiku. 

Członkowie IPA Toskania wzięli również udział gościnnie  
w organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji IPA, II integracyjnym turnieju w kręgle, a także we 
Wrocławskich Igrzyskach Seniorów, gdzie mieli okazję 
spotkać się z członkami Regionu IPA Wrocław. 
Spotkania służyły zacieśnianiu więzów przyjaźni oraz 
wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych  
z funkcjonowaniem służb porządku publicznego we 
Włoszech i Polsce.  

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak

IPA TOSKANIA ZAWITAŁA 
DO WROCŁAWIA

W CYPRYJSKIM 
SŁOŃCU
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Oleszek

Zdjęcie: archiwum Regionu

MIĘDZYNARODOWO

W dniach 7-9 czerwca 2019 roku, Przeworski 
Region  IPA  zorganizował dla wszystkich 
swoich członków, policjantów, przyjaciół  
i pracowników Policji wycieczkę do Grabarki, 
Świętej Wody, Augustowa i Wilna. 

Wycieczka miała formę objazdową, dzięki 
czemu mogliśmy odwiedzić więcej miejsc  
w Polsce i zobaczyć trochę Litwy. Bazą wypadową 
był  hotel Oficerski Yacht Club w Augustowie. 
Drugi dzień to zwiedzanie Wilna. Zwiedziliśmy  
cmentarz na Rossie i grób z sercem Marszałka 
Józefa Piłsudzkiego, kaplicę Ostrobramską, plac 
katedralny, zespół kościołów św. Anny oraz 
św. Piotra i Pawła, pałac prezydencki, Rynek  
i ulicę Zamkową.  W trzecim dniu zwiedzaliśmy  
w Studzienniczej Sanktuarium Maryjne  
na wyspie oraz  Augustów. Podczas trzydniowej 
wycieczki była przepiękna słoneczna pogoda.

Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Marek Małagocki

Na zaproszenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) Region Alytus (Litwa) delegacja z Regionu IPA 
Kętrzyn, 19 kwietnia 2019 roku w składzie: Justyna Krajza, Andrzej Żyżyk, Marek Małagocki i Jarosław Sztabiński 
miała zaszczyt uczestniczyć w obchodach 25-lecia powstania litewskiego  Regionu IPA. 

Podczas obchodów i wspaniałej zabawy z okazji jubileuszu przez cały czas towarzyszyła nam przyjacielska i wesoła 
atmosfera. W czasie spotkania zawarliśmy nowe znajomości z przyjaciółmi z Alytus, Druskiennik, Łoździej i Wilna. 
Wśród wręczonych upominków znajdowały się materiały promujące zarówno nasze miasto jak i region. Nad całością 
spotkania czuwał Przewodniczący Regionu IPA Alytus Dainius Blažys, któremu serdecznie dziękujemy za zaproszenie. 

IPA PRZEWORSK POZNAWAŁA 
WILEŃSZCZYZNĘ

IPA KĘTRZYN NA LITWIE
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MIĘDZYNARODOWO

Realizując plan przedsięwzięć  
na 2019 rok, Region IPA w Szczecinie 
zorganizował w dniu  6 kwietnia  
2019 roku, wycieczkę autokarową  
do Stralsundu. Udział wzięło 59 
członków i sympatyków IPA z całego 
województwa zachodniopomorskiego. 

Słoneczna pogoda sprzyjała naszej wyprawie. Niemieckie 
nadbałtyckie miasto portowe ma stałe połączenie kolejowe  
i drogowe z największą wyspą Niemiec - Rugią. 
Po trzech godzinach jazdy byliśmy już na miejscu zauroczeni  
licznymi odnowionymi zabytkami. Nasze pierwsze kroki 
skierowaliśmy w stronę przycumowanego w porcie 
zabytkowego z 1933 r., trójmasztowego żaglowca Gorch 
Fock, który teraz pełni rolę pływającego muzeum. Następnie 
przez trzy godziny przebywaliśmy na terenie OCEANARIUM   
w którym można podziwiać ponad 7 tysięcy różnych zwierząt 
i roślin morskich w 39 akwariach o łącznej pojemności  
ok. 6 mln litrów. Największe wrażenie zrobił na nas m.in. 
olbrzymi szkielet finwala - jednego z największych wielorybów 
dochodzącego   do 34 metrów długości. Sympatyczną atrakcją 
był wybieg pingwinów Humbolta na dachu Oceanarium. 
Po wielu wrażeniach z podwodnego świata Bałtyku, Morza 
Północnego, Morza Polarnego    i północnego Atlantyku oraz 
przejściu w 6-metrowym tunelu   pod akwarium, zasłużenie 
odpoczywaliśmy przy kawie, lodach i ciastkach. Kolejnym 
punktem naszej wycieczki było Muzeum Morskie w dawnym 
klasztorze św. Katarzyny z XIII wieku, skąd spacerkiem  
w promieniach wiosennego słońca przeszliśmy urokliwymi 
uliczkami na malowniczy Stary Rynek z odnowionym 
Ratuszem Miasta oraz kościołami św. Mikołaja i Mariackim. Tam zrobiliśmy 
sobie wspólną fotografię  na pamiątkę.  Druga część naszego pobytu 
w Stralsundzie to czas wolny wykorzystany na zakupy w licznych 
sklepach, bazarkach i marketach. Przytulne i kolorowe kafejki oraz lokale 
gastronomiczne zapraszały na bułkę ze świeżą rybą, lokalne piwo, 
zupę rybną i inne rybne specjały. Do Szczecina wróciliśmy późnym 
wieczorem, planując  już w autokarze kolejną wyprawę do Niemiec  
na początku czerwca br. W tym miejscu serdecznie dziękujemy  
kol. Grzegorzowi Sudakow - Przewodniczącemu Regionu IPA  Szczecin,  
za sprawną organizację naszej wycieczki i logistyczne zabezpieczenie 
pobytu tak licznej grupy w Stralsundzie.

PODWODNY ŚWIAT  
W STRALSUNDZIE
Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Mariola Świątczak 

Zdjęcia: uczestnicy wycieczki
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W dniach 24 – 26 maja 2019 roku, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji Region IPA Zakopane wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Koło w Zakopanem, zorganizowało wycieczkę do 
Warszawy.

W wycieczce uczestniczyło 23 członków IPA Regionu 
Zakopane i Nowego Targu oraz emeryci z Zakopanego  
i Popradu.
Punktualnie o godz. 6.00 wyjechaliśmy z Zakopanego, 

Malopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Edward Kwak

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

W dniach 6 -7 kwietnia 2019 roku, motocykliści 
reprezentujący  Region IPA Włodawa Lubelskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA oficjalnie rozpoczęli sezon motocyklowy od spotkania  
na Jasnej Górze. 

W odbywającym się od kilkunastu lat zlocie, ponownie uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy mo-
tocyklistów z całej Polski. Jasnogórski zlot, który odbywa się cyklicznie od 16 lat, w tym roku  
rozpoczął się pod Domem Pielgrzyma w Częstochowie, skąd motocykliści ruszyli złożyć kwia-
ty pod pomnikiem kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, a o godzinie 21 zakończyli dzień Apelem Jasnogórskim  
na błoniach przed klasztorem. W niedzielę z Górki Przeprośnej w podczęstochowskim Siedlcu ruszyła parada na jasnogór-
skie błonia, a w samo południe motocykliści uczestniczyli w Mszy Świętej połączonej ze święceniem motocykli. 

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Bożena Szymańska

Zdjęcia: R. Lis

dzięki temu już o godz. 13 byliśmy w Warszawie.  
W związku z happeningiem zorganizowanym przez 
młodzież na Rondzie Geullea w Warszawie, ostatni odcinek 
trasy do Muzeum Wojska Polskiego musieliśmy pokonać 
pieszo. Po zwiedzeniu Muzeum Wojska Polskiego, również 
piechotką przez most Poniatowskiego udaliśmy się na  
2 godzinne zwiedzanie Stadionu Narodowego. 
Po tej atrakcji, pojechaliśmy do hotelu Centrum 
Szkoleniowo – Konferencyjnego w Raszynie – Falenty, 
a po obiadokolacji był już czas wolny na spotkania  
w „podgrupach”, lub ewentualny odpoczynek w saunie, 
jacuzzi i na basenie, gdyż w takie atrakcje nasz hotel był 
wyposażony.

W sobotę, po śniadaniu i dobrej 
kawie nadszedł czas na drugi dzień 
zwiedzania.
Do hotelu przyjechała nasza 
przewodniczka Pani Monika, 
która w drodze na Stare Miasto, 
opowiadała mam o historii Warszawy.  
Po dotarciu do centrum  rozpoczęliśmy 
zwiedzanie – Starego Miasta, Placu 
Piłsudskiego z Grobem Nieznanego 
Żołnierza, Krakowskiego Przedmieścia 
i  Zamku Królewskiego.

MOTOCYKLIŚCI  
NA JASNEJ GÓRZE

ZAKOPANE POJECHAŁO DO 
WARSZAWY
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Kujawsko-Pomorska  Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Wiesław Rzyduch

Tym Razem w maju, podobnie jak w latach ubiegłych, 
już po raz ósmy żeglarze z Kujawsko – Pomorskiej 
Grupy IPA oraz zasłużeni dla IPA, spotkali się na 
bałtyckim rejsie. Rejs odbył się na jachcie  „Cosmo”.

Załoga z kapitanem, zasłużonym dla Sekcji Polskiej 
IPA Romanem Nowickim, stawiła się w dniu 25 maja   
w Gdyni. Dzięki sprzyjającym wiatrom szybko opuściliśmy  
Zatokę Gdańską i obraliśmy kurs na Kłajpedę. Do  Kłajpedy 
dopłynęliśmy w poniedziałek rano.  Zwiedziliśmy miasto 
i oczywiście posmakowaliśmy litewskiego „Cepelina”. 
Wieczorem wypłynęliśmy w kierunku Szwecji i zbliżyliśmy 
się do południowego cypla Gatlandii aby popłynąć wzdłuż 
wyspy Olmm w stronę portu w Klamar. Mieliśmy też   
na morzu miłe spotkanie z funkcjonariuszami szwedzkiej 
straży granicznej, którzy kontrolowali nasz jacht.   
Do portu w  Kalmar  wpłyneliśmy  nad ranem. Zwiedziliśmy 
miasto, i w środę po południu popłynęliśmy w stronę 
Władysławowa, z którego w piątek wyruszyliśmy do portu 
bazowego w Gdyni. Tym razem, dzięki dobrej żeglarskiej 
pogodzie, przepłynęliśmy na żaglach prawie 600 mil. 
Bardzo się cieszymy , że udało nam się zorganizować ten  
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.

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

Następnie przyszedł czas na Łazienki, Beldweder,  
a następnie pomnik Józefa Piłsudskiego,  Chopina i spacer 
przez całe Łazienki.

O godzinie 16.30 rozpoczęliśmy zwiedzanie Zamku  
w Wilanowie wraz z ogrodami. Jak wykazał krokomierz 

Jurka, do tej pory uczestnicy wycieczki przeszli 
już 12 km. Po Wilanowie wróciliśmy do hotelu 
na obiadokolację aby o 20.00 wyjachać na 
dalsze zwiedzanie, tym razem taras widokowy 
na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki z nocną 
panoramą Warszawy i wizyta w Centrum 
Handlowym „Złote Tarasy”. 

Wróciliśmy do  hotelu  około godz. 23.00 aby 
w niedzielę po śniadaniu i wykwaterowaniu 
z hotelu zwiedzić Muzeum Powstania 
Warszawskiego. O godz. 12.00 wyjechaliśmy 
w drogę powrotną do Zakopanego.
W związku z tym, że uczestnicy wycieczki 
byli bardzo zdyscyplinowani i punktualni 

organizator zaprosił wszystkich na obiad w Książu Wielkim 
do restauracji „Zameczek” .

Do Zakopanego dotarliśmy o godz. 19.00, aby każdy  
z nas mógł spełnić obywatelski obowiązek  i zagłosować  
w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

REJS PO BAŁTYKU



31   

Teks i zdjęcia:
Stanisław „stan-ley’’ Dyngosz
/komandor rajdu/
Region Riders of IPA Tarnów

Region Riders of IPA Tarnów to głównie miłośnicy jednośladów. 
W strukturach Regionu działa klub motocyklowy Riders of 
IPA LEMC Poland i to on właśnie jest organizatorem cyklicznej 
imprezy pod nazwą „Rajd Motocyklowy”.

Celem imprezy jest propagowanie bezpiecznych zachowań  
i bezpieczeństwa na drogach, uroków krajoznawczych, historii, 
kultury oraz życia codziennego mieszańców odwiedzanych 
regionów naszego kraju. W tym roku impreza odbyła się w dniach 
06-09 czerwca 2019 roku i nazywała się  VI krajoznawczy rajd 
motocyklowy-SPISZ 2019. Nad imprezą honorowy Patronat objęli 
prezydenci Sekcji Polskiej i Słowackiej.
Ponadto, rajd zgromadził wielu znamienitych gości w osobach 
przedstawicieli władz samorządowych powiatu nowotarskiego, 
komend Policji z Tarnowa i Nowego Targu, władz Prezydium SP IPA, 
a także Prezesa Małopolskiej Grupy IPA.

W rajdzie udział brało kilkuset przedstawicieli z regionów: IPA 
SPISKA  NOVA  VES, IPA IWANOFRANKOVSK, IPA TARNÓW, IPA 
STASZÓW, IPA WŁODAWA, IPA NOWY SĄCZ, RIDERS of IPA TARNÓW, 
IPA  LIMANOWA, IPA  NOWY  TARG, IPA OPOLE III KORONA, IPA 
STRZELIN, IPA  PRZEMYŚL, IPA OŚWIĘCIM i IPA  RZESZÓW.
Swoją obecnością uświetnili nasz rajd przedstawiciele Klubów 
i Grup motocyklowych z Anglii, Czech, Francji, Niemiec, Ukrainy, 
Słowacji, Węgier, Włoch i Polski.

W trakcie trwania uroczystości związanych z otwarciem Rajdu 
Prezydent Sekcji Polskiej IPA - Fryderyk Orepuk uhonorował 
medalem „ZA ZASŁUGI DLA SEKCJI POLSKIEJ IPA”:
-  kol. Stanisława Smolenia – Przewodniczącego Regionu RIDERS 

of IPA Tarnów,
-  kol. Edwarda Chudego, Wiesława Patlewicza i Wojciecha 

Frańczaka z Regionu IPA Nowy Targ,
-  kol. Ireneusza Skrzypczaka- członka Zarządu Wielkopolskiej 

Grupy  Wojewódzkiej IPA.
Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł. insp. Mariusz Dymura, 
otrzymał z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej IPA legitymację 
członkowską Stowarzyszenia. Gratulujemy wyróżnionym.

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.

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA

SPISZ 
2 0 1 9
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CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

15 czerwca 2019 roku, odbyła się pierwsza edycja Rowerowego 
Rajdu Służb Mundurowych Powiatu Dębickiego. Rajd miał charakter 
charytatywny i doszedł do skutku dzięki inicjatywie Dębickiego 
Regionu IPA oraz Dębickich Związków Zawodowych Policji, Służby 
Więziennej i Straży Pożarnej. Akcja, poza promocją sportu, rekreacji 
ruchowej i zdrowego stylu życia, miała na celu zebranie pieniędzy 
na ciężką  i długotrwałą rehabilitację policjanta KPP w Dębicy, który  
w maju 2018 roku doznał udaru mózgu. Zebrane podczas koleżeńskiej 
zbiórki pieniądze w kwocie 3070 zł.  przekazano kol. Arturowi.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: M. Kułakowski

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Witold Drzażdżyński

Członkowie i sympatycy Regionu IPA Poznań wraz z rodzinami zebrali się nad 
jeziorem w Łęknie niedaleko Poznania,  by wspólnie powitać wiosnę i utopić 
Marzannę – symbol zimy.

W przecudnie słoneczne i ciepłe sobotnie przedpołudnie wszyscy chętni zjawili się  
w Łęknie. Spragnieni wiosennego ciepła, uczestnicy zgromadzili się by wziąć udział 
w różnych zabawach przygotowanych przez organizatora - Region IPA Poznań. 
Impreza rozpoczęła się pogadanką dla dzieci o bezpieczeństwie nad wodą i jak 
zachować się gdy atakuje pies, którą poprowadzili policjanci z Komisariatu Wodnego. 
Towarzyszył im pies policyjny  „Maniek”. 
O godzinie 12.00 Prezes Regionu IPA Poznań Witek Drzażdżyński, ogłosił wspólne 
pożegnanie zimy i topienie kukły Marzanny, którą dzieci same zrobiły. Dorośli byli pełni podziwu dla swoich pociech, za 
ich fantazję i zaangażowanie. Gdy kukła była gotowa, wszyscy ramię w ramię, dzieci i dorośli, ruszyli w stronę jeziora. Tam 
została ona podpalona i wrzucona do wody, a po wodzie niosło okrzyk „…uciekaj zimo…”.
Kolejnym punktem programu było szukanie ukrytych w zaroślach niespodzianek. Maluchy i ich rodzice wsiedli  na bryczkę 
i ruszyli na objazd bo malowniczej okolicy. Pan Woźnica starał się jak mógł, by czas w drodze nie dłużył się i nie znudził 
nikogo. 
Podczas, gdy jedni rozkoszowali się malowniczymi widokami podczas konnej przejażdżki, inni wystartowali w konkursach 
przygotowanych przez organizatorów. Był konkurs rysunkowy, celnych strzałów piłką do bramki, malowania zwierzątek  
i wielkanocnych jajek oraz strzelania z wiatrówki. Kibicował im Sierżant Pyrek – Maskotka Poznańskich Policjantów.
Po podsumowaniu wyników konkursowych oraz po obradach komisji, przyszedł czas na wręczenie nagród. Prezes 
Regionu IPA Poznań Witek Drzażdżyński rozdał nagrody wszystkim uczestnikom konkursów.  Poza tym, każda pociecha 
otrzymała świąteczną paczkę. Było coś dla ducha ale i dla ciała. Uczestnicy z apetytem zjedli gorącą grochówkę, zakąszając 
chlebem ze smalcem. A później wszyscy zebrali się przy ognisku by na ogniu upiec kiełbaski.
Uczestnicy pikniku rozstawali się w znakomitych humorach, zadowoleni z udanej imprezy. 

WIOSNA ZAWITAŁA 
W POZNANIU

RAJD ROWEROWY  
W DĘBICY



01 maja 2019 r. podobnie, jak w minionych latach, 
po raz siódmy spotkaliśmy się na wysokości 1725 
m.n.p.m. - na Dablaku - potocznie zwanym Babią Górą. 

W tym roku, członkowie naszego Regionu wybrali 
podejście szlakiem zielonym, rozpoczynającym się od  
leśniczówki z Polany Stańcowej w m. Lipnica Wielka.  
Do naszej grupy dołączyli również członkowie IPA  
z Rzeszowa. 
Według maksymy Wergiluisza:  „audentes Fortuna iuvat”  
o świcie chmury ustąpiły.  Przygotowani na deszcz i mgły, 
byliśmy mile zaskoczeni poprawiającą się z godziny na 
godzinę pogodą. Podczas podejścia na szczyt, mogliśmy 
podziwiać budzącą się wiosną przyrodę. Na szczycie 
czekala na nas słoneczna aura i mocny wiatr, a także 
członkowie IPA Region Nowy Sącz, którzy na spotkanie 
przywędrowali od Przełęczy Krowiarki. 

Było sporo turystów, ale znalazło się miejsce na 
wywieszenie flag IPA. Był czas na wypisanie i wręczeniu 
uczestnikom wyprawy – „certyfikatów uczestnictwa  
w spotkaniu na szczycie”. Po chwili, dołączyli do nas kolejni 
członkowie naszego Regionu, którzy wybrali podejście od 
m. Krowiarki. Po kilku minutach dotarli do na koledzy ze 
Słowacji: z IPA Čadca, a także z Bielska Białej i Andrychowa. 
Im również wręczone zostały certyfikaty. Kto z obecnych 
chciał, miał okazje stać się posiadaczem okolicznościowej  
i pamiątkowej przypinki.  Były wspólne tradycyjne zdjęcia, 
pojawiła się nawet okolicznościowa flaga upamiętniająca 
piętnastolecie obecności Straży Granicznej w strukturach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Był to 
wspaniały czas i możliwość spotkania się  z przyjaciółmi,  
z którymi mamy nadzieję po raz kolejny spotkamy się za 
rok.

Dziękuję wszystkim uczestnikom – członkom IPA, oraz 
sympatykom i przyjaciołom Stowarzyszenia, którzy lubią 
miło spędzać czas! SERVO PER AMIKECO !

SPOTKANIE NA SZCZYCIE
Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: M.K.
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CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ
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SPORT I REKREACJA

TURNIEJ STRZELECKI  
W PAPROTNI Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Tekst: Krzysztof Kapturski

Zdjęcia: Dariusz Kulik, Facebook

W ubiegłym roku Region IPA Radom nawiązał kontakt z zarządem Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu Sp. z o.o. 
– członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej efektem jest zorganizowany 24 maja 2019 roku, na strzelnicy „Cel” 
w Paprotni, pow. Sochaczew, turniej strzelecki. 

Z założenia do udziału w ipowskiej imprezie chcieliśmy  ściągnąć 
policjantów z komendy wojewódzkiej oraz wszystkich 28 komend 
miejskich i powiatowych garnizonu - w dzień powszedni, w ramach 
służby. Miała to być okazja do doskonalenia umiejętności strzeleckich, 
ale i zachęta do wstępowania w szeregi IPA. Imprezę objął patronatem 
honorowym Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu – 
insp. Tomasz Michułka, który ufundował puchar dla zwycięskiej drużyny. 
Ostatecznie w szranki stanęło 17 trzyosobowych teamów. Policjanci 
strzelali z pistoletu Walther P-99, pistoletu maszynowego Glauberyt 
oraz karabinka Grot. Utrudnieniem było losowanie rodzaju broni,  
z której strzelał zawodnik oraz sportowy charakter strzelania - odmienny 
od strzelań programowych realizowanych przez policjantów w ramach 
doskonalenia zawodowego. Oczekujący na wejście na linię ognia mieli 
do dyspozycji kręgielnię. Sztab zawodów mieścił się w hotelu „Kuźnia 
Napoleońska”, który posiada status obiektu rekomendowanego 
przez IPA. Tu Fabryka Broni zorganizowała stanowisko promocyjne, 
udostępniając policjantom do przetestowania „na sucho” karabinek 
reprezentacyjny Grot z bagnetem, pistolety P-99 i PR 15 (VIS 100), 
wiatrówkę FB Eagle, karabinki Grot w wersji C16 FB, SKBW, MSBS 
bezkolbowy z i bez granatnika.

W rywalizacji najlepsi okazali się policjanci z KPP w Lipsku, srebro  
i puchar Fabryki Broni przypadło komendzie powiatowej z Sierpca, 
a brąz wraz z pucharem Przewodniczącego Regionu IPA Radom 
drużynie z KMP Siedlce. 

Za pomoc w organizacji mistrzostw dziękujemy zarówno Szefowi 
mazowieckiego garnizonu Policji, jak i Fabryce Broni, Panu Wojciechowi 
Trzcińskiemu – właścicielowi „Kuźni Napoleońskiej”, Jackowi Tarce 
– szefowi strzelnicy „Cel”, wspierającym naszą działalność kol. Joli Sowie, Darkowi Kulikowi, firmie Deltamed Radom. 
Szczególne podziękowania dla sponsora nagród rzeczowych – firmy Philipiak Milano. 
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KRĘGLE 
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Krystian Habrzyk 

Zdjęcia: Andrzej Kozioł

W kręgielni Bowling Club  
w Wadowicach 07.06.2019 r.  
odbył się już VII Turniej w Kręgle  
o Puchar Przewodniczącego  
Regionu IPA Kalwaria Zebrzy-
dowska. W imprezie wzięło udział  
10 drużyn.

Super atmosfera, wysoki poziom 
sportowy, wspaniali goście i kręgle 
- tak w skrócie można opisać to co 
działo się 7 czerwca w kręgielni 
Bowling Club w Wadowicach.  
W towarzystwie Komendanta 
Powiatowego Policji w Wadowicach 
Pana podinsp. Arkadiusza Śniadka, 
starosty wadowickiego Pana 
Eugeniusza Kurdasa oraz Wójta 
Gminy Stryszów Pana Szymona 
Dumana, Przewodniczący Regionu 
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WALCZYLI W TURNIEJU TENISA 
STOŁOWEGO

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Robert Łukojć

Zdjęcia: uczestnicy turnieju

W dniach 27 - 28 kwietnia 2019 roku, reprezentacja 
Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej w składzie: 
Sylwia Purlis z KPP Szczecinek, Robert Łukojć z WDŚ 
KWP Szczecin i Przemysław Andrzejewski z WRD KMP 
Szczecin, brała udział w 7 Otwartych Mistrzostwach Polski 
IPA w tenisie stołowym. Był to już czwarty wyjazd naszej 
reprezentacji do Radomia na turniej organizowany przez 
Region IPA - Radom Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA i Integracyjny Klub Tenisa Stołowego „Broń” 
Radom.
 
W mistrzostwach wzięło udział 10 reprezentacji, w skład których  wchodziły zarówno reprezentacje drużyn policyjnych, 
jak i reprezentacje innych służb mundurowych.

IPA Kalwaria Zebrzydowska  Andrzej Kozioł 
przywitał wszystkich obecnych gości oraz 
życzył wspaniałej sportowej rywalizacji.

Po zaciętej rywalizacji i rozegranych dwóch 
rundach, zawody  wygrała drużyna IPA Nowy 
Targ II, a podium uzupełniły drużyny IPA 
Zakopane oraz IPA Nowy Targ II. 

Na kolejnych miejscach uplasowały się 
drużyny:
IPA Wadowice, KPP Wadowice I, IPA Kalwaria 
Zebrzydowska, E - detektywi, drużyna repre-
zentująca Powiat Wadowice, IPA Zakopane II, 
KPP Wadowice II.

Tego dnia koledzy z Nowego Targu nie  
mieli sobie równych, a najlepszym zawodni-
kiem zawodów został reprezentujący wspo-
mniany rejon kol. Dariusz Babiak, który zdo-
był 162 pkt.

Wszystkim dziękujemy za wspa-
niałą atmosferę podczas turnieju,  
a pracownikom  Bowling Club składamy ser-
deczne podziękowania.
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SZKOLENIE STRZELECKIE  
W ŚWIĘTOKRZYSKIM

W piątek 7 czerwca 2019 roku, na Strzelnicy PZŁ w Starachowicach, odbyło się szkolenie z zakresu budowy  
i rodzajów broni myśliwskiej, używanej amunicji oraz obowiązujących przepisów dotyczących posiadania, 
przechowywania i obchodzenia się z bronią myśliwską, na które  członkowie Regionu Kielce ŚGW IPA zaproszeni 
zostali przez kolegów z Polskiego Związku Łowieckiego  Koło „ISKRA 12”. 

Spotkanie to było okazją do rozwinięcia umiejętności strzeleckich oraz poznania specyfiki posługiwania się bronią 
myśliwską. Nie bez znaczenia była rywalizacja sportowa. Po części teoretycznej i strzelaniu szkoleniowym przeprowadzono 
zawody strzeleckie w trzech konkurencjach.  

Po dość wyrównanych zmaganiach wyłoniono najskuteczniejszych strzelców:
• W strzelaniu do „rzutków” najlepszym okazał się  kol. Grzegorz Radzimirski.
• W strzelaniu do „zająca w przebiegu” prym wiedli  ex aequo kol. Wiesław Pióro i kol. Robert Literacki.
• W strzelaniu z karabinu centralnego zapłonu na 100 metrów zwycięzcą był kol. Karol Sochański.
Gratulujemy umiejętności!

Przewodniczący Regionu Kielce kol. Artur Niedbała wyróżnił  najlepszych pucharami.  Po emocjach,  wszyscy uczestnicy 
spotkali się przy wspólnym grillu. Serdecznie dziękujemy członkom koła „ISKRA 12” za możliwość doskonalenia wiedzy 
i umiejętności w zakresie posługiwania się bronią,  
a w szczególność Leszkowi i Michałowi oraz Kamilowi. 
„Servo Per Amikeco”- przyjaciele.

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: R. Literacki

Zdjęcia: A. Niedbała

Reprezentacje podzielono na dwie grupy, a z każdej z nich 
do strefy medalowej wychodziły dwie drużyny. Mecze 
grupowe były bardzo zacięte, niestety nie udało się wywalczyć 
miejsca w najlepszej dwójce i pozostała nam rywalizacja  
o miejsca 5 – 10. 
Po dalszych grach turniejowych, ostatecznie uplasowaliśmy  
się na 8 miejscu.
Zwyciężyła drużyna z Wrocławia, a zawodnicy z IPA - Szczecin  
w turnieju indywidualnym wywalczyli następujące miejsca:
kol. Sylwia Purlis – 8
kol. Robert Łukojć – 12
kol. Przemysław Andrzejewski – 13.
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Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Dorka

Zdjęcia: Pędziszka, Basiunia, Dorka

Ahoj przygodo! Takie hasło przyświecało 08 czerwca 
2019 roku, uczestnikom imprezy zorganizowanej  
w lasach niedaleko Parchatki przez Region IPA 
Włodawa. 

Po raz kolejny, dzięki naszej kochanej organizatorce 
Agnieszce, na jej znak, członkowie Regionu IPA Włodawa, 
ruszyli w okoliczne lasy, aby oderwać się od codziennego 
życia i spędzić czas na łonie natury z rodziną, bliskimi  
i przyjaciółmi. Na leśnych duktach miłośnicy offroad-u 
mogli spróbować swoich sił za kierownicą pancernego 
mitsubishi pajero. Trasa obfitowała w liczne wyboje, 
powalone drzewa, strome, wymagające podjazdy oraz 
pokonywanie rozlewisk i bagien porównywalnych  
z moczarami w dżungli amazońskiej. Nie obyło się bez 
sytuacji ekstremalnych, kiedy trzeba było wywołać 
wszystkie ręce do pomocy przy wygrzebywaniu 
samochodu z błota. 
 
Prawdziwi wojownicy poza offroad-em mieli możliwość 
sprawdzenia swej waleczności w potyczkach na paitball-
owym poligonie. Gdzie kulki latają tam ofiary muszą 
być. Nie zabrakło siniaków we wszystkich kolorach 
tęczy, ale nikt nie płakał i nikt tanio skóry nie sprzedał! 
Zaangażowanie uczestników sprawiło, że kolega Arkadiusz 
(z firmy organizującej paintball) stwierdził, że z taką grupą 
to nawet na koniec świata! 
Przepiękne okoliczności przyrody, urokliwe miejsce  
i pogoda jak na zamówienie, gwarantowały świetną 
zabawę wszystkim, niezależnie od wieku. Do tego pyszne 
jedzenie spod ręki Bożenki Karbowniczek dopełniło całości.
Dla sprawczyni tego zamieszania – Agnieszki Pędzisz złoty 
medal za organizację. Dziękujemy i prosimy o więcej!

Paintball  
i offroad 

we Włodawie

7.06.2019r., w Mielniku k/Janowa Podlaskiego 
odbył się „III MEMORIAŁ im. MARIUSZA GNIADKA, 
który upamiętnia zmarłego (podczas wcześniej 
rozgrywanego w tym miejscu turnieju piłkarskiego), 
funkcjonariusza Straży Granicznej – Mariusza Gniadka. 

W tym roku współorganizatorem turnieju był Region 
IPA Biała Podlaska Lubelskiej GW IPA, który był 
reprezentowany przez Przewodniczącego Regionu kol. 
Tomasza Struka. Szczególne, podziękowania za pomoc  
w organizacji turnieju należą się nieocenionemu  
kol. Sławkowi Jarockiemu (emerytowanemu 
funkcjonariuszowi SG i jednocześnie członkowi Zarządu 
tego Regionu). Do udziału w turnieju zgłosiło się 9 drużyn: 
KPP Siemiatycze, PSG Bohukały, Dubicze, Janów Podlaski, 
Czeremcha i Mielnik, Nadleśnictwo Nurzec, Nadwiślański 
Oddział SG z Warszawy oraz Gmina Mielnik. Po zaciętych 
i emocjonujących meczach, rozgrywanych w duchu „Fair 
Play”, turniej wygrała drużyna „Nadwiślańskiego Oddziału 
SG”. 
Po zakończeniu rozgrywek, organizatorzy oraz goście 
honorowi turnieju, tj.: żona zmarłego Mariusza Gniadka  
z córką, Komendanci SG, wójt gminy Mielnik, dyrektor 
szkoły w Mielniku, sponsorzy turnieju oraz Prezes Lubelskiej 
GW IPA kol. Piotr Wójcik (ufundował puchar za III miejsce – 
zdobyła go drużyna z PSG w Janowie Podlaskim), wręczyli 
uczestnikom turnieju puchary oraz okolicznościowe 
dyplomy. Wyróżniono również najlepszego bramkarza, 
najlepszego strzelca i najlepszego zawodnika rozgrywek 
piłkarskich.
Do zobaczenia na następnym turnieju już za rok.

PIŁKARZE 
RYWALIZOWALI  
W MIELNIKU
Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Tomasz Struk



W BADMINTONA ZAGRALI 
W KIELCACH
Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Robert Literacki

Zdjęcia:  Robert Literacki, Gustaw Mucha, Artur Niedbała

W dniach 27-28.04.2019 r. Hala Sportowo - Rekreacyjna 
w Suchedniowie, stała się areną zmagań czołówki 
zawodniczej badmintona o tytuł Mistrza Polski 2019. 
Organizatorem był Świętokrzyski Związek Badmintona, 
a gospodarzem Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. 
Mistrzostwa współorganizowała Świętokrzyska Grupa 
Wojewódzka IPA, którą reprezentował Prezes Robert 
Literacki, Przewodniczący Regionu Kielce Artur Niedbała 
oraz Gustaw Mucha. Patronatem honorowym wydarzenie 
objął Minister Obrony Narodowej, a patronat medialny 
sprawowało Radio Kielce.
Do walki o mistrzostwo w 2019 roku stanęło łącznie 112 
osób w tym 82 mężczyzn i 30 kobiet, reprezentujących 
wszystkie formacje mundurowe. 
W sobotę 27.04.2019 r., na 7 kortach rozegrano mecze 
eliminacyjne, a w niedzielę 28.04.2019 r. mecze finałowe. 
Łącznie rozegrano 216 meczy, wyłaniając zwycięzców  
w 18 kategoriach.

Sędzią głównym zawodów był Bartosz Jabłoński,  
a nad całością czuwał Prezes Świętokrzyskiego Związku 
Badmintona - Zbigniew Wojciechowski.
Garnizon świętokrzyski reprezentowało dwoje 
zawodników, a mianowicie:
sierż. Karolina Wiśniewska z KP I w Kielcach (kategoria 
wiekowa 31-35 lat)
• MISTRZ POLSKI KOBIET- gra pojedyncza kobiet - złoto, 
• MISTRZ POLSKI KOBIET- gra podwójna kobiet - złoto, 
• WICEMISTRZ POLSKI - gra mieszana - srebro.

sierż. szt.  Maciej Antonik z KP Raków (kategoria wiekowa 
36-45 lat), członek Regionu Staszów IPA,
• WICEMISTRZ POLSKI MĘŻCZYZN - gra podwójna   
   mężczyzn - srebro,
• NAJLEPSZY ZAWODNIK IPA. 

Najlepszymi zawodnikami mistrzostw okazali się:
• Marek Wachniewski z ZK Głubczyce
• Agata John z SW Poznań.
Wszystkim zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach 
GRATULUJEMY !
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Bartłomiej Majchrzak 

W kręgielni SkyBowling we Wrocławiu 10.05.2019 r. odbył się II Integracyjny 
Turniej w Kręgle – Regionu IPA Wrocław. W imprezie wzięło udział 10 drużyn 
złożonych w większości z członków IPA. Każda drużyna (NOSKI, Wydział Kadr 
KMP, Orkiestra KWP, Wydział DiS KWP we Wrocławiu, Nepomuki IPA, Gladiatorzy, 
Konwój, KMP Wrocław i SKPP) składała się z 5 zawodników. Podczas tunieju 
rywalizujących zawodników, odwiedziła przybywająca w tym czasie we Wrocławiu 
delegacja policjantów z IPA Włochy z Toskanii z pułkownikiem Orazio Anania na 
czele. Koledzy z Włoch dołączyli do wspólnej zabawy, przez co turniej zyskał rangę 

międzynarodowego. 

Ostatecznie sportowa rywalizacja 
zakończyła się szczęśliwie dla obrońców 
tytułu, drużyny Wydziału Doboru  
i Szkolenia KWP we Wrocławiu, drugie 
miejsce zajęła drużyna KONWÓJ, a trzecia 
drużyna Stowarzyszenia Komendantów 
Policji Polskiej.  Najlepszym zawodnikiem 
został kapitan zwycięskiej drużyny Maciej 
Krupnik. 

Integracyjny turniej  
w kręgle

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Anna Kroner

W dniach 8-9 czerwca br. w Dobczycach odbyły się wyścigi kolarskie „Majka Days”. 

To wyjątkowa impreza sportowa, której patronuje Medalista Olimpijski z Rio de Janeiro – Rafał Majka. W ramach tych 
zmagań, odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie 
Szosowym i jazda indywidualna na czas. 
W wyścigu na 11 kilometrowej górskiej trasie, nasza koleżanka 
- Anna Kroner z KPP Starachowice zajęła II miejsce, zdobywając 
tytuł Wicemistrzyni Polski Policji w jeździe indywidualnej  
na czas. W rozegranym wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 
55 km, który uroczyście rozpoczął sam Rafał Majka, Anna 
Kroner zajęła II miejsce w klasyfikacji „POLICJA”.  W klasyfikacji 
open kobiet, uplasowała się na III pozycji, natomiast w swojej 
kategorii wiekowej zajęła I miejsce. To kolejny sukces naszej 
koleżanki, która w poprzednim roku  w Górskich Mistrzostwach 
Polski Policji w Kolarstwie Szosowym w Bukowinie Tatrzańskiej 
również stała na podium. Gratulujemy!

MISTRZYNI KOLARSTWA ….
JEST Z KIELC



MISTRZOSTWA 
W TRIATHLONIE

WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 41   

SPORT I REKREACJA

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: B. Raus

Zdjęcia: archiwum IPA Krosno i KMP Krosno

7 czerwca 2019 roku, na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, odbył się III Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar IPA Regionu Krosno. Wzięło w nim udział sześć drużyn piłkarskich reprezentujących 
służby mundurowe (Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż 
Graniczną), w tym dwie drużyny zagraniczne: z Włoch – IPA 
Ankona oraz ze  Słowacji - IPA Svidnik. 

Najlepszą drużyną była IPA-Svidnik, II miejsce zajęła 
reprezentacja IPA Region Jasło, a miejsce III wywalczyła 
drużyna PMPSP Krosno. 

TURNIEJ PIŁKARSKI W KROŚNIE

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: i zdjęcia: Szymon Fierdorow

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego oraz Zarządu IPA Region Wrocław, zorganizował III Mistrzostwa Polski Policji 
w Triathlonie pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Policji. Zawody odbyły się na dystansie ¼ Iron 
Man (tj. 950 m - pływanie, 45 km - jazda na rowerze, 10,5 km – bieg). W sportowych zmaganiach wzięło udział 40 
funkcjonariuszy policji z całego kraju, w tym 5 kobiet. 
III Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie odbyły się 8 czerwca 2019 roku, przy zbiorniku wodnym Mietków, oraz 
drogami asfaltowymi i szutrowymi wokół zalewu. Start zawodów wyznaczono o godz. 10.00, przy przystani sportów 
wodnych Borzygniewie, a uroczyste zakończenie o godz. 14.15. 
W tym roku pogoda nie rozpieszczała triathlonistów. Z powodu silnego i porywistego wiatru na Zalewie Mietkowskim 
podczas etapu pływackiego zaczęły się tworzyć  wysokie fale, które mocno utrudniały zadanie płynącym.  
Podczas jazdy rowerem wiatr i deszcz, również nie pomagał w osiągnięciu optymalnych rezultatów. Śliska 
nawierzchnia spowodowała kilka wywrotek. Warto podkreślić, że prędkość 
jadących zawodników momentami przekraczała 60 km/h.
Najlepszym triathlonistom reprezentującym Policję, nagrody ufundowane 
przez: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego 
oraz struktury IPA wręczali w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu - podinsp. Jarosław Sypko (członek Regionu IPA Wrocław), 
Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki oraz przedstawicielka 
wrocławskiej IPA - koleżanka Ewa Wycech.
Policjanci Sekcji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału 
Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
w trakcie przygotowań związanych z organizacją Mistrzostw Polski 
Policji w Triathlonie, współpracowali z fundacją Platforma Sportów 
Wytrzymałościowych i jej prezesem Tomaszem Sakutą zasłużonym dla 
Sekcji Polskiej IPA oraz fundacją Pro Sport Pro Life.

KATEGORIA IPA MĘŻCZYZN
1. Piotr Bohater  - 2:21:13
2. Krzysztof Wiśniewski  - 2:28:12
3. Szymon Fiedorow  - 2:29:48

KATEGORIA IPA KOBIET
1. Iwona Panas  - 2:39:51
2. Katarzyna Jędruch  - 2:56:17
3. Magdalena Majchrzak  - 3:08:10
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Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka

Tekst: Adam Ostrowski

Zdjęcia: Marek Małagocki

15 czerwca 2019 r. w Kętrzynie w Restauracji&Kręgielni City Club odbył się  
IV Międzynarodowy Turniej kręglarski o Puchar Przechodni Przewodniczącego 
Regionu IPA Kętrzyn. W tegorocznym turnieju udział wzięli przedstawiciele 
IPA Region  Druskienniki (Litwa) oraz Regionu IPA Kętrzyn. Zawody zostały 
otwarte przez Przewodniczącego Regionu IPA Kętrzyn Marka Małagockiego  
i Przewodniczącego Regionu IPA Druskienniki Edgarasa Suchanekasa. Ze względu na 
ilość torów, uczestników podzielono na dwie drużyny. Po zaciętej walce, w wesołej  
i przyjaznej atmosferze, wygrała drużyna Regionu IPA Kętrzyn. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju z wynikiem 155 punktów został Adam Ostrowski, wyprzedzając grającego w drużynie litewskiej 
Giedriusa  Goberisa, który uzyskał  117 punktów.  Najlepszą zawodniczką turnieju okazała się Ewelina Ochryniuk. Puchar 
pocieszenia otrzymał Andrzej Żyżyk.

W KĘTRZYNIE RYWALIZOWALI W KRĘGLE

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Szymon Fiedorow/Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcia: Dariusz Piech 

Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ślężańskim rozegrane zostały 
już po raz szósty. Tym razem Sobótka przywitała biegaczy upalną 
pogodą i jak zwykle wspaniałą atmosferą. Na starcie biegu stawiło 
się ponad cztery tysiące biegaczy z całego świata w tym 143 
funkcjonariuszy Policji i rekordowa liczba członków IPA – ponad 30 osób.  
Policyjne Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Wydział Doboru 
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji  we Wrocławiu, Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego oraz 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Region Wrocław. 
Zawody odbyły się 23 marca 2019 r. w ramach 12 Panas Półmaratonu Ślężańskiego. Jak co roku bieg wokół masywu Góry 
Ślęża jest jedną z imprez sportowych otwierających sezon biegowy w Polsce, ciesząca się dużą popularnością wśród 
biegaczy z Polski jak i zagranicy. Na zawody zaproszonych zostało ok. 30 gości reprezentujących władze samorządowe 
Gminy Sobótka, oraz Kierownictwa wrocławskiej Policji i Wojska Polskiego.  
Czas przed zawodami, jak i w trakcie ceremonii zakończenia Mistrzostw, uświetniała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Adama Witiwa – członka Regionu IPA Wrocław. 
Najlepszym policjantom w tegorocznej edycji biegu, nagrody w postaci Pucharów i statuetek, a także nagród finansowych, 
wręczał Komendant Komisariatu Policji w Sobótce mł. insp. Piotr Krzysztoń, Burmistrz Miasta Sobótka Pan Mirosław Jarosz 
oraz Przewodniczący IPA Region Wrocław podkom. Bartłomiej Majchrzak. 
Najlepszą zawodniczką Mistrzostw Policji została reprezentująca Komendę Główną Policji, (na co dzień pełniąca służbę 
w Wydziale Konwojowym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu) sierż. szt. Anna Ficner, która okazała się być 
najszybszą Polką 12 Panas Półmaratonu Ślężańskiego (na ponad 800 startujących kobiet). Ania uplasowała się także na 
czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej, tuż za dwoma reprezentantkami Kenii i Białorusinką.  W klasyfikacji Policyjnej 
Open warto odnotować również podium dla reprezentantów IPA – Joanna Woźniak-Cieślar( 2 miejsce) , Sylwii Szpocińskiej 
(1 miejsce w K-30), Adama Banaszewskiego (2 miejsce w K-40), tuż za  Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Poznaniu insp. Romanem Kuster. Dodatkowo, drużyna Regionu IPA Wrocław zajęła 13 miejsce w klasyfikacji ogólnej, 
drużyn biegowych biorących udział w zawodach. 

PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI

KATEGORIA IPA KOBIET
1. Renata Piech – KMP Wrocław - 2:07,30
2. Patrycja Chabińska – KMP Nysa - 2:07,47
3. Karolina Radomska – KMP Kalisz - 2:11,21

KATEGORIA IPA MĘŻCZYZN
1. Paweł Jankowski – KMP Wrocław - 1:32,08
2. Paweł Czechowski – KMP Wrocław - 1:34,24
3. Szymon Fiedorow – KWP Wrocław - 1:35,36



Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko

8.06.2019 r., na strzelnicy chełmskiego stowarzyszenia 
sportowego „Magnum” w Puszczy k/Chełma odbył się 
„TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR PREZESA LUBELSKIEJ 
GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA”. Zawody strzeleckie 
zostały zorganizowane z okazji 100 rocznicy powstania 
Policji Państwowej oraz 15 rocznicy przyjęcia Straży 
Granicznej w struktury Sekcji Polskiej IPA. 

Zawodnicy strzelali z broni ostrej krótkiej (pistolet CZ)  
i długiej (karabin AK 47).  Rywalizacja odbyła się w klasyfikacji 
drużynowej oraz indywidualnej z broni krótkiej i długiej. 
W zawodach udział wzięło 6 (trzyosobowych) drużyn, 
reprezentujących Regiony IPA z terenu woj. lubelskiego 
tj.: (Region IPA Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość  
i  Włodawa) oraz drużyna Prezydium LGW IPA. 
Organizatorem turnieju był Region IPA Chełm, 
oraz Prezydium Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA (szczególne podziękowania za zaangażowanie  
w organizacje turnieju należą się 
kol. Grzegorzowi Worlickiemu  
i Grzegorzowi Pieczykolanowi).  
Po spokojnej, ale zaciętej rywalizacji, 

TURNIEJ STRZELECKI W CHEŁMIE

turniej wygrała drużyna Regionu IPA Zamość, drugie 
miejsce zajęła drużyna Regionu IPA Włodawa, a trzecie 
drużyna z Regionu IPA Chełm. Najlepszym strzelcem  
z broni długiej został kol. Bartłomiej Piróg z Regionu IPA 
Zamość, który uzyskał imponujący wynik 70 punktów 
(na 70 możliwych). Najlepiej strzelającym „ipowcem”  
z broni krótkiej okazał się Krzysztof Tatys z Regionu IPA 
Włodawa.
Po zakończeniu turnieju, Prezes Lubelskiej GW IPA  
Piotr Wójcik oraz Przewodniczący Regionu IPA Chełm 
Grzegorz Worlicki, wręczyli okolicznościowe puchary  
i dyplomy wszystkim biorącym udział w turnieju drużynom 
oraz nagrody indywidualne dla najlepszych strzelców.  

Do zobaczenia na następnym 
turnieju już za rok.
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Stołeczna Grupa Wojewódzka

Tekst: Marcin Górski

Zdjęcia: Justyna Rojek-Linda

W dniach 8 i 9 czerwca 2019 roku w Gdyni odbył się 
ekstremalny bieg z przeszkodami RUNMAGEDDON. 
W imprezie uczestniczyło około 8 tysięcy osób  
z całej Polski oraz zagranicy w pięciu dostępnych 
dla dorosłych oraz dzieci formułach INTRO, REKRUT, 
CLASSIC oraz KIDS i JUNIOR. 

8 czerwca 2019 roku, drużyna „IPA Pałac Mostowskich 
KSP” składająca się z czterech funkcjonariuszy Komendy 
Stołecznej Policji wzięła udział w biegu terenowym  
z przeszkodami w formule REKRUT. Trasa liczyła  
6 kilometrów, a na śmiałków czekało ponad 30 przeszkód. 
Członkowie drużyny stanęli gotowi do biegu wiedząc 
o tym, że wystawiają swoje organizmy na wielką próbę, 
ponieważ przygotowana dla nich trasa będzie trudna  
i wymagająca. Podczas pokonywania kolejnych kilometrów 
i przeszkód, często w bezpośrednim kontakcie z wodą 
i błotem można było doznać skaleczeń, otarć i innych 
urazów.

RUNMAGEDDON GDYNIA 

Trasa biegu wiodła przez park Kolibki w Gdyni Orłowo.  
W biegu REKRUT wystartowało łącznie 3420 uczestników. 
Do mety nie dotarło 37 osób. Dla zawodników 
organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, takich jak bieg 
brzegiem morza nazwany przez organizatorów  „przeprawą 
morską”, bieg plażą, czołganie się w piasku pod zasiekami, 
bieg po leśnych wzniesieniach oraz inne liczne przeszkody 
wymagające sprytu, siły i odwagi (pionowe ściany, 
liny, drążki, opony itp.), których pokonanie wymagało 
zaangażowania i drużynowego wsparcia.

Pierwszy na mecie zameldował się kolega Marek Łukasik 
z czasem 1 godzina 16 minut i zajął 223 miejsce, co dało 

całej drużynie bardzo wysoką lokatę. Zaraz za nim do 
mety dotarł kol. Piotr Grzywiński, zajmując 224 miejsce. 
Kolega Mikołaj Linda odnowił dawną kontuzję stawu 
skokowego na podmorskim kamieniu, jednak dzielnie 
dotarł do mety z czasem 1 godzina i 37 minut. 
Jako, że bieg to również praca zespołowa, kolega Marcin 
Górski honorowo wspierał kontuzjowanego zawodnika  
i zamknął stawkę z czasem 1 godzina 37 minut. 
Zawodnicy, pomimo przeciwności, zajęli całkiem 
niezłe 831 i 832 miejsca, co świadczy o bardzo dobrym 
przygotowaniu drużyny do zawodów. O satysfakcji 
z osiągniętych wyników i pokonaniu wspólnie trasy, 
świadczą uśmiechy na twarzach zawodników, które 
można zobaczyć na zamieszczonych w artykule 
zdjęciach.

Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Michał Zapolski

Zdjęcia:Tadeusz Żebrowski

11 maja 2019 r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Powiśle”  
w Cyganach odbyło się coroczne spotkanie integracyjne członków Regionu IPA 
Kwidzyn „Majówka 2019”. 

Już po raz kolejny w spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Kwidzynie, które było również jego współorganizatorem.

Wręczono podziękowania osobom, które wsparły organizację tego spotkania oraz 
innych przedsięwzięć organizowanych przez Region IPA Kwidzyn.
Wszyscy bawili się świetnie, przy skromnym poczęstunku oraz muzyce i śpiewie  
na żywo.

INTEGRACJA W KWIDZYNIU
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KOLEKCJONERZY

KRZYSZTOF 
WALCZYŃSKI 
– PASJONAT 
I WIZJONER
Krzysztof Walczyński przygodę kolekcjonerską rozpoczął od odznak na szpilkę z herbami miast. Początkowo, 
zbierał wszystko co związane z Policją, ale z czasem ograniczył swój zapał do odznak z czapek policyjnych  
/samych czapek nie miałby gdzie trzymać/ i tzw. blach czyli identyfikatorów. Dziś posiada blisko 1.000 
odznak tego typu za całego świata oraz sporą część odznak polskiej Policji i starsze - Milicji oraz Policji 
przedwojennej.

Krzysztof od 18 lat jest członkiem IPA, a od samego początku czyli od 14 lat należy do  Klubu Kolekcjonerów Policyjnych 
którego jest jednym z założycieli. Przez 8 lat był Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego a od 6-ciu lat jest Prezesem 
Klubu. 
Dzięki takim osobom jak Krzysztof i wielu innym pasjonatom, Klub Kolekcjonerów Policyjnych /PCC/ jest obecny 
również poza granicami RP. Między innymi w Berlinie, Pradze, Bratysławie czy Wiedniu. Rok temu, wraz z Pawłem 
Dratwińskim zorganizowali w Katowicach Europejską Giełdę Kolekcjonerów Policyjnych. Kolejna edycja zostanie 
zorganizowana 14 września br.
Zapraszamy do Katowic.

strona klubu : http://www.collectorsclub.pl/
kontakt: krzysztof.z.walczynski@gmail.com, tel. 667 80 80 80

Tekst: Elżbieta Gargula



Maciej Majewski jest emerytowanym sierż. szt. Policji jak to się 
mówi „z dziada pradziada”. Jego dziadek i ojciec również nosili 
niebieskie mundury. Jest duże prawdopodobieństwo, że również 
jego syn ubierze mundur „stróżów prawa”. Na razie jednak Filip 
opanowuje kolekcjonerstwo policyjne wzorując się na tacie. 

Maciek, przez większą część służby pracował jako przewodnik psa 
obronnego i tropiącego. Od wielu lat jest członkiem IPA, a od 14 lat 
członkiem Klubu Kolekcjonerów Policyjnych oraz jednym z „ojców 
założycieli” klubu. Jest też instruktorem ZHP w stopniu podharcmistrza. 
Jako Komendant Gminnych Związków Drużyn pracował z dziećmi  
i młodzieżą, organizował obozy wędrowne i rajdy. 
Swoją przygodę z kolekcjonerstwem rozpoczął w 2001 roku, gdy 
poznał Garego Marsala, który był oficerem Policji w Stanie ILLINOIS. 
Otrzymał od niego naszywkę, która rozpoczęła kolekcję. Dziś zbiera 
głównie naszywki K9, czapki, ale również elementy mundurów  
i wyposażenia Policji. Jest założycielem naszego profilu klubowego 
na FB. Jako członek Klubu Kolekcjonerów wielokrotnie organizował 
spotkania w przedszkolach i szkołach prezentując swoje zbiory,  
opowiadając o pracy w Policji i kolekcjonerstwie. Jeszcze sporo czasu 
poświęci na powiększanie zbiorów, ale z czasem pewnie przekaże  
w ręce Filipa, swojego następcy.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Walczyński – Prezes Klubu

KOLEKCJONERZY
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Kontakt do Maćka : duch.k9@gmail.com

”RASOWY PIES” KOLEKCJONEREM



III MISTRZOSTWA POLSKI  
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 
SŁUŻB MUNDUROWYCH – 

TWIERDZA PRZEMYŚL 2019

Zapraszamy na III Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej służb mundurowych – TWIERDZA PRZEMYŚL 2019. 
Organizatorami turnieju są: Bieszczadzki Region IPA, Przemyski region IPA oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG 
BiOSG. Partnerami tej edycji Mistrzostw są: Polski Związek Piłki Siatkowej, Województwo Podkarpackie, Polsat 
Sport, Urząd Miasta Przemyśla, Starostwo Przemyskie.  Rozgrywki turniejowe odbywać się będą na boiskach 
przy kładce nad Sanem (ul. Piłsudskiego) w dniach 27-28 lipca w godz. 9:00-18:00.

Dla najlepszych par puchary , medale , dyplomy i nagrody pieniężne:
I nagroda - 2000 zł
II nagroda -1500 zł
III nagroda - 1000 zł

ZAPRASZAMY DO WSPANIAŁEGO SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU. 
DLA KIBICÓW PRZYGOTOWANO WIELE ATRAKCJI. 

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: Jan Faber
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OGŁOSZENIA




