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SŁOWO WPROWADZENIA 

 

 

Drodzy przyjaciele IPA, 

 

Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi, ale niestety wiem, że niektórzy z was nie są i są w śmiertelnym 

niebezpieczeństwie. Obecnie na świecie jest wiele konfliktów zbrojnych, ale inwazja na Ukrainę przez jej 

ogromnego sąsiada Rosję jest dla nas zupełnie inna, ponieważ obejmuje dwa narody z sekcjami IPA. 

Reakcja wielu sekcji IPA i wielu indywidualnych członków jest 

widoczna w e-mailach i postach, które otrzymaliśmy w 

Międzynarodowym Zarządzie Wykonawczym (IEB). W najbliższych 

dniach będę jeszcze długo brał udział w moich pierwszych 

spotkaniach branżowych i regionalnych i nie mam wątpliwości, że 

Ukraina i nasi koledzy z tego kraju będą mocno akcentować nasze 

dyskusje. 

Prezes IPA, Pierre-Martin Moulin, skontaktował się z IPA Ukraina, 

aby zapytać, jak możemy zaoferować pomoc. Skarbnik Spraw 

Socjalnych, Martin Hoffmann, zastanawia się, jak koordynować 

pomoc dla potrzebujących członków IPA na Ukrainie i ewentualnie 

dla wszystkich sąsiednich sekcji, które przyjmują rodziny członków 

IPA Ukraina uciekających z ojczyzny. IEB podjął pryncypialną 

decyzję o rozszerzeniu zakresu pomocy nadzwyczajnej o wojnę na 

Ukrainie. 

Będziemy rozpowszechniać szczegóły, gdy tylko nasi przyjaciele z IPA Ukraina doradzą nam, jak najlepiej 

postąpić. 

Pierre opublikował list do wszystkich sekcji, w którym przedstawia nasze stanowisko. Wysłał teraz list, 

popierany przez wszystkich członków IEB, do prezydenta IPA Rosja, prosząc o oświadczenie w sprawie ich 

stanowiska w sprawie inwazji i domagając się usunięcia wysoce politycznych artykułów z ich strony 

internetowej. Termin otrzymania odpowiedzi to kwestia dni. Dalsze działania będą oparte na ewentualnej 

odpowiedzi z Sekcji Rosja. IEB nic nie wyklucza. Działania karne podejmowane przez inne organizacje i 

organy w stosunku do Rosji są brane pod uwagę w naszym procesie decyzyjnym. 

Ja i wszyscy moi koledzy z IEB mam nadzieję i modlę się o przywrócenie pokoju na Ukrainie i jej obywatelach 

tak szybko, jak to tylko możliwe. 

 

Serwo dla Amikeco, 

 

Stephen Crockard, kierownik działu administracji 
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DOOKOŁA ŚWIATA 

 

IPA Grecja organizuje wizytę w domu opieki w Atenach 

 

W dniu 4 stycznia 2022 r. Prezydent i członkowie Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policyjnego 

Regionu Ateny-Attyka Grecja odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Atenach, oferując tradycyjne greckie 

ciasto serwowane w Nowy Rok, w obecności członków Rady i seniorów Fundacji . 

Przestrzegano wszystkich protokołów zdrowotnych 

obowiązujących przeciwko Covid-19. 

W pełnej emocji atmosferze Zarząd przystąpił do 

czegoś zupełnie innego niż dotychczas: 

Wymienili życzenia na Nowy Rok ze starszymi 

mieszkańcami domu opieki i Domu Pomocy dla 

Ubogich stowarzyszenia charytatywnego, a także 

rozdawali prezenty, książki i ubrania. 

Jak powiedział prezes IPA Greece Vlasios Valatsos: „Cudu Bożego Narodzenia możemy doświadczyć tylko 

dzięki miłości, miłosierdziu i prostocie”. 

 

Członkowie zarządu podziękowali pracownikom fundacji za trud, jaki podejmują na co dzień. 

Ponadto omówili przyszłe działania i możliwości współpracy z komitetem Fundacji, a także rozmawiali z 

obecnymi osobami starszymi Fundacji. 

Vlasios Valatsos, prezydent IPA Grecja 
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Dumna okazja dla IPA UK: Królewska wizyta do zapamiętania 

 

Grudzień był wspaniałym zwieńczeniem dwuletniego patronatu królewskiego, kiedy Jej Królewska 

Wysokość Księżniczka Królewska odwiedziła Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Artur Troop w 

Skegness. Wizyta była wyjątkowo szczególna, ponieważ w dniu urodzin naszego Założyciela odbyły się 

urodziny. 

Byłem zachwycony, że Jej Królewska Wysokość (HRH) znalazła czas w swoim napiętym harmonogramie, aby 

udać się na posterunek policji, który tym razem w zeszłym roku był poświęcony naszemu założycielowi przez 

byłego komendanta policji Lincolnshire, pana Billa Skelly'ego. 

 

Artursłużył za część swojej służby w Skegness i miło jest zobaczyć niebieską tablicę na ścianie przed centrum 

szkoleniowo-konferencyjnym. Pocieszający był również widok młodych funkcjonariuszy-studentów, którzy 

szkolą się, aby stać się przyszłością służby policyjnej. 

Jej Królewska Wysokość byłapowitany przez zastępcę lorda porucznika Lincolnshire Williama Webba, który 

następnie przedstawił swoją żonę, naczelnego konstabla Lincolnshire pana Chrisa Hawarda, komisarza ds. 

policji i przestępczości w Lincolnshire pana Marca Jonesa, a na koniec mnie jako prezesa sekcji IPA w Wielkiej 

Brytanii. 

 

 

HRH spotyka IPA UK's National Executive 

Miałem absolutny zaszczyt zaprosić naszego Patrona 

do obejrzenia niebieskiej tablicy na zewnątrz, zanim 

wszedłem do środka, gdzie przedstawiłem nasz 

Narodowy Komitet Wykonawczy, Steve'a 

Brethertona, Sekretarza Generalnego, SeanaHannigan, 

wiceprzewodniczący   

Communications and Culture, Martin Turner, 

wiceprezes ds. zawodowych i Bill Lloyd, nasz 

skarbnik narodowy. Niestety nasza wiceprezes ds. 

społecznych Yvonne McGregor nie mogła do nas 

dołączyć. 

Jak możesz sobie wyobrazić, wiele planów miało 

miejsce przed wizytą, aby zapewnić, że 

mieli okazję przypomnieć Jej Królewskiej Mości o celach naszego Stowarzyszenia, a wiceprezes Sean Hannigan 

wraz z Alanem Carterem (były wiceprezes i dyrektor generalny Section UK oraz międzynarodowy sekretarz 

generalny w latach 1994-2003) byli w stanie wydać kilka minut pokazujące przedmioty Jej Królewskiej 

Wysokości z naszego archiwum. Obejmowały one doniesienia prasowe o jej udziale w kolacji podczas 

Światowego Kongresu 
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w Bournemouth w Roku milenijnym (2000). Alan Carter spotkał się wcześniej z Jej Królewską Wysokością 

podczas tego wydarzenia, razem z naszym założycielem Arthurem Troopem. 

Po omówieniu historii naszego stowarzyszenia 

przekazałem go komendantowi głównemu Chrisowi 

Hawardowi, który był w stanie opowiedzieć HRH, jak 

wygląda współczesne szkolenie jego uczniów oficerów 

w Lincolnshire. HRH został przedstawiony kilku 

oficerom, którzy odbywali wstępne szkolenie przed 

pierwszymi patrolami w nowym roku. 

Udało mi się wtedy zabrać HRH do sali 

konferencyjnej,gdzie przedstawiłem przewodniczącego 

oddziału Lincolnshire, Dereka Cantona i jego żonę. 

Derek następnie przedstawił członków swojego zarządu. 

Ostatnia grupa przedstawiona HRH obejmowała 

Michaela Walsha, naszego przedstawiciela z 

Międzynarodowego Zarządu, Gurmit Kaur 

 

HRH z komendantem głównym Chrisem 

Hawardem 

Przewodniczący Regionu 5, Gary Craig, założyciel i przedstawiciel organizacji charytatywnej Thin Blue Line 

(obecnej organizacji charytatywnej prezydenta IPA UK, której celem jest podnoszenie świadomości na temat 

problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w biurach), a także Andrew Gregory (West Midlands) i jego 

żona Joanne, którzy uprzejmie wcielili się w rolę oficjalnych fotografów tego wydarzenia. 

Na zakończenie wizyty zaprosiłem Jej Królewską Wysokość 

do obejrzenia portretu, który po jej wizycie zostanie 

umieszczony w foyer budynku. HRH odsłonił wówczas 

pamiątkową tablicę z wizytą, która zostanie zamontowana 

pod portretem. 

W imieniu organizacji charytatywnej Thin Blue Line, Gary 

Craig wręczył HRH butelkę ginu Thin Blue Line. Każda 

zakupiona butelka daje darowiznę w wysokości co najmniej 

10 funtów na cele charytatywne i jest to całkiem niezły gin! 

W imieniu Stowarzyszenia przekazałem JWP grawerowany 

quaich IPA, egzemplarz książki naszego założyciela „Służba 

przez przyjaźń” oraz monetę prowokacyjną zleconą do 

oznaczenia wydarzenia. 

Na koniec byłam absolutnie zachwycona, że JKW przyjął 

moją ofertę uznania jej stałego wsparcia dla Stowarzyszenia 

z Honorowym Życiem 

HRH odsłonięcie tablicy Członkostwo jako członek stowarzyszony IPA. 

To zakończyło wizytę i eskortowałem HRH 

wyszła z budynku do swojego samochodu, jeszcze raz dziękując jej za całe jej wsparcie przez wiele lat. Gdy 

samochód opuścił bramkę, poczułem ogromną ulgę osobistą, jak na pewno możesz sobie wyobrazić. Było to 

wielkie wydarzenie dla naszego stowarzyszenia iz pewnością coś do świętowania po tym, co było i nadal jest 

bardzo trudnym czasem. 

Clive Wood, Prezes IPA Wielka Brytania 
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Ceremonia wręczenia nagród IPA Sri Lanki 

dla międzynarodowych konkursów malarskich dla dzieci 

 

IPA Sri Lanka zorganizowała ceremonię wręczenia nagród dla Sri Lanki zwycięzców międzynarodowych 

konkursów malarskich dla dzieci 2020 i 2021 w dniu 26 stycznia 2022 r. w Police Sports Complex w Kolombo. 

Konkurs Malarski dla Dzieci to impreza organizowana przez Komisję Społeczno-Kulturalną IPA dla dzieci IPA 

na całym świecie, w następujących kategoriach dla obrazów: Policja w pracy, Policja i zwierzęta oraz Dzieci 

świata. Ceremonia zawodów w 2020 roku nie mogła odbyć się przed tą datą, ze względu na rozprzestrzenianie 

się pandemii Corona w kraju. 

IPA Sri Lanka z dumą ogłasza, że pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii w konkursie 2020 zdobyły 

dzieci członków IPA ze Sri Lanki, wygrywając jednocześnie cały konkurs w 2020 r. oraz drugie miejsce w 

konkursie rok 2021 w tej samej kategorii. 

 

 

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w tych dwóch konkursach, otrzymały certyfikaty wydane przez Komisję 

Społeczno-Kulturalną IPA oraz upominki przekazane przez SCC i IPA Sri Lanka. 

Serdecznie dziękujemy Komisji Społeczno-Kulturalnej ISP za organizację tych wydarzeń i liczymy na udział w 

podobnych imprezach umożliwiających udział dzieci członków IPA. 

Asoka Wijetilleka, p.o. prezydenta i sekretarza generalnego IPA Sri Lanka 
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IPA Ireland jest gospodarzem Gimborn Talks w Kilkenny 

 

Conor O'Higgins, przewodniczący Sekcji Irlandii, był gospodarzem i zwołał spotkanie grupy Gimborn Talks w 

Kilkenny w Irlandii w dniach 11-14 stycznia 2022 r., które odbyło się 12 stycznia, a następnego dnia zajęcia 
społeczne i kulturalne . 

 

 

Oficjalne zdjęcie grupowe 

Gimborn Talks styczeń 2022 

Grupa składa się z przewodniczących (lub 

przedstawicieli) 13 sekcji IPA, a w spotkaniu w 

styczniu 2022 r. wzięli udział Conor O'Higgins 

(Irlandia), Clive Wood (Wielka Brytania), Martin 

Hoffmann (Austria), Willem Schewe (Holandia), 

Baldur Ólafsson (Islandia), Kjell Andersson 

(Szwecja), Carine Pieters (Belgia), Oliver Hoffmann 

(Niemcy), Michael Boolsen (Dania) i Declan O'Byrne 

(Irlandia). Przeprosiny przyjęli przedstawiciele grupy 

z Sekcji Norwegii, Francji, Luksemburga i Szwajcarii, 

a także członek IEB Michael Walsh. 

Spotkanie rozważało pełny program z naciskiem na usługi, jakie każda sekcja zapewnia swoim członkom, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów, które zachęcałyby do większego udziału młodych policjantów w 

działaniach zawodowych, kulturalnych i społecznych IPA. 

Burmistrz Kilkenny City, radny Andrew McGuinness, 

wziął udział w spotkaniu, aby oficjalnie powitać 

międzynarodowych delegatów w mieście i usiadł, aby 

zrobić oficjalne zdjęcie, aby utrwalić tę okazję. Jako 

pierwszy obywatel Kilkenny ucieszył się, że taka 

międzynarodowa grupa reprezentująca w regionie 120 

000 członków Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Policji spotka się w Kilkenny City. Burmistrz mówił o 

jak usługi świadczone przez irlandzką policję (An 

Garda Síochána) są doceniane przez mieszkańców 

Kilkenny i naród irlandzki. 

Gimborn Talks Group z Cllr Andrew 

McGuiness, przed Kilkenny Castle 

Każdy delegat omówił na spotkaniu działalność IPA w swojej sekcji oraz inne kwestie wymagające uwagi, w 

szczególności motywację i zachętę do większego udziału młodszych członków. 

Prezentacje przeprowadziła również kanadyjska firma DMSC na temat nowego oprogramowania do głosowania 

IEB, a także Police Special Olympics Torch Run. 

Conor O'Higgins, Prezes IPA Irlandia 
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Spotkanie Krajowej Rady Wykonawczej IPA w Kenii 2022 

 

Doroczne spotkanie Narodowej Rady Wykonawczej IPA Kenii (NEC) odbyło się w piątek 18 lutego 2022 r. w 

szpitalu Lion's Eye w Loresho. Wygłaszając przemówienie inauguracyjne, prezydent IPA Kenii, pan Alfred 

Osur, powiedział, że cieszy się, iż mogą teraz odbywać się fizyczne spotkania, podczas których członkowie 

mogą zaangażować się jeden na jednego jako przyjaciele i poczuć ciepło przyjaźni. Prezydent wyraził swoje 

szczere uznanie w imieniu NEB za szansę i współpracę, jaką członkowie Sekcji Kenii dali kierownictwu, aby im 

służyć. 

 

Delegaci uczestniczący w posiedzeniu Krajowej Rady Wykonawczej Sekcji IPA w Kenii 

 

W swoim przemówieniu Generalny Inspektor Narodowej Służby Policji (NPS) Kenii, pan Hilary Mutyambai, 

uznał IPA Kenya za kluczowego partnera w działaniach policyjnych tego kraju. Wspomniał, że bliska 

współpraca zawodowa Stowarzyszenia z NPS w wypełnianiu jego kluczowego mandatu odegrała zasadniczą 

rolę w budowaniu reputacji i ogólnej poprawie stosunków policyjno-publicznych. 

„W ciągu ostatnich dwóch lat nasza współpraca z sekcją IPA Kenya pozwoliła na skorzystanie z całej usługi 

dzięki darowiznom zestawów profilaktycznych Covid-19, w tym masek i środków dezynfekujących. Znam też 

waszą działalność w szkołach, kościołach i domach dziecka. Dzięki takim działaniom wizerunek policji zmienił 

się ze zwykłych przechodniów na aktywnych uczestników codziennych spraw publicznych. Wiele domów 

dziecka i biedni, którzy skorzystali z waszych darowizn, są prawdziwymi orędownikami jutra i przyszłymi 

obrońcami naszych ideałów” – powiedział inspektor generalny. 

Docenił również nasz udział w ochronie środowiska, mówiąc: „W kwestii środowiska zdaję sobie sprawę, że 

wasze ogólnokrajowe inicjatywy sadzenia drzew są nadal w toku. Działania te, choć nie mieszczą się ściśle w 

naszym bezpośrednim mandacie, mają zasadnicze znaczenie dla stworzenia bezpiecznego społeczeństwa. 

Środowisko ma kluczowe znaczenie dla nas wszystkich, jego ochrona jest słusznie początkiem prokreacji 

trwałego pokoju na świecie”. 

Narodowa Służba Policyjna Kenii utrzymuje wzajemnie korzystne stosunki robocze z IPA Kenya. Partnerstwo 

było w dużej mierze widoczne w seminariach szkoleniowych, pracy charytatywnej i pomocy funkcjonariuszom 

policji. 



BIULETYN IPA – MARZEC 2022 Strona9  

Podczas zebrania PKW członkowie przeprowadzili wybory zgodnie ze Statutem i Regulaminem Sekcji, a 

delegaci wybrali następujących członków do Krajowego Zarządu Wykonawczego (NEB) IPA Kenya na kolejne 

trzy lata: 

 

 

WYBRANI URZĘDNICY NEB 2022-2025 IMIĘ 

Prezydent Krajowy Alfred Ochiel 

1 Wiceprezes ds. Stosunków Zewnętrznych Muchtar Omar 

2 Wiceprezes – Szkolenie Enock Makang 

3 Wiceprezes ds. Społeczno-Kulturalnych Poline Munyi 

4 Wiceprezes - Protokół Salesioh Njiru 

Sekretarz Generalny Kraju Jared Ojuok 

Asystent Sekretarza Generalnego (KPS) Róża Ashimala 

Asystent Sekretarza Generalnego (APS) Benard Nyakundi 

Asystent Sekretarza Generalnego (DCI) Dawid Wafula 

Asystent Sekretarza Generalnego (RTD) Inderjeet Główny 

Skarbnik Narodowy Franklin Mugendi 

Zastępca Skarbnika Narodowego Arcard Kisingo 

 

 

Członkowie Krajowego Zarządu Sekcji IPA Kenia 

 

Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia 
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Die IPA-Welt trauert 

 

Am frühen Morgen des 31. Januar 2022 wurden in Deutschland eine 24-jährige Polizeibeamtin und ein 29-jähriger 

Polizist im Dienst brutal ermordet. 

Es ist eine Tragödie und wir sind unvorstellbar traurig. 

Es konnten recht schnell zwei Tatverdächtige festgenommen werden, die nach ersten Untersuchungen beide auf 

die Polizisten geschossen haben. 

Wir, die Verantwortlichen der IPA Deutschland, 

haben sehr viel Zuspruch von IPA Mitgliedern aus 

fast 60 Ländern dieser Erde bekommen. Es tut gut, 

IPA Mitglied und Teil dieser wundervollen 

Vereinigung zu sein. Der Zuspruch wird unsere 

Wunden zwar nicht heilen, aber es zeigt, dass wir 

nicht alleine, und gemeinsam stark sind. 

Die IPA Deutsche Sektion dankt den Freundinnen 

und Freunden in der IPA- Welt für Ihre Anteilnahme. 

Unsere Gedanken sind bei den Familien sowie den 

Kolleginnen und Kollegen der ermordeten. 

#ZWEIVONUNS 

 

Świat IPA jest w żałobie 

 

We wczesnych godzinach porannych 31 stycznia 2022 r. 24-letnia policjantka i 29-letni policjant zostali 

brutalnie zamordowani na służbie w Niemczech. 

To tragedia i jesteśmy niewyobrażalnie smutni. 

Szybko aresztowano dwóch podejrzanych, którzy według wstępnego śledztwa obaj strzelali do policjantów. 

Jako osoby odpowiedzialne za IPA Germany otrzymaliśmy wiele zachęt od członków IPA z prawie 60 krajów 

na całym świecie. Dobrze jest być członkiem IPA i być częścią tego wspaniałego stowarzyszenia. Zachęta nie 

uleczy naszych ran, ale pokazuje, że nie jesteśmy sami i że razem jesteśmy silni. 

Niemiecka Sekcja IPA dziękuje wszystkim przyjaciołom ze świata IPA za wsparcie i kondolencje. Myślimy o 

rodzinach i współpracownikach zamordowanych. 

#NAS DWOJE 

 

Hubert Vitt, wiceprezes IPA Niemcy 
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IPA Serbia przekazuje niezbędny sprzęt Belgradzkiemu Centrum Klinicznemu 

 

15 lutego 2022 r. w Narodowy Dzień Państwowości Republiki Serbii, Sekcja Serbia oraz sympatyk IPA Serbia 

Region Podunavlje Pan Ivan Savić, właściciel przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej z Zemun, przekazał 

darowiznę w postaci sprzętu szpitalnego (materace, kołdry, prześcieradła, poduszki i inny niezbędny sprzęt 

pomocniczy) na 200 łóżek, do Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych (UCCS) w Belgradzie. Darowizna 

wyniosła ponad 20 000 euro. 

Darowiznę otrzymali dyrektor kliniki prof. dr Goran Stevanović oraz pielęgniarka naczelna Milka Čehić. 

 

Ponadto, zgodnie z decyzją Krajowego Zarządu IPA Serbia, prof. med. Goran Stevanović został odznaczony 

Orderem „Najlepszego Lekarza” oraz listem z podziękowaniami za „Wyrzeczenia w ochronie zdrowia 

obywateli Republiki Serbii”. 

Ponadto w dowód wdzięczności personelowi medycznemu i instytucji wręczono tablicę z Sekcji Serbii. 

 

Naczelna pielęgniarka Milka Čehić, jako przedstawicielka pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego, 

została nagrodzona złotym medalem IPA Serbia za odwagę wykazaną w walce z Covid-19. 

Nagrodzeni goście wyrazili wdzięczność Sekcji Serbii i Zakładowi Opieki Zdrowotnej za docenienie trudów ich 

pracy i wysiłków w walce o życie wszystkich, ze świadomością, że darowizna ta znacząco pomoże w leczeniu 

pacjentów Kliniki Zakaźnych i Zakaźnych. Choroby tropikalne w Belgradzie. 

Zdravko Ɖurić, delegat IEC IPA Serbia 
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Impreza Walentynkowa IPA Poland 

„Weekend na Szczycie” – Z Miłości Gór! 

 

Po kapryśnej pogodzie na przełomie stycznia i lutego, weekend walentynkowy przyniósł cieplejszą pogodę, 

której nie można było przegapić. Walentynki to święto dla zakochanych, więc nie powinno dziwić, że dla 

zakochanych w górach i górskich wędrówkach celebracja tego święta musiała odbyć się na szlaku 

turystycznym. 

W sobotę 12 lutego grupa członków i przyjaciół IPA z regionu 

Dolnego Śląska i Małopolski w składzie Danusia, Marian, Natalia, 

Marcin, Krzysztof, Mateusz, Wiola, Wojtek, Ania, Mariusz, Ewa, 

Jacek, Marta i Michał, wyruszyliśmy z Kamienicy na kolejny szczyt 

Korony Gór Polski, Śnieżnik (1425 m) - najwyższy szczyt Masywu 

Śnieżnika w Sudetach, czwarty najwyższy szczyt w Polsce. Wędrówkę 

rozpoczęto wymagającym podjazdem zboczem Dziczego Grzbietu na 

Przełęcz Głęboka Jama. Trudną trasę zrekompensowała cudowna 

słoneczna pogoda, która w połączeniu ze śnieżnym krajobrazem wokół 

stworzyła iście bajkowy klimat. Pojechaliśmy dalej na przełęcz 

Střibrnické Sedlo, a następnie na szczyt, który z daleka zahipnotyzował 

nas 

malownicza sylwetka lodowej stalowej wieży kontrastująca z błękitnym niebem. Dzięki łasce Śnieżnika 

mogliśmy nie tylko dotrzeć na szczyt, ale także podziwiać wspaniałą panoramę Gór Bialskich na zachodzie i 

Gór Bystrzyckich na wschodzie. Wnikliwym okiem mogliśmy zobaczyć najwyższy szczyt Sudetów 

Wschodnich w paśmie Wysokiego Jesionika – Praděd (1491 m n.p.m.), który wyróżnia się na tle pasm górskich 

charakterystyczną sylwetką wieży telewizyjnej znajdującej się na najlepszy. 

Po nasyceniu oczu widokami zeszliśmy do Schroniska PTTK na Śnieżniku, gdzie zmęczeni wędrowcy 

odpoczywali, a miłośnicy zimowego pływania nurkowali do zbiornika wodnego przy schronisku. Po 

odpoczynku ruszamy z powrotem niebieskim szlakiem przez rezerwat Śnieżnik Kłodzki i wokół góry Porębek 

do Kamienicy. 
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Wieczorem w Starym Gierałtowie, gdzie Magda i Darek prowadzą swój hotel, odśpiewaliśmy „Happy Birthday” 

i wznieśliśmy toast razem z Mariuszem z IPA Uroczysko-Piechowice oraz przyjaciółmi Agnieszką, Kingą i 

Arturem z okazji urodzin Marty , żona Sekretarza Regionu IPA Wrocław. Tańcom i zabawie w dobrym 

towarzystwie nie było końca, prawie do samego rana. 

Niedzielny poranek przywitał nas silnymi podmuchami wiatru, który 

przedzierał się przez Dolinę Górnej Białej Lądeckiej. Zmęczeni 

wędrówką i wieczorną imprezą, nie chcieliśmy wstawać na śniadanie. 

Jednak perspektywa kolejnego dnia na szlaku uwieńczonego 

zdobyciem Korony Gór Polskich szybko rozwiała wszelkie 

zniechęcenie. Pożegnaliśmy się z większością grupy, 

podziękowaliśmy wspaniałym gospodarzom za gościnę i 

wyruszyliśmy w drogę do Jarnołtówka, skąd jedna grupa ruszyła 

Głównym Szlakiem Sudeckim, a druga rozpoczęła wspinaczkę na 

Biskupiej Kopę (889 m n.p.m.). ) - najwyższy szczyt Gór Opawskich 

w Sudetach Wschodnich. Szlak prowadził nas stabilnie pod górę, 

lekko zaśnieżoną ścieżką wśród drzew, których zagęszczenie 

zmniejszało się w miarę wspinania się wyżej. 

Gdy dotarliśmy na szczyt Grzebienia, gdzie szlak styka się z granicą polsko-czeską, mogliśmy podziwiać widok 

na lśniącą w słońcu Dolinę Nysy Kłodzkiej Nysę i Jeziora Otmuchowskie. Od szczytu i dziewiętnastowiecznej 

wieży widokowej dzieliło nas zaledwie kilka minut. Z 18-metrowego budynku roztacza się szeroki widok na 

czeskie Jesioniki, Masyw Śnieżnika, Góry Złote, a w sprzyjających warunkach zarysy Karkonoszy, Stołowych i 

Sowich. Następnie zeszliśmy do Schroniska PTTK „Pod Biskupią Kopą” na ciepły posiłek, gdzie występował 

muzyk Marcin Puzon Sawicz. Po smacznym obiedzie ruszamy w drogę powrotną żółtym szlakiem do 

Jarnołtówka. Na koniec tego bogatego dnia wybraliśmy się nad jezioro Nyskie, 

 

Kolejny weekend pod szyldem #IPAMeetingAtTheSummit zakończył się sukcesem! Wszystko to było możliwe 

dzięki przyjaźni, otwartości, akceptacji i radości wspólnego dzielenia się pasją, jaką są górskie wędrówki. 

Sukces projektu bez wątpienia zależy od osób w nim uczestniczących. Każde wydarzenie cementuje istniejące 

przyjaźnie i sprawia, że ludzie planują nowe spotkania jeszcze przed powrotem do domu. 

Michał Sługocki, Sekretarz IPA Region Wrocław 
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Działania IPA Serbia z okazji Dnia Państwowości Republiki Serbii 

 

Republika Serbii obchodziła Dzień Państwowości we wtorek 15 lutego 2022 r. 

Aby upamiętnić to wydarzenie, prof. dr Nebojša Pantelic, przewodniczący Sekcji Narodowej IPA Serbia, 

uroczyście wręczył medale i wyróżnienia prezydentom regionów IPA Serbia, którzy piastują to wybrane 

stanowisko od ponad 10 lat, za ich znaczący wkład w rozwój Cele IPA w Serbii. 

 

Ponadto członkowie Krajowej Rady Wykonawczej IPA Serbia złożyli wieniec pod pomnikiem „Bohaterów, 

którzy zakochali się w Serbii”. 

Pomnik ten został wzniesiony dla funkcjonariuszy policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii i 

honoruje wszystkich tych, którzy oddali życie na służbie za wolność i bezpieczeństwo swojego kraju i jego 

obywateli. 

 

 

Serwo dla Amikeco, 

 

Zdravko Ɖurić, delegat IEC IPA Serbia 
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Historia rekordowego IPA Romania Iuliana Rotaru 

 

Historia naszego kolegi, Iuliana Rotaru, członka Regionu IPA 1 Botosani, zaczęła się 12 lat temu, kiedy zaczął 

biegać po szpitalu, w którym przebywał jego syn, próbując w ten sposób pozbyć się stresu związanego z tą 

chwilą. 

Później to hobby nabrało innych wartości i Iulian 

pomyślał o dodaniu celu do zawodów, w których 

zaczął brać udział. W ten sposób zadedykował 

uzyskane zwycięstwa stowarzyszeniu na rzecz dzieci 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Wyniki zaczęły pojawiać się jeden po drugim, dzięki 

jego ambicji, a Iulian wygrywał zawody po zawodach. 

Jest to tym ważniejsze, że konkursy, w których bierze 

udział Iulian 

odbywają się w ekstremalnie trudnych warunkach i wymagają kolosalnego wysiłku. 

W dniach 24 – 28 stycznia 2022 Iulian brał udział w Laponii – Finlandii, gdzie udało mu się ponownie wygrać, 

ale nie tylko, pobić rekord. 

 

Jest to bardzo piękna historia życia, z której wszyscy możemy nauczyć się rozumieć, że granice nakładamy 

tylko my sami, że nigdy nie jest za późno na znalezienie własnej drogi, ale także, że najszlachetniejszym 

osiągnięciem ze wszystkich jest zaoferowanie tym z trudniejszym losem. 

Gratulacje, Iulian, za sposób, w jaki pokazujesz dzień po dniu, co oznacza „SERVO PER AMIKECO”! 

Mihai-Liviu Tărtăreanu, prezydent IPA Rumunia 
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IPA France przygotowuje się do 4. Spotkania Przyjaźni Gard 

 

Po sukcesie naszego ostatniego wydarzenia w 2021 r. nie 

mieliśmy innego wyjścia, jak zorganizować 4. Spotkanie 

Przyjaźni regionu Gard w IPA France, które odbędzie się w 

dniach 1–6 czerwca 2022 r. w „VVF des Cigales” w Méjannes 

le Klaskać. 

W programie Avignon i rejs po Rodanie, Uzès i jego rynku, 

Pont du Gard i Féria de Pentecôtes w Nîmes. 

Ponadto strona Méjannes pozwoli nam cieszyć się chwilami 

relaksu, wypoczynku i serdeczności. 

Wydarzenie zostało rozesłane do wszystkich sekcji i można je 

zobaczyć na międzynarodowej stronie internetowej IPA pod 

adresem:Gard FSW 2022. 

Promuj to szeroko. 

Liczba miejsc ograniczona do 50. 

Więcej informacji i rejestracja:delegacja30@ipafrance.org W przyjaźni, 

Claire Palisse, 1stWiceprezes IPA Francja 

 

 

 

OSTATNIE SŁOWO 

 

Jestem pewien, że mówię za wielu, kiedy mówię, że dla mnie trudno jest teraz zrozumieć świat. Po prostu nie 

rozumiem, dlaczego zaczyna się jakakolwiek agresja, zwłaszcza po dwóch trudnych latach, które wszyscy 

przeżyli na całym świecie. 

W zeszły weekend bez słowa wybrałem się na spacer 

do lokalnego parku i z radością odkryłem ten piękny 

gatunek, trafnie nazwany „Kamelią Pokoju”. 

Nie mam nic do dodania w tym miesiącu: wraz z 

tyloma członkami IPA na całym świecie mam 

nadzieję, że pokój nadejdzie: szybko, nieodwołalnie i 

pokojowo. 

Elke 

https://www.ipa-international.org/Events/4th-international-friendship-meeting-nmes/177731
mailto:delegation30@ipafrance.org
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