
25 – lecie Regionu IPA Leszno 
 

W dniach od 4 do 7 września 2022 roku Region IPA Leszno obchodził Jubileusz 25 lecia 

powstania. 

 W dniu 5 września na Ranczo Smyczyna w miejscowości Smyczyna odbyło się uroczyste 

spotkanie, na które przybyli zaproszeni goście z Regionów IPA w Jindrihuv Hradec (Czechy), Galanta 

(Słowacja), Regionów IPA w Gostyniu oraz IPA w Głogowie. 

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Prezydent Sekcji Polskiej IPA Piotr Wójcik, Wiceprezydent 

Sekcji Polskiej, Prezes Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej w Poznaniu Witold Drzażdżyński, 

zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA, członkowie Regionu i ich rodziny oraz przyjaciele. 

 Obchody 25 lecia Regionu IPA w Lesznie otworzył Przewodniczący Piotr Biliński, który powitał 

zgromadzonych gości. Wspólnie odśpiewano Hymn Polski oraz odegrano hymn Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji. 

 W dalszej części Przewodniczący leszczyńskiego regionu przedstawił krótką historię powstania IPA 

na świecie oraz Regionu w Lesznie, którego zebranie założycielskie odbyło się w maju 1996 roku. 

Przypomniał także, że maksymą IPA na świecie jest hasło: 

„Servo Per Amikeco” co w tłumaczeniu znaczy „Służyć poprzez przyjaźń” 

Podczas ceremonii Prezydent SP IPA w asyście Przewodniczącego Regionu wraz ze 

skarbnikiem Mirosławem Kamińskim uhonorowali koleżanki i kolegów założycieli Regionu, 

okolicznościową odznaką „25 - lecia Regionu IPA Leszno”. Odznaką tą jak i podziękowaniami 

uhonorowano także Prezydenta Piotra Wójcika i wiceprezydenta Witolda Drzażdżyńskiego.    

Działalność Regionu IPA Leszno nie byłaby możliwa bez współpracy z osobami, które od wielu 

lat wspierają jego działalność. W związku z tym dziękując za te lata wspólnej pracy na rzecz 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, w imieniu leszczyńskiego Regionu, Piotr Biliński wręczył 

adresy gratulacyjne.  

Wśród wyróżnionych w ten sposób, znaleźli się Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA Grażyna 

Zimnoch, Wacław Andrzejewski, Kazimierz Kamiński, Jan Pabierowski, Paweł Pęcak, Piotr Siemaszko 

oraz Paweł Żak. 

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego 

Wiceprezydent SP Witold Drzażdżyński „Brązowym Medalem NSZZ P województwa 

wielkopolskiego” odznaczył Mariolę Wiśniewską, Piotra Bilińskiego, Mirosława Kamińskiego, Jana 

Pabierowskiego, Kazimierza Kamińskiego. 

 

 Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje                          

i przekazali symboliczne upominki oraz życzenia dla Regionu IPA Leszno. 

Galę uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Marynia” ze Święciechowy, który                              

we wspaniałych strojach zaprezentował tańce ludowe, klasyczne, a także nowoczesne.  



Po tym widowisku, przy głośnych fanfarach, na salę wwieziono tort jubileuszowy, a uczestnicy 

wydarzenia wznieśli toast za pomyślność leszczyńskiego Regionu IPA. 

Tradycją Regionu IPA w Lesznie, w trakcie wizyt kolegów z Regionów m.in. Czech i Słowacji 

jest program turystyczno – sportowy. Tym razem naszych gości zaprosiliśmy do miejscowości Milicz, 

gdzie z kolegą z Regionu IPA w Miliczu, Markiem Miś, zwiedziliśmy byłą fabrykę bombek 

choinkowych – obecnie Muzeum Bombki, kościół św. Andrzeja Boboli z 1707 z ciekawym układem 

trzech pięter balkonów dla wiernych. Mieliśmy też okazję poznać linię produkcyjną w browarze 

rzemieślniczym Nepomucen w Szkaradowie, a wycieczkę zakończyliśmy w stadninie koni Adama 

Lachery w Dębnie Polskim.  

Na wtorek 6 września zaplanowano wizytę u Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie insp. 

Krzysztofa Nowaka. W spotkaniu wzięli też udział Prezydent SP IPA Piotr Wójcik i Wiceprezydent 

Witold Drzażdżyński. Szef leszczyńskiej jednostki m.in. zaprezentował nam jeden z nowszych 

obiektów, w którym mieści się strzelnica oraz siłownia i sale szkoleń dla policjantów.  

Korzystając z okazji zaprosiliśmy naszych gości do mieszczącej się przy Komendzie Miejskiej 

Policji w Lesznie siedziby naszego Regionu. Tam zaprezentowaliśmy Kroniki Regionu, które 

prowadzone są od 1996 roku. Można było też obejrzeć naszą kolekcję europejskich mundurów 

policyjnych oraz pamiątek od zaprzyjaźnionych grup IPA. 

Podsumowaniem dnia były zawody strzeleckie z broni krótkiej i karabinku, które odbyły się na 

strzelnicy Bractwa Kurkowego w Poniecu, (15 km od Leszna). Jedną z konkurencji strzeleckich był 

bardzo emocjonujący tzw. strzał do „Kura”. Wykorzystując piękny teren oraz przyjazną atmosferę  

rozegrano też konkurencję w grze w boule, w której najlepsza okazała się drużyna kolegów ze Słowacji.  

W środę 7 września goście z Czech i Słowacji oraz członkowie Regionu IPA Leszno spotkali się 

na terenie Ranczo Smyczyna - obiekcie rekomendowanym, na pożegnalnym śniadaniu. Po jego 

zakończeniu Przewodniczący IPA Region w Lesznie Piotr Biliński podziękował wszystkim za 

wspaniały czas spędzony w naszym kraju i mieście, wyraził także przekonanie, iż niedługo się znowu 

zobaczymy. Na pożegnanie wręczono wszystkim symboliczne upominki. Goście rewanżując się, 

przekazali podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w działalności na rzecz Stowarzyszenia. 
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