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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Rozpoczęła się kolejna kadencja Zarządu Międzynarodowego. Jedność, wyrażona podczas 64. 
Kongresu Światowego IPA w Dubrovniku, osiągnięta dzięki skutecznemu dialogowi, jest 
kluczowym atutem tej rady w podejmowanych przez nią trudnych zadaniach. Delegaci wyrazili 
poparcie dla działań poprzednich czterech lat i zgłoszono propozycje na następną kadencję. 

Nowy Zarząd składa się ze starych członków uzbrojonych w cenne doświadczenie oraz nowych 
członków ze świeżymi pomysłami i chęcią do pracy! Cechą każdego z nas jest nasza miłość do 
IPA, altruizm i gotowość! 

Nowy Zarząd czeka dużo pracy! W tym przedsięwzięciu pomogą nam cenni koledzy, którzy 
zostali wyznaczeni przez IEB na członków komisji, i którzy zadaniem będzie realizacja trudnych, 
ale ważnych projektów. Jednocześnie inni koledzy, którzy zaoferowali pomoc, pozostają  
w naszej „puli rezerw” na przyszłe projekty. 

Podróże, edukacja, sport, działalność humanitarna, spotkania młodzieży, wystawy sztuki, 
współpraca z organizacjami międzynarodowymi, istnieje wiele możliwości i korzyści dla 
aktywnych lub emerytowanych kolegów. 2020 to rok pełen działań, takich jak: 

 Igrzyska IPA, globalne święto ideałów sportu i przyjaźni; 

 Spotkanie Sekcji Goszczących, zebranie sekcji skupiające się na gościnności  
i ugaszczaniu; 

 Konkurs fotograficzny, który umożliwi nam wyrażenie naszej artystycznej duszy; 

 Konkurs malarski dla dzieci, jego celem jest przybliżenie naszych rodzin do wartości 
Stowarzyszenia; 

 70-lecie IPA, wydarzenie światowe mające na celu przybliżenie IPA społeczeństwu  
i obywatelom; 

W chwili swojej 70. rocznicy IPA wkracza w nową erę. Z wielkim planem, pionierskimi 
działaniami i perspektywą na przyszłość. W tym przedsięwzięciu nie pominiemy nikogo.  

Luty 2020 



 

 

 

W lutym oficjalnie powitamy kolejną, nowopowstającą sekcję: Albania. Jednocześnie 
podejmujemy działania mające na celu integrację innych krajów z naszą dużą rodziną  
i utworzenie kolejnych sekcji krajowych. 

Naszym celem jest jeszcze większe rozszerzenie IPA, aby rozprzestrzeniło się na cały świat. 
Zawsze wierni zasadom i wartościom naszego założyciela Arthura Troopa, aby zachować 
jedność, zwracamy uwagę na obawy naszych członków i kierujemy naszym historycznym 
stowarzyszeniem tam, gdzie warto iść: NA GÓRĘ!  
 
Kyriakos Karkalis, Vice Prezydent Sekcji Światowej IPA i Przewodniczący Komisji Socjo-
Kulturowej.   

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

Nowy Prezydent Sekcji Krajowej. 

IPA Łotwa 

18 stycznia 2020 r. odbyło się roczne spotkanie Sekcji IPA Łotwa w Jürmala. 

Podczas spotkania omówiliśmy temat przyszłości naszej sekcji, takich jak wymagania 
członkostwa, nowa i ulepszona struktura Zarządu Krajowego, a co najważniejsze wybór 
nowego składu zarządu. 

W imieniu wszystkich członków IPA Łotwa chciałbym poinformować wszystkich, że to dla mnie 
wielki zaszczyt móc ponownie objąć stanowisko Prezydenta Sekcji IPA Łotwa, z ogromną 
przyjemnością przedstawiam członków Zarządu: 

Sekretarz Generalny: 
Vitalijs Kalugins; 

Skarbnik: 
Aldis Paže; 

Członkowie Zarządu: 
Elvijs Bogdanovs, Inguns Pičs, Arta Murmane; 

Będziemy nadal umacniać przyjaźń z innymi państwami członkowskimi, kontynuować rozwój 
naszych projektów z naszymi sąsiadami, mając nadzieję na zwiększenia naszego członkostwa, 
a co najważniejsze, będziemy nadal służyć poprzez przyjaźń! 

Najlepsze życzenia dla przyjaciół na całym świecie! 

W imieniu wszystkich członków IPA Łotwa, 

Ilze Ungure, Prezydent IPA Łotwa. 



 

 

 

Nowy Prezydent Sekcji Krajowej. 

IPA Niderlandy 
 

Drodzy Przyjaciele, 

Z radością przyjmuję okazję, aby podzielić się informacjami na swój temat, a także na temat 

strategii naszego nowego zarządu IPA Niderlandy na nadchodzącą kadencję. 

Karierę w Policji rozpocząłem jako policjant prewencji i przez 49 lat zdobywałem 

doświadczenie w szerokim zakresie wiedzy policyjnej. Jestem teraz starszym funkcjonariuszem 

– emerytowanym komisarzem. Pracowałem w wielu sekcjach: walki z terroryzmem, 

przestępczości zorganizowanej, policji konnej, przewodników psów służbowych, dziale IT, 

jednostce wsparcia technicznego, sztabie, wydziale wspomagającym, wydziale drogowym, 

Policji międzynarodowej, a także uczestniczyłem w szkoleniach z zakresu zarządzania w wielu 

krajach oraz CEPOL i Europol. 

Moje ostatnie międzynarodowe doświadczenie w Policji zdobywałem jako starszy doradca  

w trzech europejskich sieciach: Aquapol, Railpol i Tispol, gdzie odpowiadałem za 

bezpieczeństwo, przestępczość i sprawy związane z terroryzmem. Pracowałem również jako 

doradca ds. współpracy bliźniaczej w UE na Bałkanach i mieszkałem w Afryce, Ameryce 

Środkowej i Południowej oraz w Europie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci ćwiczyłem 

umiejętności zarządzania strategicznego na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz 

pracowałem dla niderlandzkiej Narodowej Agencji Policji, UE, Narodów Zjednoczonych oraz  

w projektach współpracy wielo- i dwustronnej. 

Przejąłem prezydencję IPA Niderlandy 17 stycznia 2020 r. i z wielką radością ogłaszam, że znów 

mamy kompletny zarząd. Pierwsze posiedzenie zarządu odbyło 20 stycznia, podczas którego 

zauważalna była pozytywna atmosfera. 

Jeśli IPA Niderlandy oznacza ciągłość, strategia przetrwania będzie niepotrzebna. Patrząc na 

cele naszego zarządu, w krótkim okresie będzie to ukierunkowanie naszych finansów we 

właściwą stronę. IPA Niderlandy doświadczyła poważnych problemów w ciągu ostatnich kilku 

lat, a naszym celem jest naprawienie stanu finansów w ciągu dwóch lat. 

W średnim okresie chcielibyśmy inwestować w nowych i młodych członków IPA  

w Niderlandach. Na początku lat 90. Ubiegłego stulecia IPA Niderlandy liczyło prawie 12 000 

członków, obecnie liczba ta spadła do nieco ponad 5000 członków. Planujemy nawiązać 

kontakty z kursantami różnych szkół policyjnych w Niderlandach. Chcemy wprowadzić do 

zarządu dodatkowe stanowisko osoby odpowiedzialnej za rekrutację i zapisy nowych  

i młodych członków. To stanowi część naszej strategii przetrwania. Pod koniec naszej kadencji 

mamy nadzieję, że liczba członków będzie większa, niż nam się wydaje, co nie będzie łatwe, 

biorąc pod uwagę średni wiek naszych członków.  

Willem Schewe, Prezydent IPA Niderlandy.  



 

 

 

Sekcja IPA Hiszpania zaprasza na 65. Kongres Światowy IPA 

oraz Tydzień Przyjaźni 2020!  

 
 

Drodzy przyjaciele IPA, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz wszystkich członków Sekcji IPA Hiszpania, mam 

przyjemność zaprosić was na 65. Kongres Światowy, po którym odbędzie się Tydzień Przyjaźni 

(Barcelona & Madryt). 

Kongres Światowy IPA zaplanowano w dniach 13-18 października 2020, a po nim, w dniach 18-

25 października 2020 będzie miał miejsce Tydzień Przyjaźni IPA. Wszystkie informacje 

dotyczące obu wydarzeń dostępne są na stronie https://wc2020.ipaespana.org . 

Dużo pracy włożyliśmy w znalezienie miejsca z odpowiednimi warunkami i cenami, gdzie 

moglibyśmy zorganizować Kongres Światowy. Wybór tej lokalizacji podyktowany został także 

jej walorami turystycznymi. 

Miejsce, które wybraliśmy to Olimpijskie Centrum Kongresowe, które jest częścią Ośrodka 

Olimpijskiego EVENIA, składającego się z czterogwiazdkowych hoteli i centrum kongresowego 

(audytorium), położonego w sercu Costa Brava, w dzielnicy Lloret de Mar (1km i 12 minut 

pieszo od plaży). 

Wiemy z doświadczenia, że praca Kongresu jest ciężka, dlatego też dużo wysiłku  

i przygotowania włożyliśmy w organizację programu socjalnego. 

Na wszystkich delegatów, obserwatorów i gości czekają wspaniałe atrakcje. Podczas Kongresu 

czeka was inny, zabawny wieczór ze średniowiecznym pokazem na żywo i hiszpańskim 

festiwalem flamenco, wyjątkowymi w Katalonii i w średniowiecznym zamku. 

Odwiedzimy Barcelonę, wybierzemy się na wycieczkę łodzią po panoramie miasta. Barcelona 

to kosmopolityczne miasto nad brzegiem Morza Śródziemnego, zawsze podążające za 

najnowszymi trendami międzynarodowymi, co widać szczególnie, gdy podziwia się 

architekturę miasta. 

Dla tych z Was, którzy chcą wziąć udział w Tygodniu Przyjaźni po Kongresie Światowym, 

zapewniam, że będzie niesamowicie. Koledzy z IPA Madryt i IPA Katalonia przygotowali 

program, którego nie zapomnicie przez lata. Członkowie komitetu organizacyjnego będą wam 

towarzyszyć 24 h na dobę. 

Zwiedzimy Barcelonę i Madryt, wjedziemy kolejką linową na szczyt Świętej Góry Montserrat, 

zwiedzimy świątynię Sagrada Familia, a także udamy się małym pociągiem do jednej  

z największych fabryk wina musującego „cava” na świecie. 

 



 

 

Do Madrytu pojedziemy szybkim pociągiem AVE, to wspaniałe doświadczenie! Koledzy z IPA 

Madryt będą na nas czekać i pokażą stolicę Hiszpanii pełną zabytków i wyjątkowych miejsc. 

Odwiedzimy „El Madrid de los Austrias”, jedno z najbardziej turystycznych obszarów  

w centrum Madrytu, położone między Puerta del Sol a Pałacem Królewskim, gdzie koncentrują 

się niektóre z najważniejszych zabytków Madrytu. Nazwa pochodzi o tego, że zostało 

zbudowane głównie za panowania dynastii Habsburgów. 

Odwiedzimy również inne miasta: Toledo, Avila i, jeśli będzie wystarczająco czasu, wyjątkowy 

i wspaniały Akwedukt Segovia – jedną z najbardziej niezwykłych budowli okresu Rzymskiego. 

W Toledo odbędziemy półdniową wycieczkę z przewodnikiem, aby odwiedzić monumentalną 

Stolicę Cesarstwa Hiszpańskiego pod rządami Carlosa V – miasto Światowego Dziedzictwa. 

Wizyta w średniowiecznym mieście Avila zrobi na was wrażenie dzięki wspaniałym murom 

miejskim. Odwiedzimy także Szkołę Policji. 

W tym roku przypada 70. rocznica powstania naszego Stowarzyszenia, a puntkem zwrotnym 

będą obchody podczas Kongresu Światowego w Hiszpanii. IPA założono 1 stycznia 1950 roku, 

a za motto przyjęto zdanie w języku esperanto „Servo per Amikeco” (Służba poprzez Przyjaźń). 

Arthur Troop został pierwszym sekretarzem generalnym sekcji brytyjskiej. Jego wizja 

stowarzyszenia rozwijającego więzi społeczne, kulturowe i zawodowe między jego członkami, 

w środowisku wolnym od rozróżnienia rang, płci, rasy, języka czy wyznania stała się 

rzeczywistością. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji składa się obecnie z 65 Sekcji 

Krajowych, a Sekcja IPA Hiszpania została przyjęta 11 września 1961 roku podczas 3. Kongresu 

Światowego IPA W Stuttgarcie w Niemczech. 

Krajowy Komitet Wykonawczy Sekcji IPA Hiszpania podjął decyzję o zwołaniu walnego 

zgromadzenia w weekend zbiegający się z Kongresem Światowym, co oznacza, że oprócz 

uczestników Kongresu obecni będą wszyscy nasi delegaci i goście – około 180 osób więcej. 

Jeśli dodamy uczestników Tygodnia Przyjaźni, którzy początkowo będą przebywać w tym 

samym hotelu, można stwierdzić, że przez kilka dni przestrzeń ta będzie całkowicie terytorium 

IPA, wyobrażacie to sobie? 

Cóż, teraz pozostaje wam tylko podjąć decyzję i zarejestrować się na te wydarzenia w formie 

podanej na stronie internetowej, jak najszybciej. 

Czekamy na was z otwartymi ramionami! 

Servo per Amikeco! 

 

Arturo Salinas Marin, Prezydent IPA Hiszpania. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obchody 3. Dnia Członka IPA w Sekcji Sri Lanka. 

 

 

Krajowy Komitet Wykonawczy Sekcji IPA Sri Lanka zorganizował już po raz trzeci Dzień Członka 

IPA połączony ze spotkaniem bożonarodzeniowym, w dniu 22 grudnia 2019 r. w Hotelu Zey-

Nor w stolicy Sri Lanki Kolombo. 

W wydarzeniu uczestniczyła spora grupa członków sekcji. Program dnia obejmował gry  

i zabawy, po których udano się na wspólny obiad, aby następnie rozkoszować się dalszą częścią 

dnia. 

Po raz trzeci zorganizowano wydarzenie tego rodzaju, co niewątpliwie umożliwiło większą 

integrację członków, wzmacniając wzajemne poczucie zrozumienia. 

Servo per Amikeco – Służba poprzez Przyjaźń, 

 

Asoka Wijetilleka, Sekretarz Generalny IPA Sri Lanka. 

 

 

 

 

IPA Canada – Boże Narodzenie oznacza dawanie. 

 

Region 2 Toronto i Północne Ontario 

 

Ósmy rok z rzędu, członkowie Regionu 2 IPA Canada (Toronto, Ontario) wzięli udział jako 

wolontariusze w organizacji Świątecznej Gali Dziecięcych Klubów Śniadaniowych. W dniu 3 

grudnia 2019 r. ponad tysiąc dzieci z miejscowych szkół uczestniczyło w festiwalu świątecznym 

zorganizowanym w Centrum Liberty Grand. 

Wszystkie dzieci otrzymały zabawki ufundowane przez firmę Spin Master Toy, a gospodarz, 

Liberty Grand, zapewnił posiłek dla wszystkich dzieci, licznych wolontariuszy oraz 

zgromadzonych dygnitarzy.  

Dla dzieci przygotowano mnóstwo zajęć i zabaw i oczywiście zdjęcia z Mikołajem i Panią 

Mikołajową (członek Regionu 2 Jim Dallimore i jego żona Lorna). Rick Gosling, założyciel 

Klubów Śniadaniowych jest członkiem honorowym Regionu 2. 

Burmistrz Toronto John Tory był Gościem Honorowym wraz ze wszystkimi sponsorami, którzy 

hojnie wspierają Kluby Śniadaniowe. Policję, Straż Pożarną oraz Ratowników Medycznych 

Toronto reprezentowali funkcjonariusze w mundurach wyjściowych.  

 



 

 

Nasz udział przy pomocy organizatorom i dzieciom to wspaniałe doświadczenie, które mamy 

nadzieję kontynuować w następnych latach. Więcej informacji na temat tej inicjatywy na 

stronie https://breakfastclubs.ca/ 

 

Region 3 Calgary, Alberta 

 

19 grudnia 2019 r. członkowie Regionu 3 IPA Canada, przy obfitym wsparciu Centrum Zasobów 

na temat Niepełnosprawności Rozwojowych Calgary (DDRC), po raz kolejny zorganizowali 

coroczny „Bal Policjanta” w Szkole im. Christine Meikle w Calgary, Alberta. 

Każdego roku bal Policjanta jest świętem dla uczniów Szkoły im. Christine Meikle przed 

przerwą świąteczną. Region 3 dzięki hojności DDRC i przy pomocy nauczycieli szkoły kupuje 

prezenty dla uczniów, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom. 

Bal Policjanta obejmuje wizytę „Simona Bezpiecznego Niedźwiedzia” maskotki Policji Calgary, 

zabawnych klaunów i członków Regionu 3. Oczywiście Święty Mikołaj pojawia się w specjalny 

sposób, aby rozdawać uczniom prezenty. Bal Policjanta jest czymś, na co czekają uczniowie  

i pracownicy Szkoły im. Christine Meikle każdego roku. 

Szkoła im. Christine Meikle to wyjątkowe miejsce dla uczniów gimnazjum i liceum  

z umiarkowanymi i poważnymi zaburzeniami poznawczymi i/lub złożonym uczeniem, 

potrzebami medycznymi, emocjonalnymi, sensorycznymi lub behawioralnymi. 

Programowanie w szkole pomaga uczniom rozwijać umiejętności komunikacyjne, 

niezależność i umiejętności zawodowe najlepiej jak potrafią. 

Region 3 jest gospodarzem tego wydarzenia od ponad 25 lat i jesteśmy bardzo dumni, że 

mogliśmy współpracować z DDRC przy organizacji i wywołać uśmiech na twarzach 

zasługujących na to dzieci. 

 

Region 16 Prowincje Atlantyckie 

 

Od wielu lat Region IPA Kanada Atlantycka realizuje projekt, w którym dyrektor każdej  

z czterech Prowincji Atlantyckich (Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Wyspa Księcia Edwarda,  

Nowa Fundlandia i Labrador) wybiera cel charytatywny lub organizację w jednej z gmin i składa 

datek w kwocie minimum 200 dolarów. Jednym z celów naszej organizacji jest poprawa 

reputacji Policji w naszych społecznościach. Uważamy, że ten program pomaga osiągnąć ten 

cel i jest świetnym sposobem na dobrą zabawę, robienie właściwych rzeczy i przyciąganie 

nowych członków. 

W tym roku, nasza grupa w Nowej Fundlandii i Labradorze wybrała dom seniora i dwie jego 

pensjonariuszki Margaret i Chesley. 17 członków IPA spotkało się na lunchu w przeddzień 

wizyty w domu seniora i zebrało podarki z listy rzeczy potrzebnych. Zebrali 235 dolarów, które  

 



 

 

dodano do przyznanej kwoty 200 dolarów, prezenty oraz dwie skarpety wypełnione drobnymi 

podarkami. Dyrektor Beverly Bryant wraz z Sharon Warren odwiedziły dom seniora i osobiście 

wręczyły prezenty. 

W Nowym Brunszwiku członkowie wybrali Centrum Kryzysowe dla Rodzin Beausejour  

w Shediac jako cel charytatywny. Przy współpracy z miejscową jednostką RCMP (Królewska 

Kanadyjska Policja Konna), członkowie IPA zasponsorowali dwie kobiety, które niedawno 

zostały uratowane ze związku gdzie doznawały przemocy. Panie dostarczyły skromne listy 

życzeń, a nasi członkowie pozbierali darowizny od członków IPA i przyjaciół na prezenty lub 

pokrycie kosztów. Wszystkie prezenty zostały zebrane, zapakowane i dostarczone osobiście 

przez lokalnych członków IPA i RCMP. Oprócz prezentów organizatorzy przekazali także ponad 

1100 dolarów w kartach upominkowych do podziału między dwie beneficjentki. 

  

Chris Barrat, Prezydent IPA Canada. 

 

 

 

Przyszliśmy rozjaśnić dziecięce serca.  

Shain Pninit relacjonuje specjalne przedsięwzięcie. 

 

 

W styczniu 2019 roku objąłem opieką przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.  

W każde żydowskie święto odwiedzam je z moją drużyną 20 funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Izraela aby świętować wspólnie z dziećmi. 

Przed świętem Hannukah przygotowaliśmy wyjątkową oprawę: policjanci upiekli specjalne 

świąteczne jedzenie, a hanukową lampę, na której zapala się kolorowe świece, udało się 

dostarczyć dzięki pomocy IPA Izrael. 

Podczas przyjęcia policjanci zebrali się z dziećmi w Sali rekreacyjnej, a ja zgasiłem światło, aby 

zrobić nastrój przed przybyciem gościa specjalnego – „Bambi”, policyjnego robota, który miał 

wjechać do sali i zapalić kolorowe świeczki. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi mogąc podziwiać 

ekscytację na twarzach dzieci na widok robota, i wszyscy podziwialiśmy kolorowe świeczki  

i śpiewaliśmy wspólnie z dziećmi. 

W święto Hannukah tradycyjnie śpiewamy „Przybyliśmy wyprzeć ciemność – w naszych rękach 

światło i ogień – każdy z nas jest małym światłem – razem jesteśmy wielkim światłem”. Czuję, 

że wspólnie z moją drużyną roznieciliśmy specjalne światło dla dzieci i nauczycieli. 

     

Shain Pninit, IPA Izrael. 

 



 

 

 

Dobre rzeczy przychodzą trójkami.  

III Transpirenejski rajd Motocyklowy IPA zorganizowany przez  

Sekcję IPA Hiszpania. 

 

III Transpirenejski Rajd IPA 2019 miał miejsce w dniach 3-6 października 2019 r., a udział w nim 

wzięło 42 osoby na 41 motocyklach, w tym 17 osób z Włoch. Oczekiwania były wysokie,  

a wszystkie miejsca zarezerwowano już pod koniec maja.  

Wydarzenie rozpoczęło w Hotelu Marina de Roses, gdzie przyjeżdżali uczestnicy odebrać 

swoje dokumenty.  

Wielu z uczestniczących znało się z poprzednich wyjazdów. Ci, którzy przybyli po raz pierwszy, 

szybko zaznajomili się ze wszystkimi. 

Szczegóły trasy omówiono podczas wieczornej odprawy i utworzono nowe grupy 

uwzględniające osoby podróżujące samodzielnie. Wspaniale było obserwować zawiązujące się 

przyjaźnie podczas wspólnego posiłku w hotelu.  

Nie polecamy podróżowania tą trasą samodzielnie. 

Czwartek 3 października: Roses - Andorra (349 km) 

Wyruszyliśmy rano z pobliskiego parkingu, który mieliśmy zarezerwowany dzięki uprzejmości 

lokalnej Policji. 

Pierwszego dnia przebyliśmy trasę 349 km z Roses do Andorry, głownie przez teren Francji, ale 

z niesamowitymi górskimi krajobrazami. Następnie wjechaliśmy do Andorry w Col de Paiheres 

na wysokości 2001 metrów. 

Uczestnicy zjeżdżali się do hotelu od godz. 17:00, ekstremalnie zadowoleni z trasy i górskich 

dróg. Imperialny Hotel Atiram w Saint Julia przywitał nas na pierwszym etapie. Po 

zakwaterowaniu wszyscy udali się na spacer przed kolacją. 

Piątek 4 pażdziernika: Andorra – Jaca (355 km) 

Przed nami 355 km trasa w całości przez terytorium Hiszpanii. Po minięciu pierwszej przełęczy 

zatrzymaliśmy się w Sort, gdzie oprócz kawy, część uczestników kupiła losy na loterii  

w sławnym sklepie „La Bruixa d’Or”.  

Następnie udaliśmy się do Port de la Bonaigua, dalej w kierunku el Cañon de Añisclo, i do 

Cotefablo. Droga niedawno została odnowiona, co sprawiło, że mieliśmy wspaniałe warunki 

do jazdy.  

Do Jaca przyjechaliśmy ok 17:00 – o wiele szybciej niż zakładaliśmy, co dało nam czas na 

zwiedzanie miasta. 



 

 

 

Sobota 5 października: Jaca – Irun (350 km) 

Rozpoczęliśmy od Col du Mary Blanch, następnie Col de Irati, Col de d’Irau i Col d’Arthe – jedne 

z najpiękniejszych części Pirenejów. 

Po przybyciu do San Joan de Port przejechaliśmy przez teren Francji przed przyjazdem do Irun.  

Kiedy wszyscy przybyli, było jasne, jak byli podekscytowani, że właśnie przejechali niektóre  

z najbardziej malowniczych krajobrazów i pasm górskich w całej Europie. To, w połączeniu  

z nawiązanymi przyjaźniami, sprawiło, że spędziliśmy kilka niesamowitych dni w drodze. 

Podczas kolacji tego wieczoru odbyła się również ceremonia wręczenia nagród – wszyscy byli 

akredytowani za udział w III Transpirenejskim Rajdzie IPA. 

Następnego ranka przy sniadaniu wszyscy pożegnali się emocjonalnie – kończąc 

niezapomnianą wycieczkę. Zdecydowana większość wróciła do domu, choć kilka osób 

podróżowało dalej. 

Uczestnicy przybyli z Galicji, Madrytu, Andaluzji, Valencji, Tarragony, Girony, Barcelony,  

a największa grupa przybyła z Dolomitów we Włoszech. 

Dziękuję wszystkim za wspaniałą atmosferę podczas całej podróży, a tym, którzy nie mogli 

przybyć w ostatniej chwili z różnych powodów, mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym 

roku. Sergio z Walencji, który musiał wrócić do domu z Andorry, mam nadzieję, że następnym 

razem uda ci się ukończyć trójkę razem z nami. 

Co więcej, wielkie podziękowania dla Angela oraz Paco, którzy pomogli w organizacji. Bez nich 

nie byłbym w stanie tego zrobić. 

Do zobaczenia za rok!     

Jose Luis Lopez, Kierownik Szlaków IPA Barcelona, IPA Hiszpania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Region Garden Route IPA Afryka Południowa ciężko pracuje,  

aby przynieść szczęście potrzebującym. 

 

Region IPA Garden Route, pod kierownictwem Mondraya 

van Eck przekazał końcem 2019 roku kilka darowizna dla 

potrzebujących. 

Region Garden Route obejmuje miasta George, Plettenberg 

Bay i Mossen Bay w rejonie South Cape w Południowej 

Afryce. 

Zdjęcie po prawej, zrobione 24 grudnia 2019 roku, 

przedstawia sekretarz regionalną Ericę van Eck z kuchenką i 

rowerem podarowanym potrzebującej samotnej matce 

wychowującej czwórkę dzieci. 

Na drugim zdjęciu, z dnia 17 listopada 2019 roku,  widzimy ubrania, zabawki i przybory 

toaletowe przekazane Przytułkowi Phambili, które opiekuje się kobietami i dziećmi 

dotkniętymi przemocą. 

  
Mondray van Eck, Przewodniczący Regionu IPA Garden Route, Afryka Południowa. 



 

 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU ŚWIATOWEGO 

 

Pierwsze posiedzenie Zarządu Międzynarodowego w Nottingham. 

  

Podczas gdy mieliśmy krótkie spotkanie wprowadzające w Chorwacji, zaraz po Kongresie 

Światowym, nasze pierwsze pełne spotkanie odbyło się pod koniec grudnia 2019 roku w Domu 

Arthura Troopa w Nottingham. 

Ponieważ członkowie IEB przedłożyli pisemne sprawozdania z działań w toku lub 

zakończonych od czasu Kongresu Światowego, bardziej rutynowe aspekty programu zostały 

szybko rozwiązane pierwszego dnia rano. 

Następnie przeszliśmy do serii warsztatów, obejmujących komisje IEB, ich projekty i programy, 

strategię IEB na okres 2019-2023 oraz roczne sprawozdanie globalne IPA, skierowane do 

zewnętrznych czytelników w roku naszej 70. Rocznicy. Wszyscy zgodzili się, ze nowy format 

był poprawą, z pozytywnymi i udanymi wynikami. 

Odbyłem przydatne spotkanie z Prezydentem Sekcji IPA Wielka Brytania, Clivem Woodem  

i Sekretarzem Generalnym Stevem Brethertonem, dotyczące odnowienia umowy najmu IAC 

na nowy okres oraz konserwacji i utrzymania wspólnych obszarów budynku. Clive dołączył do 

spotkania IEB na krótko i wręczył nam wszystkim pamiątkowe tradycyjne brytyjskie gwizdki 

policyjne. 

Clive, wraz z członkami Krajowego Komitetu Wykonawczego, Seanem Hannigan i Martinem 

Turnerem oraz byłymi pracownikami IAC, Lesley, Wendy i jej mężem Maurice dołączyli do IEB 

i obecnego personelu IAC, Elke, Kerry i Daniel na przyjemną wycieczkę po Narodowym 

Muzeum Sprawiedliwości i świąteczny obiad. 

Kolejne pełne spotkanie IEB odbędzie się w marcu w IBZ Gimborn, a wcześniej kilka zdalnych 

konferencji wideo w celu utrzymania aktywnego przepływu pracy. 

  

Stephen Cockard, Kierownik Administracji. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny IPA 2020. 

 

 

Komisja Socjo-Kulturowa IPA z radością ogłasza, że Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny 

IPA jest otwarty dla wszystkich członków IPA. 

Podobnie jak w poprzednich udanych edycjach konkursu w 2017 i 2019 roku, zgłoszenia można 

nadsyłać w dwóch kategoriach: 

Kategoria Open:   dowolny temat fotograficzny 

Kategoria tematyczna:  Policja w akcji 

Nagroda 400 euro przyznana zostanie zwycięzcy ogólnemu, zwycięzcom poszczególnych 

kategorii, dla zdobywców drugich i trzecich miejsc również przewidziano nagrody. 

Poprzez udział w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym IPA, członkowie 

Stowarzyszenia z całego świata mają okazję rozwinąć swoje talenty i podzielić się nieznanym 

aspektem swojej osobowości. 

W zeszłorocznym konkursie zobaczyliśmy 

profesjonalne zdjęcia, które zostały 

zaprezentowane podczas Kongresu 

Światowego IPA w Chorwacji, takie jak to obok 

od Pekka Olavi  z IPA Finlandia. 

Szczegółowe informacje na temat formularzy 

zgłoszeniowych, terminów i regulaminu 

konkursu zostały przesłane do wszystkich 

sekcji IPA, ale można je znaleźć także na stronie: 

https://www.ipa-international.org/photo-competitions. 

Zachęcam was, abyście użyli swoich aparatów i smartfonów i … nas zachwycili! 

 

Kyriakos Karkalis, Przewodniczący Komisji Socjo-Kulturowej IPA.  

 

 

 



 

 

 

 

ANKIETA NEWSLETTERA IPA. 

 

Weź udział w losowaniu nagród! 

Dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy wzięli udział w styczniowej ankiecie „Z której sekcji 

jesteś?” 

Po przejrzeniu wyników ankiety musimy stwierdzić, że odzew nie był duży: odebraliśmy 

jedynie 78 odpowiedzi (tak, dobrze widzicie) ☹ 

Mamy nadzieję, że więcej osób przeczytało styczniowe wydanie, i jesteśmy przekonani, że 

niewystarczająco zainteresowaliśmy was udziałem w ankiecie! 

Pozytywną stroną jest to, że odpowiedzieli czytelnicy z 23 krajów, co stanowi ponad 1/3 liczby 

wszystkich sekcji. Dobry start, aczkolwiek wynik może być lepszy. 

W czołówce znaleźli się nasi czytelnicy z Irlandii, Szwecji i Kanady, którzy wspólnie osiągnęli 

wynik 49% wszystkich odpowiedzi. Dziękujemy za wasz udział! 

W tym miesiącu koncentrujemy się na innym aspekcie – i – żeby zachęcić was do odpowiedzi 

na lutową ankietę, wylosujemy 10 odpowiedzi, które nagrodzimy gadżetem IPA. 

Jeśli interesuje was wygrana, jak również kontakt z nami, proszę weźcie udział w kolejnej 

ankiecie klikając na czerwony guzik. 

Z góry dziękujemy i powodzenia! 

POSŁOWIE: 

Ci z was, którzy mieszkają w starym budownictwie, wiedzą, 

że zadbanie o nieruchomość, która osiągnęła pewien wiek to 

niekończąca się opowieść. Dom Arthura Troopa niczym nie 

różni się pod tym względem, gdyż ma ponad 100 lat. 

IAC wynajmuje pomieszczenia biurowe od Sekcji UK, 

dumnych gospodarzy Domu Arthura Troopa, i tym samym, 

odpowiedzialnych za utrzymanie budynku. 

Zobaczcie sami i przekonajcie się, że członkostwo  

w Zarządzie Sekcji UK nie oznacza wyłącznie strategii, emaili 

i papierkowej roboty… 

… Prezydent Clive Wood i Sekretarz Generalny Steve 

Bretherton regularnie bawią się na drabinach, z wiertarkami i  uwielbiają upiększać nasz dom 

IPA �  

Elke 



 
 

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


