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Radosne buzie

„Policja i zwierzęta” oczami dzieci IPA: zwycięska praca
Dziecięcego Konkursu Rysunkowego
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SŁOWEM WSTĘPU
Drodzy Przyjaciele,
Październik powinien upłynąć pod znakiem flagowego wydarzenia IPA – Kongresu
Światowego, który miał odbyć się w Hiszpanii. Nasze coroczne spotkanie, które
wzbogaca życie naszego stowarzyszenia i czyni je wyjątkowym. Ponadto
planowaliśmy wspólnie świętować 70. rocznicę powstania IPA i zaprosiliśmy wielu
pionierów IPA aby do nas dołączyli. Niestety tak nie było, ponieważ pandemia zmusiła
nas do odwołania Kongresu.
Pozytywnym akcentem jest to, że Międzynarodowy Zarząd Wykonawczy zaprosił
przedstawicieli wszystkich sekcji do udziału w międzynarodowej konferencji Zoom,
która odbyła się 13 października o godz. 19:00 czasu polskiego. Był to wyjątkowy
moment i prawdziwa radość z możliwości zebrania całej rodziny IPA w ten sposób.
Było nas około 55 osób online: IEB, IAC, około 40 sekcji i przedstawiciel Gimborn.
Przez dwie godziny wszyscy mieli okazję przekazać krótką, ale powitalną wiadomość
w tych niespokojnych czasach. Wszystkie kontynenty były reprezentowane i przez cały
wieczór odczuwalna była szczególna energia, w dzień lub w nocy, w zależności od
lokalizacji. W ciągu dwóch godzin ujrzeliśmy wschód i zachód słońca! A wieczorny
toast pozwolił nam uczcić 70. rocznicę IPA, łączącej nas w przyjaźni, a także wyrazić
nadzieję na jak najszybsze osobiste spotkanie.
Spotkanie Zoom było również okazją do złożenia hołdu niektórym naszym członkom,
którzy odeszli w tym roku, oraz złożenia kondolencji i życzeń powrotu do zdrowia oraz
odwagi wszystkim dotkniętym pandemią. Pomyśleliśmy także o tych, którzy
doświadczyli klęsk żywiołowych, aktów wojny lub terroru i życzyliśmy im bardziej
pogodnej przyszłości.
Z przyjemnością mogliśmy poznać „nowe twarze” i pogratulować prezydentom, którzy
zostali wybrani w 2020 roku oraz ich komitetom, a także podziękować wszystkim za
wiarę i lojalność wobec IPA. Pomimo ograniczeń narzuconych przez Covid i pomimo
licznego odwoływania wydarzeń, każdy mógł poczuć, że IPA to solidny statek, który
wyjdzie z obecnych burzowych warunków dodatkowo wzmocniony solidarnością
i poświęceniem jego członków.
Podczas gdy obecnie wydaje się, że niektóre kraje widzą koniec tunelu pandemii, inne
są mocno dotknięte drugą falą. W imieniu IEB życzę nam wszystkim odwagi, by stawić
czoła nadchodzącym miesiącom, przekonani, że nasze połączone wysiłki wkrótce
przyniosą najlepszą możliwą nagrodę dla życia naszego stowarzyszenia, czyli jak
najszybsze ponowne spotkanie się.
Z pewnością ucieszy was, że przed świętami mamy zamiar zaprosić wszystkie sekcje
IPA na kolejne spotkanie Zoom. Tymczasem:
Niech żyje IPA!
Servo per Amikeco!
Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA.
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DOOKOŁA ŚWIATA

Spotkania na szczycie dolnośląskich członków IPA!
Tytuł jak i cała akcja zapoczątkowana przez członków Dolnośląskiej Grupy
Wojewódzkiej to również hasło, które przyświeca „ipowcom” chcącym uczcić 70.
Rocznicę powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. W ramach dewizy
„Servo per Amikeco” zdobywają najwyższy szczyt Sudetów, ale również przepięknego
Dolnego Śląska – Śnieżkę. Niestety, z powodu panującej pandemii, nie mogą spotkać
się wszyscy razem, dlatego też zdobywanie 1602 metrów nad poziomem morza
odbywa się indywidualnie, ale oczywiście w ramach większej, tytułowej akcji. Na
Śnieżce stanęło już kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia, aby w ten sposób
świętować okrągły jubileusz IPA!

Widok, który rozpościera się ze szczytu Królowej Sudetów jest niesamowity. Pod sobą
ma się dosłownie cały świat. Widać nie tylko leżący u jej stóp Dom Śląski i Równie pod
Śnieżką, ale przede wszystkim malowniczą Kotlinę Jeleniogórską. Nie ma co ukrywać,
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że jak to Królowa, Śnieżka bywa kapryśna. Nie zawsze jest okazja, aby zobaczyć te
cudowne krajobrazy. Bywa, że szczyt spowijają chmury, pada deszcz i wieje silny
wiatr, a jedyne co widać, to kolejny słup pokazujący, którędy wiedzie szlak. Mimo to,
dziesiątki dolnośląskich członków IPA postanowiło właśnie w tym, dość nietypowym
miejscu, świętować 70. lat Stowarzyszenia, które zrzesza policjantów z całego świata.
Pandemia nie odpuszcza i cały czas musimy
liczyć się z różnymi ograniczeniami, które
uniemożliwiają typowe, uroczyste obchodzenie
tego
jubileuszu.
Jednak,
jak
pokazują
dolnoślązacy, zawsze znajdzie się sposób! Jako
Dolnośląska Grupa Wojewódzka IPA planowali
uczcić jubileusz naszej organizacji na szczycie
najwyższej góry Karkonoszy i Sudetów - Śnieżki.
"Spotkanie na szczycie" bo tak nazwano event,
miało służyć zacieśnianiu więzów przyjaźni
i integracji naszych członków w duchu hasła
naszego stowarzyszenia "Servo per Amikeco"
Choć
koronawirus
znacznie
ograniczył
możliwości tego rodzaju przedsięwzięć „ipowcy”
postanowili
tylko
trochę
zmodyfikować
wcześniejsze plany.
Zdobywanie szczytu odbywa się indywidualnie i jego celem są nie tylko wspomniane
wcześniej piękne widoki, ale przede wszystkim uczczenie okrągłej rocznicy! Jednak to
nie wszystko! Aby za jakiś czas móc wspominać tę chwilę, ale również pamiętać
o innych członkach IPA, z którymi tym razem niemożliwe było wspólne spotkanie,
każdy piechur otrzymuje pamiątkową przypinkę. Aby ją zdobyć nie tylko trzeba wejść
na słuszną wysokość 1602 m n.p.m., ale również udokumentować to, najlepiej
zdjęciem. Nie ma co ukrywać, że jeszcze lepiej jest, kiedy pozowanie odbywa się np.
z szalikiem, czapką lub innym akcesorium z emblematem naszego Stowarzyszenia.
Wszystko w ramach Servo per Amikeco!
Królowa
Sudetów
przywitała
już
kilkudziesięciu członków Dolnośląskiej
Grupy Wojewódzkiej, szczęśliwych
z osiągnięcia najwyższego szczytu w tej
części Polski. Jednak tegoroczna akcja,
to dopiero początek. Spotkania na
szczycie
planowane
są
również
w kolejnych latach! Górski marsz wśród
przyjaciół ze Stowarzyszenia to świetna
okazja do rozmów, wymiany poglądów,
spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących
niełatwej
służby
w
granatowym
mundurze.
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IPA z Dolnego Śląska już dziś zaprasza na przyszłoroczne zdobywanie górskich
szczytów! Póki co namawiamy do walki z własnymi słabościami, stromymi
podejściami, często niełatwą aurą aby zdobyć Śnieżkę i uczcić te długie 70. lat
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji!
Tekst: Krzysztof Marcjan; Tłumaczenie: Michał Sługocki, IPA Wrocław, Poland.

Podróżowanie w czasach Covid-19
Członek IPA UK Chris Heathcote korzysta z gościnności IPA
Może się wydawać, że świat się zamknął, i że IPA musi być „tylko wirtualne”, ale
w rzeczywistości niektóre podróże są nadal możliwe, a na gościnności kolegów z IPA
za granicą nadal można polegać! W sierpniu udało mi się uciec do Szwajcarii,
a następnie we wrześniu na Słowację i do Polski, i z radością mogę powiedzieć, że po
przyjeździe spotkałem się z ciepłym przyjęciem ze wszystkich sekcji.
W Szwajcarii Maxime Morisod, funkcjonariusz policji pracujący w referacie patrolowointerwencyjnym w Aigle, oprowadził mnie po swoim rodzinnym mieście Monthey
i zabrał na spacer po pobliskich bujnych górach, a następnie na kolację składającą się
z tradycyjnego szwajcarskiego serowego fondue i piw rzemieślniczych.
Po przyjeździe na Słowację Jan Kover, śledczy z Koszyc, był bardzo zadowolony
mogąc pomóc w sugestiach dotyczących zakwaterowania i turystyki pieszej.
On i jego kolega spotkali się ze mną na centralnym komisariacie policji z wieloma
prezentami. W Bańskiej Bystrzycy szef wydziału d/w z przestępczością gospodarczą
Marek Ondras i Andrej Hegenduš dołączyli do mnie w Muzeum Powstania
Słowackiego i po spacerze po starym mieście delektowaliśmy się drinkami i gulaszem.

Ciepłe powitanie w 3 krajach w trudnych czasach: Fondue w Szwajcarii, spotkanie z kolegami na Słowacji i wizyta
na komisariacie w Polsce.
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W Tatrach, za granicą z Polską, podinsp. Maciej Kwak – Naczelnik Wydziału Sztab
Policji – odpowiedzialny za porządek publiczny i planowanie imprez, pokazał mi swój
komisariat – dawny hotel – w pięknym, alpejskim mieście, Zakopanem.
Spotkaliśmy się również z Komendantem Powiatowym Policji w Zakopanem, insp.
Piotrem Dziekanowskim i dowiedzieliśmy się o niedawnej operacji ewakuacji 125
rannych z gór po burzy z piorunami.
Moja rada: nie pozwólcie, aby obecne ograniczenia koronawirusa zatrzymały wasze
podróże!
Chris Heathcote, członek IPA UK.

IPA Brazylia inicjuje dwa projekty z okazji Dnia Dziecka 2020.
Sekcja IPA Brazylia – za pośrednictwem Dyrekcji ds. Nauki, Kultury i Edukacji –
opracowało dwie piękne inicjatywy na obchody Dnia Dziecka 12 października 2020 r.,
mające na celu zapobieganie przemocy i nadużywaniu narkotyków.
Projekt 1 – społeczny
IPA Brazylia zorganizowało w środowisku znajdującym się w niekorzystnej sytuacji
dzień uroczystości obejmujący wykłady związane z projektem profilaktycznym,
a następnie smaczny obiad i rozdanie prezentów dla dzieci. Na koniec dnia wszystkie
dzieci miały okazję pobawić się na basenie w klubie parku wodnego, którego
partnerem jest Sekcja IPA Brazylia.
To był bardzo przyjemny dzień!
Projekt 2 – edukacyjny
W Dniu Dziecka Sekcja IPA Brazylia podpisała umowę o współpracy z Sekretarzem
Edukacji Okręgu Federalnego w celu dystrybucji materiałów edukacyjnych z projektu
IPA Brazylia, w tym komiks o naszej kwaterze głównej, związany z naszymi
bohaterskimi postaciami medialnymi, super „Ipinho” i „Ipinha”, jako źródło edukacji
w zapobieganiu przemocy i nadużywania narkotyków. Sekretarz ds. Edukacji jest
odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych dla 26 000 uczniów w różnym
wieku i na różnych poziomach edukacji (dzieci i młodzież). Dzięki tej umowie siedziba
IPA Brazylia pojawi się na półkach w czytelniach i bibliotekach szkół w kraju.
Bohaterowie naszej siedziby, super Ipinho i Ipinha zostaną zaprezentowani IEC
podczas Kongresu Światowego IPA 2021 w Hiszpanii.
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Komiks IPA Brazylia w systemie edukacyjnym
Celem naszego komiksu jest inspirowanie dzieci i młodzieży przez policjantów. Projekt
stwarza również okazję do poruszenia istotnych kwestii związanych z zapobieganiem
przemocy, takich jak walka z narkotykami, niszczenie środowiska i zapobieganie
przemocy domowej – smutnej rzeczywistości wciąż notowanej w Brazylii.
Komiks, który oczaruje dzieci
Format książki „Super Ipinho i Ipinha – wielcy bohaterowie, wielkie bohaterskie czyny”
przemawia do wielu dzieci i przedstawia najsłynniejszych brazylijskich super
bohaterów. W pierwszym dwujęzycznym wydaniu portugalsko-angielskim komiks
przedstawia nastolatka, który marzy aby zostać policjantem, i który zabiera ze sobą
kuzynkę. Dwoje młodych ludzi, którzy w niezwykły sposób zdobywają super moce
i pomagają zwalczać przestępczość i powstrzymywać przemoc. Książka ma na celu
docenienie funkcjonariuszy policji i ich działań, a także ich humanitarnego podejścia
społeczeństwa.
Bezpłatna dystrybucja
Aby zapewnić szerszą dystrybucję komiksu do szkół, zarówno w
formie elektronicznej, jak i książkowej, udostępniamy
nieodpłatnie plik PDF do powszechnego użytku.
Oprócz poprawy wizerunku Policji, staramy się stworzyć otwarty
kanał komunikacji do przyszłych wymian między różnymi
instytucjami edukacyjnymi.
Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia.

Z okazji rocznicy Zgromadzenia Założycielskiego:
IPA Czarnogóra

Z okazji rocznicy Zgromadzenia Założycielskiego naszej Sekcji, w sobotę 10
października 2020 roku w królewskiej stolicy Czarnogóry Cetinje odbyło się trafne
i przyjemne spotkanie. Przypomnę, że siedem lat temu 10 października 2013 roku
odbyło się Zgromadzenie Założycielskie w Podgoricy, w obecności wielu gości
z Czarnogóry oraz przedstawicieli sekcji IPA regionu i całej Europy, z Prezydentem
IPA Panem Moulin oraz Sekretarzem Generalnym Panem Katsaropoulos.
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Cała impreza odbyła się z zachowaniem środków bezpieczeństwa w związku z Covid19 pod względem dopuszczalnej liczby uczestników oraz z uwzględnieniem obowiązku
noszenia masek ochronnych i zachowania niezbędnej odległości.
Delegacje ze Szkodry (Nowo fundowana Sekcja IPA Albania) oraz z Klubu
Motocyklowego IPA Serbia, wraz z członkami IPA i przyjaciółmi sekcji czarnogórskiej,
wspominały miłe chwile z początku rozwoju idei IPA w Czarnogórze, z którego są
niezmiernie wdzięczni i bardzo dumni.
Dzięki wsparciu Muzeum Narodowego w Cetynii zorganizowano wizytę w Muzeum
Narodowym oraz Pałacu Bilardowym z pomocą kuratorów, którzy w odpowiedni
sposób przywołali historyczne momenty naszej wspaniałej historii.
Kontynuacją wizyty było zwiedzanie Jaskini Lipskiej z niesamowitymi galeriami
podziemnych hal o wyjątkowej wartości speleologicznej, które pozostaną miłym
wspomnieniem.
Lunch z powitalnym drinkiem, który zorganizowano w lokalnej restauracji etno był
bardzo wysokiej jakości, z przyjazną obsługą i lokalnymi specjałami i pięknie zakończył
naszą wycieczkę.
SERVO PER AMIKECO!
Vojislav Dragović, Prezydent IPA Czarnogóra.

Pomóżmy Sekcji IPA UK zmienić wystrój Domu IPA.
Drodzy Przyjaciele na całym świecie,
Cudownie było zobaczyć tak wielu z was ostatnio na spotkaniu Zoom. Jak wyjaśniłem,
wiele naszych wydarzeń w Wielkiej Brytanii z okazji 70-lecia naszego wspaniałego
stowarzyszenia musiało zostać odłożonych w tym roku.
Skorzystaliśmy jednak z okazji, że nasi pracownicy muszą pracować z domu, aby
zapewnić, że Dom Sekcji IPA UK – który dzielimy z Międzynarodowym Centrum
Administracji – został odnowiony, aby był bardziej przyjazny zarówno dla personelu,
jak i dla naszych gości.
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Podczas tego spotkania zapytałem, czy wszystkie sekcje rozważyłyby moją prośbę
o przesłanie mi proporców z waszych sekcji na wystawę Fox Road, aby upamiętnić
nasz rocznicowy rok oraz wszystkie sekcje i naszych przyjaciół za granicą.
Mam nadzieję, że będziecie w stanie poprzeć tę małą prośbę. Z niecierpliwością
czekam na wasze proporczyki i przyznanie im poczesnego miejsca w nowo
urządzonym Domu IPA UK.
Z przyjaźnią,
Clive Wood, Prezydent IPA UK.

Sekcja IPA Rumunia organizuje krajowy turniej szachowy online
i planuje wiele przyszłych wydarzeń

Pandemia Covid-19 spowodowała odwołanie wielu planowanych działań Sekcji IPA
Rumunia, ale znaleziono rozwiązania dotyczące organizacji wydarzeń w środowisku
online.
W związku z tym, mimo że zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie pozwalają
na żadne imprezy, sekcja rumuńska zorganizowała zawody szachowe oraz konkurs
związany z pasjami naszych członków pt. „ Duch i pasja w mundurze – wystawa
wirtualna”.
Spoglądając z ufnością w przyszłość, trwają usilne przygotowania na kolejny okres,
dlatego Sekcja IPA Rumunia, wspierając entuzjastów motocykli, zawarła protokół
z członkami Klubu Motocyklowego Stróżów Prawa Riders of IPA Polska, którzy
otworzyli kandydacki Oddział Riders of IPA Zalau w Rumunii, zgodnie z ich statutem,
a koordynowany przez Dana Hadade. Życzymy im powodzenia z tą inicjatywą,
a wszystkim motocyklistom bezpiecznych dróg.
Wszystkie te wydarzenia, choć w wyjątkowym formacie, przyciągnęły uwagę
wszystkich członków, którzy z radością podążają za naszymi wyzwaniami.
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Klasyfikacja finałowa Krajowego Turnieju Szachowego IPA online:
1. Vasut Zaharia – IPA 3 Maramures
2. Sofronie Iulian – IPA 1 Brasov
3. Sirbu Virgiliu Cosmin – IPA 3 Galati
Laureaci wirtualnej wystawy „Duch i pasja w mundurze”:
1. Catinean Gelu – IPA 3 Cluj – 1300 głosów
2. Iachim Doru – IPA 1 Constanza – 873 głosy
3. Jecu Vasile – IPA 1 Olt – 821 głosów
W przygotowaniu jest wiele innych projektów. Obejmują one konkurs literacki, inicjację
sztuki fotograficznej, konkurs talentów dla dzieci i wiele innych.
Staramy się, aby ten krytyczny okres był jak najłatwiejszy dla naszych członków.
Mihai-Liviu Tǎrtǎreanu, Prezydent IPA Rumunia.

Sekcja IPA Irlandia odkrywa nowe horyzonty podczas
pierwszego wirtualnego spotkania Rady Krajowej.

Z przyjemnością dzielę się relacją z historycznego, nadzwyczajnego spotkania Rady
Krajowej Sekcji IPA Irlandia , zwołanego w celu zapewnienia przestrzegania
Regulaminu naszej sekcji podczas pandemii Covid-19. Jest to pierwszy przypadek od
założenia Sekcji IPA Irlandia w 1955 roku kiedy powołano się na ten konkretny przepis
i tym razem tylko po to, by zająć się poważną sytuacją, wywołaną przez Covid-19,
z którą mamy obecnie do czynienia na całym świecie.
Nasz regulamin przewiduje zwołanie nadzwyczajnego spotkania Rady Krajowej w celu
zajęcia się sprawami o „doniosłym znaczeniu” i na szczęście przez wiele lat przepis
ten pozostawał bezczynny w naszej broszurze z regulaminem i harmonogramami. Nie
jest nierozsądne stwierdzenie teraz w 2020 roku, że pandemia Covid-19 wywołała
sytuację, w której Krajowy Komitet Wykonawczy (NEC) nie miał innego wyjścia, jak
tylko powołać się na te przepisy.
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NEC uzgodnił, że zarządzanie nadchodzącymi Kongresami Regionalnymi, Wyborami
Regionalnymi, Radą Krajową 2020 i Kongresem Krajowym 2021 wraz z planowanymi
wyborami do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Komisji Zamówień Stałych (SOC),
Audytorów Wewnętrznych (IA) i Komisji Honorowego Członkostwa (HLM), wszystkie
stanowiły sprawy o „doniosłym znaczeniu” dla Stowarzyszenia i Sekcji.
Pandemia Covid-19 została uznana za irlandzki rząd za kryzys narodowy, a Sekcja
IPA Irlandia akceptuje, że jesteśmy moralnie i prawnie zobowiązani do przestrzegania
dyrektyw rządowych i wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Obecnie prawo stanowi, że
organizowanie takich spotkań fizycznych, jakich wymagamy w przypadku Rady
Krajowej, byłoby niezgodne z prawem. Poza tym Sekcja irlandzka nie mogła znieść
sytuacji, w której nasi członkowie byliby zwoływani w ramach otwartego spotkania, co
groziłoby zachorowaniem na Covid-19.
Pandemia postawiła naszą sekcję w bardzo trudnym i bezprecedensowym położeniu
w odniesieniu do wyborów regionalnych, które same w sobie są warunkiem
koniecznym do zakończenia Kongresów Regionalnych 2020 i przeprowadzenia
wyborów do Krajowego Komitetu Wykonawczego (NEC) w 2021 roku. NEC jest przez
cały czas świadom tego faktu, że nasz regulamin i harmonogramy nakładają na nas
obowiązki w zakresie zarządzania tą sekcją i organizowania posiedzeń regionalnych,
Rady Krajowej, Kongresu Krajowego oraz wyborów Komitetów Regionalnych, NEC,
Komitetów SOC, IA i HLM. Nie mogąc ich wstrzymać z powodu pandemii, NEC zwrócił
się do delegatów naszych regionów z prośbą o wsparcie w zawieszeniu tych
zobowiązań, których, nie z naszej winy, nie jesteśmy w stanie spełnić.
Takie zawieszenie będzie tymczasowe, z określoną datą zakończenia i zapisem , że
zawieszenie zostanie cofnięte przed tą datą końcową, jeśli pozwoli na to sytuacja
Covid-19.
Krajowy Komitet Wykonawczy spotkał się za pośrednictwem Zoom w dniu 27 sierpnia
2020 roku i uzgodnił, że nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej odbędzie się
zgodnie z postanowieniami naszego regulaminu. Nadzwyczajne posiedzenie Rady
Krajowej odbyło się 25 września 2020 roku w celu rozpatrzenia wniosku NEC
o zawieszenie na okres nie dłuższy niż jeden rok i kończące się nie później niż 25
września 2021 roku na postanowienia dotyczące:


3-letniej kadencji poprzedniego Prezydenta;



Corocznego posiedzenia Rady Krajowej i Kongresu Krajowego co trzeci rok;



Wymagań dotyczących kwartalnych Zjazdów Regionalnych, dla Walnego
Zebrania Regionalnego i Kongresu Regionalnego 2020;
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3-letniej kadencji NEC, a także mandatów stałych, Komitetów Honorowego
Członkostwa oraz Audytorów Wewnętrznych.

Niezależnie od zawieszenia NEC będzie aktywnie dążył do zorganizowania
posiedzenia Rady Krajowej w kwietniu 2021 roku, jeśli sytuacja Covid-19 pozwoli na
to. Ponieważ regiony nie mogą organizować Kongresów Regionalnych, obecna Rada
Krajowa nie może zostać wyznaczona na Kongres Krajowy, dlatego zawnioskowano
o przesunięcie zwołania Kongresu Krajowego na rok 2021. Proponowane zawieszenie
pozwoliłoby na to.
Krajowy Komitet Wykonawczy zarekomendował ten wniosek na nadzwyczajnym
posiedzeniu Rady Krajowej za pośrednictwem Zoom, w którym uczestniczyło 55
delegatów reprezentujących nasze regiony. Każdy delegat miał możliwość
wypowiedzenia się, a wniosek został przyjęty przez delegatów i członków NEC
jednogłośnie po głosowaniu.
W imieniu Krajowego Komitetu Wykonawczego Sekcji IPA Irlandia jestem bardzo
zadowolony z ogromnego wsparcia i niezachwianego zaufania jakim wszyscy delegaci
okazali bieżące zarządzanie naszą Sekcją i jestem bardzo wdzięczny naszym
regionom za okazane wsparcie i okazaną pewność siebie.
Z przyjacielskim pozdrowieniem,
Bądźcie bezpieczni.
Connor O’Higgins, Prezydent IPA Irlandia.

Sekcja IPA UK uruchamia grupę zainteresowań
dotyczącą genealogii.

W lipcu 2020 roku, po wyrażeniu zainteresowania przez kilku członków Sekcji UK,
którzy są bardzo zainteresowani historią rodziny i genealogią, odbyło się
inauguracyjne spotkanie online. Zakres doświadczeń uczestników był różny,
od członków, którzy od dawna byli zaangażowani w takie badania,
a także członków niedoświadczonych i na wczesnych etapach śledzenia
i rejestrowania takich informacji.
BIULETYN IPA – LISTOPAD 2020
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Uzgodniono, ze formalną strukturę i cel grupy należy określić zgodnie z Dyrektywą
w Sprawie Grup Zainteresowań Sekcji IPA UK (SIG).
Powstała Grupa Genealogów Sekcji IPA UK. Celem Grupy jest:
„Działanie jako wzajemnie wspierająca się Grupa Genealogów Sekcji UK, której celem
jest wymiana poglądów, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w badaniach nad
przodkami rodzinnymi. Tam, gdzie to możliwe, pomagać międzynarodowym członkom
IPA w ich podobnych badaniach, gdy zostaną zidentyfikowani w granicach Sekcji IPA
UK, budując w ten sposób przyjaźnie i wsparcie, niezwykle ważną i coraz bardziej
istotną część Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji”.
Wejście do grupy jest ograniczone do członków Sekcji IPA UK, a obecnie mamy 170
członków i liczba ta stale rośnie.
Grupa organizuje regularne spotkania online, podczas których każdy może wziąć
udział w otwartych dyskusjach na temat swoich doświadczeń w badaniach naukowych
i odpowiedzieć na wcześniej przesłane pytania. Istnieją dodatkowe sesje korepetycji
online zaprojektowane specjalnie dla początkujących, nowych w badaniu historii
rodziny. Oczekuje się, że w końcu powstaną mniejsze i bardziej lokalne grupy, tak aby
bardziej doświadczeni badacze mogli być mentorami dla mniej doświadczonych.
Komisja przyznaje, że jest wysoce prawdopodobne, że badania często będą
przekraczać granice międzynarodowe. W związku z tym, badania nad historią swoich
rodzin prowadzone przez międzynarodowych członków mogą sięgnąć do Wielkiej
Brytanii. Członkowie przyznają, że mogą zaistnieć przypadki, kiedy członkowie
międzynarodowi będą zwracać się o pomoc do brytyjskiej Grupy Genealogów w celu
wyjaśnienia pewnych aspektów ich badań, uzyskania fotograficznych dowodów
historycznych adresów lub innych. Zostało uzgodnione, że w rozsądnym zakresie,
w duchu międzynarodowej przyjaźni IPA, będą oferować taką pomoc, kiedy tylko
będzie to możliwe.
Należy jednak zdać sobie sprawę, że w Zjednoczonym Królestwie mogą wystąpić
przypadki, w których niektóre dochodzenia wymagają płatności finansowych na rzecz
organizacji komercyjnych lub prywatnych w celu uzyskania dostępu i odzyskania
dowodów potwierdzających. W takich okolicznościach zgodę na pokrycie tych kosztów
musiałby wyrazić ubiegający się o pomoc członek. Co ważne, spodziewaliśmy się, że
tacy członkowie szukający pomocy byliby już abonentami komercyjnej platformy
zajmującej się badaniami historii rodziny, takiej jak www.ancestry.com,
www.findmypast.com lub innych podobnych witryn, i już rozpoczęli już takie badania.
Grupa Genealogów Sekcji IPA UK chętnie nawiąże współpracę z sekcjami IPA, które
również powołały podobne historyczne grupy badawcze, w celu wspólnych spotkań
online oraz dyskusji, a nawet wizyt międzynarodowych kiedy już okoliczności pozwolą
na nieograniczone podróżowanie.
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Optymistycznie, takie relacje międzynarodowe mogą skutkować obustronną
współpracą na potrzeby członków UK prowadzących badania w innych krajach.
Kontakt
można
nawiązać
andy.wrigh606@btinternet.com .

za

pośrednictwem

Andy’ego

Wrighta:

Denis Hunt, Przewodniczący Grupu Genealogów IPA UK.

NA TALERZU ZARZĄDU

Nagrodzeni Stypendium Arthura Troop’a 2021

Gratulacje dla nagrodzonych Stypendium Arthura Troop’a 2021:

Nagrodzony:

Sekcja:

Christopher Conwell
Matthew Write
Christopher Capone
Eduard Kamenski
Gordon Alexander Billing
Daniel Piernat
Richard Miles
Lorraine Fahy
Jean-Francois LeBlanc
Zoltan Kelemen
Dann Adelholm
Oksana Kapitanska
Sandra Asubila

Canada
USA
USA
Estonia
South Africa
Israel
Australia
Ireland
Canada
Hungary
Denmark
Ukraine
Kenya

W sumie do oceny Komisji Zawodowej zostało przekazanych 48 wniosków, a 13
laureatów Stypendium Arthura Troop’a zatwierdził Zarząd Międzynarodowy podczas
spotkania Zoom 6 października 2020 roku.
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Każdy z laureatów otrzyma od 450 do 2300 euro na uczestnictwo w nadchodzących
seminariach w naszej placówce edukacyjnej IBZ Gimborn lub w porównywalnej
instytucji.
Z niecierpliwością czekamy na ich raporty, które zostaną opublikowane w biuletynie
IPA lub zamieszczone na stronie internetowej i rozesłane do wszystkich działów IPA.
Wszelkie zapytania dotyczące stypendium można przesyłać do mnie na adres
cpc@ieb-ipa.org .
Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej.

Stypendium Arthura Troop’a 2022.
Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o Stypendium Arthura Troop’a 2022 dla członków
IPA z całego świata. Stypendia przyznawane są corocznie, przy czym nadaje się
przynajmniej jedno stypendium na każdy kontynent, na którym mamy sekcje
członkowskie – Afryka, Ameryka, Australazja, Azja i Europa.
Każde stypendium to kwota do wysokości 2300 euro do wykorzystania na seminarium
w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym IBZ Schloss Gimborn lub
w porównywalnej instytucji.
Kandydaci muszą być członkami IPA od co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku,
a stypendium musi zostać przyznane między 1 stycznia a 31 grudnia roku następnego
po przyznanym stypendium.
Stypendium Arthura Troop’a może być przyznane każdemu członkowi IPA pełniącemu
służbę w organach ścigania, ale jest skierowane przede wszystkim do naszych
młodych członków. Kandydaci są zobowiązani do złożenia formularza zgłoszeniowego
podając powody uzasadniające ich kandydaturę.
Wnioski będą rozpatrywane za pośrednictwem poniższego łącza:
https://forms.gle/ATS_Online_Application_Form
Międzynarodowe Centrum Administracji (IAC) po otrzymaniu wniosków
elektronicznych skontaktuje się z odpowiednimi sekcjami krajowymi w celu
potwierdzenia członkostwa wnioskodawców w IPA.
BIULETYN IPA – LISTOPAD 2020
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Przewodniczący Komisji Zawodowej będzie następnie rozpatrywał wnioski z pomocą
członków swojej komisji. Po ocenie i decyzji IEB, laureaci na rok 2022 zostaną
ogłoszeni podczas Kongresu Światowego IPA w Hiszpanii w październiku 2021 roku.
Formularz wniosku o stypendium, a także towarzyszącą mu procedurę zawierającą
wiele szczegółów można również znaleźć na międzynarodowej stronie internetowej
pod adresem https://www.ipa-international.org/Arthur-Troop-Scholarship .
Termin nadsyłania wniosków o stypendium na rok 2022 upływa 31 marca 2021 roku.
Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej.

I Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunkowy IPA - wyniki.
Dobiegł końca I Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunkowy IPA.
W okresie kwarantanny Covid-19 dzieci członków IPA z całego świata miały okazję
twórczo spędzać czas tworząc niezwykłe dzieła sztuki, co zaskoczyło nawet
doświadczonych sędziów zawodowych, którzy byli pod ogromnym wrażeniem talentu
uczestników.
W tym inauguracyjnym konkursie wzięło udział łącznie 9 sekcji IPA: IPA Australia (1),
IPA Bułgaria (1), IPA Chorwacja (6), IPA Grecja (2), IPA Izrael (4), IPA Włochy (1), IPA
Czarnogóra (1), IPA Rumunia (1) i IPA Sri Lanka (8), łącznie 25 dzieci, które przesłały
26 zdjęć w trzech kategoriach: Policja w pracy (15 zdjęć), Policja i zwierzęta (6 zdjęć)
i Dzieci Świata (5 zdjęć).
Z radością prezentujemy nagrodzonych:
Główny zwycięzca:
A.M.K. Himidiri Madanali Samaranayaka – IPA Sri Lanka
Policja w pracy:
1. W.A. Vihas Methsilu Lehasna Weerasena – IPA Sri Lanka
2. Vaia Eyaggelia Gousia – IPA Grecja
3. Mario Barišić – IPA Chorwacja
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Policja i zwierzęta:
1. A.M.K. Himidiri Madanali Samaranayaka – IPA Sri Lanka
2. Tudor Ioan Georgescu – IPA Rumunia
3. Elisabetta Durigon – IPA Włochy
Dzieci Świata:
1. R.M. Imandi Dewmini Rathnayaka – IPA Sri Lanka
2. Ivon Aleksandrova Mitova – IPA Bułgaria
3. Omer Regev – IPA Izrael
Zwycięzców wyłonił Związek Artystów Plastyków w Dubrowniku pod przewodnictwem
prezydenta kpt. Stjepko Mamicia. Wszystkie zdjęcia oznaczono tylko numerem
i przekazano stowarzyszeniu bez nazwisk i innych informacji. Po oględzinach
sędziowie wyłonili zwycięzców w trzech kategoriach większością głosów, a także
głównego zwycięzcę konkursu.
Z przyjemnością prezentujemy zwycięską pracę na pierwszej stronie listopadowego
biuletynu IPA.
Wszyscy zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Ponadto wszystkie dzieci,
które wzięły udział otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Co więcej, wszystkie dzieci
otrzymają oficjalny list z podziękowaniem od Vice Prezydenta IPA i Przewodniczącego
Komisji Społeczno-Kulturowej zachęcający je do dalszego rozwijania talentu
i obiecujący, że Policja będzie je chronić przez całe życie!
Prace zostaną udostępnione wszystkim sekcjom umożliwiając ich wykorzystanie
w rocznych kalendarzach, okładkach magazynów, itp.
W imieniu IEB i Komisji Społeczno-Kulturowej (SCC) pragnę podziękować członkowi
SCC odpowiedzialnemu za ten nowy projekt: Panu Vlaho Lujo, który wykonał
fantastyczną pracę koordynując konkurs rysunkowy dzieci!
Kyriakos Karkalis, Vice Prezydent, Przewodniczący Komisji SpołecznoKulturowej.
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Nowa grupa kolekcjonerów na Facebook’u.
Zbieranie policyjnych pamiątek to ulubione hobby tysięcy członków IPA na całym
świecie.
Wielu funkcjonariuszy Policji, zarówno w służbie, jak i emerytowanych, zbiera odznaki
policyjne, czapki, pinsy, mundury, miniatury pojazdów, breloczki, różne akcesoria
i wiele innych przedmiotów.
Na całym świecie tysiące takich kolekcji powstało prywatnie, nawet w małych i dużych
muzeach. Warto dodać, że jeden z naszych członków, Andreas Skala z Niemiec jest
rekordzistą Guinnessa ze swoją kolekcją czapek i hełmów, która liczy w sumie 3 044
przedmiotów.
Dostrzegając ten ogromny, globalny trend i chcąc pomóc i wzmocnić pracę naszych
kolegów, Komisja Społeczno-Kulturowa IPA (SCC) zdecydowała się na założenie
oficjalnej grupy kolekcjonerów IPA, uznanej przez IEB, na najpopularniejszej
platformie społecznościowej Facebook.
Zainteresowani członkowie IPA mogą teraz łatwo kontaktować się z innymi, którzy
mają to samo hobby, umożliwiając im wymianę przedmiotów i nawiązywanie nowych
przyjaźni.
Chociaż grupa działa od niedawna, zgromadziła już 400 członków i codziennie
otrzymuje nowe prośby o dołączenie.
Warunkiem przyjęcia jest przynależność do IPA lub pokrewieństwo pierwszego stopnia
z członkiem IPA (małżonek, dziecko itp.). Członek Komisji Społeczno-Kulturowej
Zdravko Durić, odpowiedzialny za hobby został wyznaczony na administratora grupy.
Z przyjemnością informujemy, że naszym zamiarem jest zorganizowanie w przyszłości
wystawy światowej po zakończeniu pandemii Covid-19, na której wszyscy będziemy
mogli ponownie spotkać się osobiście.
Znajdź nas na Facebook’u: IPA Collectors Group (Official)
Dołącz do grupy i zaproś znajomych!
Kyriakos Karkalis, Vice Prezydent, Przewodniczący Komisji SpołecznoKulturowej.
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POSŁOWIE:
Jak mogliście przeczytać wcześniej w artykula Clive’a Wooda, Prezydenta Sekcji IPA
UK, renowacja Domu Arthura Troop’a jest teraz w pełnym toku.
Międzynarodowe Centrum Administracji nie jest jednak standardowym biurem… jak
zauważyło wielu z Was, którzy odwiedzili kiedyś Nottingham, nasz pokój przypomina
trochę muzeum współczesne.
Z przyjemnością i dumą prezentujemy artykuły z każdej z 68 sekcji IPA – i mamy
nadzieję, że nasze biuro jest prawdziwym odzwierciedleniem międzynarodowego
aspektu naszego stowarzyszenia.
Jak dowiedzieliśmy się przygotowując IAC do remontu, ma to jednak swoją cenę!
Ponieważ Daniel zaczynał pracę jednego popołudnia, Kerry i ja potrzebowaliśmy
większość następnego ranka, aby bezpiecznie zdjąć spakować wszystkie nasze
rzeczy.
Z drugiej strony to fajna okazja, żebyśmy spotkali się jeszcze raz osobiście… i po kilku
godzinach wspinania się po drabinach i schodach, próbując dotrzeć do każdej małej
ekspozycji IPA wysoko na ścianach, składając i wypełniając pudełka, spędziliśmy
cudownie czas w miłej, małej kawiarni na świeżym powietrzu, obserwując świat,
relaksując się i nadrabiając zaległości.
I tak, wiem… kiedy dekoratorzy skończą, drabiny i pudełka będą musiały wrócić
i będziemy musieli jeszcze raz znaleźć dobre miejsce dla wszystkich naszych sekcji…
może przyniosę pudełko czekoladek na ten czas, żeby ułatwić to zadanie.
Elke
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