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Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Polskiej Sekcji IPA!

Święta Wielkanocne są źródłem refleksji i duchowego pokrzepienia, bo wraz z cudem 
Zmartwychwstania Pańskiego, w naszych sercach odradza się nadzieja. 

Życzę Państwu, byście Wielkanoc mogli spędzić w gronie najbliższych, ciesząc się dobrym 
zdrowiem, wytchnieniem od trudów służby i uroczystą atmosferą. 

Niech ten szczególny czas, kiedy świat na nowo budzi się do życia, przyniesie pokój  
w sercach oraz siłę i zapał do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Życzę również, aby radość i wiosenny optymizm umocniły rodzinne więzi w naszych 
domach, a także rozwijały przyjaźń i wspólnotę zawodową pomiędzy naszymi służbami. 

gen. dyw. SG Tomasz Praga
Komendant Główny Straży Granicznej
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Wszyscy pamiętamy jeszcze te dni, kiedy cała Polska pokryta była grubą warstwą białego puchu, 
na termometrach temperatura spadała poniżej -20º C, a tu w kalendarzu już kwiecień, ptaki 
pięknie śpiewają swoje trele, a rośliny zaczynają nieśmiało wypuszczać zielone listki. Wiosna 
się rozpędza i tylko patrzeć jak wejdziemy w najpiękniejsze miesiące roku, a potem to już lato, 
lato i lato!!! Powolutku robi się ciepło i ludzie zaczynają bardziej dbać o swój wygląd i kondycję 
fizyczną. Coraz chętniej i częściej uprawiamy sport i korzystamy z innych form aktywności.  
Nie wolno jednak zapominać, że sytuacja epidemiczna w Polsce nadal jest trudna, ale pomimo 
tego mam nadzieję, że  Regiony i Grupy Wojewódzkie IPA planują już organizację różnego rodzaju 

wydarzeń sportowych i turystycznych, które odbywać się będą na tzw. świeżym powietrzu, przez co ryzyko zakażenia się 
koronawirusem będzie minimalne. 
Wirus nie odpuszcza, ale jak to mówią lekarze „cała nadzieja w szczepieniach” i tego będziemy się trzymać, tym bardziej, 
że nadchodzi czas na szczepienia służb mundurowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że już ponad rok policjanci  
i strażnicy graniczni  prowadzą intensywne działania mające na celu zwalczanie tej epidemii. Członkowie Sekcji Polskiej 
IPA również bardzo aktywnie włączali się w te działania. Regiony i Grupy Wojewódzkie, pomogły wielu ludziom, którzy tej 
pomocy potrzebowali. Podziękowania należą się Prezesom Grup Wojewódzkich, Przewodniczącym Regionów i wszystkim 
członkom Sekcji Polskiej IPA za nieustające zaangażowanie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. 
Ze względu na pandemię nadal nie funkcjonuje (jest zawieszony) program wymiany zawodowej w ramach „Placement 
Programme”, raczej nie odbędzie się także coroczne seminarium polsko-niemieckie w IBZ Gimborn (w czerwcu); mamy 
nadzieję, że odbędzie się zaplanowane na październik seminarium polsko-angielskie. Sekcja Polska IPA wycofała udział 
naszych przedstawicieli w YPOS 2021 (Young Police Officer Seminar), który w tym roku organizuje Sekcja IPA Sri Lanka. 
Niestety, ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce, podobnie jak w październiku ubiegłego roku, 
musieliśmy odwołać zaplanowane na drugą połowę marca „stacjonarne” posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej 
IPA. Zebranie odbyło się w formie zdalnej (online), a uchwały niezbędne dla funkcjonowania naszego Stowarzyszenia 
zostały podjęte poprzez głosowanie internetowe (szczegóły znajdzie w tym wydaniu gazety). Pozostaje nam nadzieja,  
że dzięki szczepieniom pokonamy wirusa i w październiku uda się zorganizować stacjonarne posiedzenie KZ SP IPA. 
W ręce czytelników trafia kwietniowe wydanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA, w którym znajdziecie opisy imprez  
i wydarzeń zorganizowanych przez struktury regionalne naszej Sekcji oraz inne ciekawe materiały przygotowane przez 
Redakcję gazety.  
W tym roku przypada ważna rocznica dla Straży Granicznej w Polsce. Rozpoczęła ona swoją działalność 16 maja 1991 roku. 
Służba w Straży Granicznej wymaga ciągłej gotowości do działania, odwagi i siły charakteru. Doceniając trud włożony 
w codzienne wyzwania  – z okazji 30. rocznicy funkcjonowania Straży Granicznej – w imieniu Krajowego Zarządu 
Sekcji Polskiej IPA, składam wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, najserdeczniejsze 
życzenia i wyrazy głębokiego szacunku za ich profesjonalną służbę i pracę związaną z ochroną granic naszej Ojczyzny, 
pełną niebezpieczeństw, ale i  odpowiedzialności zarazem. W tym uroczystym dla Straży Granicznej roku, życzę Wam 
Przyjaciele, wszelkiej pomyślności, samych sukcesów w spełnianiu planów zawodowych  oraz wszystkiego najlepszego  
w życiu osobistym.  
Nadchodzą Święta Wielkiej Nocy! Z okazji tych najpiękniejszych w roku Świąt składam Wam i Waszym rodzinom 
najserdeczniejsze życzenia: radosnych świątecznych chwil, stołu suto zastawionego tradycyjnymi potrawami, przy którym 
nie zabraknie nikogo Wam bliskiego, ale przede wszystkim, niech w tym podniosłym dniu (a właściwie nocy) zagości  
w Waszych sercach Zmartwychwstały Chrystus i napełni je wiarą, miłością i pokojem. Żeby te święta były nie tylko czasem 
wytchnienia i odpoczynku, ale i duchowej odnowy.
Wszystkim koleżankom i kolegom, którzy dbając o nasz spokój i bezpieczeństwo święta spędzą w służbie, życzę służby bez 
wydarzeń oraz życzliwości ze strony współpracowników i obywateli. Wesołych Świąt!

Słowo wstępne od prezydenta
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W ubiegłym roku o tej porze, byliśmy pełni lęku i niepokoju o nasze jutro, nasze zdrowie  
i naszych bliskich. W zdecydowanej jednak większości myśleliśmy, że za rok nie będzie po 
wirusie śladu, a my wspominać będziemy go jak zły sen. Tak jednak się nie stało. Zmagamy się  
z tym wszyscy prywatnie, dotyka nas to w służbie, pracy ale również w naszym stowarzyszeniu. 
Nie ominęło oczywiście gazety.
Kolejny numer przygotowany był zdalnie, i o ile omawianie pewnych spraw on-line jest całkiem 
wygodne, to jednak przy gazecie sprawia wiele trudności, gdy pracuje się na materiałach, które 
krążą pomiędzy zespołem redakcyjnym a grafikiem i każde słowo i zdjęcie jest omawiane i tak 
ciężko opisać jest kolor, odcień, kształt liter….
 Tym bardziej jest mi miło, zapowiedzieć wywiad z Prezydentem Światowym IPA- Pierrem Martinem Moulinem, 
który uczynił mi ten zaszczyt i przyjął zaproszenie do tego swoistego „ spotkania” z czytelnikami naszej gazety. Drugą 
nowością jest dział „5 pytań do…” dzięki temu poznawać będziemy ludzi wyjątkowych, z pasjami, wizjami i głowami 
pełnymi pomysłów. Mam nadzieję, że właśnie tacy ludzie, przekonają do IPA tych niezdecydowanych. 
 Przed nami jubileusze, o których przy zakładaniu IPA nawet nie myśleliśmy, 5 lecie, 10 lecie, to dla nas członków 
stowarzyszenia na początku istnienia IPA w Polsce było coś na miarę złotego jubileuszu. Czas nie sto jednak w miejscu i już 
w przyszłym roku, nasze stowarzyszenie obchodzić będzie 30 lat swojego istnienia.
Zanim jednak to nadejdzie w tym roku obchodzimy dwa szczególne jubileusze, jednym jest 30 lecie powstania Straży 
Granicznej i z tej okazji w gazecie znalazło się miejsce na uhonorowanie naszych przyjaciół z SG. Ponieważ gazeta ukaże 
się bezpośrednio przed ich świętem, z tej okazji przyjmijcie proszę serdeczne gratulacje tak pięknego jubileuszu. Można 
by powiedzieć, że jesteśmy prawie rówieśnikami. Całym zespołem redakcyjnym życzymy Wam dużo pomyślności, radości 
i satysfakcji z tego co robicie. Ale przede wszystkim zdrowia, radości i powodzenia w Waszym życiu prywatnym.
Drugim jubileuszem natomiast jest…. w listopadzie 1996 roku został wydany pierwszy numer gazety Wiadomości Sekcji 
Polskiej IPA. Tak, tak drodzy czytelnicy, w tym roku nasza gazeta obchodzi jubileusz  25 lecia. Jak już pewnie zauważyliście 
na okładce jest ta data, będziemy Wam przybliżać w kolejnym numerze historię a kulminacja będzie w grudniowym 
numerze.

W tym miejscu czas na ogłoszenie konkursu !!!!
Ogłaszamy konkurs na przesłanie scanów okładek numerów archiwalnych, poczynając od najstarszych, prawdziwym rarytasem 
będzie pierwszy numer naszej gazety. Kto przyśle najwięcej, poczynając od najstarszego wydania, otrzyma nagrodę, którą jest 
pobyt weekendowy dla dwóch osób w jednym z rekomendowanych hoteli w Polsce. 
Termin przesyłania materiałów określam na 15 kwietnia 2021 roku, liczyć się będzie data przesłania emaila na adres redakcji.

Zachęcając Was do przeczytania gazety, dziękuję wszystkim autorom materiałów, które zostały przesłane do redakcji. 
Dzięki Wam powstał ten numer.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, życzę wam w imieniu redakcji i własnym po prostu dobrych świąt. Pełnych 
nadziei i życzliwości.

Szanowni Koledzy,

Drodzy Przyjaciele IPA,
to kolejne święta w tak niełatwym dla nas czasie, czasie zmagania z COVID-19. Z powodu pandemii jesteśmy zobowiązani 
do przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa, również rozsądek i troska o najbliższych skłaniają do rezygnacji ze 
świąt w szerokim gronie rodzinnym.

Pomimo wielu trudności w zachowaniu tradycji wielkanocnych skorzystajmy z nowoczesnych technologii i bądźmy 
razem, na odległość, ale razem.

Niech te Święta Wielkanocne
dadzą wiarę, miłość, spokój i szczęścia.

A wiosenne kwiaty przyniosą wiele radości.
Ciepłych, zdrowych, pełnych radosnej nadziei Świąt

życzy
Prezydium Sekcji Polskiej IPA
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W kwestii przypomnienia Szanow-
nemu koleżeństwu, informuję, że  
zgodnie z  treścią § 14 ust.1  Regula-
minu działania Sekcji Polskiej  Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji  składki członkowskie płaci 
się w Regionie IPA w którym jest się 
członkiem. 

Składki  powinny zostać wpłacone do 31 
grudnia  danego roku kalendarzowego.  
Obecnie  wysokość składki   rocznej 
wynosi 40 zł. i obowiązuje od 2011 
roku. Natomiast kwota wpisowego 
dla nowo wstępującego do IPA 
wynosi 20 zł.  Po zapłaceniu składki 
członkowskiej każdy członek IPA Sekcja 
Polska otrzymuje wraz z legitymacją 
członkowską:  gadżet na dany rok, naklejkę na  szybę samochodu  na bieżący rok kalendarzowy.  Pod koniec 2020 roku  
wzrosły ceny  m.in. wytwarzanych legitymacji zasłużonych dla IPA Sekcja Polska  z kwoty 12,30 zł do 17,00 zł, wzrosła 
również cena „certyfikatów”  do 5 zł., oraz  cena wytworzenia legitymacji członkowskiej IPA do 1,50 zł. W 2021 roku  każdy 
członek  otrzyma gadżet roku – pendraiva w kształcie karty kredytowej o pojemności  14 Gb,  którego koszt wynosi 10 
zł za 1 szt.  Normalnie zgodnie z obowiązująca treścią uchwały Krajowego Zarządu  SP IPA corocznie  koszt gadżetu roku 
wynosi 7 zł, ale poprzedni rok  w uwagi na pandemię Cocid19  spowodował   w finansach SP IPA istotne oszczędności 
(np. obniżona składka do Sekcji Światowej )  co pozwoliło na wydatkowanie  zwiększonych środków finansowych na ten 
cel. Należy również podkreślić, że w danym roku kalendarzowym wydawane jest trzy  edycje gazety Wiadomości IPA, do 
lektury  których serdecznie zapraszamy. Pozostaje w przekonaniu, iż te kilka informacji zainteresuje koleżanki i kolegów. 
Servo per Amikeco

Adam Pietrzkiewicz

Pomóż nam pomagać!
IPA ma status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że możesz przekazać nam 1% Twojego 
podatku.
Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli przeszkolić jeszcze większe grono funkcjonariuszy, 
zorganizować jeszcze więcej niezapomnianych wydarzeń i krzewić ideę “Servo Per Amikeco”!
Jak przekazać 1% na Sekcję Polską IPA??

To proste! 
Wystarczy kliknąć na link dostępny na naszej stronie www.ipapolska.pl  
i wypełnić formularz PIT!

Jeśli nie chcesz korzystać z naszego programu, a chcesz 
przekazać 1% Sekcji Polskiej wpisz w odpowiednią rubrykę 
w swoim druku PIT nasz numer KRS 0000154720 i nazwę 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Polska.

Za każdą przekazaną nam złotówkę – dziękujemy!! 

INFORMACJA SKARBNIKA SP IPA
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W związku z utrzymującym się dużym zagrożeniem zdrowotnym związanym z panującą epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi w tym zakresie w Polsce ograniczeniami prawnymi, 
Prezydium KZ SP IPA podjęło decyzję o odwołaniu  stacjonarnego posiedzenie Krajowego Zarządu SP 
IPA, które zaplanowane było na drugą połowę marca 2021 roku. Prezydium postanowiło zorganizować 
zdalne (online) spotkanie członków Krajowego Zarządu, które poprzez komunikator Google Meet, odbyło 
się w sobotę 20 marca. Poprzez łącza internetowe, członkowie Krajowego Zarządu mogli się zobaczyć  
(po rocznej przerwie), wysłuchać sprawozdania Prezydenta SP IPA oraz krótkich informacji dot. funkcjonowania 
Prezydium SP IPA przedstawionych przez członków Prezydium, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
i Redaktor Naczelną „Wiadomości SP IPA”. Przedstawione zostały również wszelkiego rodzaju dane liczbowe 
związane z funkcjonowaniem Sekcji Polskiej IPA w 2020 roku. Prezesi Grup Wojewódzkich IPA mieli możliwość 
zabrania głosu i zadawania pytań.  
 Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia oraz  konieczność podjęcia 
najważniejszych decyzji (uchwał), Prezydent SP IPA przesłał do Prezesów Grup Wojewódzkich SP IPA pakiet 
dokumentów, w którym znalazły się informacje z działalności Prezydium SP IPA, oraz wnioski do podjęcia uchwał 
i projekty tych uchwał. Prezesi dostali odpowiedni czas na przeanalizowanie tych dokumentów i zagłosowanie na 
poszczególne uchwały. 
 W wyniku internetowych głosowań Krajowy Zarząd SP IPA przyjął szereg uchwał m.in. o zatwierdzeniu 
budżetu SP IPA na 2021 rok, nowych obiektach rekomendowanych SP IPA, przyznaniu medalu „Zasłużony dla SP IPA”, 
nadaniu tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”, przyznaniu zapomóg finansowych dla członków IPA. Ustalono 
również miejsce jesiennego posiedzenia Krajowego Zarządu i pozostaje tylko mieć nadzieję, że odbędzie się ono 
zgodnie z planem - w wersji stacjonarnej. Do zobaczenia w październiku 2021 roku.

Tekst: Piotr Wójcik
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ZEBRANIE PREZYDIUM KRAJOWEGO 
ZARZĄDU SP IPA

Po kilkumiesięcznej przerwie w organizacji „stacjonarnych” zebrań związanej z epidemią koronawirusa, Prezydent SP IPA 
postanowił zwołać posiedzenie Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA. Odbyło się ono (z zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego) w dniu 20 lutego 2021 r., w Hotelu „IBIS”, w Nowym Sączu (hotel rekomendowany SP IPA). Na zebranie 
stawiło się 7 osób z dziewięcioosobowego Prezydium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPA. Gościem zebrania 
była Redaktor Naczelna Czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”. 
W trakcie zebrania zostały omówione sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Prezydent 
przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium w 2020 oraz - ze względu na nieobecność Skarbnika - przekazał 
informację o realizacji budżetu SP IPA. Następnie każdy z członków Prezydium krótko omówił swoje działania w poprzednim 
roku, i tak: Zastępca Sekretarza Generalnego przedstawił informację z realizowanej przez niego archiwizacji dokumentacji 
wytworzonej przez SP IPA i inwentaryzacji mienia będącego w dyspozycji członków Prezydium. Wiceprezydenci 
poinformowali o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach swoich zakresów obowiązków.  Koledzy zajmujący się 
wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich i „zasłużonych” oraz wydanych 
Certyfikatów 10 i 20 lecia SP IPA.  Zastępca Skarbnika przedstawił dane liczbowe dot. pozyskania i wydatkowania środków 
finansowych z odliczenia 1% podatku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z jej prac oraz plan 
działania Komisji w 2021 roku. Redaktor Naczelna „Wiadomości SP IPA” przedstawiła swoje plany związane z wydawaniem 
czasopisma w bieżącym roku.
 Ponadto wszyscy członkowie Prezydium przedstawili swoje pomysły zadań do realizacji przez Prezydium w 2021 
roku. Zostały one szczegółowo omówione i przedyskutowane, a na koniec niektóre z nich zostały przyjęte do realizacji.  
 Szczególne podziękowania należą się koleżance Przewodniczącej Regionu IPA Nowy Sącz i członkom Prezydium 
tego Regionu za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania. 

Przedstawiciele Sekcji Polskiej IPA, Piotr Wójcik – Prezydent oraz Ewa Dębowska – Sekretarz Generalny, 13 października 
2020 r., podpisali z organizatorem, tj. Stowarzyszeniem Solidna Firma, porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji 
Programu Społecznego „Mistrz Mowy Polskiej”. W ramach współpracy, poza promocją ww. przedsięwzięcia, będą 
organizowane spotkania członków Sekcji Polskiej IPA z Mistrzami Mowy Polskiej celem popularyzowania umiejętności 
poprawnego posługiwania się językiem polskim.
„Mistrz Mowy Polskiej” to konkurs wyjątkowy, cieszący się wielką popularnością, ale też prestiżem. Skupia ludzi mających 
inne pasje, wykonujących odmienne zawody i pochodzących z różnych środowisk. Tym co łączy te niezwykłe osoby, jest 
szacunek wobec języka ojczystego, przejawiający się dbałością i starannością posługiwania się nim. Program „Mistrz Mowy 
Polskiej” powstał w 2000 r., a jego idea polega na wyborze osób, które – wedle powszechnie uznanych kanonów – zasługują 
na miano Mistrzów Mowy Polskiej. Selekcji dokonuje wybitne grono ekspertów złożone z badaczy współczesnego języka 
polskiego.
14 grudnia 2020 r. odbył się finał konkursu. Decyzją jury laureatami 20. edycji konkursu zostali: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, 
Tomasz Raczek, Jerzy Sosnowski i Henryk Talar. Ze względu na pandemię, konkurs miał charakter inny niż zazwyczaj, 
bowiem zarówno głosowanie, jak i uroczysta gala podsumowująca jego wyniki odbyły się w przestrzeni internetowej. 
Bardzo ciekawy przebieg miał plebiscyt Vox Populi. Spośród 16 000 głosów oddanych za pośrednictwem Internetu, SMS-
ów oraz kartek pocztowych po jednej trzeciej wpłynęło na dwie osoby. W 20. edycji konkursu „Mistrz Mowy Polskiej” 
wyróżnienie od głosujących otrzymał Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, ex aequo z Aleksandrą 
Busztą-Bąk.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy również do zapoznania z projektem  „Lektury z Mistrzami” -  w którym laureaci Programu Mistrz Mowy Polskiej czytają 
dla Państwa wybrane dzieła. Audiobooki w wykonaniu Mistrzów Słowa to prawdziwa uczta dla uszu odbiorców.

SEKCJA POLSKA IPA – PARTNEREM 
PROGRAMU MISTRZ MOWY POLSKIEJ

Tekst: Ewa Dębowska 

- Sekretarz Generalny SP IPA
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Od redaktor naczelnej: w grudniu 2019 
roku, podczas Kongresu Sekcji Polskiej 
w Janowie Podlaskim poprosiłam Pierra  
o udzielenie wywiadu dla Wiadomości Sekcji 
Polskiej IPA w roku 2020. Pierre zgodził się , żartując  
z uśmiechem że nie jest znaną gwiazdą ale 
oczywiście chętnie znajdzie czas aby „porozmawiać” 
z Polskimi czytelnikami. Ale rok 2020 był szalony, 
przez corona virusa zajęci byliśmy  innymi sprawami. 
Teraz gdy już nieco okrzepliśmy i oswoiliśmy się  
z tym, zwróciłam się do Pierra o ten zaległy wywiad. 
Z angielskiego przetłumaczyła nam Karolina Wójcik 
przy aprobacie taty :)
Proszę Państwa oto przed Wami Pierre, Pierre Martin 
Moulin :)

•	 Jesteś	w	Polsce	postrzegany	jako	Prezydent	
z pomysłami, otwartym umysłem, 
pozytywny, i zawsze uśmiechnięty, 
powiedz proszę teraz gdy minęło 70 lat 
od kiedy Sir Artur Troop założył IPA, jak 
myślisz, byłby dzisiaj z nas dumny? 

Oczywiście, że tak! Z wielu powodów. Zdałby 
sobie sprawę, że jego wspaniałe „dzieło”  
i osiągnięcie nie tylko wciąż jest żywe, ale także 
obecne na wszystkich kontynentach i bardzo 
aktywne, z niemalże 70 stowarzyszonymi  
w nim sekcjami, w tym FAMs (Foreign Associate 
Members – członkowie z państw, w których nie ma 
struktur IPA, należący do IPA w państwach, gdzie 
są sekcje narodowe)  co razem z nimi daje około 
100 państw. Rozwój naszego stowarzyszenia 
jest zapewniony, a członkowie bardzo dobrze 

WYWIAD Z PREZYDENTEM ŚWIATOWYM IPA – 
PERREM  MARTINEM MOULINEM 

rozumieją wartości, które promujemy. Sir Arthur Troop mógłby 
również być dumny z tego, że niewiele stowarzyszeń osiąga 70 
lat działalności i pomimo trudnych czasów, z którymi mierzy się 
świat z powodu koronawirusa, przyszłość IPA nie jest zagrożona.  
I myślę również, że uśmiechnąłby się widząc, że musimy mierzyć się 
z wewnętrznymi kłopotami, które są częścią życia stowarzyszenia  
i relacji międzyludzkich :)

•	 Byłeś	 w	 Polsce	 wiele	 razy,	 m.	 in.	 w	 mojej	 jednostce	 na	
południu Polski w Nowym Sączu, jak postrzegasz naszą 
Sekcję , ludzi których poznałeś?

Sekcja Polska jest bardzo aktywna. Tak jak wspomniałaś, miałem 
okazję odwiedzić wasz kraj wiele razy, zarówno reprezentując 
IPA jak i zawodowo. Powitanie przez waszych ludzi zawsze 
było wspaniałe, otwarte i przyjazne, a wiedza na temat policji 
całkiem inspirująca. Myślę, że historia waszego kraju, trudne czasy 
przez które przeszliście, dały wam niesamowitą siłę w starciu  
z   przeciwnościami losu oraz umiejętność dostrzegania szans a nie 
zagrożeń, trzymania się razem i prezentowania ogromnej jedności. 
I jeśli mógłbym jeszcze dodać: wiecie jak się bawić/imprezować! 
Dlatego też mogę tylko zachęcić waszą sekcję i regiony do 
kontynuowania i do tworzenia silnych relacji z zagranicznymi 
sekcjami z całego świata.  

•	 Wymień	 3	 najważniejsze	 sprawy,	 które	 chciałbyś	
przeprowadzić w swojej obecnej kadencji:

- cyfryzacja - IEB rozpoczął prace nad tym projektem jako 
projektem globalnym, aby nadać IPA nowy wymiar, którego nie 
możemy obecnie ignorować, zwłaszcza w odniesieniu do młodych 
członków.
- Odnalezienie właściwej równowagi miedzy potrzebami 
różnych pokoleń członków IPA, w celu zapewnienia, że IPA jest 
wciąż atrakcyjna dla wszystkich członków, emerytowanych  
i aktywnych, młodych i już nie tak młodych :) 
- Utrzymanie skupienia IPA na naszym motto „Servo per Amikeco”. 
Jest to kluczowe i pomoże nam utrzymać stowarzyszenie na dobrej 
drodze. Podpisywanie umów z różnymi organizacjami może być 
czasem kuszące, ale zawsze musimy zapytać sami siebie czy takie 
posunięcia pozwolą nam utrzymać IPA na szlaku wyznaczonym 
przez naszego założyciela. 

•	 Jeśli	zapytam	Quo	Vadis	IPA,	to	…?
Jestem trochę zaniepokojony tym tematem, ponieważ zdaję 
sobie sprawę, że w wielu krajach rekrutowanie nowych członków 
nie jest już takie łatwe. To ukazuje dwa problemy: po pierwsze, 

Pierre -  Martin Moulin 
– Prezydent Światowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
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jak utrzymać atrakcyjność IPA dla młodych policjantów  
 i sprawić aby byli zainteresowani dołączaniem do niej.  
Po drugie: powszechne zrozumienie, że rekrutacja do IPA jest 
zadaniem każdego członka. Zachęcanie przedsiębiorstw 
i organizacji do pozostania „przyjaciółmi IPA” jest łatwym 
zadaniem. Wiele osób jest skłonnych nawiązać więź  
z policyjnym stowarzyszeniem. Ale czemu nie mielibyśmy 
włożyć takiej samej ilości energii w zachęcanie naszych 
policyjnych przyjaciół, którzy jeszcze nie dołączyli do 
stowarzyszenia, do stania się częścią rodziny IPA?

•	 Przyglądając	 się	 strukturze	 wiekowej	 członków	
stowarzyszenia zarówno w Polsce jak i w świecie, 
wyraźnie widać, że większość z nich to emeryci służb 
policyjnych. Czy masz jakiś pomysł jak zachęcić 
młodych policjantów do wstępowania do IPA?

Myślę, że częściowo odpowiedziałem na to pytanie 
powyżej. W skrócie - utrzymać IPA atrakcyjną dla wszystkich 
i przekonać każdego do zaangażowania się w rekrutację 
nowych członków.

•	 Członkowie	 Sekcji	 Polskiej	 IPA	 od	 pewnego	 czasu	
sygnalizują potrzebę zmiany wzoru legitymacji 
członkowskich z legitymacji rocznych na wieloletnie 
(np.: z naklejanym na odwrocie legitymacji 
hologramem) co w Sekcjach z dużą ilością członków 
pozwoliłoby na wydawanie legitymacji ze zdjęciem 
(wydawanie rocznych legitymacji ze zdjęciem jest 
zbyt	kosztowne	i	pracochłonne).	Czy	IEB	przewiduje	
w najbliższym czasie zmianę wzoru legitymacji?

IEB jest świadoma woli wyrażonej przez IPA Polska 
dotyczącej legitymacji członkowskiej i doceniamy ten wkład. 
Ta kwestia znajduje w planach IPA od samego początku 

istnienia Stowarzyszenia. Jestem zaszczycony możliwością 
poinformowania Was, że IEB zainicjowała projekt mający na 
celu stworzenie cyfrowej legitymacji (karty) członkowskiej. 
W dzisiejszych czasach większość ludzi nosi ze sobą 
smartphone’y i posiada wiele cyfrowych kart. Czemu więc 
nie stać się również „IPA-smart” i nie zaproponować cyfrowej 
karty, która mogłaby mieć bardzo nowoczesny design i być 
znacznie tańszą niż coroczna twarda karta.

•	 Pierre,	 miniony	 rok	 był	 dla	 wszystkich	 nas	
trudny, pandemia pokrzyżowała nam wiele 
planów zarówno prywatnych jak i zawodowych. 
Musieliśmy zrezygnować z organizacji wielu 
wspaniałych wydarzeń, i nie wiemy czy będzie to 
możliwe w tym roku. Czy ta nowa rzeczywistość 
znajdzie odzwierciedlenie w działaniach IPA? 
Macie przygotowane jakieś rozwiązania,  
np. komunikacyjne? więcej szkoleń, konferencji 
online?

Pandemia wpływała i wciąż wpływa na nas wszystkich! Ale te 
trudne czasy przyniosły również nowe pomysły i wkład, takie 
jak te, o których wspominasz, a które rozwijamy i do których 
zachęcamy. Oczywiście nic nie zastąpi spotkań i wydarzeń, 
podczas których ludzie mogli się spotkać, a co jest właśnie 
istotą IPA. Ale wiemy również, że przestrzeganie nałożonych 
restrykcji i środków jest częścią tego, kim jesteśmy – sługami 
Instytucji i podejmowanych decyzji. Więc tak, COVID ma 
wpływ na nasze życie w IPA ale wierzę również, że koniec 
tunelu jest bliski i w ten czy inny sposób, będziemy musieli 
żyć z tym wirusem! Z utęsknieniem czekam na dzień, kiedy 
nasze granice ponownie zostaną otwarte i pozwolą mi 
złożyć kolejną wizytę w waszym pięknym kraju i spotkać się 
ze starymi i z nowymi przyjaciółmi.  
Niech żyje IPA Polska – Niech żyje IPA

Servo per Amikeco
Pierre-Martin Moulin 
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„Paczka dla Lwowiaka” to zbiórka najbardziej potrzebnych artykułów dla osób z okolic Lwowa, 
będących w trudnej sytuacji materialnej – rodzin z dziećmi, seniorów, wychowanków domów 
dziecka czy pacjentów hospicjum. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane już po raz siódmy. 
Pierwszy transport z darami na Ukrainę miał miejsce w 2014 roku, jednak wówczas skala akcji była 
znacznie mniejsza niż teraz. Wszystkie paczki mieściły się wówczas w niewielkim busie. Tym razem 
w drogę wyruszyła duża ciężarówka w podarunkami od wrocławian.

Patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent Wrocławia. Organizatorem akcji była Dortmundzko-
Wrocławsko-Lwowska Fundacji im. św. Jadwigi.  W tym roku po raz pierwszy do akcji przystąpili 
członkowie i sympatycy Regionu IPA Wrocław. Podczas społecznej zbiórki zebrano środki spożywcze 
przeznaczenia żywieniowego, zabawki dla dzieci z Domowego Hospicjum przy Katedrze Lwowskiej 
i środków sanitarnych tak istotnych w dobie COVID-19.

„PACZKA DLA LWOWIAKA” 

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcie: Bartłomiej Majchrzak
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Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Bożena Szymańska

Zdjęcia: Marek „Korzonek”

Od końca stycznia 2021 roku, Region IPA Włodawa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA prowadził zbiórkę 
elektrośmieci, które miały trafić do Zespołu Szkół w Sławatyczach. 

Dzięki akcji mogliśmy zadbać o środowisko naturalne  
i równocześnie pomóc doposażyć szkołę w Sławatyczach w sprzęt 
sportowy i biurowy. Zbiórkę nadzorował osobiście Viceprezydent 
włodawskich Ridersów of the IPA - kol. Marek „Korzonek”, który 
na zakończenie tej zbiórki, przekazał Panu Dyrektorowi Szkoły  
w Sławatyczach całą masę różnorodnych elektrośmieci zebranych 
przez członków Regionu IPA Włodawa, jak również przez naszych 
przyjaciół z PSG w Dołhobrodach i Sławatyczach oraz przez 
kolegów z IPA Warszawa .
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję i już 
myślimy o podobnej inicjatywie, która pomoże naszej przyrodzie.

ELEKTROŚMIECI
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„Ipowcy” z Olsztyna czynienie dobra mają we krwi. W dniu 25 stycznia b. r. nasi honorowi 
„Zasłużeni dla SP IPA” kol. Grzegorz Zapała i kol. Maciej Sobierajski przekazali ponad 200 kg 
pysznych świeżych jabłek dla chorych dzieci. Z wielką przyjemnością mogliśmy je dostarczyć 
do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce oraz do Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego  
w Olsztynie. Jak nas zapewnili pracownicy 
tych placówek dzięki naszej inicjatywie 
dzieci będą mogły otrzymać zdrową polską 
żywność. Cieszy nas to niezmiernie, tym 
bardziej że jabłka pochodzą z ekologicznych 
upraw, od naszych lokalnych wytwórców. 
Przekazanie owoców odbyło się przy 
zachowaniu reżimu epidemicznego.

POMOC SZPITALOM  
W CZASIE PANDEMII

Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Przemysław Smoliński
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POMOC SZPITALOM  
W CZASIE PANDEMII
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Mariola Świątczak

Zdjęcia: Monika Szymanik, Estera Bartol 

W ramach akcji wspierania lokalnych rzemieślników, przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą 
podczas panującej od roku epidemii COVID-19, członkowie Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA - Szczecin 
postanowili odwiedzić księgarnię „Kamienica w Lesie”.  Lokal funkcjonuje w budynku z 1904 r. dzięki pasjonatce 
Szczecina  Pani Monice Szymanik i jej męża Konrada. Podczas remontu odkryto przedwojenne biało-niebieskie 
płytki na ścianach. Jest to przestrzeń, której zadaniem jest wzmacnianie lokalnej tożsamości poprzez m.in. sprzedaż 
książek dla dzieci i dorosłych oraz gadżetów szczecińskich autorów, pocztówek i kalendarzy starego Szczecina.  
To tutaj też wystawia swoje książki nasz Kolega dr Marek Łuczak - policjant, który zawodowo zajmuje się odzyskiwaniem 
zaginionych zabytków z terenu zachodniopomorskiego. Razem z Panią Moniką organizują historyczne spotkania  
i spacery z mieszkańcami, pogadanki  o przedwojennych mieszkańcach miasta, wystawy itp.
Pod koniec lutego br. członkowie IPA wybrali się do księgarni i nabyli m.in. piękny album fotograficzny z dedykacją Pani 
Moniki Szymanik pt. „Kamienica w lesie. Instagramowe wędrówki szczecinianki”. Zakupiono także piękne kalendarze 
na ścianę również autorstwa Pani Moniki - jest w czym wybierać. Księgarnia - kawiarnia przy ul. Pocztowej nr 19 
w Szczecinie to atmosfera i klimat minionych lat wśród starych mebli, luster i pieca kaflowego, powrót do historii 
dawnych mieszkańców, wspomnienia...
Czas wizyty ipowców w „Kamienicy ......” szybko dobiegł końca, ale z pewnością jeszcze tutaj wrócimy do czego 
serdecznie innych zachęcamy : https://m.facebook.com/kamienicawlesie/

Servo Per Amikeco !!!

WSPIERAMY SIĘ...
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Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: G. Skrzypek

Zdjęcia: M. Buła

Radiowozem, w asyście 
członków IPA Regionu 
Zakopane, funkcjonariuszy 
Policji i Straży Granicznej 
Święty Mikołaj odwiedził 
podopiecznych Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Tatrogród” w Zakopanem.

Z inicjatywy członków Regionu 
IPA Zakopane, w dniu 22 
grudnia 2020 r. przekazano 
15 paczek świątecznych 
wychowankom Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Tatrogród” w Zakopanem. 
Paczki zawierały słodycze, art. 
szkolne, kosmetyki i odzież. 
Do naszej inicjatywy dołączyli 
ochoczo funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji i Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, dzięki 
którym możliwe było wzbogacenie zawartości paczek. Funkcjonariusze NSZZ Policjantów w Zakopanem do paczek 
dołączyli upominki z kosmetykami.  O choinki zadbali z kolei funkcjonariusze Straży Parku TPN. Część słodyczy otrzymaliśmy 
od Społem Zakopane, za co serdecznie dziękujemy.

Nasza wizyta wywołała 
szczerą radość i uśmiech 
obdarowanych dzieci,  
a Pani Dyrektor „Tatro-
grodu” złożyła serdeczne 
podziękowania za ten 
piękny dar.

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli się 
w tę szlachetną ideę. 
Wspólnymi siłami mo-
żemy zdziałać więcej,  
z pożytkiem dla naszego 
środowiska, a zwłaszcza 
dla tych, do których taka 
działalność jest skiero-
wana. 

PACZKI DLA DZIECI 
Z „TATROGRODU”
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W dniu 31.01.2021 r., tradycyjnie już członkowie Regionu IPA Włodawa Lubelskiej GW IPA brali udział w  29. 
finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zbieraliśmy pieniądze, oddaliśmy krew, przekazaliśmy gadżety 
na licytację. Do puszek i dzięki licytacjom zebraliśmy blisko 4 tys. złotych. 

Finał z głową - takie było hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Tym razem Fundacja skupiała się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.  
Region IPA Włodawa tradycyjnie włączył się w działania WOŚP poprzez bezpośredni udział w zbiórce, uczestnictwo 
w akcji krwiodawstwa, a także przez przekazanie na licytację  wyjątkowych gadżetów pozyskanych przez naszych 
członków. Region IPA Włodawa od wielu lat angażuje się w tą akcję  -  w tegorocznym finale dzięki aukcjom  
i całodziennym zbiórkom do puszek kol. Grażyny i kol.  Tomasza na rzecz WOŚP przekazano blisko 4 tys. złotych. 
Kol. Piotr i kol. Marek oddali najcenniejszy 
z darów – krew, która jest darem życia. 
Dziękujemy wszystkim za otwarte serca i za 
zaangażowanie w ten szczytny cel! Za rok 
znowu gramy – i tak do końca świata i jeden 
dzień dłużej!
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Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: i zdjęcia: Bożena Szymańska

WŁODAWA
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Mariola Świątczak 

Zdjęcia: Karolina Rudawska 

SZCZECIN
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 31. stycznia 2021 r. - przeszedł już do historii. 
W tym roku zbierano datki na wyposażenie dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii  
i diagnostyki głowy (zakup sprzętu medycznego m.in. aparaty USG  i RTG, lasery diodowe itd.).

Tradycyjnie do akcji przystąpili też członkowie i sympatycy Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA                  
w Szczecinie. W związku z epidemią COVID-19 postanowiono odstąpić od grup wolontariuszy z tekturową 
puszką i założono eSkarbonkę WOŚP. Drogą e-mailową sekretarz Grupy powiadomiła członków IPA o formie 
zbiórki. W ciągu jednego dnia zebrano w skarbonce ponad dwa tysiące złotych - swoje datki przesłali także nasi 
koledzy IPA z Wielkiej Brytanii i USA - serdecznie dziękujemy.

Za rok odbędzie się już 30. Finał WOŚP - mamy nadzieję, że epidemia zostanie tylko przykrym wspomnieniem               
i wszyscy powrócimy do tradycyjnej formy zbiórki środków finansowych na rzecz chorych dzieci. 

Servo Per Amikeco!!!  
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Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Przemysław Smoliński

Zdjęcia: Krzysztof Pytlarczyk

OLSZTYN
Członkowie IPA Region Olsztyn jak co roku wspierają Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oddając 
honorowo krew z przeznaczeniem na ten właśnie szczytny cel. Wielu członków naszego Regionu z tej właśnie 
okazji oddało ten najcenniejszy dar, jaki człowiek może podarować drugiemu potrzebującemu. 

To już staje się już tradycją, że właśnie z okazji kolejnego Finału WOŚP  apelujemy do naszych członków o taką pomoc. 
W ubiegłym roku także bezinteresownie oddawaliśmy krew i jej składniki. Pomagamy tym samym lekarzom w ich 
codziennej walce o życie pacjentów, szczególnie tych najmłodszych.
Przypominamy, że krew może oddać osoba, która ukończyła 18 lat. Powinna być wypoczęta, po spożyciu lekkiego 
śniadania, posiadać przy sobie dowód tożsamości, dzień wcześniej nie spożywać alkoholu. Oddawanie krwi 
jest całkowicie bezpieczne, a wszelki stosowany do tego sprzęt jest jednorazowego użytku. Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa pracują w reżimie epidemiologicznym i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim je 
odwiedzającym.
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Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Waldemar Białowąs

W dniu 21.01.2021 r., w Lublinie, odbyło się robocze spotkanie Prezesa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
– kol. Piotra WÓJCIKA i Przewodniczącego Regionu IPA Lublin – kol. Waldemara DZIEDZICA z Prezydentem 
Miasta Lublin – Krzysztofem ŻUKIEM. W spotkaniu  uczestniczyła również Zastępczyni Prezydenta Miasta 
Lublin	–	Pani	Beata	Stepaniuk-Kuśmierzak.	

Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy Lubelskiej GW IPA z lubelskim 
Magistratem oraz przedstawienie propozycji dalszych wspólnych   przedsięwzięć szczególnie w tematyce związanej 
z bezpieczeństwem publicznym i aktywizacją seniorów z terenu miasta Lublina.
Na zakończenie spotkania, Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk: „..w uznaniu za cenny wkład w utrzymanie 
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i regionu oraz podejmowanie licznych przedsięwzięć edukacyjno-
prewencyjnych, z podziękowaniem za zaangażowania pracę społeczną na rzecz Mieszkańców Lublina…”, uhonorował 
kol. Piotra Wójcika i Waldemara Dziedzica Medalem Prezydenta Miasta Lublin.
W ramach podziękowania koledzy z IPA przekazali Panu Krzysztofowi Żukowi okolicznościowe gadżety z logotypem 
naszego Stowarzyszenia. 

MEDALE OD PREZYDENTA 
LUBLINA
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Trzynastym Chapter’em (a dokładnie Prospect Chapter’em) został przed kilkoma dniami wrocławski oddział 
Riders of IPA LEMC Poland! „13”, która znalazła się w logo klubu z dolnośląskiej stolicy na pewno będzie szczęśliwa 
dla członków Stowarzyszenia, którzy dzielą nie tylko wspólną pasję, którą jest podróżowanie motocyklami, ale 
również cel – przestrzeganie prawa i służbę społeczeństwu.

Riders of IPA LEMC Poland działający w ramach polskiego oddziału IPA, to klub motocyklowy zrzeszający pasjonatów 
dwóch kółek, z tymi dużymi i trochę mniejszymi silnikami. Od pewnego czasu wrocławscy członkowie Stowarzyszenia 
starali się o stworzenie swojego Chapteru, czyli swoistego oddziału, skierowanego głównie do „ipowców” z dolnośląskiej 
stolicy i najbliższych okolic. Warto w tym miejscu nadmienić, że tuż obok Wrocławia działa i to bardzo prężnie, oddział  
w Strzelinie, który nie tylko organizuje wiele wyjazdów, ale nawet prowadzi club haus oraz wspiera izbę pamięci działającą 
w ramach lokalnej jednostki Policji! 
Wrocławscy funkcjonariusze nie ustępowali w wysiłkach i oficjalnie w dniu 06.03.2021 roku, decyzją Zarządu Riders of IPA 
LE MC Poland, powołany został do życia Riders of IPA LEMC Poland Prospect Chapter Wrocław! Spotkanie inauguracyjne 
odbyło się właśnie w nieodległym Strzelinie, gdzie lokalni klubowicze zaprosili swoich nowych kolegów z dolnośląskiej 
stolicy. Teraz też członkowie z Wrocławia mają swoje własne identyfikatory. Znalazła się w nich liczba „13”, która mamy 
nadzieję, będzie dla nich szczęśliwa!
Teraz razem z innymi członkami Riders of IPA LEMC Poland będą promować i rozpowszechniać ruch motocyklowy oraz ideę 
motocyklizmu, turystykę motocyklową, a przede wszystkim swoim działaniem chcą podnosić poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wśród użytkowników nie tylko jednośladów, ale także innych kierowców i pieszych. Za punkt honoru 
motocykliści spod znaku IPA stawiają sobie możliwość udzielenia pomocy oraz organizację działań i akcji charytatywnych.
Wszystkich funkcjonariuszy, którzy są zainteresowani wstąpieniem do Riders of IPA LEMC Poland Prospect Chapter Wrocław 
zapraszamy do kontaktu z Patrykiem Grochowskim pod numerem tel. +48 696 317 350

RIDERS OF IPA LEMC POLAND PROSPECT 
CHAPTER WROCŁAW JUŻ DZIAŁA!

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Marcjan
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Czas pandemii to wyzwanie dla 
policjantów,  w tym także dla 
funkcjonariuszy zajmujących się 
profilaktyką społeczną, którzy 
musieli w sposób błyskawiczny  
i elastyczny dostosować się do no-
wych warunków pracy, aby syste-
matycznie zwiększać świadomość 
uczniów szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych z powiatu 
mieleckiego w zakresie szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa. 

Tradycyjnie w działania te aktywnie włącza się Mielecki Region Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji. Na początku stycznia policjanci wspólnie z dyrekcją szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu ogłosili dla 
uczniów	klas	I-II	konkurs	plastyczny	pn.	„Bezpieczne	Ferie	2021”.		Celami	konkursu	było	kształtowanie	
właściwych postaw w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się 
w okresie wypoczynku zimowego, jak również pobudzenie wyobraźni i twórczości plastycznej 
najmłodszych. 
21 stycznia  policjanci spotkali 
się z uczniami ogłaszając 
wyniki konkursu. Najlepsze 
prace zostały nagrodzone 
rzeczowymi upominkami,  
a wszystkie dzieci otrzymały 
elementy odblaskowe. 

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Faber

Zdjęcia: E. Ziemba, M. Opiela

MIELECKA 
PROFILAKTYKA 
W PANDEMII
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W sobotę i niedzielę (6 i 7 lutego 
br.),	Region	IPA	Biała	Podlaska	
Lubelskiej GW IPA, gościł  
u siebie kol. Pawła Małaszko 
z rowerowej wyprawy wokół 
Polski, który jadąc z Włodawy 
(pod wiatr) pokonał 108 km, 
aby odwiedzić ten piękny 
zakątek lubelszczyzny. 

W czasie swojej wyprawy Paweł 
– jako wolontariusz WOŚP – 
postanowił pomagać innym i cały 
czas kwestuje na rzecz Orkiestry. 
Po dotarciu do Janowa 
Podlaskiego, dzięki wsparciu 

dyrekcji hotelu, mogliśmy gościć 
Pawła w przepięknym hotelu 
„Zamek Janów Podlaski”, który 
jest obiektem rekomendowanym 
Sekcji Polskiej IPA. Po krótkim 
odpoczynku, kol. Paweł 
spotkał się z Prezydentem 
Miasta Biała Podlaska - Panem 
Michałem Litwiniukiem oraz 
Przewodniczącym Regionu IPA 
Biała Podlaska kol. Tomaszem 
Strukiem.

Wielkie podziękowania należą 
się dyrekcji hotelu „Zamek Janów 
Podlaski” za serdeczne przyjęcie  
i profesjonalne zaopiekowanie się 
kol. Pawłem.   
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Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Tomasz Struk

Zdjęcia: Region IPA Biała Podlaska 

WYPRAWA ROWEROWA 

DOOKOŁA POLSKI
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WIRTUALNY BIEG IPA

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Marcjan 

Zdjęcia: Mariusz Cieślak 

Jeśli chodzi o bieganie, to trudno znaleźć większych entuzjastów tej dyscypliny, niż funkcjonariusze 
stowarzyszeni w dolnośląskim oddziale IPA. Dlatego kiedy tylko usłyszeli, że organizowana jest biegowa 
rywalizacja, założyli odpowiednie buty, strój i indywidualnie lub grupowo, ruszyli w trasy pokonując dystans  
5 i 10 kilometrów, przy okazji sprawdzając swoją covidową kondycję. 

Choć panująca pandemia pokrzyżowała wiele biegowych planów, IPA nie pozwala swoim członkom na słodkie 
leniuchowanie przed telewizorem. Komisja Społeczno-Kulturowa IPA w lutym zorganizowała tydzień wirtualnych 
wyścigów. W inicjatywie wzięło udział ponad 330 biegaczy z 40 sekcji narodowych. A jeśli w grę wchodzi sportowa 
rywalizacja, zwłaszcza biegowa, tam nie może zabraknąć dolnośląskich reprezentantów Stowarzyszenia!

Członkowie IPA Dolny Śląsk startowali na obydwu dostępnych dystansach, zarówno tym krótszym (5 km), jak  
i dłuższym (10 km). Część wybrała rywalizację indywidualną i poprzez zainstalowane aplikacje przesyłali dalej uzyskane 
wyniki. Część na trasę wyruszyła z innymi biegaczami, a nawet swoimi pupilami (Dominik, to o Tobie!). Ci, którzy 
startowali wraz z innymi członkami 
Stowarzyszenia, przestrzegali nie tylko 
zasad fair-play, ale przede wszystkim 
sanitarnych, traktując bezpieczeństwo 
epidemiologiczne jako priorytet. 

Wśród kilkunastoosobowej grupy 
najlepszy czas na 5 i 10 km wśród kobiet 
osiągnęła nasza lokalna mistrzyni 
Joanna Woźniak-Cieślar. W rankingu 
ogólnoświatowym IPA w rywalizacji na 
5 km zajęła 3. miejsce ! W  regionalnej 
rywalizacji mężczyzn pierwszy wynik 
zdobył za to Adam Banaszewski.  
Tuż za nim na mecie zameldował się 
trener Szymon Fiedorow. Możliwe, 
że uzyskane czasy umożliwią im 
zdobycie medali, które przeznaczone 
są dla najlepszych wśród wirtualnych 
biegaczy. I to mimo faktu, że większość 
startów odbyła się w mało korzystnych, 
śnieżno-zimowych warunkach. 

Dolnoślązacy z IPA z niecierpliwością 
czekają na kolejne tego typu zawody, 
choćby organizowane w nowoczesnej, 
wirtualnej formie. Nie odwieszają 
butów na kołek, cały czas trenują  
i namawiają innych do wzięcia się  
w garść i podreperowania covidowej 
kondycji!
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Wierch Poroniec, Rusinowa Polana, Wiktorówki, Zazadnia, Kopieniec, Nosal, 
Kalatówki, Hala Kondratowa, Ścieżka pod Reglami, Dolina Strążyska, Sarnie Skałki, 
Dolina Kościeliska, Ornak i Dolina Chochołowska to miejsca, które odwiedzili 
członkowie Regionu IPA w Zakopanem podczas wspólnych spacerów. Inicjatorem 
tych „wypraw” jest licencjonowany przewodnik tatrzański kol. Emil Wygoda, który  
w fantastyczny sposób przekazuje wędrującym z nim osobom posiadaną wiedzę  
o przemierzanych szlakach. Zamiast siedzieć przed telewizorem, czy komputerem 
zachęcamy do aktywnego relaksu na tatrzańskich szlakach.

Dotychczas zorganizowaliśmy dwa spacery w przepięknej 
zimowej atmosferze. Stopień trudności tras jest dobierany tak, 
aby pokonać mógł je każdy, niezależnie od wieku. Planujemy już 
kolejne spacery, a najbliższe plany to Morskie Oko.
Chętnych do wspólnego wędrowania prosimy o kontakt  
z Prezydium Regionu IPA w Zakopanem (dane kontaktowe  
na stronie: ipa-seirpzakopane.pl).
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Małopolska Grupa Wojewódzka 

Tekst: G. Skrzypek

Zdjęcie: J. Szymański

SPACEREM PO TATRACH
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Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Bożena Szymańska

Zdjęcia: Gosia

Od piątku – 5 lutego – Region 
IPA Włodawa Lubelskiej GW 
IPA, gościł u siebie kol. Pawła 
Małaszko z rowerowej wyprawy 
wokół Polski. Paweł w dniu  
1 stycznia 2021 r.,  w Niechorzu, 
w gm. Rewal wyruszył w podróż 
rowerową, żeby okrążyć 
Polskę jadąc wzdłuż jej granic. 
Zanim dojechał do Włodawy 
przejechał ponad 2 tys. km,  
a zgodnie z planem zamierza 
przemierzyć ponad 3500 
km. W czasie wyprawy Paweł 
postanowił również pomagać 
i jako wolontariusz WOŚP 
kwestuje na rzecz Orkiestry.  

Po drodze do Włodawy Paweł spotkał się w Sobiborze z członkami Regionu IPA Włodawa, gdzie dowiedział się  
o historii tego miejsca. Później spotkał się także ze Starostą Powiatu Włodawskiego Panem Andrzejem Romańczukiem 
oraz zwiedził Włodawę. Podczas tej wizyty odwiedził m.in. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, Kościół 
pw. św. Ludwika, Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wodowskaźnik na Bugu we Włodawie i ruszył dalej. 
Kolejny etap to Janów Podlaski. 

Dziękujemy Gosi i Ryśkowi za przyjęcie tego wyjątkowego gościa i wszystkim, którzy pomogli uatrakcyjnić tą krótką 
ale wyjątkową wizytę. 
Trzymamy kciuki za powodzenie wyprawy! I zapraszamy ponownie. 

C
U

D
Z

E
 C

H
W

A
L

IC
IE

... C
Z

Y
L

I P
O

Z
N

A
J

E
M

Y
 P

O
L

S
K

Ę

PAWEŁ MAŁASZKO 
WE WŁODAWIE
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W dniu sobotni grudniowy poranek 
emerytowani policjanci ze stowarzyszenia 
IPA Region Głogów powołali do życia grupę 
morsów w ramach członków stowarzyszenia 
ich rodzin, sympatyków oraz przyjaciół. Celem 
spotkań jest krzewienie zdrowego trybu 
życia, hartowania organizmów i nabywanie 
odporności. 

Morsy spotkały się pierwszy raz nad leśnym 
jeziorkiem w rejonie miejscowości Chociemyśl. 
Grupa ok. dwudziestu osób w wieku od 5 do 50 
lat  rozpoczęła wspólną rozgrzewkę a następnie 
wszyscy zażyli mroźnej kąpieli. Po chłodnym 
dreszczyku emocji wszyscy ogrzali się przy ognisku 
podczas smażenia śniadaniowych kiełbasek.  
Ku zadowoleniu głównego organizatora Tomka  
cała grupa zgodnie potwierdziła chęć morsowania 
systematycznie przez okres całej zimy. Spotkania 
odbywały dwa razy w tygodniu. Członkowie 
IPA Region Głogów oraz sympatycy korzystają 
uroków zimy morsowali w różnych akwenach  
w okolicach Głogowa, Legnicy i Ścinawy. 

Jednym z ciekawych wyjazdów było 
morsowanie w zimnych wodach wodospadu 
Podgórnej w Przesiece. Miejsce jest to 
uznane jako mekka morsów z całej Polski.  
Na zakończenie sezonu odbyła się wiosenna 
kąpiel morsów w falach Bałtyku. Wszyscy zdrowi 
i zahartowani czekają na nowy sezon.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Tomasz Lewicki

Zdjęcia: Archiwum IPA Głogów
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MORSOWANIE IPA GŁOGÓW
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Bożena Szymańska
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Prawie 8000 kilometrów zrobili na swoich jednośladach członkowie IPA-Dolny Śląsk, a wszystko to w ramach 
akcji „W kółko kręcę”. Stowarzyszeni funkcjonariusze wygrali rywalizację w konkurencji zorganizowanej przez 
Urząd Miasta Wrocławia, która ma na celu popularyzację korzystania z rowerów, jako szybkiej, bezpiecznej 
i ekologicznej alternatywy dla innych środków transportu. Dolnośląscy „ipowcy” okazali się najlepsi  
w kategorii „małych firm”(sic!).

Od 1. października aż do końca listopada odbywała się pierwsza edycja rywalizacji rowerowej „W kółko kręcę”. Akcja 
zorganizowana przez Urząd Miasta Wrocławia miała za cel popularyzować rower jako całoroczny środek transportu, 
z którego warto korzystać nie tylko w lecie, ale również w porze jesienno-zimowej. W szranki o tytuł mistrza stanęli 
również członkowie IPA-Dolny Śląsk, którzy rywalizowali z ponad 1000 innych cyklistów. Ich zmagania rejestrowane 
były przez zainstalowaną przez każdego z uczestników smartfonową aplikację, mierzącą pokonywane na jednośladach 
odległości.
Uczestnicy akcji pokonali łącznie 316 000 kilometrów, czyli dystans umożliwiającą ośmiokrotne okrążenie globu! 
Niemały wkład w ten wynik mieli dolnośląscy „ipowcy”, którzy wykręcili prawie 8000 kilometrów (dokładnie 7 895,36 
km), co dało im zwycięstwo w kategorii „małych firm”. A jeśli przedstawić to bardziej obrazowo, to odległość pokonana 
przez funkcjonariuszy z Dolnego Śląska umożliwiłaby nie tylko dojechanie z Wrocławia do Ułan Bator, ale również kilka 
dodatkowych rund wokół mongolskiej stolicy.
Podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się we wrocławskim Aquaparku, członków Stowarzyszenia 
reprezentował Bartłomiej Majchrzak. Sam prezes miał też osobisty wkład w osiągnięty, zwycięski wynik. Dolnośląscy 
członkowie IPA otrzymali drobne upominki, jednak nie to było najważniejsze. Dzięki pokonanym przez wszystkich 
uczestników kilometrom zaoszczędzono 41 395,65 kg CO2, a także przekonano wiele osób, że rower jest świetnym 
środkiem transportu, dzięki któremu można podróżować szybko, bezpiecznie i z pozytywnym wpływem nie tylko na 
środowisko, ale również własne zdrowie. 

W KÓŁKO KRĘCĘ
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Władysław Leszczyński
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Koncepcją założycielską Regionu IPA Uroczysko-Piechowice jest skupianie ludzi związanych  
ze środowiskiem antyterrorystów, pracujących w ramach struktur Policji. Oczywiście dotyczy to osób 
zarówno aktualnie pełniących służbę w tych jednostkach jak i już będących na emeryturze lub osób 
które na swojej drodze zawodowej zetknęły się z taką formacją.
Nasze co roczne spotkania, mają określone hasło i cel np.: rok 2020 to posadzenie 100 dębów przy 
czym każdy posiada pseudomin swojego sposnora a sponsor uroczą imienną tabliczkę. Rok  2021 
to opracowanie i wydanie wspomnień z okazji 45 rocznicy utworzenia przy Komendzie Stołecznej  
pierwszego w kraju oddziału antyterrorystycznego. 
Codzienna służba to określone wezwania nie rzadko bardzo trudne i wymagające sporego wysiłku,  
a jednocześnie uczące niesienia pomocy i wspólnego osiągania celu.
Od dłuższego czasu zauważamy, że wiele Grup i Regionów przejawiając różnego rodzaju inicjatywę 
zamykają się we własnych kręgach czyli JA a nie MY.
Chcemy to zmienić i dlatego postanowiliśmy  zaprosić do wspólnej wędrówki każdego członka IPA 
poprzez założenie Klubu Miłośników Gór przy Regionie IPA Uroczysko-Piechowice. Naszym celem 
będzie zdobycie 28 szczytów i tym samym Koronę Gór Polski.
28 szczytów to 28 pasm górskich, przechodzących przez województwa i grupy województw: 
dolnośląskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Aby zaliczyć wszystkie przewidziane 
regulaminem Korony Gór Polskich szczyty musimy odbyć około 15-18 spotkań, a więc jest to program 
na kilkanaście miesięcy tym samym liczymy na wspólne przedsięwzięcie i pomoc grup wojewódzkich 
i regionów na których znajdują się poszczególne szczyty i pasma górskie. 
Jeżeli dołożymy do tego miejsca noclegowe REKOMENDOWANE jesteśmy w stanie osiągnąć zakładany 
cel.
Oczywiście tego rodzaju przedsięwzięcie mogłoby by posiadać PROMOTORA - PATRONA najlepiej  
w postaci Prezydenta Sekcji Krajowej, ale jak wiemy z doświadczenia...........
Wspólne wędrówki to pokonywanie wspólnie trudności a tym samym SŁUŻENIE POPRZEZ PRZYJAŻŃ.

Osoby chętne proszę zgłaszać się do 30 KWIETNIA  2021 r. na adres:
Włodzimierz Jankiewicz
Mail:  j11w2@interia.pl,
lub SMS  602 831 722

Po tym terminie opracujemy terminarz.
Jako pierwsze będą szczyty Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich. 
Inauguracyjne spotkanie odbędzie się na Uroczysku.
zobacz:  www.ipa uroczysko-piechowice lub www.ośrodek uroczysko-Piechowice.

SERVO PER AMIKECO

Przewodniczący
Regionu IPA Uroczysko-Piechowice
Władysław Leszczyński

GÓRSKIE WYCIECZKI
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Małopolska Grupa Wojewódzka 

SEBASTIAN BROŻYNA

Sebastian	 Brożyna	 w	 Policji	 od	 2005r.,	 w	 IPA	 od	 2014	 r.	 Miłośnik	
wszystkiego co związane z górami, Ratownik Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

Służyć poprzez przyjaźń to dla Ciebie: to przede wszystkim nowe 
znajomości, które jak w nazwie stowarzyszenia często przeradzają się  
w przyjaźń. To również poznanie nowych miejsc, zwyczajów innych krajów. 

Kiedy pojawiła się u Ciebie IPA: stowarzyszenie poznałem na początku 
swojej służby w 2006 r. kiedy to komisariat w którym wówczas pracowałem 

odwiedzali zagraniczni goście będący w delegacjach przyglądający się naszej pracy, zwiedzający nasz region. Sam 
jednak wstąpiłem do IPA dopiero w 2014roku. 

Dlaczego warto mieć pasję: ponieważ nasze pasje są często odskocznią od codziennych trudnych obowiązków, 
powodują, że możemy naładować „baterie” do dalszego działania. 

Jak się spełnia marzenia: najpierw to trzeba trochę poplanować, posiedzieć nad przewodnikami, mapami, 
zebrać sprzęt a później już tylko  trzeba 
wcześnie wstać  i w drogę.

Czego chciałbyś aby było w IPA 
więcej:  ostatni rok pandemicznych 
ograniczeń zwłaszcza tych 
międzyludzkich, braku spotkań, 
wyjazdów powoduje, że chciałbym 
aby w końcu wszystko wróciło do 
normy. Wtedy w IPA praktycznie 
niczego nie ma co chcieć więcej 
bo co opisałem odpowiadając na 
wcześniejsze pytania można będzie tu 
znaleźć. 
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W IPA od 2015, emerytowany funkcjonariusz WMOSG w Kętrzynie, miłośnik 
historii II wojennej, pasjonat techniki wojskowej z tamtego okresu. Mój Świat to 
Sztabowóz w firmie mojej jako przewodnik-kierowca na co dzień zajmuję się tzw. 
dotknięciem żywej historii. Spełniam się W 102% w Wilczym Szańcu w Gierłoży 
od 2009 roku to jest momentu przejścia na emeryturę. Dzięki tej pasji-pracy 
dosłownie ocieram się o świat kultury (wystawy, plenery, dioramy, rekonstrukcje 
historyczne), sztuki filmowej  i muzycznej (zapraszam do obejrzenia teledysku 
DR WATT – WAR). Aktywnie udzielam się w szeregu akcji charytatywnych (min. 
WOŚP) i patriotycznych (min. uczestnictwo w obchodach Świąt Narodowych). 

Jest tego jeszcze trochę ale, ale dość tego bałwochwalstwa.. ;)  Pozdrawiam wszystkim znajomych i tych 
których poznam dzięki IPA ZDROWIA WAM ŻYCZĘ! 

Służyć poprzez przyjaźń to dla Ciebe 
to bycie po prostu sobą, osobą otwartą, konkretną ale i konsekwentną w relacjach zawodowych i prywatnych 
z ludźmi gdzie poczucie humoru często wysublimowanego i dobrego żartu mile widziane.

Kiedy pojawiła się u Ciebie IPA
O IPIE wiedziałem wcześniej ale zawsze coś to dzięki kolegom, którzy już działali w strukturach Organizacji 
wstąpiłem w jej szergi.

Dlaczego warto mieć pasję 
ludzie bez pasji są w mojej ocenie niespełnieni, czegoś im brakuje po prostu 
to biedni ludzie,  dlatego warto by pasja była, jeżeli jej brak współczuję.
Jak się spełnia marzenia o w miarę możliwości finansowych i czasowych, cóż 
tak naprawdę chcieć to móc.

Czego chciałbyś aby było w IPA więcej 
zdecydowanie na dzień dzisiejszy z uwagi na pandemię brak bezpośredniego, 
realnego kontaktu z koleżankami i kolegami z IPA, tego zawsze nigdy za 
wiele a gdy wrócimy do normalności w funkcjonowaniu codziennym no 
cóż nie mogę doczekać się widoku Was moi drodzy.

JAROSŁAW SZTABIŃSKI 

Warmińśko-Mazurska Grupa Wojewódzka 
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Stołeczna Grupa Wojewódzka 

Nazywam się Stefan Rudecki. 
Jestem emerytowanym policjantem  
i oficerem służb specjalnych.  
W naszym Stowarzyszeniu znalazłem 

się w 2013 roku, kiedy poznałem dynamiczną, otwartą, uśmiechniętą osobę. Była 
to szefowa Regionu Komenda Główna Policji, Ewa Dębowska. Dzisiaj Sekretarz IPA 
Polska. Ewa zawsze buchała pomysłami. Zachęciła mnie do wstąpienia w szeregi 
Stowarzyszenia i pokazała jego możliwości. Nigdy wcześniej wśród „mundurowych” 
nie spotkałem tylu uśmiechniętych i radosnych ludzi. Od tej pory współpracowaliśmy 
razem, organizując wiele ciekawych eventów. Szkolenie z pierwszej pomocy 
przedmedycznej, spotkania plenerowe i panelowe, występy na Święcie Policji. 
Mieliśmy i poważniejsze plany. Chcieliśmy zbudować sekcję nurkową, aby zarazić 
naszym entuzjazmem do tego sportu jak największą ilość osób. Wszystko dzięki 
temu, że i w tej dziedzinie jestem instruktorem. Wraz z żoną (członkini IPA Cyprus) 
jesteśmy właścicielami Polskiego Centrum Nurkowego – nomen omen – IPA 
DIVERS CYPRUS, właśnie na tej cudownej, słonecznej wyspie, gdzie bardzo chętnie 
odwiedzają nas koleżanki i koledzy z Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  
z całego świata. 
Stowarzyszenie, to wartość sama w sobie. To otwartość na ludzi, to otwartość na 
wszelkiego rodzaju aktywności, z którymi nie mogliśmy mieć do czynienia podczas 
służby, albo mieliśmy do czynienia w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na swoje obowiązki służbowe. Muszę 
szczerze wyznać, że tak wielu przyjaciół, i tak wiele życzliwości „mundurowych” z wielu krajów wobec siebie, jak w IPA, nie 
spotkałem nigdy wcześniej. 
IPA pozwoliła mi spojrzeć na siebie i swoich kolegów zupełnie innymi oczami. Z dystansem. Tu rozumiemy się bez słów. 
Nie dzielimy się traumatycznymi zdarzeniami ze służby, bo wszyscy ich doświadczyliśmy i zostawiamy za sobą. Dzielimy się 
tymi ciepłymi, pełnymi pasji, słońca, wolności. Marzeniami o podróżach, o przygodach, o sportach, których nigdy nie było 
nam dane doświadczyć. Stowarzyszenie opiera się o zainteresowania ludzi, którzy nie chcą żyć przeszłością, choć wywarła 
ona na nas swoje piętno. To prawdziwa przyjaźń, bezinteresowne dzielenie się naszymi aktywnościami, które mogą 
zainspirować innych do działania, od podejmowania ryzyka, do realizowania się. W IPA nie ma równych i równiejszych. 
Nie ma przełożonych i podwładnych. Tu są fantastyczni przyjaciele, którzy spotykają się nie dla dlatego, że muszą. Łączy 
nas wspólna rozmowa, jakaś dziedzina sportu, rozrywki, przeczytana książka, ciekawa kolekcja, pragnienie przemierzania 
świata, odkrywanie innych krajów, kultur, przyglądania się jak pracują i wypoczywają policjanci w innych regionach, i na 
innych kontynentach. To niezwykła przygoda, i chcemy żeby trwała wiecznie. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji to organizacja, którą gorąco polecam wszystkim tym, którzy czują się wypaleni 
zawodowo. Nasze spotkania, na których opowiadamy o sobie, świecie i marzeniach, działa jak terapia. Dziś nie wyobrażam 
sobie życia bez IPA. Wspaniali ludzie. Przyjaciół mam z całego świata. Organizujemy w IPA wiele eventów, w tym muzyczne, 
dobroczynne, itp. Także turystyczne, jestem bowiem nie tylko członkiem IPA Polska KGP, ale także asystentem „społecznym” 
wiceszefa IPA Cyprus (szefa IPA Region Famagusta) Georga Demetrieou. Wspaniały przyjaciel Polski i Polaków, któremu 
pomagam jak mogę „ogarniać” pobyt członków IPA z całego świata w ramach wymiany studyjnej. Zapewniamy chwilę 
oddechu, zapomnienia, życia, jak z bajki. Same dobre wspomnienia okraszone atrakcjami regionalnymi, wycieczkami, 
nurkowaniem w najczystszych i najpiękniejszych wodach Morza Śródziemnego okalającego Cypr. 
Dzięki polskim korzeniom, przygoda na Cyprze jest szczególnym wydarzeniem zwłaszcza dla rodaków. Mają czuć się 
„zaopiekowani”. Tak, jak nasi cypryjscy przyjaciele w Polsce. Jak w rodzinie. Jednocześnie swobodnie i bezpiecznie 
doświadczając wyspiarskiego życia, jakiego nie poznaliby korzystając z tradycyjnych form wyjazdów turystycznych. 

STEFAN RUDECKI
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KONKURS VIDEO
Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie wideo. Na wasze filmy czekamy do 31 maja 
2021 roku. Zwycięski film weźmie udział w międzynarodowym konkursie filmowym organizowanym 
przez Komisję Społeczno-Kulturalną IPA gdzie do wygrania są nagrody pieniężne w kwotach 400 €, 300 
€ and 200 €. 

Gotowe filmy przesyłajcie 
na adres konkurs@
ipapolska.pl. Jedynym 
akceptowanym formatem 
wideo jest format mp4. 

Do wygrania zestaw 
gadżetów ipowskich: 
ręcznik, skórzane etui na 
legitymację, smyczka, 
maseczka i przybornik. 

Zapoznajcie się z 
regulaminem konkursu 
dostępnym na naszej 
stronie internetowej 
www.ipapolska.pl
Powodzenia! Akceptowane tematy filmów to:• Działalność IPA w Polsce• Polska Policja• Obrazy związane z Polską• Ludzie / folklor Polski
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Na stronie ipapolska.pl pojawił się nowy, ciekawy film. To szkolenie przygotowane specjalnie dla 
członków IPA przez Katarzynę Dacyszyn. Dla tych którzy nie słyszeli tego nazwiska, już wyjaśniamy kim 
jest. 

To polska modelka i projektantka, która przez 11 lat zmagała się ze stalkerem. Mężczyzna dręczył ją 
przez tyle lat pomimo zgłoszenia tego przestępstwa do policji. Gdy w końcu w 2016 roku spotkała się  
z nim w sądzie, doszło do tragedii. Stalker oblał ją kwasem siarkowym na korytarzu sądu. 

Po długiej walce o swoje życie i zdrowie dziś walczy o poniesienie świadomości w kwestii stalkingu 
będąc żywym przykładem do jakiej tragedii może doprowadzić. To bardzo cenne spojrzenie na stalking 
przedstawione oczami ofiary. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was cenna lekcja. 

Film ze szkoleniem znajdziecie na dole naszej strony internetowej www.ipapolska.pl w materiałach 
video. Zapraszamy. 

STOP STALKING
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KU PAMIĘCI...
Dwa zapomniane i zniszczone pomniki polskich 
pilotów wojskowych odnaleźli i odrestaurowali 
miłośnicy	historii	regionu	z	Białogardu	i	Szczecina.	Oba	
stoją	nieopodal	podbiałogardzkiej	wsi	Buczek,	gdzie	
60 lat temu doszło do katastrofy dwóch myśliwców.

W lesie 21. marca 1960 roku ok. godz. 11,00 podczas ćwiczeń, 
spadł myśliwiec Lim-5, pilotowany przez porucznika 
Tadeusza Golona (28 lat). Jego śmierć upamiętniono, 
stawiając obelisk. Maszyna pilotowana przez porucznika 
Piotra Piotrowa (26 lat) spadła kilka kilometrów dalej (prób 
katapultowania nie stwierdzono). Myśliwce zderzyły się  
w powietrzu ulegając całkowitemu zniszczeniu. Obaj piloci 
byli absolwentami OSL w Dęblinie.
           
Tu też ktoś postawił pomnik. Obiekty zostały odkryte 
przez Pana Romana Lewińskiego,  historyka - amatora  
z Białogardu. Pomniki niszczały w zapomnieniu. Ich 
renowacji podjęli się miłośnicy historii  z Białogardu i ze 
Szczecina. To było wyzwanie, bo ich stan był fatalny i nawet 
proste zabiegi sprawiały problemy.

W pracach porządkowych przy odnawianiu pomników 
brali też udział członkowie Regionu IPA Białogard:  
kol. Waldemar Czepułkowski i kol. Andrzej Stachnik.

Poniżej zdjęcia z tych prac oraz 
wygląd odnowionego pomnika  
w okolicy miejscowości Pomianowo 
k. Białogardu. Po odrestaurowaniu 
pomników, miejsca te chętnie 
odwiedzane są przez lokalną 
społeczność w ramach spacerów 
oraz wycieczek rowerowych. 
Tekst: kol. Waldemar Sosnowski 
- Przewodniczący Regionu IPA-
Białogard. Zdjęcia - kol. Waldemar 
Czepułkowski i W. Sosnowski  
z Regionu IPA - Białogard. 

Servo Per Amikeco !!!
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Krzysztof Woźnicki to funkcjonariusz Straży Granicznej z ponad 
23- letnim stażem, o którym można z całą pewnością powiedzieć, 
że z granicą jest za pan brat. Związany zawodowo ze Śląskim 
Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu.  Obecnie pełni służbę 
w Placówce Straży Granicznej Katowice w Pyrzowicach, mającej 
swoją siedzibę w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice 
w Pyrzowicach.  

Od 15 lat jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
IPA, a od 10 lat - członkiem Klubu Kolekcjonerów Policyjnych.
Jego kolekcja obejmuje naszywki Straży Granicznej oraz innych 
służb  związanych z pracą na granicy, tj. Służby Celnej i Administracji 
Celno-Skarbowej. Zdobył również sporo naszywek zagranicznych 
służb związanych z granicą oraz odprawą i kontrolą cudzoziemców / 
odpowiednikami polskiej Straży Granicznej -w innych krajach wchodzą 
w skład służb policyjnych i administracji skarbowej/.  Krzysztof posiada również dokumenty, które uprawniały do 
przekroczenia granicy państwa (paszport, przepustki graniczne dla pracowników transgranicznych). 

Do dzisiaj zebrał 370 sztuk  skatalogowanych naszywek z 35 krajów świata. Jak nie trudno zgadnąć znaczną część 
stanowią naszywki polskiej Straży Granicznej (176 sztuk). W tej części kolekcji znajdują się między innymi naszywki 
wydziałów zabezpieczenia działań, zespołów interwencji specjalnych czy też pirotechnicznych, wydziały lotnicze, 
pododdział reprezentacyjny Straży Granicznej, oraz misji Straży Granicznej do Macedonii. Pozostałe eksponaty 
obejmują między innymi takie egzotyczne miejsca jak Palau, Timor Wschodni czy Tajlandia. 
Krzysztof mówi skromnie o swojej kolekcji, że nie jest wielka ale ma specyficzny charakter. Typowych 
służb granicznych, w stosunku do policyjnych czy też wojska na świecie, jest bowiem o wiele mniej  
i to czyni ją wyjątkową. Aby pokazać swoją kolekcję szerszej widowni stworzył stronę internetową:
https://patchescollection.pl 
na której prezentuje swoje eksponaty i do której odwiedzenia serdecznie Was zapraszam.

Z GRANICĄ ZA PAN BRAT

Tekst: Prezes Klubu Kolekcjonerów Policyjnych Krzysztof Walczyński
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Straż Graniczna świętuje jubileusz 30-lecia. Formacja 
została powołana ustawą z 12 października 1990 r.  
i formalnie rozpoczęła funkcjonowanie 16 maja 1991 r. 

W drodze do nowoczesności
Na przestrzeni trzech minionych dekad Straż Graniczna 
rozbudowywała strukturę logistyczną oraz pozyskiwała 
nowoczesny sprzęt, a jej funkcjonariusze doskonalili swoje 
umiejętności i zdobywali nowe doświadczenia. 
Przełomowymi momentami były między innymi: przyznanie 
Straży Granicznej prawa do działania na terytorium całego 
kraju, pełne uzawodowienie oraz uporządkowanie  
i ujednolicenie struktury organizacyjnej. Bardzo ważną 
rolę spełniło przystosowanie formacji do funkcjonowania 
w nowych warunkach, ponieważ po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej i strefy Schengen, wschodnia granica 
Rzeczypospolitej Polskiej stała się granicą zewnętrzną Unii. 
Od tej chwili Straż Graniczna - oprócz odpowiedzialności 
za ochronę polskich granic i bezpieczeństwo rodaków - 
odpowiada także za bezpieczeństwo kilkuset milionów 
Europejczyków. Napływ środków finansowych umożliwił 
zakup profesjonalnego sprzętu i realizację zadań na 
najwyższym poziomie.

Straż Graniczna dziś
Obecnie Straż Graniczna to ceniona w Europie, bardzo dobrze 
wyszkolona, nowoczesna służba graniczno-migracyjna 
o charakterze policyjnym, wyposażona w konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej 
Polskiej narzędzia prawne oraz sprzęt najnowszej generacji. 
Dziś formacja dysponuje m.in. nowoczesnymi jednostkami 
pływającymi, śmigłowcami, samolotami, pojazdami  
z najnowszą elektroniką, systemami przesyłu informacji, 
noktowizją i termowizją. 

30 LAT NA STRAŻY 
POLSKICH GRANIC

Tekst: Biuro Prezydialne KGSG
Autorzy zdjęć: chor. SG Paweł Kowaleczko, plut.SG Dawid Pokrywka
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 Na początku 2021 roku, władze światowe IPA przesłały do Sekcji Krajowych 
wyniki corocznego, międzynarodowego konkursu fotograficznego organizowanego 
przez IEB w 2020 roku. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem członków IPA  
z całego świata. 

W ostatniej jego edycji zgłosiło się 103 członków (w tym z Polski), przysłano w sumie 
512 zdjęć z 36 Sekcji Krajowych, które zostały ocenione przez Cypryjskie Stowarzyszenie 
Profesjonalnych Fotografów, przy zachowaniu absolutnej przejrzystości i obiektywnych 
kryteriów, biorąc pod uwagę, że oglądane przez nich zdjęcia nie zawierały żadnych 
szczegółów na temat ich autorów. Jak co roku tematami konkursu były: „Policja w pracy”  
i Kategoria otwarta tzw. OPEN. Zdjęcia zostaną opublikowane na międzynarodowej 
stronie internetowej IPA i w mediach społecznościowych oraz wyświetlone na wystawie 
podczas Światowego Kongresu 2021 w Hiszpanii.

  Na podkreślenie zasługuje fakt, że uznanie jury znalazła fotografia przesłana przez 
członka Sekcji Polskiej IPA. 
Zdjęcie pt. „Sprzedawca kamieni” zajęło 3 miejsce w kategorii OPEN. Autorem 
zdjęcia jest kol. Andrzej Kozioł z Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska (Małopolska 
Grupa Wojewódzka IPA).

Gratulujemy koledze Andrzejowi międzynarodowego sukcesu!!!

Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcie: Andrzej KoziołMIĘDZYNARODOWY KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 
IPA
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WSTĄP DO IPA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy - Policjanci i Strażnicy Graniczni oraz emeryci tych 
służb – chciałbym Was poinformować, że   w s t ę p u j ą c  do International Police Association 
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska masz możliwość:

•	 udziału	w	zagranicznych	stażach	zawodowych	 np.: „Placement Programme” koordynowanych przez Sekcję Polską IPA m.in. w Irlandii i Anglii oraz międzynarodowych szkoleniach zawodowych  np.: w „Międzynarodowym Centrum Szkolenia IPA (IBZ)”	w	Gimborn	(Niemcy)
•	 korzystania	ze zniżką minimum 20% z obiektów 

(hoteli i restauracji) rekomendowanych przez Sekcję 
Polską IPA w Polsce (ponad 100 obiektów) oraz 
domów IPA (IPA Houses) na świecie oraz z basenów 
termalnych w Polsce. Wykaz wszystkich obiektów 
znajduje się na stronie internetowej  
www.ipapolska.pl

•	 korzystania	ze zniżką 10%  z usług biura turystycznego „RAINBOW	TOURS”

•	 korzystania	z dobra zniżką  

z sieci fitness klubów 

„CALYPSO FITNESS” (kluby 

znajdują się w całej Polsce)

•	 korzystania	ze zniżki od 10% i więcej (w zależności od rodzaju części) przy zakupie części samochodowych  w firmie „INTER CARS”

•	 skorzystania	z	promocyjnych	ofert	operatorów	telefonii	

komórkowej współpracujących z Grupami Wojewódzkimi 

IPA w Polsce

•	 udziału	w	krajowych	i	zagranicznych	

wyjazdach turystycznych oraz  

w różnego rodzaju imprezach  sportowych, 

kulturalnych i rodzinnych organizowanych 

przez wszystkie struktury IPA w Polsce

•	 udziału	w	międzynarodowych	

konkursach fotograficznych 

organizowanych przez władze 

światowe IPA

•	 ponadto	jako	członek	Sekcji	Polskiej	IPA co roku otrzymujesz 3 lub 4 wydania czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA” oraz coroczny gadżet SP IPA wraz z naklejką na szybę samochodową

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do naszej IPA rodziny – wejdź na stronę:  
www.ipapolska.pl, wydrukuj deklarację członkowską i skontaktuj się z Regionem IPA w miejscu 
Twojego zamieszkania.

Servo per amikeco
Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA

•	 WSTĘPUJĄC  DO IPA STAJESZ SIĘ CZŁONKIEM NAJWIĘKSZEGO 
POLICYJNEGO STOWARZYSZENIA NA ŚWIECIE I OTRZYMUJESZ 
LEGITYMACJĘ,	KTÓRA	JEST	HONOROWANA	PRZEZ	SŁUŻBY	
POLICYJNE W 65 PAŃSTWACH
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