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Jeszcze tak niedawno snuliśmy wakacyjne plamy i pakowaliśmy torby na wyjazdy, a tu wielkimi 
krokami zbliża się jesień. Dni stają się już coraz krótsze, przez co więcej czasu będziemy spędzać 
w domu, oglądając ulubione filmy lub poświęcając się lekturom. Po leniwie spędzonych 
wakacjach nadchodzi czas, aby z podwójną siłą i motywacją wrócić do swoich obowiązków. 
Jednak mimo względnie normalnego czasu wakacji, koronawirus wciąż nie daje o sobie 
zapomnieć. Szczęśliwie jednak w czerwcu, lipcu i sierpniu strukturom terenowym SP IPA udało 
się zorganizować wiele wspólnotowych eventów, dzięki którym mogliśmy znowu się spotykać 
i integrować. Na początku lipca, na terenie działania Podlaskiej GW IPA, w Hotelu „OFICERSKI 

YACHT CLUB PACIFIC” w Augustowie (hotel rekomendowany SP IPA), odbyło się także zebranie Prezydium KZ SP IPA. 
Wykorzystując wakacyjny czas, członkowie naszego Stowarzyszenia mogli poczuć nutkę rywalizacji, biorąc udział w szeregu 
wydarzeń sportowych, czy też zadbać o swoją kondycję udając się na wspólne wypady na górskie szlaki. Udało się również 
spotkać z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi - na konferencji w Czarnogórze, gdzie poruszyliśmy temat zaangażowania 
IPA w walkę z pandemią oraz podczas wycieczki na Cypr, przepełnionej atmosferą wspólnego zwiedzania i świętowania. 
Wśród wielu imprez, spotkań i wydarzeń nie zapomnieliśmy jednak o drugim człowieku i niesieniu wsparcia zgodnie 
z  mottem naszego stowarzyszenia - “servo per amikeco” - służyć poprzez przyjaźń”, które to stało się niezwykle żywe 
szczególnie w czasie wciąż panującej ogólnoświatowej pandemii. IPA Polska niosła pomoc nie tylko naszym rodakom, ale 
wsparła również naszych przyjaciół z Sekcji Chorwackiej, poszkodowanych w trzęsieniu ziemi. Mam nadzieję, że pomimo 
nadal trwającej pandemii, jesienne miesiące będą również obfitowały w różnego rodzaju wydarzenia zaplanowane  
do realizacji przez Regiony i Grupy Wojewódzkie IPA. 
 Ponieważ, nasza gazeta nie ukazuje się w maju, kiedy to swoje święto obchodzą nasi członkowie i  przyjaciele 
pełniący służbę i pracę w Straży Granicznej - ten rok był dla nich szczególny, gdyż obchodzili oni 30. rocznicę funkcjonowania 
w Polsce swojej formacji - dlatego też chciałbym złożyć spóźnione, ale gorące i szczere życzenia wszystkim strażniczkom 
i strażnikom granicznym oraz pracownikom cywilnym Straży Granicznej. Życzę Wam   wszelkiej pomyślności, samych 
sukcesów w spełnianiu planów zawodowych  oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.
Z okazji lipcowego Święta Policji, w imieniu własnym oraz Krajowego Zarządu i Prezydium Sekcji Polskiej IPA, składam 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji. Życzę Wam, żeby 
trudna służba i praca dawała Wam wiele satysfakcji, spełniała przedkładane oczekiwania, codziennie przynosiła uznanie 
społeczeństwa i przełożonych oraz umożliwiała realizację Waszych zamierzeń.
  Niestety muszę podzielić się też przykrą wiadomością. W lipcu, po ciężkiej chorobie, odszedł na wieczną 
służbę nasz kolega Jan KUROPATWA, który przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA, był 
również członkiem Krajowego Zarządu SP IPA. Jeszcze niedawno umawiałem się z Jankiem na wręczanie medali IPA dla 
członków Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, jednak plany pokrzyżował nam covid i musieliśmy odwołać nasze spotkanie. 
Niestety już więcej nie spotkam się z moim przyjacielem Jankiem, który był wspaniałym i niepowtarzalnym człowiekiem.  
Janek na zawsze pozostanie w naszej pamięci!!!
 

Słowo wstępne od prezydenta
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„Żeby było jak kiedyś, żeby było normalnie, abyśmy mogli się spotykać...” te słowa w różnych 
konfiguracjach słyszymy w ostatnim czasie. 

Złagodzono restrykcje sanitarne związane z Covid – 19 a tym samym pojawiły się możliwości wspólnych wyjazdów 
zarówno tych prywatnych , jak też tych, których organizatorem jest IPA. Rzuciliśmy się w wir spotkań towarzyskich, bo 
tego nam brakowało, tej bliskości drugiego człowieka, tych rozmów, widocznych reakcji na twarzy. Trzeba było pandemii 
abyśmy przekonali się na własnej skórze że dobra techniki, telefon, Internet, media społecznościowe, które przed pandemią 
wydawało się zastępują nam wszelkie kontakty, nie zastępują nam jednak bezpośredniej rozmowy. Że teraz to doceniliśmy, 
i tych kontaktów jesteśmy spragnieni.

Oczywiście my jako stowarzyszenie, organizowaliśmy namiastki tych spotkań, tak jak było to tylko możliwe, ale ostatnie  
2 miesiące sprawiły, że szturmem ruszyliśmy z realizacją wydarzeń, które mieliśmy w planie. Zatem, aby w gazecie znalazły 
się te wydarzenia, podjęłam decyzję , że gazeta ukaże się w sierpniu a nie jak dotychczas było w lipcu. Ponieważ gazeta jest 
dla Was. Jakie by były treści, jak do końca maja były szczątkowe tylko realizacje przedsięwzięć? Gazeta nie jest sztywnym 
tworem, zmieniamy i dopasowujemy jej kształt na bieżąco. Tak więc tym razem jest w sierpniu, kto wie? Może tak już 
zostanie?

Pojawił się nowy dział pn. „Jak Prezydent z Prezydentem” w którym przedstawiać będziemy rozmowy Prezydenta SP IPA 
z zaprzyjaźnionymi z nami Prezydentami innych Sekcji narodowych. Pierwszym jest Prezydent Sekcji Czarnogóry Vojislav 
Dragović. To nowa propozycja naszych kontaktów, które wspaniale się rozwijają od ubiegłego roku i jestem przekonana, 
że wiele regionów skorzysta z tego nowego kierunku współpracy. Cieszę się również dlatego, że mam w tym swój mały 
udział.

Kontynuacji doczekał się dział „5 pytań do...” to świetna forma na przedstawienie Waszych dokonań, Waszych pasji  
o których wie niewielu. Biegacie maratony, wchodzicie na szczyty gór, pokonujecie setki kilometrów i granice własnych 
słabości. Piszecie wiersze, książki, robicie fantastyczne zdjęcia, podróżujecie. To chcemy pokazać w kolejnych odsłonach.

Z okazji Święta Policji, składam najwyższe wyrazy uznania i szacunku dla Waszej codziennej służby, dla trudu z którym 
zmagacie cię codziennie. Życzę wszystkim czynnym w służbie funkcjonariuszom zdrowia, pomyślności i ludzkiej życzliwości 
zarówno na niwie służbowej, jak i prywatnej. Życzę Wam, abyście codziennie bezpiecznie wracali ze służby do Waszych 
najbliższych.

I na zakończenie chciałam napisać cytat, jedno zdanie z wiersza Wisławy Szymborskiej:  „Ktoś tutaj był i był, a potem nagle 
znikł i uporczywie go nie ma”... Żegnaj Janku.
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W dniach 4–6.06.2021 r., w Čajn k/Baru (Czarnogóra), odbyła się Konferencja pt. „IPA, a pandemia Covid-19”. Na zaproszenie 
Prezydenta Sekcji IPA Czarnogóra, udział w tej konferencji wzięła delegacja Sekcji Polskiej IPA w składzie: Prezydent kol. Piotr 
WÓJCIK oraz Zastępca Sekretarza Generalnego kol. Radosław SKUBINA. Z Polski (na imienne zaproszenie IPA Czarnogóra) 
obecna była również kol. Elżbieta Gargula (Przewodnicząca Regionu IPA Nowy Sącz). Ponadto w konferencji  uczestniczyli 
także przedstawiciele 7 innych sekcji narodowych z: Czarnogóry, Macedonii Północnej, Rumunii, Serbii, Rosji, Albanii, Bośni 
i Hercegowiny. 
Po dotarciu na miejsce zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez gospodarzy oraz zakwaterowani w hotelu blisko 
plaży. Jeszcze tego samego dnia, wykorzystując wolny czas, w godzinach wieczornych odbyliśmy robocze spotkania 
z Prezydentem Sekcji Czarnogóry i Sekcji Albanii w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy naszymi sekcjami oraz 
rozmawialiśmy z kolegą z Rumunii w sprawie ewentualnej wymiany pomiędzy Regionami IPA z naszych krajów. Rozmowy 
kontynuowaliśmy następnego dnia, dochodząc do wniosków, że należy przygotować projekt porozumienia pomiędzy 
sekcją polską i czarnogórską, a w późniejszym czasie z sekcją albańską.
Drugiego dnia naszego pobytu - po oficjalnym otwarciu – uczestniczyliśmy w obradach, podczas których wszystkie 
delegacje przedstawiały krótkie prezentacje związane z pandemią Covid-19. Omawiano jakie zadania w poszczególnych 
państwach realizowały służby policyjne, jak w zwalczanie pandemii włączyły się struktury IPA oraz co jeszcze możemy 
zrobić w walce z tym wirusem. Po zakończeniu części oficjalnej, organizatorzy konferencji zorganizowali nam krótki rejs po 
morzu, podczas którego policjanci pełniący służbę na wodzie zademonstrowali nam możliwości pościgowe i manewrowe 
szybkiej łodzi patrolowej. W trakcie kolacji, w podziękowaniu za organizację tego wydarzenia, wręczyliśmy kol. Vojislavowi 
DRAGOVIĆ - Prezydentowi Sekcji IPA Czarnogóra okolicznościowy grawerton od Krajowego Zarządu SP IPA oraz drobne 
upominki od Prezydium SP IPA. Gadżety IPA przekazaliśmy również wszystkim delegacjom biorącym udział w tej konferencji.
W trakcie naszego pobytu w Čajn udało nam się nawiązać nowe kontakty z przedstawicielami Sekcji IPA Czarnogóra  
i Sekcji IPA Albania oraz umocnić kontakty z przedstawicielem Sekcji  IPA Rumunia, które w niedalekiej przyszłości mogą 
przynieść efekty w bezpośredniej współpracy z tymi sekcjami narodowymi. 
Podziękowania dla kol. Elżbiety Garguli za pomoc w organizacji spotkań z Prezydentami Sekcji IPA Czarnogóra i Albania 
oraz tłumaczenie naszych rozmów na język serbski, co znacznie ułatwiło nasze bezpośrednie kontakty. 
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MTekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Jelena Tomic (IPA Czarnogóra)

KONFERENCJA W CZARNOGÓRZE DOT. 
COVID-19  
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W dniu 24.05.2021 r., w Warszawie odbyło się spotkanie 
Prezydenta SP IPA - kol. Piotra WÓJCIKA, Prezesa Stołecznej GW IPA  
– kol. Andrzeja KROPIWCA oraz Przewodniczącego Regionu IPA 
CBŚ - kol. Andrzeja KUCZYŃSKIEGO z kapitanem reprezentacji Polski  
w piłce nożnej -  Panem Robertem LEWANDOWSKIM.  
W trakcie spotkania, Prezydent SP IPA: „w uznaniu dotychczasowe 
wspieranie działalności statutowej struktur organizacyjnych Sekcji 
Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) oraz 
propagowanie idei „servo per amikeco – służyć poprzez przyjaźń” 
w Polsce, Europie i na całym świecie”, w imieniu Krajowego 

Zarządu SP IPA, wręczył kol.  Robertowi 
LEWANDOWSKIEMU - legitymację 
potwierdzającą przyznanie tytułu honorowego „ZASŁUŻONY DLA IPA SEKCJA POLSKA”.
Na zakończenie spotkania, koledzy z IPA przekazali kol. Robertowi okolicznościowe gadżety 
z logotypem naszego Stowarzyszenia. Wyróżniony tym zaszczytnym tytułem zrewanżował 
się, wręczając kol. Prezydentowi swoją koszulkę piłkarską, na której złożył autograf oraz 
sporządził dedykację o treści „dla Polskiej Sekcji IPA z pozdrowieniem i podziękowaniem”.  
Szczególne podziękowania należą się kol. Andrzejowi Kuczyńskiemu (Przewodniczącemu 
Regionu IPA CBŚ) za zorganizowanie i przygotowanie przedmiotowego spotkania oraz  
kol. Tomaszowi Zawiślakowi i Norbertowi Sobotce (zasłużonym dla IPA SP) za pomoc w jego 
organizacji.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Tomasz Zawiślak
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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY SEKCJI POLSKIEJ IPA 
Z COLLEGIUM HUMANUM - WYŻSZĄ SZKOŁĄ MENADŻERSKĄ

W dniu 24.052021 r., w Warszawie, 
Prezydent SP IPA – kol. Piotr 
WÓJCIK i Sekretarz Generalny – 
kol. Ewa DĘBOWSKA oraz Rektor 
Collegium Humanum Wyższej 
Szkoły Manadżerskiej – prof. dr hab.  
Paweł CZARNECKI, podpisali 
porozumienie o współpracy 
pomiędzy naszymi organizacjami.   

Collegium Humanum Wyższa 
Szkołą Menadżerska jest uczelnią 
o międzynarodowym wymiarze 
kształcenia. Prowadzi studia I i II 
stopnia oraz studia podyplomowe 
w siedzibie w Warszawie oraz  
w filiach w Poznaniu i Rzeszowie. 

SPOTKANIE 
Z ROBERTEM 
LEWANDOWSKIM



9

P
R

E
Z

Y
D

IU
MTekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Michał Głaczyński - Collegium Humanum

WSPOMNIENIE O JANKU...
16 lipca 2021 roku odszedł od nas Prezes Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej  
– Jan Kuropatwa. Informacja o jego śmierci dotknęła całe środowisko IPA.  
Jan zmagał się przez kilka lat z ciężką chorobą, jednak patrząc na jego siłę walki 
nikt nie dopuszczał do świadomości, że ta chwila może kiedykolwiek nastąpić. 
Jan był członkiem naszego stowarzyszenia od 2004 roku. Współorganizował 
Region IPA Ozorków, a od 2005 roku piastował stanowisko Prezesa Łódzkiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA. Do końca świetnie sprawował swoją funkcję 
potrafiąc obdzielać innych swą przyjaźnią i entuzjazmem. „Służąc poprzez 
przyjaźń” oddawał swe serce dzieląc się dobrem jakie miał w sobie.

Swoją służbę w niebieskim mundurze rozpoczął 1 września 1985 roku  
w komendzie w Łęczycy. Początkowo w służbie konwojowej, następnie 
jako dzielnicowy i funkcjonariusz operacyjny. W 1993 roku rozpoczął służbę 
w Komisariacie Policji w Ozorkowie, gdzie między innymi pełnił funkcję 
kierownika Rewiru dzielnicowych. W 1998 roku został zastępcą Komendanta 
Komisariatu w Aleksandrowie Łódzkiem. Następnie, już jako absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, objął stanowisko 
Komendanta w Strykowie, Ozorkowie, a w 2007 roku został awansowany  
na stanowisko Komendanta VI Komisariatu Policji w Łodzi. W 2010 roku został Komendantem w Łasku  
a od 5 kwietnia 2012 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie. Wielokrotnie odznaczany  
i nagradzany z dniem 4 stycznia 2016 roku insp. Jan Kuropatwa przeszedł na emeryturę. Mimo to do końca żył 
służbą i dzielił się z kolegami swoim długoletnim doświadczeniem. 
W ostatnim czasie pracował na stanowisku szefa Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym w Kutnie.

Zawsze w tym co robił był człowiekiem z pasją i wielkim sercem. Był niezwykle sympatycznym, ciepłym, wrażliwym 
i jednocześnie silnym psychicznie człowiekiem. Służył radą, okazywał pomoc i wsparcie innym. Potrafił być dobrym 
przyjacielem.
To nieodżałowana strata dla całego środowiska IPA. 
Janku, przyjacielu, będzie nam Ciebie bardzo brakowało… 

Członkowie Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Szczegółowe informacje o uczelni można znaleźć na stronie internetowej www.humanum.pl
Dzięki intensywnym rozmowom prowadzonym z władzami uczelni udało się uzyskać bardzo ważny zapis w porozumieniu, 
że Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, zobowiązuje się udzielać zniżki w wysokości 10% od regularnej 
ceny dla członków IPA (po okazaniu legitymacji członkowskiej) na: studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe 
oferowane przez uczelnię. 

 Ponadto, określono również inne cele współpracy pomiędzy naszymi instytucjami tj.: organizowanie wspólnych 
przedsięwzięć (seminaria, szkolenia itp.) z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym  
i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, kształtowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej  
i innych służb mundurowych w społeczeństwie, prowadzenie działalności propagującej szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
publiczne oraz wspieranie się w zakresie wiedzy oraz prawa mającego zastosowanie w funkcjonowaniu stron. 
Dziękuję koledze Andrzejowi Kropiwcowi – Prezesowi Stołecznej GW IPA za pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy 
uczelnią, a SP IPA skutkującą podpisaniem tego porozumienia.
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 W związku ze Świętem Straży Granicznej, na zaproszenie Komendanta Karpackiego Oddziału SG  
w Nowym Sączu Pana pułkownika SG Stanisława Laciugi, Prezydent SP IPA -  kol. Piotr Wójcik - wziął 
udział w uroczystej zbiórce, w dniu 20 maja 2021 roku, w siedzibie KOSG w Nowym Sączu.  
 Podczas tej uroczystości, która odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, nastąpiło wręczenie aktów 
mianowania na wyższe stopnie służbowe 
oraz medali i odznaczeń dla funkcjonariuszy, 
pracowników cywilnych i emerytów KOSG. 
 Wykorzystując to podniosłe święto,  
kol. Prezydent SP IPA, w imieniu Krajowego 
Zarządu SP IPA, uhonorował medalem 
„Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”  
kol. Józefa SZABLĘ - członka Regionu IPA 
Nowy Sącz. 
 Na zakończenie uroczystej zbiórki, kol. Piotr 
Wójcik wręczył Panu Komendantowi KOSG 
okolicznościowy ryngraf - od Prezydium SP 
IPA - z życzeniami dla wszystkich strażniczek, 
strażników i pracowników cywilnych 
pełniących służbę i pracujących w Karpackim 
Oddziale Straży Granicznej.  

PREZYDENT SP IPA W KARPACKIM 
ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Alina Tymczyszyn

 W związku z obchodzonym w dniu 16 maja Świętem 
Straży Granicznej oraz przypadającą w tym roku 30. rocznicą 
funkcjonowania w Polsce tej formacji, Krajowy Zarząd 
SP IPA przygotował okolicznościowy dyplom (ryngraf )  
z życzeniami celem przekazania Komendantowi Głównemu 
Straży Granicznej.
 W dniu 13.05.2021 r., w siedzibie Straży Granicznej 
w Warszawie, Prezydent SP IPA – kol. Piotr Wójcik odbył 
robocze spotkanie z Panią Dyrektor Wydziału Prezydialnego 
KG SG – płk. SG Anetą Skorupską. 
 Podczas spotkania kol. Prezydent wręczył Pani 
Dyrektor okolicznościowy ryngraf z życzeniami dla 
wszystkich ludzi pełniących służbę i pracujących w Straży 
Granicznej, z prośbą o jego przekazanie Panu Komendantowi 
Głównemu Straży Granicznej. 
 Dziękując za życzenia i przedmiotowy ryngraf, 
Pani Dyrektor zobowiązała się przekazać go na ręce Pana 
Komendanta najszybciej jak to będzie możliwe. 

Tekst: Piotr Wójcik   Zdjęcie: Rafał Sołtan
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Po kilkumiesięcznej przerwie w organizacji „stacjonarnych” zebrań związanej z epidemią koronawirusa, Prezydent SP 
IPA postanowił zwołać posiedzenie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA. Odbyło się ono w dniach 9-10 lipca 2021 r.,  
w Hotelu „OFICERSKI YACHT CLUB PACIFIC” w Augustowie,  (hotel rekomendowany SP IPA). Na zebranie stawiło się 8 osób 
z dziewięcioosobowego Prezydium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPA.  
W trakcie zebrania Prezydent omówił sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz przedstawił 
sprawozdanie z działalności Prezydium w 2021 r.  Następnie każdy z członków Prezydium krótko omówił swoje działania 
w 2021 roku, i tak: Skarbnik przekazał informację o realizacji budżetu SP IPA oraz dane liczbowe dot. pozyskania  
i wydatkowania środków finansowych z odliczenia 1% podatku. Sekretarz Generalna omówiła zrealizowane zadania 
wynikające z jej zakresu obowiązków, 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”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z jej prac oraz plan działania Komisji w 2021 
roku. Redaktor Naczelna „Wiadomości SP IPA” (poprzez połączenie online) przedstawiła plany związane z najbliższym 
wydawaniem czasopisma oraz z obchodami 25-lecia naszej gazety.
Ponadto wszyscy członkowie Prezydium przedstawili swoje pomysły zadań do realizacji przez Prezydium  

w 2021 i 2022 roku. Zostały one szczegółowo omówione 
i przedyskutowane, a na koniec niektóre z nich zostały 
przyjęte do realizacji.  
W sobotę 10 lipca, odbyła się uroczysta kolacja  
z udziałem Prezesa Podlaskiej GW IPA kol. Dariusza Kuzi, 
podczas której Prezydent SP IPA wręczył medale „Zasłużony 
dla Sekcji Polskiej IPA” trzem członkom Podlaskiej GW IPA.
Szczególne podziękowania należą się koledze 
Przewodniczącemu Regionu IPA Suwałki i członkom 
Prezydium tego Regionu za profesjonalne przygotowanie 
logistyczne tego zebrania. 

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: członkowie Prezydium SP IPA

ZEBRANIE PREZYDIUM 
KRAJOWEGO ZARZĄDU SP IPA 



12

Vojislav Dragović 
urodzony 3 listopada 
1970 r. w Podgoricy w 
Czarnogórze.

Ukończył Akademię 
Wojskową w Belgradzie 
w 1993 roku, a od 1999 
roku jest członkiem 
Dyrekcji Policji, a w swojej 
dotychczasowej karierze poza szeregiem obowiązków w 
policji granicznej zajmował wysokie stanowiska w Policji 
Dyrekcji, m.in. H. Novi Security w Podgoricy, Szef Centrum 
Komunikacji Operacyjnej Dyrekcji Policji, Dowódca SAJ itp., 
obecnie Szef Departamentu Nadzoru Granic Państwowych 
Czarnogóry.

Przewodniczący Sekcji IPA Czarnogóry od dnia jej powstania, 
10 października 2013 r. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci.

Gotowy i chętny do tego , aby dalej i zapewniać  wszystkie 
dostępne możliwości dla lepszej obsługi  naszej organizacji 
IPA.

ROZMOWA PREZYDENTA SEKCJI POLSKIEJ 
PIOTRA WÓJCIKA Z PREZYDENTEM SEKCJI 
CZARNOGÓRY VOJISLAVEM DRAGOVIĆ

Vojo, członkami Sekcji Polskiej IPA mogą być 
funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz 
emeryci tych służb. Powiedz mi, kto może należeć do 
IPA Czarnogóra?
Na początku, pragnę wyrazić ogromne zadowolenie,  
że mam okazję rozmawiać z Wami na temat pracy Sekcji 
Czarnogóry, której jestem Prezydentem i wielki zaszczyt, 
że tekst tej rozmowy przeczytają nasi drodzy koledzy  
w Polsce.
Zgodnie ze Statutem IPA Sekcji Czarnogóry, członkami 
naszej Sekcji mogą być pracujący i przebywający 
na emeryturze, funkcjonariusze Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Komend Policji, funkcjonariusze Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Akademii Policyjnej 

a także funkcjonariusze Służby Więziennej. W naszej 
dotychczasowej , wieloletniej pracy okazało się to bardzo 
pozytywnym doświadczeniem.

Sekcja Polska IPA liczy ponad 10000 członków, 
działających w 17 grupach wojewódzkich na terenie 
Polski (zgodnie ze podziałem administracyjnym 
naszego kraju). Wyjaśnij mi jak wygląda struktura 
organizacyjna w Twojej Sekcji?
Sekcja Czarnogóry liczy obecnie ok. 1700 członków, 
którzy są podzieleni na 3 regiony: Północ, Centrum  
i Południe.Regiony mogą dalej dzielić się  na pewną liczbę 
podregionów. Ważne i znaczące jest to, że my w naszej Sekcji 
zgodnie ze Statutem mamy możliwość, tworzenia klubów, 

Piotr Wójcik 
urodzony w 1969 roku, 
w Puławach. Służbę 
w Policji rozpoczął w 
1991 roku w Lubelskim 
Oddziale Prewencji. 
W latach 1998 – 2015, 
służył w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji, 
gdzie przeszedł 

wszystkie szczeble kariery zawodowej, od policjanta poprzez 
Kierownika różnych Sekcji w Wydziale Kryminalnym i 
Zastępcę Naczelnika tego Wydziału do Naczelnika Wydziału 
Wywiadu Kryminalnego. W latach 2015-2017 był Zastępcą 
Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim, skąd 
po 26 latach służby, w stopniu młodszego inspektora odszedł 
na emeryturę. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, 
Akademię Świętokrzyską w Kielcach oraz Uniwersytet 
Łódzki. Za długoletnią służbę wyróżniony m.in. medalem 
„Zasłużony Policjant”, a za działalność społeczną „Złotym 
Krzyżem Zasługi”. W IPA od 1998 roku, gdzie od  2004 roku jest 
Prezesem Lubelskiej GW IPA, był również członkiem Komisji 
Rewizyjnej SP, następnie pełnił funkcję Zastępcy Skarbnika 
oraz Wiceprezydenta SP. Od 2019 roku jest Prezydentem SP 
IPA. Żonaty, jedno dziecko (dorosła córka).
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zgodnie z hobby i zainteresowaniami naszych członków.  
I tak, mamy Klub Strzelecki, Klub Górski, Motocyklowy Klub 
Bezpieczeństwa itd. Procedura powstawania tych klubów 
jest bardzo prosta i nie wymaga dodatkowych opłat  
ze strony członków, a w ten sposób istnieje też adekwatna 
doza rozpoznawalności naszej Sekcji pomiędzy innymi 
sportowymi organizacjami w kraju i za granicą. 

Kolego Prezydencie, Sekcja Polska IPA w przyszłym 
roku obchodzić będzie 30. lecie swojego powstania. 
Jak długo funkcjonuje Sekcja IPA Czarnogóra?
Nasza Sekcja datuje swoje powstanie na rok 2013 
kiedy to 10 października na zebraniu założycielskim, po 
wcześniejszych niezbędnych przygotowaniach, powstała 
nasza sekcja. Oficjalnie zostaliśmy przyjęci w  następnym 
roku, 5 września, na Kongresie Światowym w Poczdamie 
w Niemczech, głównie dzięki wspaniałej pomocy  
i współpracy jaką otrzymaliśmy ze strony kolegów  
z naszego regionu, na czele z sekcją IPA Serbia, która była 
naszym mentorem i sekcja wprowadzającą. Na samym 
początku, otrzymaliśmy bezinteresowne wsparcie od IPA 
Polska, która swoją obecnością na naszych wydarzeniach 
wniosła wkład w szerzenie misji przyjacielstwa między 
kolegami. To trwa i do dnia dzisiejszego i bez wątpienia 
będzie kontynuowana jeszcze lepiej i intensywniej  
w kolejnych latach.

Sekcja IPA Czarnogóra miała być organizatorem 
„Olimpiady IPA”, jednakże ze względu na pandemię 
koronawirusa Covid-19 impreza ta została odwołana. 
Jakie są plany Twojej sekcji związane z tą sportową 
imprezą? Jest szansa, że się ona odbędzie?
Niestety, pandemia nazwana virusem Covid – 19 
uniemożliwiła nam organizację  IPA Games. W czasie 
trwania rejestracji , mieliśmy zarejestrowanych ok. 850 
uczestników i byliśmy pewni, że liczba ta przekroczy 1.000 
uczestników z 35 krajów , członków IPA.
Nie straciliśmy ducha, pragniemy zorganizować ponownie 
IPA Games. Chcemy razem ze światową IPA wierzyć, 
że pokonamy pandemię, oczywiście przy zachowaniu 
wszystkich środków i reżimu epidemiologicznego. Dlatego 
też podjęliśmy decyzję w porozumieniu z IPA oraz IPA 
Brazylia, że zorganizujemy IPA Games w 2022 roku. Mamy 
nadzieję, że to się potwierdzi i że sytuacja zdrowotna będzie 
korzystna i wspólnie odniesiemy sukces w maju 2022 roku.

Planujemy zacieśnić współpracę pomiędzy naszymi 
Sekcjami, a co za tym idzie pomiędzy strukturami 
IPA w terenie. Chciałbym żeby członkowie Regionów 
zaczęli do siebie przyjeżdżać na tzw. „wymianę”, 
żeby brali udział w różnego rodzaju wydarzeniach 

organizowanych w naszym kraju, co mam nadzieję 
przyniesie skutek w nawiązywaniu bliższych relacji 
pomiędzy członkami naszych Sekcji. Czy Regiony  
z IPA Czarnogóra będą zainteresowane taką współpracą  
i jak Ty ją widzisz? 
Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą , pragniemy 
abyście w tym roku w październiku nas odwiedzili a i my 
Was , kiedy nam zaproponujecie. Następnie będziemy 
kontynuować koleżeńskie i towarzyskie kontakty na IPA 
Games 2022 !

Sekcja Polska IPA współpracuje z wieloma hotelami na 
terenie naszego kraju, z których – ze zniżką 20% - mogą 
korzystać członkowie IPA z całego świata. Czarnogóra 
jest nastawiona na turystykę, dlatego też chciałbym 
zapytać czy Wy współpracujecie z takimi hotelami i czy 
członkowie Sekcji Polskiej mogą korzystać ze zniżek  
w takich obiektach?
Tak samo jest u nas. Wszystko co dotyczy zniżek dla 
członków IPA Czarnogóra, dotyczy i obejmuje wszystkich 
członków IPA z całego świata. Zawsze uważamy,  
że zniżki które już obowiązują a szczególnie jeśli dotyczy 
to zniżek dla grup, które przyjeżdżają do Czarnogóry, my 
z Sekcji Czarnogóra jesteśmy gotowi i służymy pomocą  
w uzyskaniu  dodatkowych zniżek czy innej pomocy.
Tylko więcej kontaktów, coraz więcej nowych przyjaźni 
wówczas będzie więcej nowych pomysłów na współpracę. 
Nasza misja, misja którą realizujemy przez organizację IPA, 
szerzenia przyjacielstwa „Servo per Amikeco” jest wspaniała 
dlatego musimy iść dalej i być razem.
IPA Czarnogóra, jeśli jest mowa o współpracy,  
w poszanowaniu Statutu IPA, przy poszanowaniu krajowych 
i międzynarodowych przepisów i norm prawnych,  
w pełni profesjonalnie realizuje swoje cele i wspiera nasze 
instytucje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komend 
Policji. Po prostu uważamy, że jest to jedyna słuszna droga 
i w ten sposób wspieramy i realizujemy nasze motto 
„Służyć poprzez Przyjaźń”  w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Pragnę zaznaczyć ,że ważnym jest, aby członkowie naszych 
Sekcji rozwijali intensywną współpracę ze środowiskami 
społecznymi, innymi stowarzyszeniami a także innymi 
dobrymi i bliskimi nam organizacjami tak, aby w najlepszy 
sposób nasze stowarzyszenie się rozwijało 
Na zakończenie, pragnę jeszcze raz wyrazić ogromną 
satysfakcje z możliwości rozmowy z Wami, i tą drogą  
w imieniu Sekcji Czarnogóry i swoim osobiście, przesyłam 
najserdeczniejsze pozdrowienia naszym drogim 
koleżankom i kolegom z IPA Polska z życzeniem, abyśmy  
w zdrowiu mogli jeszcze więcej i częściej widzieć  
się w Polsce i w Czarnogórze.
Servo per Amikeco.
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Małopolska Grupa Wojewódzka 

Źródło: Zespół Prasowy KMP Nowy Sącz

Stowarzyszenie Policji IPA Region Nowy Sącz wraz  
z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu po raz 
trzeci zorganizowały charytatywny rajd pieszy. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, wpisowe 
uczestników oraz zebrane datki zostaną przekazane 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach. Tym razem będzie to 3 tys. złotych.
 
W sobotę, 19 czerwca br. ponad 80-ciu policjantów  
z Nowego Sącza, Limanowej i Bochni oraz 
pracowników cywilnych Policji, członków 
Stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz 
oraz IPA Limanowa, a także ich rodzin wzięło udział w charytatywnym pieszym rajdzie po Beskidzie Sądeckim. 
Uczestnicy wyruszyli z Rytra, a swoją 18-kilomerową wędrówkę zakończyli w Roztoce Ryterskiej. Rajd był dobrą 
okazją do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim do wsparcia podopiecznych 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, której zostaną przekazane wpłaty  
z wpisowego.
 
Podczas dzisiejszego spotkania w siedzibie sądeckich policjantów, mł. insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski 
Policji w Nowym Sączu, przekazał symboliczny czek na ręce pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 
ds. Fundacji – kom. Franciszka Gawlika, który kwotę zebraną podczas sądeckiego rajdu przekaże do Zarządu Fundacji 
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Pełnomocnik bardzo 
dziękował organizatorom za zaangażowanie i godną naśladowania inicjatywę 
oraz wszystkim, którzy wzięli udział w rajdzie, wspierając ten szlachetny cel.
 
W spotkaniu uczestniczyła także Elżbieta Gargula – Przewodnicząca Zarządu IPA 
Region Nowy Sącz oraz Maciej Górski – Sekretarz Zarządu.

Pierwsze inicjatywy powstania Fundacji pojawiły się w latach 90-tych, a wynikały 
ze zdarzeń, które były tragiczne w skutkach: zaczęła rosnąć liczba policjantów, 
którzy zginęli podczas pełnienia służby. Naturalnym odruchem koleżanek i kolegów 
z pracy była chęć pomocy osieroconym rodzinom. Fundacja Pomocy Wdowom  
i Sierotom po Poległych Policjantach powstała w 1997 roku i od samego początku 
nie brakowało ludzi dobrej woli, niosących pomoc Fundacji. Od 2006 roku Fundacja 
posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala przyjmować darowizny 
odpisu podatkowego w wysokości 1%. Obecnie pod jej opieką znajduje się 240 rodzin  
w całym kraju.

UCZESTNICY PIESZEGO RAJDU WSPARLI FUNDACJĘ 
POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH 
POLICJANTACH
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OPERACJA CZYSTA RZEKA Z IPA WŁODAWA 2021
Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Bożena Szymańska

Tegoroczny wiosenny finał największej ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek i ich okolic – Operacja Czysta Rzeka 
2021 miał miejsce w dniu 17 kwietnia we Włodawie.  

Ponad 35 wolontariuszy z Regionu IPA Włodawa włączyło się do tego finału. Celem akcji było zwrócenie uwagi na 
problem zanieczyszczenia środowiska i zachęcenie do dbania o czystość naszej pięknej przyrody, z której będą korzystać 
przyszłe pokolenia.  Wśród wielu innych sztabów, które włączyły się w sprzątanie rzeki Bug najliczniejsza była grupa  
z Regionu IPA Włodawa złożona z naszych członków, Zasłużonych dla SP IPA, przyjaciół Regionu oraz członków naszych 
rodzin. Niektórzy przyjechali nawet blisko 500 km, by pomóc w działaniach. 
Szef włodawskiego Sztabu Akcji Operacja Czysta Rzeka Konrad Smoliński wyposażył nas w worki, rękawiczki i po odprawie 
ubrani w koszulki z logo akcji ruszyliśmy do działań. Łącznie przez ponad 5 godzin drużyna IPA Włodawa sprzątała 
przeszło 10 kilometrowy teren od „Kiszarni” w Orchówku do „Kaflarni” we Włodawie. Nasi koledzy Robert i Grzegorz 
po sprzątnięciu swojego odcinka  do końca dnia zabierali na samochód 
odpady zebrane przez włodawskie sztaby i zwozili je w ustalone miejsce 
- skąd następnie olbrzymie ilości odpadów odebrało MPGK we Włodawie. 
Efektem całej włodawskiej akcji było ponad 350 worków zebranych śmieci 
oraz odpady wielkogabarytowe takie jak: opony, fotele samochodowe, 
meble, części aut czy środki higieniczne.  
Z całego serca dziękuję wszystkim za udział w Akcji! 

Region MSP IPA Jasło nawiązał stałą współpracę  
z właścicielem warsztatu samochodowego AUTO MARLON 
SERWIS w Jaśle przy ul Jana Pawła II 28, w zakresie 
bezpłatnego przeglądu stanu technicznego samochodu 
oraz bezpłatnej diagnostyki komputerowej. W ramach tej 
współpracy  w dniach od 15 maja do 15 czerwca każdy 
członek IPA, po okazaniu aktualnej legitymacji IPOWSKIEJ 
mógł bezpłatnie dokonać sprawdzenia  stan swojego 
samochodu.  Akcje takie będą odbywały się systematycznie, 
zwłaszcza przed wakacjami, feriami zimowymi. 

BEZPŁATNE PRZEGLĄDY SAMOCHODÓW DLA IPA

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: i zdjęcia: B. Łach
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Marcjan

Zdjęcia:  Michał Kawalec
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Wrocławscy policjanci odwiedzili dzieci  
z Przylądka Nadziei. 
Wśród nich byli też członkowie IPA Dolny Śląsk.
Na podopiecznych Przylądka Nadziei, czyli 
Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej 
we Wrocławiu, czekała niesamowita niespodzianka! 
Odwiedzili ich bowiem funkcjonariusze z Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu, których wsparli 
mundurowi z Oddziału Prewencji, Żandarmerii 
Wojskowej, a przede wszystkim roztańczeni 
Komisarze Lwy, którzy przygotowali radosną choreografię, aby na dziecięcych twarzach pojawiły się uśmiechy! Wśród 
nich byli również członkowie IPA Dolny Śląsk!

Choć tegoroczna majówka nie przywitała nas słońcem, tylko rzęsistym deszczem i wydawałoby się, że cały dzień 
będzie smutny, to jednak dzięki policjantom z Wrocławia, udało się sprawić, że sobota 1. maja stała się dniem radości 
i zabawy. Wszystko dlatego, że z samego rana odwiedzili Przylądek Nadziei, aby umilić czas jego małym pacjentom  
z chorobami onkologicznymi.
Funkcjonariusze z komendy miejskiej postanowili trochę uprzyjemnić maluchom ich pobyt w szpitalu, w którym 
powoli dochodzą do zdrowia. Przygotowali im mnóstwo niespodzianek! Z samego rana podjechali pod Przylądek 
Nadziei wyposażeni w sprzęt taki jak policyjne motocykle, radiowozy i inne pojazdy specjalne. Jednak największą 
atrakcją był niezaprzeczalnie występ Komisarza Lwa, maskotki wrocławskiej Policji i to nie jednego, ale aż czterech!
Komisarze przygotowali specjalny układ choreograficzny, który ćwiczyli w tajemnicy od kilku dni. Zaprezentowali 
swój taniec z każdej strony budynku szpitala, aby każde z dzieci mogło bawić się razem z nimi! To jednak nie było 
wszystko, bowiem oprócz lwów, były też inne zwierzęta!
Policyjni przewodnicy psów zaprezentowali umiejętności swoich czworonożnych współpatrolowców. Owczarek Baf 
oraz jego koleżanka Nuka pokazali jak dobrze słuchają komend i jak umieją współpracować ze swoimi opiekunami,  
z którymi razem odszukują zaginione i potrzebujące pomocy osoby.

Pokaz oraz taniec spotkały się z niesamowitym 
entuzjazmem ze strony podopiecznych Przylądka Nadziei. 
Dzieci bawiły się razem z policjantami, klaszcząc i tańcząc 
w rytm wesołej muzyki. Ze względów bezpieczeństwa nie 
mogły „przybić piątki” bezpośrednio z funkcjonariuszami, 
jednak ich brawa zza szyb budynku dały policjantom 
ogromny zastrzyk satysfakcji, ale tez nie ma co ukrywać, 
wzruszenia.
W majówkowej akcji brali udział również członkowie 
IPA Dolny Śląsk. Michał Kawalec oraz Radosław Ząb 
byli jednymi z organizatorów całego przedsięwzięcia.  
To kolejny przykład tego, że stowarzyszeni policjanci cały 
czas starają się pomagać innym, zwłaszcza tym, którzy 
pomocy potrzebują najbardziej. Dzięki ich działaniom na 
twarzach małych pacjentów zagościł uśmiech, a niektórzy 
z nich wysłali nawet podziękowania dla wrocławskich 
funkcjonariuszy, w których podkreślają radość, jaką 
sprawili im policjanci z dolnośląskiej stolicy.

PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Mariola Świątczak 

Zdjęcia: Tomasz Majewski 

BIEGAMY 
I GRAMY DLA IGI

Nasza podopieczna - Iga Majewska urodziła się 4 grudnia 
2013 r. z brakiem dłoni i przedramienia prawej rączki,  
z krótszymi podudziami, brakiem kości strzałkowych oraz 
szczątkowymi stopami w ustawieniu końsko-szpotawym 
- rodzina przeżyła szok. Iga jest córeczką naszego 
kolegi Tomka - członka Regionu IPA w Stargardzie, 
funkcjonariusza Policji w Komendzie Powiatowej.
Dziewczynka rok po urodzeniu przeszła bardzo 
skomplikowaną operację w USA dzięki której już chodzi  
i biega na „własnych” nóżkach. Aktualnie rodzice walczą  
o środki finansowe na zakup za kwotę 85 tysięcy złotych 
- protezy mioelektrycznej z funkcyjną dłonią  i łokciem, 
aby usprawnić prawą rączkę Igi.
Członkowie IPA ze Stargardu oraz z całego 
województwa zachodniopomorskiego podjęli trud 
pomocy w zebraniu potrzebnej kwoty na protezę. 
Na początku lipca br. Region IPA - Gryfino organizuje 
turniej golfa IPA na Polu Golfowym w Binowie 
podczas którego wśród uczestników będą zbierane 
dobrowolne datki. Ponadto koledzy z Podkarpackiej  
Grupy Wojewódzkiej IPA w Rzeszowie organizują  
na przełomie czerwca i lipca br. bieg  na trasie od 
Świnoujścia do Dubiecka (przez Dębno, Żary, Wałbrzych, 
Wadowice, Krosno), który wynosi łącznie 1111 km. 
Podczas tej sportowej imprezy będą też zbierane 
fundusze  dla naszej Igi. Mamy nadzieję, że ciężki czas 
COVID-19 minął już bezpowrotnie i zrealizujemy kolejne 
nasze działania wspomagające rehabilitację dziewczynki. 
Servo Per Amikeco !
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Mariola Świątczak 

Zdjęcia: J. Kęsicki, K. Majunka 

ROZPOCZĘCIE SEZONU WODNEGO

Na zaproszenie Szczecińskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w dniu 11 czerwca 2021 r. przedstawiciele 
Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie wzięli udział w inauguracji sezonu letniego 2021. 
Podczas uroczystości przekazania nowoczesnego  skutera wodnego zakupionego w ramach Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego, odbyło  się jednocześnie ślubowanie 15. nowych ratowników. Legitymacje wręczał Pan Piotr Krzystek 
- prezydent Szczecina wspólnie z Panem Jackiem Kleczajem - Prezesem WOPR w Szczecinie. Dzięki kolejnym zakupom 
specjalistycznego sprzętu, ratownicy szybciej dotrą z pomocą w niespodziewanych, zagrażających życiu i zdrowiu 
sytuacjach na wodzie. Aktualnie WOPR  w Szczecinie zrzesza ponad 100 ratowników wodnych i członków.
Przedstawiciele ZGW IPA - Szczecin w ramach współpracy są zapraszani na różne uroczystości, jubileusze lub imprezy 
organizowane przez WOPR. Jest nam bardzo miło, że od 2017 r. Pan Mirosław Gosieniecki - v-ce Prezes Zarządu SzWOPR 
jest naszym Zasłużonym dla IPA Sekcja Polska. Servo Per Amikeco!
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Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Adam Ostrowski

W dniu 11 czerwca 2021 roku po raz trzeci z inicjatywy zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA Macieja SOBIERAJSKIEGO 
i pomocy Przemysława SMOLIŃSKIEGO Przewodniczącego Regionu IPA Olsztyn przeprowadzono akcję 
dotyczącą poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska nad jeziorami Warmii i Mazur, Po jeziorach Narie  
w Kretowinach i Jeziorak w Iławie dokonaliśmy oczyszczenia plaży i jeziora Jemiołowskiego w Olsztynku.

Tym razem w akcji wzięła udział silna grupa uczniów Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks  
z Olsztyna oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  w Olsztynku wraz ze swoimi 
opiekunami. Uczniowie dokonali oczyszczenia przyległej do jeziora plaży z parkingiem, gdzie przy współpracy pracowników 
firmy Zalando Lounge zebrali pokaźną ilość śmieci pozostawionych przez korzystających z tego terenu ludzi nie do końca 
dbających o przyrodę i bezpieczeństwo kąpiących się i korzystających z plaży.
Oczyszczeniem jeziora zajęła się grupa płetwonurków z Akademickiego Klubu Płetwonurków SKORPENA w Olsztynie oraz 
Klubu Nurkowego IOWA z Iławy pod czujnym okiem zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA Cezarego BARSZCZEWSKIEGO.
Wsparcia w tym projekcie udzielił Urząd Miasta w Olsztynku, Urząd Gminy w Olsztynku, Nadleśnictwo Olsztynek, Komisariat 
Policji w Olsztynku, Straż Miejska w Olsztynku i Zalando w Ameryce.
Po zakończonym sprzątaniu spędziliśmy czas przy pieczeniu kiełbasek i pokazach dla dzieci zaprezentowanych przez 
uczniów klasy mundurowej z pierwszej pomocy medycznej, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego  
w postaci kajdanek, pałek typu tonfa i innego sprzętu służącego do ćwiczeń. Dzieciom pokazano również rozkładanie  
i składanie broni oraz omówiono zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się takimi przedmiotami, a także podstawowe 
chwyty z samoobrony.

AKCJA SPRZĄTANIA W OLSZTYNKU
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka 

Tekst: E. Ziemba

Zdjęcia: U. Chmura, E. Ziemba

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP w Mielcu utworzyli powiatowy 
program profilaktyczny pn. „Seniorzy i dzieci w drodze do bezpieczeństwa”, którego inauguracja obyła się w dniu  
23 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół w Chorzelowie. Tradycyjnie w działania te aktywnie włącza się Mielecki Region 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół w Chorzelowie pn. „Ratujemy Życie” zainicjował przyjęty przez 
Policję i samorząd program na lata 2021 – 2023. Najlepsze prace zostały nagrodzone rzeczowymi upominkami,  
a wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe. Laureaci oraz wyróżnieni  odebrali nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Wiejskiej w Mielcu Józefa Piątek oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA Region Mielec w postaci 
między innymi gier edukacyjnych. 
Bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. miasteczko rowerowe, karetka 
pogotowia ratunkowego, motocykl policyjny, radiowozy, sprzęt policyjny. 

PROGRAM PREWENCYJNY  
W MIELCU

W dniu 4.05.2021 r., w Białej Podlaskiej, odbyło się robocze spotkanie Prezesa 
Lubelskiej GW IPA - kol. Piotra WÓJCIKA i Przewodniczącego Regionu IPA 
Biała Podlaska - kol. Tomasza STRUKA z Prezydentem Miasta Biała Podlaska 
-  Michałem LITWINIUKIEM.  
W trakcie spotkania, Prezes Lubelskiej GW IPA: „w uznaniu za dotychczasowe 
wspieranie działalności statutowej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji oraz organizacyjne wspomaganie inicjatyw Regionu IPA Biała 
Podlaska i Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA”, w imieniu Krajowego 
Zarządu Sekcji Polskiej IPA, wręczył kol. Michałowi LITWINIUKOWI - 
legitymację potwierdzającą przyznanie tytułu honorowego „ZASŁUŻONY 
DLA IPA SEKCJA POLSKA”.
Następnie podsumowano dotychczasową współpracę Regionu IPA Biała 
Podlaska i Lubelskiej GW IPA z bialskim Magistratem oraz omówiono 
propozycje dalszych wspólnych   przedsięwzięć. Na zakończenie 
spotkania, koledzy z IPA przekazali Prezydentowi Miasta Biała Podlaska 
okolicznościowe gadżety z logotypem naszego Stowarzyszenia. 

Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik 

ZASŁUŻONY PREZYDENT 
MIASTA BIAŁA PODLASKA
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W piątek 2 lipca br. w siedzibie 
Fundacji Pomocy Wdowom 
i Sierotom po Poległych 
Policjantach w Komendzie 
Głównej Policji odbyło się 
uroczyste spotkanie, podczas 
którego zaprezentowano 
kwotę, jaką udało się zebrać 
podczas zwodów strzeleckich, 
rozegranych dzień wcześniej  
w Warszawie. 

Symboliczny czek z sumą 13 500 zł z rąk pomysłodawcy zawodów mł. insp.  
w st. spocz. Andrzeja „Pułkownika” Kuczyńskiego Przewodniczącego Regionu 
CBŚ SGW IPA odebrała prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po 
Poległych Policjantach Irena Zając. 
Otwarte Charytatywne Zawody Strzeleckie na rzecz Fundacji Pomocy 
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zgromadziły kilkudziesięciu 
zawodników, którzy aby wziąć w nich udział musieli wpłacić wpisowe, 
przeznaczone na wsparcie podopiecznych Fundacji. Do zdobycia były: Puchar Prezesa Stołecznej Grupy Wojewódzkiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP oraz 
Puchar Prezesa Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 
Strzelano do tarczy TS – 4. „Sympatycy służb” oddawali 10 strzałów z odległości 15 metrów w czasie 2 minut, a pozostali 
zawodnicy także dziesięcioma strzałami musieli trafić do tarczy umieszczonej 20 m od linii ognia w czasie 1 minuty. 
W klasyfikacji członków IPA pierwsze miejsce zajął Artur Szlawski, przed Arturem Gniadkiem i Robertem Zakrzewskim. 
Wśród weteranów najcelniej strzelał Grzegorz Tomczak. Drugie miejsce zajął Marek Górnicki, a trzecie Jacek Proniewicz. 
Kategorię OPEN „Sympatyk służb” wygrał Michał Czernik, za którym uplasował się Paweł Zbroja i Piotr Kisieliński. W kategorii 
„Sympatyk służb” kobiet wystartowały i kolejne lokaty zajęły: Agata Laskowska miejsce pierwsze, Barbara Oleksiewicz 
miejsce drugie i Barbara Wojno-Wrzesień miejsce trzecie. 
Wśród gości znaleźli się przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. 
w st. spocz. Władysław Padło oraz prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP mł. insp. w st. spocz. 
Marek Górnicki, który brał także udział w zawodach. Podczas imprezy można było wylicytować ciekawe przedmioty, 
przekazane przez instytucje i osoby, na przykład piłkę footbolową z prywatnej kolekcji Andrzeja Kuczyńskiego z autografem 
Roberta Lewandowskiego (zlicytowana za 2 700 złotych). Dochód z wpisowego oraz licytacji poszedł w całości na rzecz 
podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Profesjonalna rywalizacja strzelecka, 
przygotowana w błyskawicznym tempie przez niezmordowanego „Pułka”, który wziął na siebie także rolę kierownika 
zawodów pokazała, że przy wsparciu życzliwych ludzi, gotowych otworzyć swoje kiesy możliwa jest pomoc tym, których 
rodzice i mężowie zginęli na służbie. Brawa należą się zarówno organizatorom, partnerom , jak i uczestnikom. Taki grosz  
w trudnym czasie pandemii, na progu wakacji na pewno zostanie dobrze wykorzystany przez Fundację.  
Głównym organizatorem przedsięwzięcia były: Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
IPA oraz Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA przy wsparciu  Stowarzyszenia 
Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach. Szczególne podziękowania od organizatorów i uczestników zawodów należą się Partnerom–Firmom: M.K. 
Szuster, MODECOM, SCM, SILENT TECHNICAL, Red is Bad, Gastro Magic, Czesio Energy Drink, a także Restauracji La Playa 
i British Buldog Pub. Organizację przedsięwzięcia wspierał Klub Strzelecki „COVER” za co również dziękujemy. Rywalizację 
przeprowadzono na Strzelnicy „Warszawianka”, która na tak szczytny cel swoje obiekty udostępniła  bezpłatnie. 

Stołeczna Grupa Wojewódzka 

Tekst: Paweł Ostaszewski

Zdjęcia: Organizatorzy zawodów

STRZELALI DLA FUNDACJI
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Świętokrzyska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Grzegorz Wosiek

Zdjęcia: IPA Region Kielce Centrum

18 lutego br. został zarejestrowany w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Kielcach nowy klub HDK „NIEBIESKA KREW”. Na obecną chwilę legitymacje i plakietki klubowe  
otrzymało 20 Honorowych Dawców Krwi zrzeszonych w IPA Region Kielce Centrum. Grono cały czas 
powiększa się o następne osoby. Mamy już pierwszą niebieską krew oddaną na konto naszego klubu  
i mamy nadzieję, że pomoże ona wielu potrzebującym ludziom.

 Trudna sytuacja polskiego krwiodawstwa w Polsce spowodowała duże zapotrzebowanie na oddawanie krwi. 
W związku z tym  przy IPA Region Kielce Centrum zrzeszającym policjantów z m.in. z Komendy Wojewódzkiej 
i Miejskiej Policji w Kielcach, CBŚP w Kielcach oraz komend powiatowych w Busku Zdroju, Starachowicach, 
Jędrzejowie, Skarżysku Kamiennej, Kazimierzy Wielkiej oraz Włoszczowy powstał nowy klub HDK „NIEBIESKA 
KREW”. W dniu 18 lutego 2021 roku został on zarejestrowany w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Kielcach pod numerem 345.

NIEBIESKA KREW
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W dniu 29 marca 2021 roku Przewodniczący 
Regionu IPA Zakopane kol. Edward Kwak spotkał się   
z przedstawicielami Szpitala Specjalistycznego Chorób 
Płuc “Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, 
podczas którego przekazane zostało medykom 20 tysięcy 
sztuk maseczek ochronnych. Maseczki to produkt, który  
w trudnym okresie pandemii jest szczególnie potrzebne 
personelowi szpitala, aby mógł dbać o bezpieczeństwo 
swoje, jak i pacjentów szpitala.  
Jest to wyjątkowy gest solidarności oraz zrozumienia  
dla poświęcenia i trudów pracy medyków. Wielką pomoc  
w pozyskaniu przekazanych maseczek okazali zasłużeni dla Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji Regionu Zakopane koledzy Tomasz Deput i Jarosław Dąbrowski.

Małopolska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Skrzypek 

MASECZKI DLA 
SZPITALA W 
ZAKOPANEM

Blisko 15 litrów zebranej krwi udało zebrać się podczas akcji jaką  
29 maja br. w Parku Miejskim w Mogilnie zorganizował mogileński 
oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA przy 
udziale inowrocławskiego Oddziału Terenowego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w ramach 
obchodzonego tego dnia “Dnia Weterana”.
Przez 4 godziny stacjonowania mobilnego punktu poboru 
krwi, który stanął tuż przy amfiteatrze w mogileńskim parku, 
zgłosiło się blisko 40 osób, z których ostatecznie 32 zostało 
skierowanych do oddania tego życiodajnego płynu. W związku 
z pandemią COVID-19 zbiórka została przeprowadzona  
w szczególnych warunkach higieniczno-sanitarnych – każdy  
z honorowych dawców krwi zaopatrzony został w jednorazową 
maseczkę, którą musiał mieć założoną podczas przebywania  
w autobusie. Ostatecznie udało się zebrać blisko 15 litrów krwi.
W godzinach stacjonowania mobilnego punktu poboru krwi można 
było obejrzeć nowe samochody osobowe dostarczone przez dealera 
Relault firmę Auto Compol SA z Poznania.
Władze Regionu Mogilno IPA dziękują wszystkim osobom, które z potrzeby serca chętnie włączają się w akcję honorowej 
zbiórki krwi.

ZBIÓRKA KRWI  NA DZIEŃ WETERANA  
W MOGILNIE Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Mariusz Niecikowski
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Świętokrzyska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Czesna – Wójcik

Historia powstania Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA nierozerwalnie łączy się z datą 18 maja 2000 roku, 
kiedy to zawiązały się pierwsze struktury w tej organizacji 
w województwie świętokrzyskim. Dwudziestoletnie 
kształtowanie się Grupy dało efekt 5 działających 
Regionów: Kielce, Kielce Centrum, Staszów, Opatów, 
Ostrowiec Świętokrzyski. Od momentu powstania 
struktur Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
w województwie świętokrzyskim jego członkowie  
i sympatycy nieustannie szerzą ideę Servo Per Amikeco 
– Służąc przez przyjaźń. Celem przyświecającym tej 
idei jest tworzenie autentycznych więzów przyjaźni 
i koleżeństwa zawodowego pomiędzy osobami 
zatrudnionymi w służbach mundurowych na całym świecie, co daje wymierne efekty nie tylko na płaszczyźnie integracyjnej 
ale również zawodowej.
Uczczenie jubileuszu powstania Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z przyczyn epidemiologicznych musiało zostać 
przesunięte o rok a sama uroczystość odbyła się w ograniczonym, skromnym zakresie. 10 lipca 20201 roku w kompleksie 
rekreacyjnym „U Jana” w Rudkach, u podnóża Gór Świętokrzyskich, spotkali się przedstawiciele Regionów ŚGW IPA oraz 
osoby wspierające działalność stowarzyszenia.
Wszystkich zaproszonych gości powitał Prezes ŚGW IPA kol. Kazimierz Skowron. W trakcie uroczystości wręczone zostały 
pamiątkowe wazony, wyróżnienia, podziękowania i drobne upominki. 
Spotkanie jubileuszowe było czasem i okazją do wspomnień, podsumowań, wymiany poglądów i pomysłów na kolejne 
lata działalności. Było również czasem na integrację przy wspaniałej muzyce i pysznym jedzeniu.
Wszystkim, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się i nadal przyczyniają do rozwoju i działalności struktur 
IPA w województwie świętokrzyskim, a także na arenie krajowej Zarząd ŚGW IPA składa serdecznie podziękowania.

JUBILEUSZ XX LECIA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GW
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Piotr Sołtysiak

14 lipca  bieżącego roku w Komendzie Powiatowej 
Policji w Strzelinie odbyły się obchody z okazji  Święta 
Policji w których udział wzięli: Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert 
Frąckowiak, przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, przedstawiciele służb mundurowych 
oraz  innych instytucji współpracujących z policją. 
Podczas uroczystości 22 policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji w Strzelinie otrzymało awanse.  
Tegoroczne święto było również wspaniałą okazją do 
wręczenia medali „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA „ 
które otrzymali :  p.o przewodniczącego regionu IPA 
Strzelin st. asp Piotr Sołtysiak oraz członek regionu IPA 
Kłodzko Ryszard Szczucki. Uroczystość była również 
okazją do wręczenia legitymacji członkowskiej IPA - 
Komendantowi Powiatowemu Policji w Strzelinie podinsp Alicji Zabłockiej i I Zastępcy Komendanta Policji w Strzelinie 
kom. Grzegorzowi Maciągowi.  Medale oraz legitymacje wyróżnionym wręczył viceprezydent Sekcji Polskiej IPA Witold 
Drzażdżyński oraz przedstawiciel Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej Fryderyk Orepuk.

WRĘCZANIE MEDALI NA DOLNYM ŚLĄSKU

Małopolska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Jolanta Bibro

Zdjęcia: Maciej Pułkownik  

W dniu 13 czerwca 2021 roku na zaproszenie Prezydium Regionu gościł w Tarnowie Prezydent Sekcji Polskiej IPA Piotr Wójcik. 
Powodem wizyty było wręczenie honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” czterem członkom Regionu 
IPA Tarnów, które decyzją Krajowego Zarządu SP IPA otrzymali kol. Zbigniew Berski, kol. Jerzy Klaja, kol. Krzysztof Ryba  
i kol. Wacław Serwin. Biorąc pod uwagę rangę uroczystości, nie mogło oczywiście zabraknąć Gospodarza Małopolskiej 
Grupy Wojewódzkiej w osobie Prezesa Aleksandra Szymańskiego, który wraz z Prezydentem Piotrem Wójcikiem,  
w obecności przedstawicieli Prezydium Regionu IPA Tarnów, dokonał uroczystego wręczenia medali w Hotelu Kantoria  
w Tarnowie. Gratulujemy wszystkim odznaczonym. 

ZASŁUŻENI W TARNOWIE
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Robert Szukalski 

Zdjęcie: Pani Marlena Bukowińska

W dniu 14 marca 2021 roku na terenie  Ośrodka Wczasowego 
„Bukowina” w Kołobrzegu, zachowując nakazane środki 
bezpieczeństwa podczas obecnej sytuacji epidemiologicznej, 
odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji  honorowego 
członkostwa w Sekcji Polskiej IPA dla właściciela powyższego 
ośrodka wczasowego Pana Zenona Bukowińskiego.
Ponadto certyfikat X-lecia członkostwa w Sekcji Polskiej IPA wraz  
ze stosowną odznaką otrzymał kolega Jarosław Trojanowski. Z uwagi na 
różne okoliczności w powyższej uroczystości nie mogło  brać udział trzech 
członków naszego Regionu IPA Kołobrzeg, dla których czekają powyższe 
certyfikaty - ale w myśl przysłowia : „co się odwlecze to nie uciecze”   
w stosownym czasie je otrzymają. W uroczystości brali udział członkowie 
zarządu Regionu IPA Kołobrzeg : przewodniczący kol. Robert Szukalski 
wraz ze skarbnikiem kol. Andrzejem Chomicz oraz honorowi goście.                
Po oficjalnej części poza kadrem obiektywu przy syto zastawionym stole 
były wspominane historie kołobrzeskie jak i aktualne wiadomości Sekcji 
IPA Polska oraz Zachodniopomorskiej Grupy.

Servo Per Amikeco !!!  

NOWI ZASŁUŻENI W IPA MOGILNO

MEDAL ZA ZASŁUGI W KOŁOBRZEGU

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjecie: Mariusz Niecikowski

W sobotę, 29 maja, w restauracji Haeven miało miejsce spotkanie członków zrzeszonych w Międzynarodowym 
Stowarzyszeniu Policji IPA z regionu Mogilno oraz zaproszonych władz samorządowych: burmistrz Leszek 
Duszyński oraz przewodniczący Rady Powiatu Robert Musidłowski.

Podczas zebrania Jerzy Archacki, Prezes Zarządu 
Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA uhonorował Davida Niedźwiedzkiego, 
Tomasza Kuranta oraz Damiana Noskiewicza, 
którzy za zasługi dla mogileńskiego oddziału 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji otrzymali 
tytuł „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”.
Ponadto Jerzy Archacki nagrodził Macieja 
Niedźwiedzkiego, Michała Niedźwiedzkiego 
oraz Paulinę Piechulską za pomoc w realizacji 
działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA.
W trakcie przemowy Prezes Jerzy Archacki 
podziękował także członkom zarządu mogileńskiego 
oddziału IPA: Kamilowi Kujawskiemu, Bartoszowi 
Wiese oraz Przemysławowi Niecikowskiemu  
za kultywowanie od kilku lat Dnia Weterana 
Działań Poza Granicami Państwa na terenie Ziemi 
Mogileńskiej.
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Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcie: Piotr Wójcik

Na marcowym posiedzeniu Krajowego Zarządu SP IPA, w jednym  
z jego punktów, Prezydent SP IPA wymienił cztery Grupy Wojewódzkie, 
które wyróżniły się w działalności statutowej w 2020 roku. Jedną z nich 
okazała się Lubelska GW IPA, która została wyróżniona za największą 
ilość zorganizowanych wydarzeń (imprez) w ubiegłym roku, wśród 
Grup liczących powyżej 500 członków. 

Na potwierdzenie tego wyróżnienia, Prezes Lubelskiej GW IPA otrzymał - od 
Prezydium SP IPA – okolicznościowy ryngraf z tekstem: „dla Lubelskiej GW IPA 
za wyróżniającą się działalność w 2020 roku – Prezydium Sekcji Polskiej IPA”. 
Ryngraf ten znajduje się w pokoju LGW IPA w budynku KWP w Lublinie. 
W trudnym okresie 2020 roku (rok pandemii koronawirusa) nasza Grupa 
Wojewódzka IPA zorganizowała 71 różnego rodzaju wydarzeń (imprez). 
Podziękowania należą się wszystkim Regionom Lubelskiej GW oraz Prezydium LGW 
IPA za zaangażowanie w działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Szczególne 
podziękowania przekazuję dla Regionu IPA Włodawa, który wśród Regionów Lubelskiej GW IPA zorganizował najwięcej 
ipowskich wydarzeń.

MEDALE DLA ZASŁUŻONYCH GŁOGÓW

W głogowski lokalu Prezzo odbyło się spotkanie zarządu IPA Region Głogów. Podczas spotkania wręczono legitymację 
potwierdzającą przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” osobom  zaangażowanych we współpracę 
i pomoc na rzecz Regionu IPA GŁOGÓW. Legitymacje wręczył przewodniczący regionu Artur Klimczak i otrzymali je 
Bartłomiej Krężel, Krzysztof Lewandowski, Tomasz Barylik i Wojciech Piotrowski (w jego imieniu odebrał zasłużony Łukasz 
Woźniak). Podczas degustacji wspaniałego  poczęstunku przygotowanego przez gospodarza spotkania Bartłomieja 
Krężela omówiono plany dalszej współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: A. Klimczak

WYRÓŻNIENIE DLA LUBELSKIEJ GRUPY IPA
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Dariusz Matusiak

11 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00  
w Placówce Straży Granicznej  
w Kłodzku odbył się uroczysty apel 
z okazji 30 – lecia powstania Straży 
Granicznej. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni 
samorządowcy z Kłodzka, Polanicy  
i instytucji na co dzień wspierających 
działalność Straży Granicznej oraz szefowie 
i przedstawiciele służb mundurowych 
tj. Policji, Sił Zbrojnych, Służby Celno - 
Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, 
Służby Więziennej i Straży Miejskiej, 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Wśród  zaproszonych gości znaleźli 
się również funkcjonariusze Policji 
Republiki Czeskiej z trzech województw 
Kralovohradeckiego, Pardubickiego, 
Olomouckiego. Apel był okazją do 
odczytania rozkazów o awansowanychi 
odznaczonych funkcjonariuszach oraz 
wręczenia wyróżnień i listów gratulacyjnych. 
Był też okazją do podkreślenia osiągnięć w 
ramach działalności związkowej i społecznej 
realizowanej przez funkcjonariuszy tej 
placówki. 

W ramach tej działalności wręczono odznaki 
i certyfikaty IPA: za 10 letni staż w szeregach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji dla 4 funkcjonariuszy w tym dla 
Komendanta ppłk. SG Piotra Piekarskiego 
oraz za XX letni staż dla  
1 członka Regionu IPA Straż Graniczna  
w Kłodzku, byłego Prezydenta Sekcji  
Polskiej Fryderyka Orepuka.
Wyróżnienia wręczył Przewodniczący 
Regionu mjr SG Dariusz Matusiak.
Fryderyk Orepuk w imieniu 
Przewodniczącego Dolnośląskiej 
Grupy Wojewódzkiej przekazał na ręce 
Komendanta list gratulacyjny oraz życzenia 
dla wszystkich funkcjonariuszy  
i pracowników cywilnych Placówki  
SG w Kłodzku.

UROCZYSTY APEL W SG KŁODZKO



29

M
E

D
A

L
E

 I
 J

U
B

IL
E

U
S

Z
E

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Mariola Świątczak 

Zdjęcia: Arleta Kołodziejska

Po wielu miesiącach przerwy z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie, nareszcie zaistniała 
możliwość zorganizowania zebrania sprawozdawczego za 2020 rok Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA w Szczecinie. Spotkanie odbyło się w dniu 16  czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie. 
Na wstępie kol. Robert Rzeźnik - Prezes ZGW odczytał nazwiska naszych Kolegów, którzy w okresie minionego roku 
odeszli na wieczną służbę z powodu zakażenia  COVID-19 lub innych chorób, czy nagłych wypadków. Ich pamięć 
uczczono minutą ciszy.
Następnie zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności ZGW w 2020 r. przedstawionym przez kol. Mariolę 
Świątczak (sekretarz) oraz sprawozdaniem finansowym Grupy za 2020 r. (kol. Jerzy Widoniak - Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej ZGW). Oba sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte.
Miłym akcentem było wręczenie kol. Grzegorzowi Sudakow - Przewodniczącemu Regionu IPA w Szczecinie, pamiątkowej 
kryształowej statuetki za olbrzymie zaangażowanie w pracy społecznej  IPA - Szczecin w ubiegłym roku. Wręczono 
też kwiaty koleżankom: Elżbiecie Szatanik i Katarzynie Kamińskiej za szeroką pomoc w realizacji przedsięwzięć, które 
inicjował kol. Grzegorz.
Członkowie Zarządu podjęli także uchwałę o wydatkach Grupy w 2021 roku, dofinansowaniu imprez organizowanych 
w najbliższym czasie przez poszczególne Regiony IPA, a także organizacji Wigilii IPA 2021 w Pobierowie (w 2020 r. 
została odwołana ze względu na obostrzenia epidemiologiczne).
Zebranie zakończono wspólną fotografią i życzeniami szybkiego powrotu do normalności. Servo Per Amikeco !!! 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
W SZCZECINIE
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Michał Sługocki

Gdy w ostatni weekend czerwca gościliśmy na ziemi dolnośląskiej 
grupę członków IPA z Podhala, którzy odwiedzili nasze województwo  
w ramach wydarzenia #SpotkanieNaSzczycie, celem zdobycia dwóch 
sudeckich szczytów zaliczanych do Korony Gór Polski: Śnieżki oraz 
Ślęży, nie spodziewaliśmy się, że ten wspólnie spędzony na szlakach 
weekend zapoczątkuje nowy, wspaniały projekt dla członków naszego 
Stowarzyszenia. Pomysł rewizyty pojawił się jeszcze pod koniec czerwca, 
gdy wspólnie z grupą znajomych amatorów górskich wędrówek 
postanowiliśmy podjąć próbę zdobycia najwyższego szczytu w Polsce – 
Rysy (2499 m.n.p.m). W ten oto sposób, w piątek 9 lipca, wyruszyliśmy  
w drogę, zmagając się z utrudnieniami drogowymi na A4 oraz „zakopiance”, 
aby wieczorem znaleźć się na Podhalu.
W sobotę 10 lipca nie dane było nam pospać, ponieważ już o 4:15 z parkingu 
na Palenicy Białczańskiej wraz z grupą członków IPA z Podhala i przyjaciół: 
Jackiem, Patrykiem, dwoma Michałami, Mariuszem, Anną, Sławomirem  
i Wiolą wyruszyliśmy do Schroniska PTTK nad Morskim Okiem, skąd grupa  
6 osób udała się w drogę na najwyższy szczyt Polski. Podczas gdy szóstka śmiałków zmagała się z wymagającym podejściem 
na Rysy, moja żona i ja cieszyliśmy oczy przepięknymi widokami na Morskie Oko rozpościerającymi się z Czarnego Stawu 
pod Rysami przy kojącym szumie Czarnostawiańskiej Siklawy. W oczekiwaniu na zdobywców szczytu, delektowaliśmy się 
specjałami schroniskowej kuchni, aby następnie wspólnie wrócić na Palenicę Białczańską osławioną ośmiokilometrową 
drogą asfaltową. Wieczór integracyjny upłynął na dyskusji o wrażeniach ze szlaku. Tego dnia licznik wskazał 14,5 km.
Nazajutrz, w niedzielę 11 lipca, wyruszyliśmy ponownie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza, aby 
rozpocząć wędrówkę Doliną Roztoki do Wodospadu Siklawy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W malowniczo ulokowanym 
Schronisku PTTK mogliśmy się posilić i odpocząć przed podejściem na Świstową Kopę, na której osiągnęliśmy rekord 
wysokości nad poziomem morza – 1875 m. Radość jednak nie trwała długo, ponieważ zaskoczyła nas ulewa, która 
zweryfikowała wodoodporność naszej odzieży. Po dotarciu do Schroniska nad Morskim Okiem mogliśmy posilić się 
ciepłym posiłkiem przed powrotem w dół asfaltem. Wieczorem wspólnie kibicowaliśmy drużynom rywalizującym o tytuł 
Mistrza Europy w piłce nożnej. Według wskazań licznika przebyliśmy kolejne 22 km.
Dwudniowe trudy wędrówek postanowiliśmy „rozchodzić” w deszczowy poniedziałek w Dolinie Kościeliskiej, gdzie z Kir 
ruszyliśmy do Schroniska PTTK na Hali Ornak. Po obiedzie pożegnaliśmy przyjaciół Annę i Mariusza, którzy wrócili do 
Wrocławia, a ja wraz z małżonką udaliśmy się do Rysulówki, gdzie w przepięknych okolicznościach przyrody, z widokiem 
na Giewont oraz Doliny Kościeliską i Chochołowską swój Hotel IPA „U Czyszczoniów” prowadzą Danuta i Marian 
Czyszczoniowie. W Hotelu znajdziemy pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe z węzłami sanitarnymi, TV, osobną kuchnią 
i parkingiem. Poniedziałkowy wieczór upłynął na przygotowaniach do wyprawy na Rysy, która tym razem zakładała 
zdobycie najwyższego szczytu Polski od strony Słowacji. Poniedziałkowy spacer wyniósł 11,5 km.
We wtorek 13 lipca, wczesnym rankiem, wspólnie z grupą członków IPA z Podhala: Mateuszem, Marianem, Danutą, 
Bogdanem, Sławomirem, Sebastianem i Krzysztofem, wyruszyliśmy z Popradzkiego Stawu (1500 m.n.p.m.) Doliną 
Mięguszowiecką do Żabich Stawów Mięguszowieckich. Tam rozpoczęła się nasza wspinaczka do Schroniska Chata pod 
Rysami, zlokalizowanego na wysokości 2250 m.n.p.m. Po chwili odpoczynku rozpoczęliśmy wspinaczkę po stromym 
zboczu wśród skalnych rumowisk przez Przełęcz Waga na ostatnich 250 m wiodących na szczyt. Trud i zmęczenie 
wędrówki ustąpiły, po osiągnięciu celu, uczuciom euforii i satysfakcji, kiedy naszym oczom ukazał się widok na Kocioł 
Czarnego Stawu pod Rysami oraz Morskie Oko, a także niedowierzania, kiedy uświadomiliśmy sobie, że wyżej w Polsce 
wejść już nie można. Droga w dół była równie wymagająca jak podejście, głównie ze względu na wysoką temperaturę. 
Na szczęście zalegający jeszcze w tych partiach gór śnieg pozwolił nam się orzeźwić przed podjęciem dalszej wędrówki. 
W trakcie drogi w dół Doliną Mięguszowiecką, w euforii po zdobyciu najwyższego szczytu Polski, zrodził się pomysł, aby 
jeszcze podczas tej wizyty zdobyć kolejny szczyt Korony Gór Polski – Turbacz. Wieczór w hotelu spędziliśmy przy grillu 
rozmawiając i ciesząc się z udanej wyprawy. Doliczamy kolejne 22 km.
We środę 14 lipca wraz z żoną postanowiliśmy rozruszać zmęczone wyprawą na Rysy nogi i wybraliśmy się na jeden  
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RELACJA Z POBYTU NA PODHALU
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z pobliskich szczytów Korony Gór Polski – Mogielicę 
(1170 m.n.p.m.). Po drodze odwiedziliśmy kolegę Marcina 
w Rabce-Zdroju, z którym porozmawialiśmy przy kawie. 
Dalszą drogę rozpoczęliśmy w Jurkowie, skąd niebieski 
szlak wiódł nas wśród drzew stromym podejściem na 
szczyt w 30-stopniowym upale. Na szlaku spotkaliśmy 
innych wędrowców zmagających się z ukropem  
i trudnościami drogi. Ku naszemu rozczarowaniu, okazało 
się, że wieża widokowa na szczycie jest nadal nieczynna, 
więc pozostało nam jedynie udokumentować zdobycie 
szczytu i ruszyć w drogę powrotną. Wieczorem nad 
Podhalem przeszły gwałtowne burze, które postawiły 
pod znakiem zapytania zdobycie Turbacza kolejnego 
dnia. We środę przeszliśmy 11 km szlakami.
Czwartkowy poranek przywitał nas zachmurzeniem  
i burzami. Niepewnie obserwowaliśmy strugi deszczu 
lejące się z zachmurzonego nieba, które nie dawały nadziei na pomyślność wyprawy. Jednakże, jak mówią, nadzieja 
umiera ostatnia, po rozmowie z kolegą z podhalańskiego IPA Mateuszem postanowiliśmy pojechać do Nowego Targu  
i po wypiciu kawy spróbować swoich sił na szlaku. Zachmurzone niebo z każdym kolejnym krokiem odsłaniało promienie 
słońca i na szczyt Turbacz (1310 m.n.p.m.) weszliśmy w przepięknej słonecznej aurze. Po udokumentowaniu zdobycia 
szczytu, udaliśmy się dalszą drogę do Schroniska PTTK im. Władysława Orkana na krótki odpoczynek. Następnie obraliśmy 
kierunek na Schronisko PTTK na Starych Wierchach i dalej do miejscowości Klikuszowa, skąd wróciliśmy do Nowego Targu. 
To jeszcze nie był koniec emocji tego dnia. Mateusz wraz z żoną Elą ugościli nas w swoim przepięknym domu w Nowym 
Targu, gdzie z dołączyli do nas Marcin z żoną Joanną. Po wspólnym posiłku pojechaliśmy na Przełom Białki, gdzie mogliśmy 
cieszyć oczy widokiem na Skałkę Kramnica   i Tatry w oddali, a zmęczonym kilkudniowym wysiłkiem mięśniom przynieść 
ukojenie w nurtach górskiego potoku. Czwartkowa wędrówka to kolejne 19,5 km.
Piątek 16 lipca był ostatnim dniem naszego pobytu na Podhalu. Po śniadaniu i spakowaniu, przy kubku kawy, 
podziękowaliśmy naszemu gospodarzowi Marianowi za gościnę i ruszyliśmy w drogę do domu. Jednakże nie bylibyśmy 
sobą, gdybyśmy po prostu włączyli się w sznur samochodów jadący z Zakopanego do Krakowa. Droga zawiodła nas 
przez miejscowość Węglówka na Przełęcz Jaworzyce, skąd szlakiem pieszym ruszyliśmy zdobyć kolejny szczyt Korony Gór 
Polski – Lubomir (904 m.n.p.m.). Wędrówka zaowocowała prawie spotkaniem na szczycie, ponieważ przy Gościńcu pod 
Lubomirem spotkaliśmy kolegę z Regionu IPA Uroczysko-Piechowice Mariusza, który podobnie jak my zdobywał szczyty 
Korony Gór Polski. Spacer na szczyt Lubomir to niespełna 4,5 km, które tego dnia dopisaliśmy do licznika. Przed wyjazdem 

do domu mogliśmy podsumować całość wyjazdu na Podhale: zdobyte 
Rysy oraz kolejne szczyty Krony Gór Polski, przebyte 103 km po Tatrach 
i Beskidach, a poznani ludzie i nawiązane znajomości oraz możliwość 
wspólnego dzielenia pasji jaką jest wędrowanie po górach to wartości 
bezcenne.
Parafrazując powiedzenie „To co dobre szybko się kończy”, po wspaniałym 
czasie spędzonym wśród członków IPA z Podhala, mogę z pełną mocą 
tych słów powiedzieć, że „To co dobre dopiero się zaczęło”. Dziękujemy 
kolegom z Podhala za ich zaangażowanie, pozytywną energię, a przede 
wszystkim za cudowne wspomnienia, które, mam nadzieję, dadzą 
początek przyjaźni i współpracy na kolejne lata. 
Projekt #SpotkanieNaSzczycie IPA, który został zainaugurowany 8 lat 
temu na Babiej Górze (1725 m.n.p.m.) przez kolegów z podhalańskiego 
IPA, i który jest nadal kontynuowany, obecnie został rozszerzony o dwa 
szczyty Korony Gór Polski na Dolnym Śląsku: Śnieżkę i Ślężę, a od kilku dni 
o kolejne dwa szczyty: Rysy i Turbacz. Planowane są wyprawy na kolejne 
szczyty zaliczane do Korony Gór Polski pod znakiem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji – IPA.          
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Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcie: Wiesław Rzyduch

Pod koniec maja tego roku Kujawsko-Pomorska Grupa 
Wojewódzka IPA zorganizowała kolejny 9  rejs po 
Bałtyku. Z uwagi na sytuację pandemiczną rejs odbywał 
się wzdłuż  polskiego wybrzeża. Wyruszaliśmy z mariny  
w Gdyni w kierunku zachodnim. Dotarliśmy do 
Kołobrzegu. Odwiedziliśmy także porty w Łebie 
Władysławowie i Helu. Wpłynęliśmy,  także do starego 
miasta w Gdańsku.  Pomimo zimnej aury i podającego 
deszczu humory podczas rejsu dopisywały. Załogą 
dowodził jak zwykle kapitan Roman Nowicki- zasłużony 
dla Sekcji Polskiej IPA. Za pomoc w organizacji rejsu 
dziękujemy zakładom „SOKOŁÓW” i zasłużonemu  dla  
“Sekcji Polskiej IPA”  Romanowi Aniołkowskiemu. 

BAŁTYCKA PRZYGODA

Tym razem członkowie IPA Region Głogów wyruszyli  
na kajakowy rejs po rzece Odra. Ekipa majtków pokładowych pod 
przywództwem bosmana Sławomira Podbuckiego  wyruszyła na 
spływ  spod murów klasztornych Opactwa Cystersów w  Lubiąża. 
Delektując się ciszą i spokojem wpłynęliśmy  na teren rezerwatu 
„Odrzyska” oraz  rezerwatu „Łęg Korea”  gdzie gniazduje liczne 
ptactwo. Nad naszymi głowami przelatywała m.in. kania ruda 
oraz rozpościerał skrzydła orzeł  bielik. Po pokonaniu 22 km 
dotarliśmy do portu w Ścinawie. Na mecie czekało na nas 
ognisko i integracyjne pieczenie kiełbasek. Wszyscy szczęśliwi  
i uśmiechnięci  umawiali się na kolejne wyprawy.

SPŁYW KAJAKOWY

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Artur Klimczak

Zdjęcia: uczestnicy spływu
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Kontynuując chlubną tradycję z poprzednich lat, aktyw Regionu IPA w Gryfinie (woj. zachodniopomorskie) 
w dniu 2 lipca 2021 r. zorganizował Turniej IPA 2021 w Golfa w Binowie. W imprezie udział wzięło 26 osób - 
członków i sympatyków IPA naszego stowarzyszenia. Na wstępie przywitał wszystkich ipowców Pan Sławomir 
Piński - właściciel obiektu.
Sześć drużyn dzielnie stanęło do walki o nagrody i wyróżnienia. Pogoda sprzyjała, krótki instruktarz trenera gry w golfa, 
rozgrzewka i ruszyliśmy na zielone pole golfowe (10 hektarów). Obiekt powstał na skraju Puszczy Bukowej, obok pięknego 
Jeziora Binowskiego. Każda drużyna musiała zaliczyć 9 dołków, co trwało ponad 3 godziny.
Po trudach walki na zielonej, aksamitnej murawie, przejściu wielu kilometrów okazało się, że zwycięzcą  III Turnieju IPA  
w Golfa 2021 została drużyna z Regionu IPA - Straż Graniczna w Szczecinie. Jedyna żeńska ekipa z Regionu IPA w Stargardzie 
zajęła drugie miejsce - serdeczne gratulacje.
W trakcie obiadu na tarasie restauracji BINOWO PARK GOLF CLUB została przeprowadzona zbiórka dobrowolnych datków 
na zakup protezy prawej rączki Igi Majewskiej - córeczki członka Regionu IPA - Stargard, Tomasza Majewskiego (policjant 
KPP - Stargard).  Wielu uczestników turnieju wpłaciło pieniądze na konto fundacji do której należy dziewczynka. Wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Odrębne podziękowania składamy kol. Grzegorzowi Klimkowi Przewodniczącemu Regionu IPA - Gryfino  oraz sponsorowi 
imprezy Pani Magdalenie Joannie Kaminskiej - Prezes Zarządu CitoNet - Szczecin sp. z o.o. bez pomocy której turniej  by 
się nie mógł odbyć. Do zobaczenia za rok. Servo per Amikeco !!! 

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 

Mariola Świątczak 

Zdjęcia: uczestnicy turnieju

GOLF W BINIOWIE
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nią statek wycieczkowy. Tam nasi goście mogli zająć 
miejsca na pokładzie widokowym i po chwili rozpoczął 
się blisko godzinny rejs po Jeziorze Czorsztyńskim. Nie był 
to koniec przygotowanych atrakcji. Po rejsie wycieczka  

i opiekunowie udali się na poczęstunek.  
Na ognisku każdy mógł upiec kiełbaskę i posilić 
się przygotowanymi przysmakami, a później 
był deser i lody. Niestety pogoda załamała się 
i nasza wycieczka wróciła do Zakopanego. 
Ale i tu koledzy z Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji Region IPA Zakopane 
mieli niespodziankę - przygotowali prezenty 
ze słodyczami. Bezcenny uśmiech, który 
zagościł na twarzach dzieci i młodzieży 
powoduje niezmierną radość z niesienia 
pomocy innym. 
Mamy nadzieję, że dla wszystkich był to 
udany dzień. Współpraca z kierownictwem 
Placówki układa się wzorowo i już planujemy 
kolejne niespodzianki dla naszych młodych 
przyjaciół z ul. Tetmajera w Zakopanem.

Małopolska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Roman Wieczorek

Zdjęcia:  Ewa Chlipała

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
IPA Region Zakopane przygotowali niespodziankę na 
zakończenie roku szkolnego dla dzieci i nastolatków 
z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tatrogród” 
w Zakopanem. W miniony wtorek młodzież wraz  
z opiekunami pojechała na wycieczkę do Niedzicy nad 
Jeziorem Czorsztyńskim.
 Po udanej świątecznej akcji z prezentami dla dzieci 
i młodzieży z „Tatrogrodu” w Zakopanem tatrzańscy 
mundurowi postanowili przygotować kolejną 
niespodziankę. Tym razem członkowie IPA Region Zakopane 
zorganizowali piknik – wycieczkę dla dzieci i młodzieży 
do Niedzicy nad Jeziorem Czorsztyńskim. We wtorek 22 
czerwca br. piętnaścioro wychowanków „Tatrogrodu” wraz 
z opiekunami wsiadło do podstawionego busa. Piękna 
pogoda zapowiadała udaną wycieczkę i piknik. Wszyscy 
dotarli bezpiecznie do Niedzicy, gdzie pierwszym punktem 
przygotowanego programu było zwiedzanie zapory 
wodnej. Ten wielki obiekt hydrotechniczny powstawał  
w latach 1975 – 1997. Znajdująca się w Pieninach zapora 
spiętrza wody rzeki Dunajec, tworząc malowniczo 
położone Jezioro Czorsztyńskie. Kolejną atrakcją dla 
naszych miłych gości było zwiedzanie Zamku „Dunajec”. 
Ta średniowieczna warownia znajdująca się nad brzegiem 
Jeziora Czorsztyńskiego zrobiła równie duże wrażenie na 
uczestnikach wycieczki. Zamek z XIV wieku i jego atrakcje, 
w tym bardzo głęboka studnia, zaciekawiły zwiedzających. 
Było wiele pytań i zaglądania w każdy zakamarek. Później 
cała ekipa przeniosła się do przystani, gdzie czekał na 
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PIKNIK W PIENINACH
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Mateusz Przybyłowicz

W sobotni ranek 5 czerwca br. przy współudziale 
Regionu IPA Poznań odbyły się  I Ogólnopolskie 
Zawody Wędkarskie „Bezpieczny Spławik 2021” 
o Puchar Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów 
OPP w Poznaniu.
W tegorocznej edycji wzięło udział 39 zawodników, 
którzy swoją rywalizację rozpoczęli wczesnym 
rankiem nad Stawem Młyńskim w Poznaniu.
Po kilkugodzinnych zmagań przyszedł czas na 
weryfikację ilości złowionych ryb pod czujnym okiem 
specjalnej komisji. Ryby zostały zważone i oczywiście 
wróciły do wody.
Zawody wygrał kolega Florczyk Damian – 
reprezentant IPA Gostyń (5360 gr.)
2 miejsce Marcin Antkowski - KPP Słupca 4520 gr. 
3 miejsce Dawid Konieczny – KP Jeżyce 4280 gr. 
4 miejsce Tomasz Góra - SPPP BIELSKO BIAŁA 4200 
gr.
5 miejsce Wojciech Przybylak - KP POZNAŃ 3900 gr.
Największa ryba - Tomasz Hodurek - SPPP BIELSKO 
BIAŁA- karp 1100 gr.
Najlepszym funkcjonariuszem z Wlkp. został Damian 
Florczyk  
Najlepszą funkcjonariuszka została Agnieszka 
Wrona OPP POZNAŃ- 2295 gr.

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez instytucje, które wsparły zawody:
-  Stowarzyszenie „ Miłośnicy Doliny Cybiny” 
- ZW NSZZ Policjantów województwa 

wielkopolskiego
-  PKZP-KKOP przy KWP w Poznaniu 
-  Fundacja „Niebieska Dłoń” 
-  Firmę EMAL-PIASK 
-  Credit Agricole 
-  IPA Region Poznań 
-  Sklep Wędkarskie „Leszcz” w Poznaniu 
-  Firmę „JAXON” 
-  Sklep policyjny w Poznaniu- mundur.com.pl
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Zawodów !

ZAWODY WĘDKARSKIE
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W pierwszy weekend czerwca, gdy większość obostrzeń związanych z Covid-19 zostało w Polsce zniesionych, 
IPA Dolny Śląsk rozpoczęło drugą edycję wydarzenia zainicjowanego w ubiegłym roku w ramach obchodów  
70. Rocznicy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji SpotkanieNaSzczycie. Tym razem chcielibyśmy zaprosić 
członków IPA nieco bliżej stolicy naszego województwa, aby spróbowali swoich sił zdobywając szczyt Ślęży.

To starożytne święte miejsce pogańskiego kultu bóstwa słońca sięgające VII w. p.n.e. jest rezerwatem przyrody zbudowanym 
w większości z granitu, ma wysokość 718 m.n.p.m. i porośnięte jest lasami. Niewielka odległość od Wrocławia, Świdnicy  
i Dzierżoniowa sprawia, że Ślęża jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w regionie. Na szczycie góry 
znajduje się schronisko turystyczne PTTK, maszt telewizyjny i radiowy, kościół Nawiedzenia NMP, ruiny zamku, wieża 
widokowa oraz zabytkowa (prawdopodobnie celtycka) kultowa rzeźba niedźwiedzia.
Dla przypomnienie: celem tego wydarzenia jest zachęcenie członków IPA do aktywności i poznawania urokliwych 
miejsc naszego regionu w duchu przyjaźni i rywalizacji. Każdy członek, który zdobędzie szczyt pokonując co najmniej  
10 km (wejście i zejście) i udokumentuje tę aktywność aplikacją biegową lub zdjęciem, otrzyma pamiątkową odznakę.
Dla urozmaicenia rywalizacji, odznaki zostały ponumerowane, a zwycięzcy zostaną umieszczeni na liście zwycięzców.
Pierwsza okazja do zdobycia szczytu oraz otrzymania odznaki z numerem 1 pojawiła się w sobotę 5 czerwca, kiedy w piękny, 
słoneczny dzień członkowie Regionu IPA Wrocław urządzili „małe zawody”: bieg na Ślężę trasą Ślężańskiego Zimowego 
Półmaratonu. Wspólny start miał miejsce o godz. 9:30 ze Stadionu w Sobótce. Meta znajdowała się przy Schronisku 
na Ślęży. Trasa biegu wyniosła 11 km. Wyścig odbył się w przyjaznej atmosferze i wszyscy uczestnicy zwyciężyli. Każdy  
z biegaczy otrzymał pamiątkową odznakę. Wśród pierwszej grupy zdobywców Ślęży tego dnia był były Prezydent Sekcji 
Polskiej IPA – Fryderyk Orepuk – gratulujemy!
Od 5 czerwca, dolnośląscy członkowie IPA podejmują wyzwanie i stawiają czoła szlakom na szczyt Ślęży pieszo lub 

rowerem, o różnych porach dnia – chociażby dla 
podziwiania pięknego zachodu słońca! 
Wydarzenie trwa, szczyt czeka na zdobycie, 
a odznaki czekają by trafić w ręce kolejnych 
członków IPA.  

Zachęcamy członków IPA na całym świecie do 
udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
ich sekcje, aby można było przywrócić normalność 
i pielęgnować wartości naszego Stowarzyszenia 
przez służbę i przyjaźń.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Michał Sługocki

Zdjęcia: archiwum IPA Wrocław

SPOTKANE NA SZCZYCIE 
ŚLĘZY
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W dniach 12 - 13 czerwca 2021r. płoński Region IPA zorganizował kolejny wyjazd rodzinny. Tym razem 
członkowie Regionu, Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA, osoby współpracujące z Regionem oraz ich rodziny 
odwiedzili jedno z największych miast w Polsce, ośrodek przemysłu włókienniczego i filmowego - Łódź.  
Jak zwykle, program wycieczki został skonsultowany z miejscowym Regionem IPA. Grupę oprowadzał  
z właściwą sobie swadą i humorem przewodnik Piotr Tomczyk. Pierwszego dnia, czyli w sobotę zwiedziliśmy 
takie zabytki, jak Bazylika Archikatedralna św. Stanisława Kostki, kościół ewangelicki św. Mateusza, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa.
Odbyliśmy spacer po Nowym Centrum Łodzi, wstąpiliśmy do nowoczesnego Dworca Łódź Fabryczna, 
przeszliśmy słynną ulicą Piotrkowską. Po obiedzie zwiedziliśmy dawne imperium przemysłowe i Pałac 
Poznańskich. Złożyliśmy też krótką wizytę na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Zakwaterowanie 
w hotelu B&B i kolacja integracyjna z kolegą Markiem Petermanem - członkiem Zarządu Łódzkiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA. Następnego dnia, w niedzielę, odwiedziliśmy m.in. Park Ocalałych (sprawiedliwi 
wśród narodów świata), muzeum w Radogoszczu, Pałac Karola Scheiblera (obecne Muzeum 
Kinematografii), odbyliśmy spacer po Księżym Młynie oraz po centrum Monopolis (zrewitalizowany 

dawny zespół fabryczny alkoholowo-tytoniowy).  
W godzinach popołudniowych wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do Płońska. Region IPA 
Płońsk składa serdeczne podziękowanie  
kol. Anecie Sobieraj – Wiceprezydent Prezydent 
Sekcji Polskiej IPA, kol. Markowi Petermanowi – 
członkowi Zarządu Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA oraz Panu Piotrowi Tomczykowi – Przewodnikowi 
Turystycznemu po Łodzi i Warszawie za pomoc 
organizacyjną w realizacji wyjazdu. 

W dniach 25-27 czerwca 2021 roku  członkowie 
Dębickiego Regionu MSP IPA wspólnie z rodzinami 
zwiedzali Pieniny. Już po raz drugi zatrzymali się  
w pensjonacie „Orle Gniazdo”  w  Sromowcach  Wyżnych. 
Pomimo nieco kapryśnej pogody uczestnikom wyjazdu 
m. in. udało się zorganizować wspólne wypady w góry 
i odwiedzić pobliskie zamki w Niedzicy i Czorsztynie. 
Tradycyjnie wieczorami cała trzydziestosześcio 
osobowa grupa integrowała się przy grillu. Jednym  
z najważniejszych punktów  programu było piątkowe 
spotkanie przy góralskiej muzyce na żywo, taką  
niespodziankę dla Ipowców z Dębicy zorganizował 
kolega Artur – członek Regionu.  To już szóste tego typu 
spotkanie zorganizowane przez Dębicki Region MSP IPA i jak co roku okazało się świetnym pomysłem, 
dlatego w przyszłości Prezydium zapowiada kolejne wycieczki. 

Podkarpacka Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcie: Marek Kułakowski
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IPA DĘBICA NA WYCIECZCE

Z PŁOCKA DO ŁODZI Mazowiecka Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcie: Zbigniew Kaniak
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Były obostrzenia w naszym kraju, które 
spowodowały, że byliśmy zmuszeni pozostawać 
we własnych domach i ograniczać spotkania. 
Tym chętniej członkowie IPA Głogów skorzystali 
z możliwości wspólnego integracyjnego wyjazdu 
powiązanego ze zwiedzaniem ciekawych miejsc.

W sobotni poranek kilkudziesięcioosobowa grupa 
wyruszyła w podróż. Pierwszy etap góra św. Anny  
i zwiedzanie sanktuarium. Po doznaniach duchowych 
przemieściliśmy się do bajkowego zamku w Mosznej, 
kryjącego wiele tajemnic. Zwiedzanie odkryło ich 
wiele i dowiedzieliśmy się np. dlaczego jego właściciel 
wybudował 99 wież a nie 100. Chcecie się dowiedzieć 
pojedźcie tam naprawdę warto zobaczyć go na własne 
i okalające piękne ogrody.
Na zakończenie dnia cała ekipa spotkała się na ognisku 
przy kiełbasce. Brakowało nam takich spotkań i wrażeń. 
Wraca normalność.

Chcieliśmy podziękować Zbigniewowi Proskiemu i jego 
firmie transportowej „RAZBI” i Biuru Turystyki Aktywnej 
AdventureSide za organizację wycieczki.
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Jan Pociecha 

Zdjęcia: uczestnicy wycieczki

IPA GŁOGÓW NA WYCIECZCE 
INTEGRACYJNEJ
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Bartosz Wanot
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BŁĘKITNY ŻAGIELIPA GŁOGÓW NA WYCIECZCE 
INTEGRACYJNEJ  Sporo się działo w ostatnim czasie w policyjnym środowisku żeglarskim. Wszystko za sprawą kolejnej, 

piątej już, edycji morskiej wyprawy, organizowanej przez Klub Żeglarski Policjantów Wodnik z Wrocławia. 
Tegorocznym celem blisko miesięcznego rejsu było płynięcie Półwyspu Jutlandzkiego. Cel...zrealizowano ! 
 W sobotę, 5 czerwca, na pokładzie zacumowanego w szczecińskiej marinie Gocław jachtu Silesia.pl zameldowali 
się uczestnicy pierwszego etapu V edycji Operacji Błękitny Żagiel, corocznego rejsu bałtyckiego, mającego na celu 
integrację środowiska żeglarskiego w służbach mundurowych oraz propagowanie żeglarstwa morskiego. Grupa  
9 żeglarek i żeglarzy rozpoczęła w ten sposób planowany od wielu miesięcy przez wrocławskich policjantów i członków 
IPA rejs, trasą wokół całej niemal Danii, poprzez cieśniny Sund i Kattegat, Limfjord i Kanał Kiloński.
 Oddanie cum na Silesi.pl poprzedziły wielogodzinne przygotowania jachtu oraz samej załogi do wyprawy. 
Silesia.pl to piękny i świetnie przygotowany do żeglugi oceanicznej polski, dwumasztowych jacht o długości ponad 
13 metrów i wadze 17 ton. Jednostka kształtem kadłuba i zabudową nawiązuje do klasycznych konstrukcji, jednakże 
posiadane wyposażenie oraz zastosowane technologie, czynią z niej jacht zdolny do długiej, samodzielnej żeglugi 
w każdych warunkach pogodowych. Wspólnie z jej armatorem przeprowadzono skrupulatne sprawdzenie stanu 
technicznego jednostki, środków ratunkowych oraz systemów nawigacyjnych i napędowych. Jacht zaopatrzono 
w żywność i świeżą wodę. Ostatnim etapem przygotowań były przeprowadzone przez sternika szkolenia załogi  
z zakresu podstawowej obsługi jednostki i środków bezpieczeństwa. Chwilę po godzinie 17 rozpoczął się rejs, który 
jego uczestnicy będą nosili w sercu przez długie lata…
 Zalew Szczeciński stanowiący wrota do Morza Bałtyckiego przywitał Silesię umiarkowanym, ciepłym, 
zachodnim wiatrem, pozwalającym na przyjemną żeglugę pod wszystkimi posiadanymi żaglami. Wyjście na Bałtyk 
zostało poprzedzone kilkugodzinnym postojem w Świnoujściu, ponieważ warunkiem niezbędnym do wpłynięcia na 
terytorium Danii było posiadanie negatywnego testu na COVID. Po spełnieniu wszystkich formalności jacht wyruszył  
w swój długi rejs, obierając kurs na Kopenhagę. 
 Każdy kto kiedykolwiek miał okazję pożeglować do duńskiej stolicy, na długo zapamiętuje widoki towarzyszące 
zbliżaniu się do miasta od strony południowego Bałtyku. Delikatna i subtelna sylwetka starej części metropolii, kontra 
architektoniczny rozmach długiego na blisko 8 km i wysokiego na 204 m mostu łączącego Danię ze Szwecją stanowi 
pejzaż przenoszący w nieopisany wymiar. 
 Kopenhaga rozpieszcza turystów urokiem i niepowtarzalnością posiadanych zabytków, co sprawia,  
że z żalem się ją opuszcza chyba, że...kolejnym portem jest Helsingor. Miasto będące miejscem akcji Shakespearowskiego 
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Hamleta, położone jest niecałe 5 km od swojego szwedzkiego brata Helsingborga. Helsingor, niegdyś strategiczne 
miejsce broniące dostępu do Morza Bałtyckiego, dziś stanowi dla żeglarzy ostatni punkt, przed wejściem na wody 
Kattegat, będącej przedsmakiem do wielkiego świata mórz i oceanów. 
 Szczęśliwe dotarcie Silesii do Skagen zostało poprzedzone wizytami na dwóch znajdujących się na Kattegat 
wyspach – dziewiczej, pachnącej wiatrem i morską bryzą Anholt, oraz nieco większej i liczniej zamieszkanej- Laeso. 
Zgodnie z przyjętym wcześniej planem rejsu, wymiana załóg oraz sterników nastąpiła w najdalej wysuniętym na 
północ porcie Danii, miejscu gdzie mieszają się ze sobą wody Morza Bałtyckiego i Północnego, wspomnianym Skagen. 
Operacja Błękitny Żagiel weszła tym samym w swój drugi, dwutygodniowy etap. Zmianie załogi towarzyszyła zmiana, 
niestety na gorszą i dużo bardziej kapryśną, pogody. Jacht pod wodzą kpt.j. Wiktora Fedorczuka skierował się ponownie 
na wyspę Laeso i Anholt, gdzie przetrwał sztormowy, zachodni front. Następnie zawinął do kolejnego historycznego 
miasta Danii – Aalborga, by stamtąd udać się w rzadko odwiedzany przez polskich żeglarzy szlak do Morza Północnego, 
mający powierzchnię łączną 1500 km kwadratowych Limfjord. 
 Opisanie wrażeń jakie niesie ze sobą żeglowanie wodami Limfjordu nie jest możliwe w kilku zdaniach. 
Zróżnicowana przyroda otaczająca z każdej strony, senne miasteczka i pojawiający się od czasu do czasu na horyzoncie 
prom będący jedynym połączeniem mieszkańców licznych wysp z kontynentalną Danią, tak w dużym skrócie można 
opisać dominujący pejzaż tego uzależniającego swoim pięknem miejsca. 
 Ostatni przystanek Silesii przed wejściem na pływowe wody Morza Północnego stanowił malowniczy port 
Thyboron, z którego żeglarze wyruszyli w wymagającą, kilkudziesięciogodzinną podróż na niemiecką wyspę Helgoland, 
będącą jedną z pereł Morza Północnego. Ostatnim przystankiem Silesii w ramach drugiego etapu rejsu został pływowy 
(zmienny poziom wody w ciągu doby), niemiecki port Cuxhavn. Na pokładzie dzielnej Silesii zameldowali się uczestniczy 
trzeciego, ostatniego etapu wyprawy, których zadaniem był przeprowadzenie jachtu Kanałem Kilońskim do Morza 
Bałtyckiego i dalej do portu macierzystego w Szczecinie. 
 Tygodniowy, trzeci etap obfitował w silny, chłodny wiatr. Jacht zawinął ponownie na duńską wyspę Mon,  
a następnie trasą okrążającą od zachodu niemiecką wyspę Rugia skierował się w stronę  Świnoujścia, by w piątkowy 
wieczór, 2 lipca 2021 zacumować ponownie w cichej, szczecińskiej marinie Gocław, zamykając tym samym liczącą 
ponad 1207 mil morskich (1 mila morska = 1852 m). V edycja Operacji Błękitny Żagiel dobiegła tym samym do końca…
 Rejs w ramach Operacji od pięciu lat stanowią najważniejszy projekt żeglarski Klubu Żeglarskiego Policjantów 
Wodnik w historii którego odwiedzono dziesiątki portów Morza Bałtyckiego i Północnego. Na przestrzeni pięciu lat 
czas trwania rejsu wydłużył się czterokrotnie. W ramach V edycji imprezy w czasie 259 godzin żeglugi, 24 uczestników 
odwiedziło 23 porty. W imprezie, po raz pierwszy, udział wzięli także przedstawiciele poznańskiego policyjnego środowiska 
żeglarskiego, z Klubu Żeglarskiego Policjantów „Gladio” otwierając tym samym nowy rozdział zarówno w historii klubu,  
jak i współpracy żeglarskiej obu bratnich organizacji. 
 Zakończenie V edycji rejsu oznacza przede wszystkim rozpoczęcie przygotowań do przyszłorocznej wyprawy. 
Dokąd tym razem? Na pewno dalej, na pewno na dłużej. Bo Operacja Błękitny Żagiel, to urzeczywistniane marzeń,  
to rejsy z marzeń zrodzone...
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Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Zespół Prasowy KMP w Nowym Sączu, Ela Gargula

Zdj: J.Basiaga, S.Hinić

WIZYTA STAROSTY 
NOWOSĄDECKIEGO ORAZ 
POLICJANTÓW Z SERBII  
I CZARNOGÓRY W SĄDECKIEJ 
KOMENDZIE
30 lipca br. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, gościł w sądeckiej jednostce Starostę Nowosądeckiego 
oraz zagraniczne delegacje Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Czarnogóra, IPA Region Zrenjanin 
Serbia, a także IPA Region Nowy Sącz.

Wizyta rozpoczęła się przywitaniem gości przez mł. insp. dr. Krzysztofa Dymurę-Komendanta Miejskiego Policji w Nowym 
Sączu. Następnie pan Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki z okazji 102. Rocznicy powołania Policji Państwowej 
wręczył Srebrne Jabłko Sądeckie asp. szt. Kazimierzowi Galarowiczowi - detektywowi Komisariatu Policji w Łososinie 
Dolnej, jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny.

Spotkanie w sądeckiej jednostce było doskonałą okazją do rozmów i wymiany doświadczeń związanych ze służbą Policji  
w Polsce, jak i Czarnogórze oraz Serbii. Goście poznali specyfikę naszego regionu, strukturę organizacyjną komendy, obszar 
działania, tabor i sprzęt, jakim na co dzień posługują się sądeccy policjanci. W trakcie spotkania wymieniano się ponadto 
doświadczeniami w zakresie spraw zawodowych m. innymi przestępczości, liczebności policjantów, zadań, wyposażenia, 
warunków pełnienia służby oraz działań podejmowanych podczas pandemii. Na pamiątkę wizyty komendant oraz starosta 
wręczyli szanownym gościom upominki promujące nasz region.

Nasi goście zwiedzili także Krynicę, Muszynę a także pływali statkiem po Jeziorze Rożnowskim. Uczestniczyli także  
w pikniku w Feleczynie, który odbywał się w ramach XVI Dni  Przyjaźni.
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W dniach 2-7 czerwca 4 osobowa delegacja Regionu 
IPA Nowy Sącz, przebywała w zaprzyjaźnionej z nami 
Famaguście, na zaproszenie tamtejszej IPA. Wyjazd był 
kontynuacją 7 letniej współpracy pomiędzy naszymi 
regionami. 
Nasi reprezentanci mieli lecieć w ubiegłym roku ale sytuacja 
związana z Covid-19 pokrzyżowała  plany wyjazdowe.W tym 
roku, nie było lepiej pomimo odwoływanych kolejnych lotów, 
zmiany dat wylotu i przylotu dokonywanych przez naszego 
przewoźnika jakim był LOT, dzięki determinacji oraz ogromnej 
cierpliwości przy tych zmianach naszego przyjaciela Georga 
Dematriu- przewodniczącego IPA Famagusta, udało się 
zrealizować ten wyjazd. Pobyt od samego początku był bardzo 
intensywny, członkowie naszej delegacji wykorzystali 
każdą minutę wizyty na tej słonecznej wyspie.
Zwiedzanie, rejs statkiem wzdłuż wybrzeża, ciepłe morze 
i spotkanie z przyjaciółmi z IPA Famagusta, wynagrodziły z 
nawiązką stres związany z organizacją wyjazdu. Spotkanie 
na zakończenie pobytu z członkami IPA Famagusta było 
zatem wyjątkowa okazją do przekazania podziękowań 
Georgowi ale także do wymiany upominków i kontynuacji 
naszej współpracy.

Małopolska Grupa Wojewódzka 

Tekst: EG

Zdjęcia: George Demetriu

NOWY SĄCZ „POLECIAŁ” NA 
CYPR
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W dniach 22-24 czerwca 2021 roku  gupa członków Stołecznej Grupy 
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA wraz  
z zasłużonymi dla IPA Sekcja Polska przebywała w rosyjskim mieście 
Sant Petersburg. 
Głównym celem wizyty w  było obejrzenie na żywo meczu piłkarskiego 
EURO 2020 pomiędzy Polską i Szwecją. Delegacja pod kierownictwem 
Przewodniczącego Regionu Centralne Biuro Śledcze SGW IPA - Andrzeja 
Kuczyńskiego spędziła trzy dni w tym malowniczym mieście. 
Były to niezapomniane chwile dla całej ekipy. Jak wiadomo 
Biało-Czerwonym nie udało się awansować do następnej 
rundy Mistrzostw Europy i byliśmy bardzo zawiedzeni, ale taki 
jest sport i nie zawsze spełnia się to o czym marzymy. W tym 
przypadku naprawdę niewiele zabrakło, (POL-SWE 2:3), żeby 
osiągnąć zakładany przez wszystkich kibiców z Polski awans 
do fazy pucharowej turnieju. Po obejrzeniu na stadionie Zenita 
(Kriestovski) bardzo wyrównanego, widowiskowego i pełnego 
zwrotu akcji meczu, delegacja udała się na zwiedzanie Sant 
Petersburga i była to taka „wisienka na torcie” bo było co zwiedzać 
w tym 5 milionowym mieście z drugim co do wielkości najgłębszym metrem  
w Europie (86 metrów głębokości), po Kijowskim (104 metry głębokości). Podczas 
wizyty byliśmy bardzo dobrze przyjmowani przez mieszkańców tego miasta 
zwanego „Wenecją Północy”, co bylo dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Duże 
słowa uznania oraz podziękowania w pomocy i organizacji zakwaterowania 
należą się byłemu Prezydentowi  IPA Sekcja Polska Panu Fryderykowi Orepukowi 
oraz  Pani Prezydent IPA Sant Petersburg Oldze Birkinie. To dzięki Prezydent 
Pani Oldze Birkinie, która udzieliła również wielu niezbędnych wskazówek 
organizacyjny  Polska delegacja została zakwaterowana w polskim klasztorze 
rzymsko-katolickim. Nie można zapomnieć także o Siostrze Miriam z Polski 
służącej w klasztorze, która godnie ugościła naszą ekipę. Polska delegacja  
na zakończenie pobytu zorganizowała spotkanie podczas którego przekazała 
pamiątki i gadżety z Polski, odbierając 
także od gospodarzy symboliczne 
suveniry.

Stołeczna Grupa Wojewódzka 

SPORTOWE EMOCJE 
W SANKT PETERSBURGU
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka 

W dniu 28.05.2021 r. na zaproszenie Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu Pana Pawła Wojtali piłkarska 
reprezentacja Regionu IPA Poznań wzięła udział w rozgrywkach 
I Edycji Turnieju Instytucji Publicznych.

Do rozgrywek turnieju stanęło 8 drużyn podzielonych na 2 grupy tj.:

Grupa I
- Reprezentacja Sędziów 
- Reprezentacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu
- Reprezentacja Radców Prawnych
- Reprezentacja IPA Poznań

Grupa II
- Reprezentacja Adwokatów
- Reprezentacja OldBoys Lech Poznań
- Reprezentacja Komorników
- Reprezentacja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wszyscy zawodnicy spragnieni sportowej walki na 
boiskach, po długiej przerwie spowodowanej stanem 
epidemiologicznym przystąpili do walki w grupach, z których 
do dalszych rozgrywek awansowały po 2 drużyny. 

Drużyna Regionu IPA Poznań wygrała wszystkie swoje mecze grupowe strzelając przeciwnikom łącznie 13 bramek, przy 
stracie tylko 2 i awansowała do dalszych rozgrywek z I miejsca w grupie.

Mecz półfinałowy rozegrany z reprezentacją Adwokatów zakończył się wynikiem 2:0 dla IPA Poznań. Nasza reprezentacja 
w finale spotkała się z reprezentacją OldBoys Lech Poznań, której kapitanem jest wielokrotny reprezentant Polski Dariusz 
Dudka. Przy dużym zaangażowaniu ze strony naszych piłkarzy zwycięstwo w Turnieju odniosła  jednak drużyna OldBoys 
Lech Poznań 
/ wynik 4:1 /. Mimo przegranej nasi zawodnicy nie załamali się i już rozpoczeli przygotowania do kolejnych rozgrywek 
piłkarskich.

Skład drużyny IPA Poznań:

- Maciej Lubczyński
- Zbigniew Kowalczyk
- Marcin Kaptur
- Arkadiusz Korcz
- Tomasz Jagłowski
- Krzysztof Zastrożny
- Mateusz Przybyłowski
- Jakub Segieda
- Marcin Borowiak
- Tomasz Maciejewski

Reprezentacji IPA Poznań składamy serdeczne gratulacje !!!

IPA POZNAŃ NA TURNIEJU PIŁKARSKIM
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Podlaska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Mariusz Kozikowski

W dniu 22 lipca 2021 r. odbył się „ II TURNIEJ SŁUŻB W PIŁCE 
NOŻNEJ” o puchar Komendanta Miejskiego Policji  w Łomży. 
Współorganizatorem turnieju była IPA Podlaska GW Region 
Łomża.
Do udziału w turnieju zgłosiło się 6 drużyn reprezentujących 
zarówno służby mundurowe (Policja, Wojsko Polskie, Straż 
Pożarna) oraz służby medyczne i pracownicy Urzędu Miejskiego. 
Po zaciętych i emocjonujących meczach, turniej wygrała drużyna 
18 Pułku Logistycznego w Łomży, drugie miejsce zajęła drużyna 
Urzędu Miejskiego w Łomży, a trzecie miejsce zajęła drużyna 

KMP w Łomży (reprezentowała IPA Podlaską GW).  
Po zakończeniu rozgrywek, goście honorowi 
turnieju tj. Prezes IPA Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej  
kol. Dariusz Kuzia oraz Przewodniczący Regionu Łomża  
kol. Krzysztof Ostrowski wręczyli uczestnikom turnieju 
puchary oraz okolicznościowe medale. Wyróżniono 
również najlepszego bramkarza, najlepszego strzelca  
i najlepszego zawodnika tych rozgrywek piłkarskich.  
Do zobaczenia na następnym turnieju już za rok.

ŁOMŻYŃSKI TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ

TRIATHLON W SUSZU
W dniach 2–4.07.2021 r., w Suszu k/Iławy odbyły się międzynarodowe zawody sportowe „III Mistrzostwa Polski Policji  
w Triathlonie na dystansie ½ Iron Man” (1900 m pływanie, 90 km jazda na rowerze i 21 km biegu).  
Dzięki zaangażowaniu kolegi Daniela Szula z Regionu IPA Olsztyn, w ramach tej międzynarodowej, sportowej imprezy 
udało się utworzyć nową kategorię w ramach służb mundurowych tj.: „członek IPA”. 
Na prośbę Prezesa Warmińsko-Mazurskiej GW IPA oraz Przewodniczącego Regionu IPA Olsztyn, kategoria ta została objęta 
Patronatem Honorowym Prezydenta SP IPA, który osobiście uczestniczył w ceremonii zakończenia zawodów i w asyście 
Burmistrza Susza oraz Komendanta Powiatowego Policji w Iławie wręczał puchary dla trzech pierwszych zawodników  
w tej kategorii (I miejsce kol. Marek Kowalczyk – IPA Bydgoszcz, II miejsce kol. Daniek Szul – Region IPA Olsztyn i III miejsce 
kol. Piotr Bohater – Region IPA Wrocław). Zawodnicy otrzymali również przepiękne, okolicznościowe medale. 
Wielkie gratulacje należą się nie tylko zwycięzcom w poszczególnych kategoriach, ale także wszystkim zawodników, 
którzy w upalnej pogodzie brali udział w tych zawodach !!!
Podziękowania należą się policjantkom i policjantom z KPP w Iławie i Komisariatu w Suszu oraz koleżankom i kolego  
z Regionu IPA Olsztyn za wsparcie w organizacji tych zawodów, szczególnie podziękowania przekazuję koledze Danielowi 
Szulowi za dotychczasowe działania mające na celu propagowanie triathlonu wśród służb mundurowych i szerzenie idei 
„Servo per amikeco”. 
Do zobaczenia za rok, na następnej edycji Triathlonu w Suszu !!!

Prezydium SP

Tekst: Piotr Wójcik   Zdjęcia: Iwona Wójcik
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Daria Saukens

Zdjęcia: ze zbiorów drużyny

Udowodniły to nasze koleżanki – zawodniczki drużyny piłkarskiej, które w dniu 11 lipca br jako Drużyna Wielkopolskiej 
Policji Kobiet w Piłce Nożnej w barwach IPA Poznań zdobyła SREBRNY medal w trzeciej, letniej edycji turnieju „Babskie 
granie 30+”. Turniej orgazniowany jest przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu.
Patrycja Kwiatkowska, strzelczyni 9 bramek (z 22 zdobytych przez zespół), wybrana została najlepszą zawodniczką 
turnieju.
Drużyna kobiet w piłce nożnej swoje sukcesy odnosi od 5 lat,a wszystko zaczęło się w 2016 r.
Krótkie podsumowanie 5 lat istnienia.
- sierpień 2016 - pierwszy trening
- wrzesień 2016 - pierwszy turniej - Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Komendanta  Głównego Policji  
w Olsztynie - 7 miejsce!

Lista najważniejszych osiągnięć drużyny na przestrzeni pięciu lat.
Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja w Warszawie-  czyli 
najbardziej prestiżowa i najważniejsza impreza w kalendarzu policyjnych rozgrywek piłkarskich.
• 2017  4 miejsce
• 2018  brąz
• 2019  srebro
• 2020  brąz
• 2021 - 
Ponadto drużyna uczestniczyła w turniejach:
•  VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej IPA Gdynia -  srebro
•  IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn  

im. mł.asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji 
w Olsztynie - srebr

•  Mistrzostwa Policji w Halowej Piłce Nożnej w Cetniewie  
- 5 miejsce

•  VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn  
im. mł.asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego 
Policji w Mrągowie - brąz

•  Wojewódzki Finał Pucharu Polski - Futsal Kobiet Poznań - złoto
•  Babskie granie 30+, w Poznaniu.
     edycja zimowa - złoto
     edycja letnia - brąz
•  Babskie granie 30+  w Poznaniu.
     edycja letnia - srebro

Okrzyk drużyny brzmi  „NA WESOŁO” i ma on przypominać zawodniczkom, że w grze chodzi 
przede wszystkim o radość. Dla nas-piłkarek amatorek nie jest najważniejszy wynik, a zadowolenie  
z każdego meczu, turnieju. Staramy się czerpać satysfakcję z każdej minuty spędzonej na parkiecie czy boisku. 
Oczywiście woli walki i ambicji nie można nam odmówić. Zawsze wychodzimy na boisko po to, aby czerpać radość z 
gry i po to, aby zwyciężyć.

Skład drużyny:
Anna Król, Alicja Cichoradzka, Karolina Duszyńska, Magdalena Jaworska-Skowron, Milena Kaszyńska, Małgorzata 
Kochańska-Lizewicz, Dorota Kocińska, Patrycja Kwiatkowska, Anna Nowicka, Adrianna Raś, Katarzyna Sammler,  
Daria Saukens, Weronika Spalony, Katarzyna Stodolna, Monika Witt, Sonia Wojciuch, Marta Zielińska.

CZY PIŁKA NOŻNA JEST  
TYLKO DLA MĘŻCZYZN? NIE !
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Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Grzegorz Worlicki

W dniu 18.07.2021r., na strzelnicy chełmskiego stowarzyszenia sportowego „Magnum” w Puszczy k/Chełma odbył 
się „III TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR PREZESA LUBELSKIEJ GW IPA”. Zawody strzeleckie zostały zorganizowane 
z okazji 20. rocznicy powstania Lubelskiej GW IPA.  Zawodnicy strzelali z broni krótkiej (pistolet CZ) i długiej 
(karabin AR-15). Rywalizacja odbyła się w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej z broni krótkiej i długiej.
Turniej otworzył Prezes Lubelskiej GW IPA kol. Piotr Wójcik razem z Przewodniczącym Regionu IPA Chełm  
kol. Grzegorzem Worlickim.  
W zawodach udział wzięło 6 (trzyosobowych) drużyn, reprezentujących Regiony IPA z terenu woj. lubelskiego  
tj.: (Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Włodawa), drużyna Prezydium LGW IPA oraz gościnnie drużyna z Koła 
Wędkarskiego „Brzana”.
Organizatorem turnieju był Region IPA Chełm oraz Prezydium LGW IPA (szczególne podziękowania  
za zaangażowanie w organizacje turnieju należą się kol. Grzegorzowi Worlickiemu i Grzegorzowi Pieczykolanowi).  
Po spokojnej, ale zaciętej rywalizacji, Turniej wygrała drużyna Regionu IPA Włodawa drugie miejsce zajęła 
drużyna Regionu IPA Chełm, a trzecie drużyna Prezydium LGW IPA.
Najlepszym strzelcem z broni długiej jak i z broni krótkiej okazał się kol. Radosław DZIKOWSKI z Regionu IPA 
Chełm. 
Po zakończeniu turnieju, Prezes Lubelskiej GW IPA kol. Piotr Wójcik oraz Przewodniczący Regionu IPA Chełm  
kol. Grzegorz Worlicki wręczyli okolicznościowe puchary i dyplomy wszystkim biorącym udział w turnieju 
drużynom oraz nagrody indywidualne dla najlepszych strzelców turnieju.  Do zobaczenia na następnym turnieju 
już za rok.

TURNIEJ STRZELECKI 
W CHEŁMIE
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JANUSZ SKOSOLAS
W Policji służę od 1991 roku, obecnie jako Komendant Powiatowy Policji  
w Kwidzynie, a członkiem IPA jestem od 2010 roku. To tutaj, w Policji, 
znalazłem okazję do rozwinięcia jednej z moich pasji, jaką jest strzelectwo 
sportowe. Oprócz zwycięstw w zawodach strzeleckich na arenie krajowej 
(w tym kilkukrotnie Mistrzostw Polski Policji), zdobyłem kilka medali na 
Europejskich Igrzyskach Policjantów i Strażaków, gdzie startowałem  

z logiem IPA Polska. 
W ramach mojej kolejnej pasji, jaką jest podróżowanie, miałem okazję do kontaktów z naszymi policyjnymi 
kolegami z Niemiec - z jednostek w Trewirze, Saarburgu i Schweich. Dzięki temu odwiedziłem ich jednostki, 
poznałem bliżej uwarunkowania ich pracy, a z kolei oni, w ramach rewizyt, odwiedzili nasze komendy Policji  
w woj. pomorskim.
Podróżując po świecie miałem okazję wielokrotnie przekonać się w kontaktach z kolegami policjantami, że  słowa 
„Servo per amikeco” nie są tylko pustym hasłem! Zawsze spotykałem się z ich strony z życzliwością i pomocą.
Podróżuję najczęściej w ramach tzw. turystyki maratońskiej, czyli wykorzystywania udziału w maratonach  
na całym świecie, do zwiedzania krajów, w których się one odbywają. Oprócz biegów europejskich w Berlinie, 
Pradze, Wiedniu i Klagenfurcie (austriacka edycja triathlonu Ironman), mam na koncie starty w Nowym Jorku, 
Tokio i Dubaju.
Lubię aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas, stąd te pasje...

Służyć poprzez przyjaźń to dla Ciebie:  życzliwa troska o drugiego człowieka, który potrzebuje naszego wsparcia 
i pomocy. I to nie tylko wtedy, gdy o to poprosi... „Służyć poprzez przyjaźń”, to dla mnie synonim wrażliwości  
i otwartości na drugiego człowieka.

Kiedy pojawiła się u Ciebie IPA: poczułem się pełniej członkiem międzynarodowej społeczności policyjnej,  
tej swoistej, wielkiej rodziny...

Dlaczego warto mieć pasję: pasje (lepiej mieć ich więcej!) pozwalają żyć ciekawiej, bardziej kolorowo, poznawać 
ludzi o podobnych zainteresowaniach, a przez to rozwijać się. Dają też możliwość oderwania się od codziennych 
trosk i zmartwień. 

Jak się spełnia marzenia: to dłużej się żyje... Spełnione marzenia przynoszą radość i satysfakcję, ale również 
dostarczają wspomnień, które są jak dodatkowe kartki z ciekawą opowieścią w księdze naszego życia. Poza tym, 
marzenia nas napędzają i motywują do aktywności, w celu ich zrealizowania. 

Czego chciałbyś aby było w IPA więcej: kontaktów i integracji na poziomie międzynarodowym, które w ostatnim 
czasie przygasły na skutek pandemii...



49

E
D

U
K

U
J

E
M

Y

KONKURS VIDEO
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

Członkowie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA w dniu 2 czerwca wzięli udział  w dniach otwartych 
Zaprzyjaźnionego Technikum  mundurowego Bydgoskiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego.  W szkole mogą kształcić 
się uczniowie, którzy w przyszłości chcieliby podjąć pacę  
w Policji.  Młodzieży odwiedzjącej szkołę zostały 
zaprezentowane warunki naboru do Policji oraz informacje 
o pracy policjantów. Zaprezentowano, także  informacje  
o działalnosci naszego Stowarzyszenia.

KONKURS 
REDAKCJI

LEKCJE 
W TECHNIKUM 
MUNDUROWYM

Tekst i zdjęcie: Wiesław Rzyduch

Na konkurs scany okładek przysłali, wg. 
kolejności zgłoszeń:
1. Mateusz Przybyłowski – IPA Poznań
2. Przemysław Chmura – IPA Lublin
3. Artur Klimczak – dolnośląska GW

Po zapoznaniu się z zawartością prze-
słanych scanów, zgodnie z regułą ogło-
szonego konkursu, zespół redakcyjny 
ogłasza, że nagrodę wygrywa Mateusz 
Przybyłowski. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszonego przez zespół 
redakcyjny Wiadomości SP IPA

Autor zdjęcia: Artur Klimczak
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Y Nie tak wcale dawno temu, funkcjonariusze MO ujawniający swoje miejsce pracy 
mogli sie spodziewać bardziej ostracyzmu niż aplauzu społecznego. Dlatego 
mnie (starego dinozaura) nieco zatkało gdy na początku lat 90-tych w gablocie 
berlińskiego IPA zobaczyłem wystawę akcesoriów policyjnych ze świata. TO ONI SA 
DUMNI Z TEGO, ZE SA POLICJANTAMI? Dzisiaj te pytanie brzmi idiotycznie, ale nie 
tylko to tak bardzo się zmieniło.
W 1991 roku kolega wracający ze szkolenia w Akademii Policji we Francji przywiózł 
stamtąd francuskie czapki policyjne. My do niedawna nie mieliśmy prawa wyjazdu za 
granicę a jakikolwiek kontakt towarzyski ze zgniłym zachodem mógł sie zakończyć 
wydaleniem ze służby. Dlatego tez oglądaliśmy te czapki jak policyjnego świętego 
Graala. I wtedy mnie wzięło :) Zacząłem zbierać czapki policyjne, których przybywało 
mi 1-3 rocznie. Aby zdobyć cos nowego jeździłem na giełdy kolekcjonerów 
policyjnych w Berlinie organizowane przez naszego (dzisiaj) klubowego kolegę 
Andreasa Skala.
Bo – co młodym trudno sobie wyobrazić – kiedyś nie było Facebooka! Nie było grup 
kolekcjonerskich, niewielu posługiwało sie też pocztą elektroniczną. Namiary na 
kolekcjonerów zagranicznych gromadziło sie z użyciem metod detektywistycznych 
np. po otrzymaniu emaila zza granicy skierowanego do większej grupy osób, 
wysyłaliśmy swoje propozycje do wszystkich jego adresatów nie mając pojęcia kim 
są i czy wogóle cos zbierają.
Stad, gdy ówczesny kustosz Muzeum Policyjnego – Grzegorz Gryz, w 2005 roku 
zaprosił  mundurowych na seminarium kolekcjonerskie w KGP, było to dla nas równie 
wielkie wydarzenie jak własny ślub. Po raz pierwszy w życiu spotkaliśmy się osobiście i 
przekonaliśmy sie, ze jest nas wielu. Pojawiło się sie pytanie jak utrzymać ten kontakt? 
Kilku wszystkowiedzących i wszystkomogących starszych panów, z pobłażliwymi 
uśmiechami zebrało nasze dane i zadeklarowało zawiązanie stowarzyszenia. 
Po roku okazało się, ze wykonali 0,00 obietnic więc osobiście przysiadłem do 
wymyślenia tego co dzisiaj jest naszym Klubem Kolekcjonerów Policyjnych. Pomagali 
mi Grzegorz Gryz, Paweł Dratwiński, Piotr Łatacha i na pewno inni, których dzisiaj 
nie pamiętam. Osadziliśmy klub jako kolekcjonerskie ramię International Police 
Association Sekcja Polska, ze strony którego zawsze otrzymujemy uśmiech i pomoc. 
Dzisiaj jest nas ponad stu dziesięciu a do szeregów zaprosiliśmy też cywili 
zainteresowanych historią organów porządku publicznego. Mamy swoja stronę 
internetową www.collectorsclub.pl i jesteśmy dobrze znani w środowisku 
kolekcjonerskim na świecie.
A ja? Swoje zbiory prezentuję dzisiaj w gablotach w Komendzie Powiatowej  
w Goleniowie woj. zachodniopomorskie. Drugie tyle trzymam w domu z powodu 
braku miejsca do wystawiania. Teraz – po latach – bardziej stawiam na wsparcie 
młodych kolekcjonerów i wymianę doświadczeń. A artykuł ten piszę będąc w Płn. 
Macedonii gdzie od kilku lat pracuję jako doradca miejscowej policji. I ja i moi 
koledzy pokonaliśmy długą drogę. I jestem z nich dumny. Przestano nas traktować 
jak dziwaków, jesteśmy uznanymi fachowcami w zakresie historii i wyposażenia służb 
ochrony porządku publicznego. Dużo robimy dla społeczności lokalnych i dla Policji. 
Nie jestem jedynym, który prezentuje swoje zbiory w jednostce Policji. Dziękuję za 
to wszystkim kolekcjonerom oraz IPA Sekcja Polska, od którego zawsze otrzymujemy 
wsparcie I dobre słowo (nie mniej ważne).

Tekst: Jacek Michałkowski były Prezes Klubu

KLUB KOLEKCJONERÓW POLICYJNYCH  
– JESTEŚMY Z WAMI JUŻ PIĘTNAŚCIE LAT
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LISTA NOWYCH HOTELI REKOMENDOWANYCH
GRUPA PODKARPACKA:
Hotel i Restauracja “Rajski Ogród” Skrzyszów 64A
39-103 Ostrów, tel. +48 606 203 113
www.hotelrajskiogrod.pl , e-mail: marketing@hotelrajskiogrod.pl

PREZYDIUM:
Hotel Renaissance Warsaw Aiport Hotel
ul. Żwirki I Wigury 1 H, 00-906 Warszawa, tel. +48 22 164 70 00
e-mail: res@renaissance.waw.pl

Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport
ul. Żwirki I Wigury 1 J, 00-906 Warszawa , tel. +48 22 650 01 00
e-mail: wcy@courtyard.com.pl

Hotel Hampton by Hilton Warsaw Airport
ul. Komitetu Obrony Robotników 39F, 02-148 Warszawa, tel. +48 22 204 18 00
e-mail: hbhwa.reservation@hilton.com

Hotel Golden Tulip Gdańsk Residence
ul. Piastowska 160, 80-358 Gdańsk, tel. +48 58 511 56 00
e-mail: reception@goldentulipgdanskresidence.com

Hotel Hampton by Hilton Gdańsk Airport
ul. J. Słowackiego 220, 80-298 Gdańsk, tel. +48 58 882 10 00
e-mail: gdnap@phh.pl

Hotel Moxy Katowice Airport
ul. Wolności 90, 42-625 Pyrzowice, tel. +48 32 725 49 49
e-mail: recepcja@moxykatowice.pl

Hotel Moxy Poznań Airport
ul. Bukowska 303, 60-189 Poznań, tel. +48 61 672 90 00
e-mail: pozox@moxypoznanairport.pl

Hotel Holiday Inn Express Rzeszów Airport
Jasionka 952, 36-002 Jasionka, tel. +48 17 781 00 00
e-mail: fo@hiexrzeszow.pl

Hotel Kopernik Olsztyn
al. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn, tel. +48 89 524 90 19; +48 887 211 293
e-mail: marketing@hoteleolsztyn.info

Hotel Best Western Hotel Jurata
ul. Świętopełka 11, 84-141 Jurata, tel. +48 58 675 21 40
e-mail: recepcja@hotel-jurata.com.pl
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Hotel Golden Tulip Międzyzdroje Residence
ul. Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 Międzyzdroje, tel. +48 91 350 86 00
e-mail: reception@goldentulipmiedzyzdroje.com

Hotel Mazowiecki Warszawa
ul. Mazowiecka 10, 00-048 Warszawa, tel. +48 22 827 23 65
e-mail: mazowiecki@phhhotele.pl

Hotel Cassubia Hel
ul. Boczna 11, 84-150 Hel, Tel. +48 693 080 091
e-mail: cassubia@phhhotele.pl

Hotel Ikar Poznań
ul. Solna 18, 61-736 Poznań, tel. +48 61 658 71 05
e-mail: ikar@phhhotele.pl

Hotel Kapitan Szczecin
ul. Narutowicza 17 D, 70-240 Szczecin, Tel. +48 91 434 33 62
e-mail: kapitan@phhhotele.pl

Hotel Rycerski Szczecin
ul. Potulicka 1 A , 70-230 Szczecin, tel. +48 91 814 66 01
e-mail: rycerski@phhhotele.pl

Hotel Kopernik Toruń
ul. Wola Zamkowa 16, 87-100 Toruń, Tel. +48 56 659 73 33
e-mail: kopernik@phhhotele.pl

Hotel Reymont Łódź
ul. Legionów 81, 91-072 Łódź, tel. +48 22 840 40 11
e-mail: recepcja.reymont@phhhotele.pl

Hotel Royal Kraków
ul. Św.Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, tel. +48 12 421 35 00
e-mail: royal@phhhotele.pl

Hotel Regent Warsaw Hotel Warszawa
ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, tel. +48 22 558 12 34
e-mail: reservation@regent-warsaw.com

Hotel Katowice WPUT sp.z o.o. Katowice
ul. Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice, tel. +48 32 258 82 81
e-mail: hotel@hotel-katowice.com.pl

Willa  Helan w Zakopanym
ul. Stara Pardałówka 6, 34- 500 Zakopane, tel. +48 18 201 99 11
www.helan-zakopane.pl, e-mail: recepcja@helan-zakopane.pl
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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  
z usług biur turystycznych „RAINBOW TOURS” i  „REGO-BIS”

•	 korzystania	ze zniżką ze studiów 

licencjackich, magisterskich i 

podyplomowych oferowanych 

przez renomowaną uczelnię 

COLLEGIUM HUMANUM

•	 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 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

•	 korzystania	ze zniżki 20%  z usług Europejskiego Centrum Odszkodowań „EUCO”
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W dniach 21-22 sierpnia  w Przemyślu odbędą się  V MISTRZOSTWA 
POLSKI W SIATKO� WCE PLAZ� OWEJ SŁUZ� B MUNDUROWYCH – TWIER-
DZA PRZEMYS�L 2021.  Organizatorami mistrzostw są Regiony IPA:  
Bieszczadzki SG i Przemyski  oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG BiOSG.   
W mistrzostwach udział biorą reprezentacje poszczególnych służb. 
Mogą brać w nich udział również drużyny na podstawie indywidual-
nych zgłoszeń. Pula nagród  I-III miejsce wynosi 6000 zł.  Turniej wpi-
sany w kalendarz imprez PZPS.  Szczegóły na stronach internetowych: 
ipapodkarpacie.pl, ipaprzemysl.pl, ipabieszczadzki.pl. 

Gorąco zapraszamy 

Informacji udzielają:  
Marek SAMEK  - tel. 534 648 000

Jan FABER - tel.  667 666 090

V MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 
SŁUŻB MUNDUROWYCH – TWIERDZA PRZEMYŚL 2021
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Możesz odzyskać należne Ci pieniądze! Nie 
wszyscy emeryci mundurowi wiedzą, że 
należy im się podwójna emerytura!

Warto w pełni korzystać z przysłu-
gujących nam praw – ta zasada speł-
nia się szczególnie wtedy, gdy jeste-
śmy np. poszkodowani w wypadku,  
doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, czy szko-
dy materialnej – podkreślają eksperci Euro-
pejskiego Centrum Odszkodowań.

Nie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa 

szkodzi. Czasem niewystarczająca umiejętność 

poruszania się w gąszczu zawiłych, wiecznie 

zmieniających się przepisów powoduje, że nie 

wiemy o  przysługującym nam odszkodowaniu 

lub innej formie finansowej rekompensaty. Warto wtedy zwrócić się do profesjonalnego podmiotu, który pomoże w zebraniu całej 

niezbędnej dokumentacji, wskaże odpowiednią podstawę prawną, czy w razie potrzeby będzie nas reprezentował przed sądem. 

Jeśli masz staż pracy także poza służbami mundurowymi - sprawdź, czy należy Ci się podwójna emerytura!
W takiej sytuacji znajdują się między innymi emeryci służb mundurowych, z których bardzo wielu nie wie, że przysługuje im także 

druga emerytura – z ZUS. 

„Każdemu funkcjonariuszowi, który osiągnął wiek emerytalny – odpowiednio 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety) przysługuje 

oprócz emerytury resortowej prawo do drugiej emerytury z ZUS.  Prawo do takiego świadczenia przysługuje wszystkim pracownikom, 

żołnierzom i funkcjonariuszom: Wojska, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,  Służby Celnej, Służby Więziennej, 

UOP, ABW, AW, SKW, CBA, Straży Marszałkowskiej, BOR, SOP, którzy zostali przyjęci do służby przed 1 stycznia 1999 r. i uzyskali pełną 

emeryturę mundurową, a następnie  pracowali poza służbami mundurowymi” wylicza mecenas Joanna Smereczańska-Smulczyk  

z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Podstawą prawną do ubiegania się o to świadczenie jest Orzeczenie Sądu Najwyższego z 24.01.2019 r. (sygnatura akt: I UK 426/17).

Jeszcze nie jest za późno, by starać się o przyznanie emerytury z ZUS. 
W sprawnym przejściu całej procedury mogą pomóc przedstawiciele Europejskiego Centrum Odszkodowań, jednej z największych 

firm odszkodowawczych w Polsce i Europie.

„Od ponad 16 lat pomagamy uzyskiwać należne świadczenia w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii. Z naszej 

pomocy skorzystało już ponad 350 000 klientów, którym pomogliśmy odzyskać ponad 3 miliardy złotych. Jeżeli masz podejrzenie, 

że ubezpieczyciel niewystarczająco wynagrodził szkodę, ból, cierpienie - Tobie lub Twoim bliskim - zgłoś się do nas. Nasi specjaliści - 

zespół doświadczonych prawników oraz eksperci odszkodowawczy pomogą wywalczyć należne środki. Podobnie jest z uzyskaniem 

dodatkowej emerytury dla przedstawicieli służb mundurowych. Profesjonalnie i kompleksowo pomożemy uzyskać należne środki 

wszystkim zainteresowanym” zaznacza mecenas Krzysztof Jaworski z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Dla członków IPA Polska Europejskie Centrum Odszkodowań przygotowało ofertę specjalną z gwarantowanym 20% rabatem.

Kontakt: 801 006 006 lub e- mail: biuro@euco.pl  
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