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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

To, jak się sprawy mają, dzień po dniu, zostawiamy za sobą trudności  
i dynamicznie idziemy naprzód. Wydaje się, że pandemia stała się możliwa do 
opanowania. 

Zdaniem ekspertów, "Jeśli nie pojawi się nowy wariant, przed którym szczepionki nie 
będą chronić - co jest bardzo mało prawdopodobne - to na wiosnę będziemy mieli 
pandemię za sobą". 

Dlatego mam nadzieję, że już wkrótce pandemia będzie tylko złym wspomnieniem  
i znów będziemy mogli cieszyć się tym, co jest nam drogie: normalnością... 

Świat wokół nas otwiera się i wydaje się, że 
wszystko próbuje wrócić do normy. Tak więc, po 
trudnym okresie, z wieloma ograniczeniami, które 
uniemożliwiały nam spotkania, wracamy 
odświeżeni i silniejsi. W tych trudnych czasach 
udało nam się utrzymać w pionie. Przyjaźń 
znalazła swoją drogę, z Internetem jako większym 
sprzymierzeńcem! Organizowaliśmy konkursy 
online, zawody sportowe z pomocą aplikacji, 
spotkania Zoom, by wymienić tylko kilka... 

Jestem świadomy, że to ma sens, że strach który 
się w nas zagnieździł, w jakiś sposób 
powstrzymuje nas od patrzenia w przyszłość. 
Jednakże, silnie czujemy potrzebę odzyskania 
świadomości! Kongres Światowy odbył się online - 
mam nadzieję, że po raz ostatni jako wydarzenie 
wirtualne - z szerokim udziałem. 

IEB mógł spotkać się ponownie osobiście po 
prawie dwóch latach, dzięki uprzejmości Sekcji Szwajcarskiej, której chciałbym 
publicznie podziękować za ich ciepłe przyjęcie i gościnność. 

W ramach szerszej rodziny IPA ponownie odbywają się kongresy krajowe, dające 
radość z kontaktu twarzą w twarz z naszymi członkami. 

Pandemia, przy całym złu, jakie spowodowała, dała nam ważną lekcję i sprawiła, że 
bardziej doceniamy rzeczy, które do niedawna uważaliśmy za oczywiste: kolacja  
z przyjaciółmi, uścisk dłoni, czy przytulenie... niedługo znów będą spotkania 
regionalne, tygodnie przyjaźni, Igrzyska IPA, Seminarium Młodych Funkcjonariuszy 
Policji i wiele innych wydarzeń, za którymi tak tęskniliśmy! 

Dlatego z optymizmem patrzę w przyszłość: idziemy naprzód! 

Bądźmy zjednoczeni w duchu Servo per Amikeco! 

Kyriakos Karkalis, Wiceprezydent IPA/Przewodniczący KSK.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

IPA Niemcy – nowy Zarząd młodszy niż kiedykolwiek  
 

Na 22. Kongresie Krajowym Sekcji Niemieckiej IPA w Fuldzie 150 delegatów wybrało nowy 

Zarząd Federalny. 

Były Wiceprezydent Oliver Hoffmann jest obecnie 

Prezydentem Sekcji IPA Niemcy. Wiceprezydentami 

są Hubert Vitt i Philipp Kurz. Alexander Lübeck i 

Bärbel Birkhold będą odpowiedzialni za skarbiec. 

Jürgen Glaub jest Sekretarzem Generalnym wspólnie 

z nowo wybraną Vanessą Pasquariello. 

Nowo wybrany zarząd jest znacznie młodszy niż 

poprzedni i po raz pierwszy w historii IPA Niemcy 

zasiadają w nim dwie kobiety. 

Prezydent Oliver Hoffmann i jego zespół mają wielkie 

cele: "Postawiliśmy sobie wiele celów na najbliższe 

trzy lata. Na przykład chcemy być ponownie silniej 

postrzegani jako największa sekcja na świecie, 

zarówno w kraju, jak i za granicą. IPA rozwija się 

dzięki osobistym spotkaniom, a my jesteśmy dobrze 

przygotowani pod względem kadrowym. 

Odchodzący Prezydent Horst W. Bichl i długoletni 

Skarbnik Günter Lambrecht zostali mianowani członkami honorowymi podczas 

uroczystego wieczoru. Horst Bichl został również odznaczony na Wstęgą Heskiego Orderu 

Zasługi za całokształt pracy. 

Wieczorem Bichl i Hoffmann zbierali datki od gości i delegatów za pomocą czapek 

policyjnych dla Hospicjum Dziecięcego Malteser w Fuldzie. Jest zwyczajem, że goście nie 

przynoszą żadnych prezentów lecz przekazują datki na szczytny cel. Ute Sander była 

całkowicie zaskoczona nie tylko otrzymaniem 4.000 euro, ale również  

z otrzymania 8.000 euro, ponieważ Zarząd zdecydował, aby podwoić tę kwotę. 

Holger Münch, Przewodniczący Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej i członek IPA, 

podkreślił w swoim powitaniu, że IPA tworzy ogólnoświatową sieć przyjaźni i buduje mosty 

między policjantami na całym świecie. IPA tworzy spotkania i wzajemne zaufanie, a tym 

samym przygotowuje grunt pod to, co agencje bezpieczeństwa będą musiały osiągnąć w 

nadchodzących latach, powiedział Münch. 

Oprócz Sekretarz Generalnej May-Britt Ronnebro, na Kongres przybyli przedstawiciele 

sześciu krajów: Grecji, Północnej Macedonii, Austrii, Polski, Rumunii i Szwajcarii, aby 

uczestniczyć w tym szczególnym dniu.       

Hubert Vitt, Wiceprezydent IPA Niemcy. 
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Czas się pożegnać 
Horst W. Bichl żegna się z urzędem IPA 

 

Szanowni Przyjaciele IPA, 

Po dwudziestu latach pełnienia funkcji Wiceprezydenta i Prezydenta Sekcji 
Niemieckiej IPA, zrezygnowałem z pełnienia funkcji urzędnika IPA w trakcie 22. 
Kongresu Krajowego w Fuldzie. Byłem bardzo zadowolony, że 150 delegatów na 
Kongresie przychyliło się do mojej propozycji wyboru mojego szanownego przyjaciela 
Olivera Hoffmanna na stanowisko Prezydenta Sekcji IPA Niemcy. 

Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim przyjaciołom IPA w wielkim świecie 
IPA za konstruktywną, harmonijną i przyjazną współpracę w ciągu dwóch dekad. 
Jednocześnie chciałbym Państwa o okazanie mojemu następcy takiego samego 
zaufania jakim obdarzyliście mnie. 

Trzymajcie się wszyscy zdrowo! 

  

Horst W. Bichl, Członek Honorowy IPA Niemcy. 
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Szczęście w Sekcji IPA Niderlandy! 

Luuk i Loeky z Niderlandów poznali się w 2019 roku. 

Luuk był kadetem w Akademii Policyjnej i odbywał staż w Policji w Venlo-Beesel, podczas 

gdy Loeky pracowała w tym samym rejonie jako funkcjonariusz Straży Gminnej Venlo. 

Kiedy Luuk i Loeky zaczęli razem pracować, zakochali się w sobie. Oboje są członkami 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA), a Loeky rozpoczęła właśnie szkolenie  

w Akademii Policyjnej. 

W ostatni piątek w Północnej Limburgii odbyła się sesja zdjęciowa do materiałów 

promocyjnych i rekrutacyjnych dla IPA. Loeky wzięła w niej udział, podczas gdy Luuk miał 

szkolenie w ośrodku oddalonym o kilka kilometrów. 

Jako że belgijski kolega również przyjechał z Antwerpii, aby wziąć udział w sesji zdjęciowej 

odbyła się krótka wizyta w ośrodku szkoleniowym w Sevenum, a po zakończeniu testu 

Luuka i testach technik samoobrony, fotoreporter zapytał czy Luuk i Loeky chcieliby 

pokazać procedurę podwójnego aresztowania na potrzeby sesji zdjęciowej. Nikt nie 

wiedział co miało nastąpić później... 

 

... Po zakuciu "podejrzanego" w kajdanki, Luuk postanowił uklęknąć na jedno kolano  

i poprosił Loeky'ego o rękę! Na szczęście, po otrząśnięciu się z pierwszego szoku, 

odpowiedź brzmiała "TAK!". Wszyscy obecni koledzy zareagowali brawami i skuli 

zaręczoną  parę kajdankami. 

Data ślubu nie jest jeszcze znana, ale zapewne niebawem Luuk i Loeky zostaną mężem  

i żoną. Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby pogratulować naszym członkom Luukowi 

i Loeky. 

Kees Jongh, Sekretarz Generalny IPA Niderlandy. 
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IPA Rumunia: Nowy Zarząd Krajowy   
 
 

Przeżywamy skomplikowane czasy, a pandemia koronawirusa wydaje się być daleko 

od zakończenia. Jednak życie toczy się dalej i wszyscy musimy stawić czoła obecnym 

wyzwaniom. 

 

Sekcja IPA Rumunia jest świadoma oczekiwań swoich członków i faktu, że pomimo 

transformacji, życie stowarzyszenia musi być kontynuowane. Dlatego musieliśmy 

zorganizować, mimo szczególnych warunków, Walne Zgromadzenie Wyborcze Sekcji 

IPA Rumunia, dla wszystkich stanowisk Krajowego Komitetu Wykonawczego. 

Spotkanie ponad 130 delegatów odbyło się w Poiana Brașov, przy czym niektóre 

delegacje z innych Sekcji Krajowych zdołały wziąć w nim udział: IPA Cypr, IPA 

Chorwacja, IPA Węgry, IPA Mołdawia, IPA Północna Macedonia i IPA Polska. To było 

Miłe doświadczenie, zjazd, którego wszyscy oczekiwaliśmy, nawet jeśli niektórzy 

przyjaciele nie mogli przybyć. 

W wyniku głosowania delegatów, nowy zespół Sekcji 

Rumuńskiej składa się z: 

 Mihai Liviu Tărtăreanu - Prezydent 

 Florin Popa - 1. Wiceprezydent (działalność 

społeczna) 

 Marius Mureșan - 2. Wiceprezydent (stosunki 

międzynarodowe) 

 Dumitru Dorobanțu - 3. Wiceprezydent 

(działalność zawodowa) 

 Ion Melinte - 4. Wiceprezydent (sport i hobby) 

 Cătălin Ștefan Bălteanu - Sekretarz Generalny 

 Iulian Tița – Skarbnik 
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Życzymy udanej kadencji, z osiągnięciami dla członków IPA, bliższych kontaktów  

z innymi Sekcjami Krajowymi i rozwoju w kraju, ale także za granicą. Mamy szereg 

projektów, które czekają na zielone światło, więc bądźcie czujni! 

Dalsze wrażenia z Kongresu Narodowego można zobaczyć na zdjęciach poniżej. 

 

 

 

Mihai Liviu Tărtăreanu, Prezydent IPA Rumunia. 
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Współpraca policyjna między IPA Austria i IPA Rumunia 

 

"Profesjonalny projekt z okazji festiwalu muzycznego UNTOLD" 

Delegacja czterech funkcjonariuszy Policji z Sekcji IPA Austria skorzystała  

z zaproszenia Sekcji IPA Rumunia i udała się w dniach 08.09. - 13.09.2021 r. do 

Rumunii, do miasta Kluż-Napoka, w celu wzięcia udziału w projekcie "Profesjonalny 

projekt z okazji festiwalu muzycznego UNTOLD". 

Czterodniowy UNTOLD Festival 2021 

powtarza się w tym roku po raz szósty  

w Klużu-Napoce i jest jednym  

z największych festiwali w Europie  

w kategorii "Electronic Dance Music"  

z line-upem składającym się z najbardziej 

międzynarodowych artystów. DJ-e tacy 

jak David Guetta, Afrojack, Steve Aoki, 

Martin Solveig, Martin Garrix, Parov 

Stelar i wielu innych. W 2019 roku festiwal 

osiągnął swój rekord wszech czasów z 120 000 odwiedzających w ciągu jednego dnia. 

W tym roku festiwal miał "tylko" 35.000 odwiedzających pierwszego dnia z rosnącą 

liczbą w kolejnych dniach festiwalu. Rzeczywisty projekt, który został zrealizowany  

w ścisłej współpracy między Regionem 1 Kluż Sekcji IPA Rumunia a Policją w Kluż 

była współpraca policyjna w ramach IPA w związku z festiwalem UNTOLD 2021. 

Celem projektu było umożliwienie 

czterem austriackim policjantom, którzy 

są również członkami IPA, zapoznanie 

się z organizacją zabezpieczenia 

bezpieczeństwa na festiwalu w okresie 

poprzedzającym festiwal, załatwienia 

spraw związanych z bezpieczeństwem, 

administracją, ruchem drogowym i służbą 

kryminalną podczas imprezy, jak również 

podsumowanie po imprezie, wymianę 

doświadczeń policyjnych między oboma 

narodami oraz pełnienie umundurowanej służby patrolowej wraz z funkcjonariuszami 

rumuńskiej Policji na terenie festiwalu, aby móc pomagać w czynnościach służbowych 

z niemieckojęzycznymi uczestnikami. 

W skład czteroosobowej delegacji Sekcji Austriackiej IPA wchodzili Przewodniczący 

delegacji i Sekretarz IPA Austria, Fabian Payr, a także kolega z IPA z Górnej Austrii  

i dwóch innych kolegów z IPA z Wiednia i Tyrolu. Po przybyciu na lotnisko w Kluż- 
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Napoka delegacja została powitana przez Prezydenta Sekcji IPA Rumunia, Mihai 

Tartareanu, jak również Przewodniczącą Regionu 1 Kluż IPA Rumunia, Elenę Szekely. 

Elena Szekely. 

Program został zaplanowany niezwykle precyzyjnie i obszernie na wszystkie sześć 

dni. Już w ciągu dnia odbyły się  spotkania z lokalnymi urzędnikami IPA, starszymi 

oficerami lokalnego kierownictwa policji i Burmistrzem, jak również niezwykle 

interesujące wizyty w wydziałach policji i departamentach a także wycieczki 

krajoznawcze w mieście Kluż-Napoka i jego okolicach. 

Pod wieczór i w nocy głównym punktem 

programu były wymiana doświadczeń  

i służba umundurowana  

z funkcjonariuszami rumuńskiej Policja 

na terenie festiwalu z wizytami na 

posterunku policji utworzonym 

tymczasowo dla "UNTOLD Festival" na 

terenie festiwalu oraz w centrum 

koordynacyjnym  i mobilnym szpitalu. 

Przy okazji zdobyto niezliczone 

doświadczenia w zakresie organizacji 

zabezpieczenia policyjnego tak niezwykłego festiwalu i można było zaobserwować 

niezwykle profesjonalny wygląd i pracę rumuńskich organów policyjnych. 

Pod koniec projektu obie strony były bardzo pozytywnie nastawione zarówno do 

wymiany doświadczeń policyjnych, jak również nieopisanej i doskonałej gościnności 

oraz wielu nowych przyjaźni zawartych w Rumunii. 

 

Serdeczne SERVO PER AMIKECO, wielkie DZIĘKI i "do zobaczenia" dla Sekcji 

Rumuńskiej IPA oraz Regionu 1 IPA Rumunia w Klużu! 

Fabian Payr, Przewodniczący delegacji/Sekretarz IPA Austria.  
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IPA Francja: Nowy Zarząd Krajowy   
 
 
Drodzy Przyjaciele, 

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu skład nowego Zarząd Krajowego Sekcji 
IPA Francja. 

Nasi członkowie ponownie zaufali mi na stanowisku Prezydenta Sekcji, jak również 
zaufali Claire i Rolandowi. 

Z radością witam powrót Rose Lourme na stanowisko Skarbnika, a także Brice'a, Jean-
Luc, Victor, Walid i naszych dwóch Davidów. 

Pragnę również podziękować Mike'owi Walshowi, naszemu Międzynarodowemu 
Skarbnikowi, który zaszczycił nas swoją obecnością. Bądźcie pewni, że udzieliliśmy 
mu kilku lekcji na temat sera, wina i wielu innych dobrych rzeczy. 

Z pozdrowieniami, 

Thierry Larrouy 
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Oto szczegóły dotyczące nowego Zarządu Krajowego Sekcji IPA Francja: 

 

Prezydent: Thierry LARROUY 

presidentnational@ipafrance.org 

1 Wiceprezydent: Claire PALISSE – Przewodniczący Komisji Zawodowej 

cnp@ipafrance.org 

 

2 Wiceprezydent: David PARISE – Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji  

i Rozwoju 

cncd@ipafrance.org 

 

3 Wiceprezydent: Brice FRESKO – Przewodniczący Komisji Społecznej i Sportowej 

cnas@ipafrance.org 

 

4 Wiceprezydent: Jean-Luc CHAUVET – Przewodniczący Komisji Kulturowej 

cnc@ipafrance.org 

 

Sekretarz Generalny: Roland MOREAU 

secretairenational@ipafrance.org; cni@ipafrance.org 

 

Z-ca Sekretarza Generalnego (1): Victor COUTURIEUX 

secretairenationaladj1@ipafrance.org 

 

Z-ca Sekretarza Generalnego (2): David PUSTOCH 

secretairenationaladj2@ipafrance.org 

 

Skarbnik: Rose LOURME 

tresoriernational@ipafrance.org 

 

Z-ca Skarbnika: Walid BEN SRAIR 

tresoriernationaladj@ipafrance.org 
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I Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa  
Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

 

 

W dniu 25 września 2021 roku na terenie strzelnicy sportowej w Tuszynie koło 
Dzierżoniowa odbył się I Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Dolnośląskiej Grupy 
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Na osi strzeleckiej 
stawili się przedstawiciele Regionów IPA z Wrocławia, Głogowa, Uroczyska-
Piechowic, Milicza i Jeleniej Góry. 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Miłośników i Kolekcjonerów Broni 
Palnej „Pallad 1974” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów i Miłośników 
Broni Służb Mundurowych „WANAD”. 

 

W ramach rywalizacji strzeleckiej wyłonienie najlepszych strzelców pod względem 
umiejętności, celności oraz precyzji przebiegło w trzech konkurencjach: Pistolet, 
Pistolet/Karabinek, Strzelba gładkolufowa. 

Członkowie regionów IPA z Dolnego Śląska stanęli w szranki na stanowiskach 
strzeleckich pod czujnym okiem instruktorów ze Stowarzyszenia „Pallad 1974”: Pawła 
Rybarczyka oraz Radosława Damiana, a nad prawidłowością i rzetelnością wyników 
czuwała komisja ze Stowarzyszenia „WANAD” w składzie: Gracjan Mieszkała i Jacek 
Ptaszek. 

Po wystrzałowych zmaganiach, spośród uczestników zawodów wyłoniono laureatów: 

Konkurencja: Pistolet 

1. miejsce – Grzegorz Długaszewski (Region Uroczysko-Piechowice) 
2. miejsce – Paweł Kryczek (Region Uroczysko-Piechowice) 
3. miejsce – Bartosz Starczewski (Region Milicz) 
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Konkurencja: Pistolet/Karabinek 

1. miejsce – Paweł Kryczek (Region Uroczysko-Piechowice) 
2. miejsce – Paweł Kornalski (Region Wrocław) 
3. miejsce – Bartosz Starczewski (Region Milicz) 

 

Konkurencja: Strzelba gładkolufowa 

1. miejsce – Marek Tarnawski (Region 
Wrocław) 

2. miejsce – Mirosław Nowak (Region 
Głogów) 

3. miejsce – Bartosz Starczewski (Region 
Milicz) 

Zdobywcy Pucharu Prezesa DGW  

1. miejsce – Bartosz Starczewski (Region 
Milicz) 

2. miejsce – Paweł Kryczek (Region Uroczysko-Piechowice) 
3. miejsce – Grzegorz Długaszewski (Region Uroczysko-Piechowice) 

Puchar Prezesa DGW w Kategorii OPEN zdobyła koleżanka Aleksandra Załęska z 
Regionu Wrocław, która wywalczyła trofeum jako najlepsza wśród pań. 

I Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa DGW odbył się dzięki zaangażowaniu osób  
i organizacji w krzewienie idei Servo per Amikeco. Dziękujemy organizatorom: 
Stowarzyszeniu „Pallad 1974” i Prezesowi Arkadiuszowi Hołub, Stowarzyszeniu 
„WANAD”, Panu Adrianowi Mikołajczakowi, Aleksandrze Hołub oraz Ryszardowi 
Urbanowi.  

Dziękujemy członkom regionów Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA za liczne 
stawiennictwo oraz emocjonującą rywalizację w duchu przyjaźni. Dziękujemy także 
Prezesowi Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Bartłomiejowi Majchrzakowi, za 
inicjatywę integracji poprzez sportową rywalizację. 

Liczymy na równie emocjonującą rywalizację w kolejnych edycjach Turnieju. 

Servo per Amikeco, 

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 
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IPA Brazylia i brazylijska masoneria 

 

W dniu 18 września 2021 r. Sekcja Brazylijska Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji otrzymała jedno z najwyższych odznaczeń masonerii brazylijskiej, "Masońskie 
insygnia z okazji Dnia Niepodległości Brazylii -1822", podczas masońskiej sesji 
publicznej upamiętniającą Dzień Niepodległości Brazylii. 

 

Niepodległość Brazylii była osiągnięciem masonerii brazylijskiej, podpisana 20 sierpnia 
1822 r. podczas sesji masońskiej w Loży Sztuk i Handlu znajdującej się w mieście Rio 
de Janeiro, ówczesnej stolicy Brazylii. 

Jednakże 7 września tego samego roku, kiedy regent Dom Pedro, wielki mistrz 
masoński jechał, aby zakomunikować ten wyczyn w mieście São Paulo, został on 
przesłuchany przez pocztę cesarską nad brzegiem potoku Ipiranga, z listem od 
swojego doradcy, masona Bonifacego, który poinformował go o działaniach Portugalii 
przeciwko niemu. Dom Pedro wsiadł na konia, dobył miecza, wypowiedział słynny 
okrzyk "Niepodległość albo śmierć", i wyrwał Brazylię spod portugalskiego jarzma. 

 

Prezydent IPA Brazylia, dr Joel Zarpellon Mazo, odebrał nagrodę podczas pięknej 
uroczystości zatytułowanej "Independence Àgape (Gala dinner)", w obecności 
Zarządu IPA Brazylia. W przemówieniu podziękował za partnerstwa zawarte 
masońskimi wspólnotami Brazylii, które rozwijają wspólne projekty społeczne. 
Wydarzenie to stanowiło bezprecedensowe masońskie uznanie dla IPA w Brazylii. 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 
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Riders of the IPA LE MC ROMANIA Chapter Zalău    
 
 
Pasja jest zawsze motorem każdego postępu. Za każdym wybitnym osiągnięciem kryje 

się trud jednostek pełnych aspiracji. 

Tak jest również w przypadku Daniela "Dana" Hadade, Prezydenta RIDERS OF IPA 

LE MC ROMANIA Chapter Zalău, który nie poddał się, dopóki nie sprowadził tego 

projektu do Rumunii. 

 

W ciągu kilku lat stało się pewne, że ta grupa będzie się rozrastać, że będziemy mieli 

pierwsze imprezy motocyklowe, i że będziemy nadal cieszyć się przyjaźnią tych, którzy 

przyjęli nas do tej wielkiej rodziny. 

Jesteśmy wdzięczni RIDERS OF IPA LE MC Poland, Stanisławowi "Stanleyowi" 

Dyngoszowi i Sławomirowi "Kiwaczkowi" Brotajowi za prowadzenie nas, oraz 

wszystkim innym naszym braciom za to, że byli z nami. 

 

Życzymy Wam dobrych dróg i suchego asfaltu! 

 

Mihai Liviu Tărtăreanu, Prezydent IPA Rumunia. 
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Witamy z powrotem w Królestwie! 

Nowe zakwaterowanie IPA w Irlandii 

  

Jako urzędnikowi ds. zakwaterowania w IPA Irlandia, jest mi niezmiernie miło, 

szczególnie po wyjściu z przedłużającej się blokady, która była konieczna  

w walce z pandemią, że mogę ogłosić na łamach Biuletynu IPA oficjalne otwarcie 

najnowszej nieruchomości IPA Irlandia. 

Postępy były szczególnie trudne w ciągu 

ostatnich kilku miesięcy, ale oto wszystko 

jest na swoim miejscu, co pozwala nam 

zaoferować kolejny wysokiej klasy obiekt 

noclegowy dla naszych członków. Ze 

względu na wszystkie okoliczności, w tym 

ograniczenia w podróżowaniu i naszą 

niezdolność do organizowania fizycznych 

spotkań, droga do ukończenia kontraktu 

była bardziej żmudna niż normalnie, ale 

po prawie trzech latach poszukiwań, kilku 

złych początkach, czasem frustrujących negocjacjach i oczywiście ekscytacji, jesteśmy 

zachwyceni, że objęliśmy w posiadanie szóstą nieruchomość w portfelu 

zakwaterowania IPA Irlandia. 

Ten znakomicie wyposażony i dobrze zlokalizowany obiekt znajduje się w samym 

sercu Królestwa, w mieście Killarney w hrabstwie Kerry. Sekcja Irlandia poprzednio 

prowadziła apartament w Killarney, ale nieruchomość ta nigdy nie była własnością IPA. 

Była ona wynajmowana Stowarzyszeniu na zasadzie sezonowej, a koszty wynajmu 

dla naszych członków były dotowane. 

Był to doskonały obiekt, a kiedy przestał istnieć, 

było oczywiste, że bardzo brakowało go naszym 

członkom, zwłaszcza tym, którzy rezerwowali je 

regularnie. Jako urzędnik ds. zakwaterowania, 

nigdy nie miałem przyjemności zarządzania tym 

szczególnym miejscem, ponieważ nie było już od 

jakiegoś czasu w naszych księgach, ale mimo to, 

prawie co miesiąc, nadal otrzymuję e-maile  

z zapytaniem o dostępność w Killarney! Na 

szczęście, teraz będę mógł odpowiadać 

pozytywnie. 

Podróż z powrotem do Królestwa zaczęła się 

najprawdopodobniej przed moim pobytem w NEC. 

Kiedy Region Kerry złożył swój wniosek w grudniu 

2018 r., perspektywa obecności w Killarney powoli  
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się tliła na poziomie krajowym. To, co zaczęło się jako nieformalne rozmowy na 

spotkaniach NEC, Zarządu Krajowego oraz w ramach indywidualnych informacji 

zwrotnych od członków, doprowadziło w końcu do tego, że Komisja Społeczna, która 

nadzoruje strategiczne działania w zakresie zakwaterowania IPA, formalnie 

zaproponowała NEC zakup kolejnej nieruchomości IPA w lutym 2019 r. 

Oczywiście rozważyliśmy wszystkie inne opcje, w tym zakup nieruchomości  

w Clonakilty, Kinsale i Westport, a także na naszych licznych wyspach, ale rozważając 

wszystkie kryteria, Killarney okazało się strzałem w dziesiątkę. Istnienie aktywnego, 

pracowitego i gorliwego Komitetu Regionalnego w Regionie IPA Kerry oraz fakt, że 

mieliśmy wcześniejsze doświadczenia z nieruchomościami w Killarney z pewnością 

odegrały rolę w tej decyzji. Chris Manton, Gillian O' Donoghue, Joe O'Sullivan  

i Siobhan Barry poprowadzili ten projekt od samego początku i bez wątpienia będą 

kontynuować, i rozwiną czerwony dywan dla naszych członków. 

Apartament znajduje się na terenie kompleksu Gleneagles INEC, w sąsiedztwie hotelu 

The Brehon, i jest mniej niż 2 km od centrum miasta. Ten piękny parterowy budynek 

jest hojny w powierzchnię bliską 90 m. kw., z dwoma przestronnymi sypialniami. 

Nieruchomość posiada nowoczesną kuchnię z wszystkimi niezbędnymi urządzeniami 

użytkowymi i zawiera dodatkowe urządzenia pralnicze. Obszar kuchni rozciąga się, 

aby pomieścić jadalnię i przylegający salon / pokój dzienny, który jest wzmocniony 

przez podwójne drzwi balonowe otwierające się na wspólny zielony obszar 

malowniczych terenów. Obie sypialnie są dość duże; jedna ma podwójne łóżko i łóżko 

pojedyncze, podczas gdy druga ma dwa dobrej wielkości pojedyncze łóżka. 

 

Apartament ten pomieści sześć osób dorosłych w komfortowych warunkach, dzięki 

zastosowaniu odpowiedniego rozkładanego/przenośnego łóżka w części dziennej. 

Idealnie nadaje się dla młodych rodzin z dziećmi oraz dla starszych członków. 

Ponieważ znajduje się na parterze, jest bezpieczny dla wszystkich i jest również 

idealny dla osób z ograniczoną mobilnością. Na miejscu jest duży, bezpłatny parking, 

a jako bonus dla naszych członków, planujemy zakupić dostęp do pobliskiego Centrum 

Wypoczynkowego Aquila, który będzie bezpłatny dla naszych gości. 
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Po tym, jak od czerwca do września stosowaliśmy politykę minimum siedmiu nocy, od 

października do maja stosujemy wymóg minimum dwóch nocy. Jeśli chodzi o strukturę 

cenową, spodziewam się, że IPA Irlandia zaoferuje ten apartament za około 50% 

równoważnych stawek komercyjnych pobieranych za zakwaterowanie w pobliskich 

apartamentach. 

Członkowie IPA Irlandia mogą być dumni wiedząc, że ta Sekcja obsługuje obecnie 

10% wszystkich oficjalnych domów IPA na całym świecie, a jako sekcja jesteśmy 

wyjątkowi, ponieważ jesteśmy właścicielami wszystkich naszych sześciu 

nieruchomości, co zostało osiągnięte dzięki dobremu zarządzaniu naszymi finansami 

i zakwaterowaniem przez lata, od momentu założenia Sekcji w 1955 roku. 

Świadectwem tego dobrego zarządzania w obecnych czasach jest to, że przy tej 

okazji, byliśmy w stanie sfinansować zakup tego mieszkania w Killarney bez uciekania 

się do jakiegokolwiek kredytu hipotecznego, a kiedy mówię my, mam na myśli 

wszystkich naszych członków w Sekcji IPA Irlandia. 

Chris Cahill, urzędnik ds. zakwaterowania IPA Irlandia. 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU  

 

Wirtualne spotkanie IPA IEC odbyło się 6 października 2021 r. 

za pośrednictwem Zoom, koordynowane  

z le Châble w Szwajcarii  
 
 

Spotkaniu przewodniczył Prezydent Pierre-Martin Moulin. Delegaci i obserwatorzy  
z 60 sekcji z całego świata mieli do wyboru dwie identyczne, trzygodzinne sesje 
poranne i wieczorne, aby ułatwić im korzystanie z poszczególnych stref czasowych. 

Delegaci, jak zwykle, otrzymali pisemne 
sprawozdania członków IEB  
z wyprzedzeniem. Nowością w tym roku 
było przesłanie przez każdego członka 
IEB krótkiej prezentacji wideo na temat 
aktualizacji tych pisemnych raportów. 

Spotkania odbywały się w języku 
angielskim, a delegaci mieli możliwość 
zadawania pytań członkom IEB oraz 
komentowania poszczególnych 
wniosków przedstawionych przez IEB  
i sekcje. Ulrike Neuhoff, starszy 
pracownik IBZ Gimborn, przedstawiła 
prezentację na temat aktualnej sytuacji 
naszej  
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placówki edukacyjnej w Niemczech w obu sesjach. 

Ze szczególną przyjemnością IEB zaleciła przyznanie Sekcji IPA Albania statusu 
tymczasowo stowarzyszonej. 

Głosowanie nad wszystkimi sprawozdaniami i wnioskami odbywało się za pomocą 
interaktywnego formularza. Sekcje miały czas do końca 10 października czasu 
brytyjskiego, aby przesłać swoje głosy do IAC w Nottingham. 

Wirtualne IEC zostało uznane za wielki sukces, ponieważ sprawy zostały załatwione 
w ciągu dwóch sesji w ramach trzygodzinnego limitu czasowego. Być może jest to 
wskazówka do prowadzenia przyszłych spotkań? 

Poza głównym wydarzeniem, IEB odbyła kilka spotkań, z których pierwsze miało 
miejsce 5 października, kiedy to spotkaliśmy się na pierwszym fizycznym posiedzeniu 
od marca 2020 r. 

 

Dotyczyło to głównie prowadzenia wirtualnego IEC następnego dnia. My Mieliśmy 
również zaszczyt być ciepło przyjęci oficjalnie w Sion, stolicy kantonu Valais, przez 
Ministra Bezpieczeństwa, Instytucji i Sportu tego kantonu, Frédérica Favre, wraz  
z szefem policji Valais, Christianem Varone. Favre mówił o potrzebie współpracy 
między policją a społeczeństwem oraz o wartości kontaktów międzynarodowych. 

W dniu 7 października odbyły się dwie sesje robocze IEB, obejmujące szeroki zakres 
działań i decyzji. Zapoznaliśmy się również z przebiegiem spotkania IEC i sprawami  
z nim związanymi. Podczas przerwy zostaliśmy uprzejmie przyjęci przez Prezydenta 

Gminy Val de Bagnes, Pana 
Christophe'a Maret. Następnie 
wróciliśmy do pracy, aby zakończyć to co 
było bardzo owocnym spotkaniem 
Zarządu. 

Późnym wieczorem spotkaliśmy się  
z Alainem Masserazem, prezydentem 
IPA Valais i innymi członkami zarządu 
regionalnego. Następnie w przełęczy 
Grand Saint Bernard na granicy 
szwajcarsko-włoskiej zjedliśmy posiłek  
z Mirco Ciccarese, Wiceprezydentem 
IPA Włochy i członkami Regionu IPA 
Aosta, Włochy, w tym Lorenzo Chiodo,  
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Skarbnikiem regionalnym. W dniu 8 sierpnia udaliśmy się do miasta Zermatt, gdzie 
zostaliśmy powitani przez Prezydenta IPA Szwajcaria Jean-Pierre Allet  
i członków zarządu krajowego na krótkim spotkaniu i wymianie poglądów. Sekcja 
zorganizowała  niespodziankę w postaci lotu helikopterem wokół szczytów 
Matterhornu i innych słynnych gór świata. Był to bez wątpienia najważniejszy punkt 
towarzyskiej części wizyty w Szwajcarii. Następnie wjechaliśmy podziemną kolejką 
linową do Sunnegga i po obiedzie, zorganizowanym przez Zarząd Krajowy, wróciliśmy 
pieszo z góry do Zermatt. 

Później pojechaliśmy z powrotem do 
Sion, gdzie odwiedziliśmy lokalny bar 
piwniczny IPA z członkami IPA Valais  
i szwajcarskiego Zarządu Krajowego,  
a następnie udaliśmy się do restauracji 
na tradycyjne szwajcarskie raclette, 
której gospodarzem był Region. 

Dziękujemy naszemu Prezydentowi 
Pierre-Martin Moulinowi za 
zorganizowanie spotkania, oraz dla 
Jean-Pierre'a Allet i Alain Masseraz i ich 
zarządom za wspaniałą gościnność  
i przyjaźń, których doświadczyliśmy podczas naszej wizyty w Szwajcarii. 

 Wyraźnie widać, że jest to doskonały przykład Servo per Amikeco! 
 

Stephen Crockard, Kierownik Administracji. 
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POSŁOWIE: 

 

Jak to ładnie ujęto we wstępie do tego biuletynu, pomimo wyzwań, jakie pandemia 
wciąż przed nami stawia, wszyscy staramy się odzyskać poczucie normalności  
i wreszcie znów idziemy naprzód. 

Towarzyszenie IEB w spotkaniu Zarządu w Szwajcarii na początku tego miesiąca 
oznaczało moją pierwszą podróż poza Wielką Brytanię od 19 miesięcy i po 
"wywalczeniu" sobie drogi przez dżunglę przepisów, prawie surrealistyczne było 
wejście na pokład zatłoczonych pociągów i pełnych samolotów, aby dotrzeć do celu. 

To była prawdziwa gratka zobaczyć wszystkich twarzą w twarz i dopiero w momencie 
kiedy po raz kolejny spotkałam ludzi osobiście, zdałam sobie sprawę, jak bardzo 
brakowało mi bycia otoczonym przez normalne życie. Tydzień pracy był przyjemnie 
przeplatany wyjazdami na spotkania ze szwajcarskimi i włoskimi członkami IPA  
w starannie wybrane miejsca, które po prostu zapierające dech w piersiach: 
wychodzenie z restauracji tuż obok Wielkiej Przełęczy św. Bernarda w nocy,  
z niewiarygodnie czystym niebem i tak świeżym powietrzem, będzie wspomnieniem, 
które zostanie  na długo w mojej pamięci. 

Wszelkiego rodzaju spotkania IPA zawsze wiążą się z dużą ilością posiłków, a nasz 
tydzień w Valais nie był inny. Naprawdę najlepszą radą, jaką powinien otrzymać każdy, 
kto uczestniczy w spotkaniu IPA jest zabranie ze sobą ubrań, w których po kilku dniach 
będzie można trochę "urosnąć"! My zostaliśmy uraczeni fondue, raclettes, 'assiette 
valaisanne', mnóstwem lokalnych win oraz włoskim posiłkiem z niezliczoną ilością dań. 
Wspaniałe doświadczenie kulinarne, którym cieszyli się wszyscy, jak widać na zdjęciu! 

 

Moja kulinarna podróż trwa nadal... Jestem teraz w Niemczech, aby zobaczyć się  
z moimi rodzicami, jak również innymi członkami rodziny po prawie 20 miesiącach,  
i podczas gdy ja piszę to posłowie, mama jest zajęta gotowaniem kolejnego z moich 
ulubionych niemieckich posiłków. 

Elke 
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Korona Szczytów Polski IPA: 
Bieszczady-Pieniny-Beskidy w barwach jesieni 

 

W poszukiwaniu „Złotej Polskiej Jesieni”, wspólnie z grupą przyjaciół IPA: Agnieszką, 

Arturem i Mariuszem, moja żona i ja wyruszyliśmy 16 października z Wrocławia do 

Ustrzyk Górnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym. 

W niedzielę 17 października, wczesnym rankiem, wyszliśmy na szlak, aby podziwiać 

piękno bieszczadzkich połonin: Caryńskiej i Wetlińskiej, na wierchach których 

mogliśmy sycić oczy wspaniałymi barwami jesieni jakie przybrały porastające zbocza 

lasy bukowe, z rzadka przeplecione zielenią jodeł i świerków. Na Połoninie Caryńskiej 

dołączył do nas kolega Łukasz Brzyski i dalej, do samego zachodu słońca 

przemierzaliśmy szlak Połoniny Wetlińskiej. 

Po niedzielnej „rozgrzewce” na szlakach połonin,  

w poniedziałek, przyszedł czas na główny punkt programu 

wizyty w Bieszczadach – zdobycie Tarnicy (1346m n.p.m.), 

kolejnego szczytu zaliczanego do Korony Gór Polski. 

Szlakiem przez Bukowe Berdo, Krzemień i dwie przełęcze 

Goprowskiego i Krygowskiego, dotarliśmy na najwyższy 

szczyt Bieszczad. Wieczorem spotkaliśmy się  

z członkami Bieszczadzkiego Regionu IPA Pawłem Stańko 

i Robertem Wróblem, z którymi podzieliliśmy się wrażeniami 

z wędrówek po górskich szlakach. 

Kolejnego dnia, aby dać naszym nogom trochę wytchnienia, udaliśmy się na 

przejażdżkę wąskotorową Bieszczadzką Kolejką Leśną na trasie Majdan-Balnica. 

Następnie zwiedziliśmy Cerkiew grekokatolicką w Łopience, znanej jako „relikt dawnej 

wsi” oraz Schronisko „Pod Wysoką Połoniną” w Wetlinie, skąd udaliśmy się do Zagrody 

Pokazowej Żubrów koło Mucznego. 

Nazajutrz, pełni sił, ruszyliśmy ponownie na szlak. 

Pomimo wietrznej aury, spowodowanej zbliżającym się 

niżem Hendrik, dotarliśmy na szczyt Wielka Rawka, 

skąd szlakiem wzdłuż granicy dotarliśmy na sąsiedni, 

najwyższy szczyt Gór Bukowskich – Krzemieniec, który 

jest miejscem zbiegu granic Polski, Słowacji i Ukrainy 

zwanym Trójstykiem. Z Krzemieńca wróciliśmy na  
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Wielką Rawkę i dalej przez Małą Rawkę szliśmy szlakiem zielonym do Bacówki PTTK 

„Pod Małą Rawką”. Z parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej pojechaliśmy do Mucznego, 

skąd weszliśmy na Wieżę widokową na Jeleniowatym. Tak minął nam ostatni dzień na 

terenie bieszczadzkiego Regionu IPA. 

Czwartek oznaczał drugi etap wyprawy  

w poszukiwaniu „Złotej Polskiej Jesieni”. Z Ustrzyk 

Górnych udaliśmy się do wsi Ropki w powiecie 

gorlickim, skąd żółtym szlakiem przez Białą Skałę  

i Ostry Wierch dotarliśmy do czerwonego szlaku, 

który poprowadził nas wzdłuż granicy polsko-

słowackiej i Przełęcz Pułaskiego na szczyt Lackowa 

(997m n.p.m.), kolejny wierzchołek Korony Gór 

Polski. Po zejściu ze szlaku pojechaliśmy do Krynicy-

Zdrój, gdzie dzięki uprzejmości Sekretarza Regionu 

IPA Nowy Sącz Sebastiana Wójtowicza mieliśmy 

zapewnione kwatery na najbliższe dwa dni. 

Następnego dnia, skoro świt, pojechaliśmy do 

przysiółka Obidza w Popradzkim Parku Krajobrazowym, 

gdzie weszliśmy na niebieski szlak graniczny, który 

poprowadził nas na szczyt Wysoka (1050m n.p.m.) – 

najwyższą górę Pienin. Z platformy widokowej na 

szczycie podziwialiśmy przepiękne barwy jesieni 

malujące się na paśmie Pienin Właściwych oraz Magury 

Spiskiej a także górujące w tle Tatry, jak i zjawiskowe 

piękno Trzech Koron. Schodząc z Wysokiej na Połoninę 

Pienińską po raz kolejny mogliśmy zachwycać się 

kolorami jesieni na rozciągającym się Paśmie Radziejowej. Dalej, przez urokliwy 

Wąwóz Homole, dotarliśmy do miejscowości Jaworki. 

Tam, po przerwie na posiłek, odnaleźliśmy czerwony 

szlak przez Białą Wodę, którym ruszyliśmy w górę 

zboczami Beskidów Sądeckich na szczyt Radziejowa 

(1262 m n.p.m.). Z wieży widokowej po raz kolejny 

podziwialiśmy szczyty Tatr rysujące się na horyzoncie  

i chylące się ku zachodowi słońce. Powrót ze szczytu 

przez Gromadzką 

Przełęcz dopełnił dystans 

28 km przemierzonych tego dnia. 

W sobotę opuszczaliśmy Krynicę-Zdrój i nowosądecki 

Region IPA. Przed wyjazdem spotkaliśmy się  

z członkiem Zarządu Regionu IPA Nowy Sącz 

Sebastianem Wójtowiczem, aby podziękować za 

gościnę, opisać wrażenia z pobytu oraz zaprosić do  
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odwiedzin na Dolnym Śląsku. W drodze powrotnej z Krynicy-Zdrój, w dzielnicy Nowego 

Targu Kowaniec weszliśmy na szlak zielony prowadzący na Turbacz (1310 m n.p.m.).     

 

Siedmiodniowa podróż w poszukiwaniu kolorów „Złotej Polskiej Jesieni” zaowocowała 

zdobyciem 4 szczytów zaliczanych do Korony Gór Polski, 115 km przebytymi po 

szlakach górskich i łącznie 7000 m przewyższeń, ale przede wszystkim przyniosła 

nowe znajomości i spowodowała zacieśnienie przyjaźni, jak również wiele wspaniałych 

wspomnień. 

Servo per Amikeco!   

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 
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Akcja zbiórki krwi w KWP. 

 

W dniu 27.10.2021 r. Zarząd  Honorowych Dawców  Krwi przy Komendzie 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizował grupowe oddawanie krwi wśród  

i pracowników cywilnych - dawcy oddali ponad 10 litrów cennego leku. Wśród 

krwiodawców znaleźli się członkowie IPA m.in. Artur Falkowski, który w towarzystwie 

Prezesa Klubu HDK przy KWP Wrocław Krzysztofa Klareckiego oczekiwał na donacje 

wszystkim dawcom i organizatorom zbiórki bardzo dziękujemy. 

 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący Regionu IPA Wrocław/DGW. 
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Członkowie IPA na trasie VI Biegu w Naturze Nadleśnictwa Wołów. 

 

Piękną tego roku mamy jesień. O jej urokach można najlepiej przekonać się spacerując 

po lesie�. Można również pobiegać, co zrobili członkowie IPA podczas VI Biegu  

w Naturze Nadleśnictwa Wołów.  

Dystans biegu wynosił 10,549 m lub 21,097 m. Trasa biegu wiodła w większości 

szutrowymi drogami leśnymi i asfaltowymi drogami leśnymi. Start i meta zlokalizowane 

były na terenie Szkółki Leśnej Tarchalice – wsi znanej z największych starożytnych 

ośrodków metalurgii żelaza w Europie, datowanych na II-III wiek n.e. Okolica Tarchalic 

to także miejsce gniazdowania bociana czarnego, którego wizerunek patronował 

tegorocznej edycji Biegu. 

 

Ogromne gratulacje dla naszego kolegi Piotra Fielek, który zdobył 3. miejsce z czasem 

- 01.32.07. Zbigniew Jędrzejewski ustrzelił 10. Miejsce w swojej kategorii wiekowej  

z czasem 01:51:13. Serdecznie gratulujemy! 

Pogoda dopisała, organizacja biegu była również na najwyższym poziomie - brawo 

Wołów Biega, a nad bezpieczeństwem czuwali m.in. policjanci z KPP w Wołowie. 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący Regionu IPA Wrocław/DGW. 
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