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„WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA”
Ogólnopolskie Czasopismo
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
WYDAWCA:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
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Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Sekcji Polskiej IPA,
Boże Narodzenie to wyjątkowe święta. W tych dniach w sposób szczególny
pragniemy pielęgnować więź z drugim człowiekiem i czerpać radość
z pięknych polskich bożonarodzeniowych tradycji.
Życzę Państwu, aby te pragnienia się spełniły. Niech nadchodzące święta
będą pełne rodzinnego ciepła. Niech atmosfera wzajemnej serdeczności
i miłości wypełnia Wasze domy.
Wszystkim funkcjonariuszom, którzy w tych wyjątkowych, świątecznych
dniach będą strzec naszego bezpieczeństwa życzę, by ten czas minął szybko
i spokojnie.
W nadchodzącym Nowym 2022 Roku przyjmijcie Państwo życzenia
bezpiecznej służby, dobrego zdrowia, rodzinnego szczęścia i dostatku,
a także wielu sukcesów zawodowych i licznych osobistych zwycięstw.
Komendant Główny Straży Granicznej
gen. dyw. SG Tomasz PRAGA
4

Słowo wstępne od prezydenta

Nieubłaganie zbliża się koniec roku, niewątpliwie trudnego i przełomowego zarówno dla
świata jak i dla naszego kraju. Globalna sytuacja skłoniła nas do zwolnienia i docenienia tego
co posiadamy oraz zauważenia osób, które nas otaczają. Obostrzenia i restrykcje wciąż są obecne
w naszym życiu i często zmuszają nas do spontanicznego zmieniania planów i dostosowywania
się do sytuacji. Jednakże dzięki wynalazkom współczesnej nauki i medycyny (szczepionki)
możemy powoli wracać do normalności i znów korzystać z możliwości osobistych spotkań.
W upływającym 2021 roku wiele się działo w naszym stowarzyszeniu.
Wszyscy maksymalnie chcieliśmy wykorzystać czas, jaki został nam dany na organizację spotkań
i wydarzeń, tym bardziej, że nie wiemy, czy znów nie przyjdzie nam mierzyć się z „lockdownem” i spotkaniami jedynie
w formule online. Na podkreślenie zasługuje fakt, że niemal w każdy weekend członkowie Sekcji Polskiej IPA mieli okazję
do wzięcia udziału w licznych aktywnościach i wydarzeniach, z których relacje znajdziecie w tym wydaniu gazety.
Pomimo panującej pandemii udało się przeprowadzić „stacjonarne” (dwa ostatnie były zdalne), październikowe
posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA w Nowym Sączu, które połączone było z uroczystymi obchodami 25-lecia
funkcjonowania czasopisma Sekcji Polskiej IPA. Niestety, po raz drugi, nie odbył się Kongres Światowy IPA (Prezydenci Sekcji
Światowych spotkali się online i głosowali przez Internet). Jak widać, przez cały rok, działalność statutowa IPA w Polsce jak
i za granicą odbywała się zarówno „stacjonarnie” jak i „zdalnie”. Mam nadzieję, że pomimo rosnącej liczby zachorowań na
Covid-19 ilość imprez i wydarzeń „stacjonarnych” będzie dużo większa niż tych „zdalnych”.
Serdeczne podziękowania należą się Prezesom Grup Wojewódzkich, Przewodniczącym Regionów i wszystkim członkom
Sekcji Polskiej IPA za nieustające zaangażowanie w prowadzenie działalności statutowej oraz propagowanie idei naszego
Stowarzyszenia „Servo per amikeco – służyć poprzez przyjaźń”.
Szanowni czytelnicy, przygotowaliśmy dla Was nowe wydanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA, w którym znajdziecie
opisy imprez i wydarzeń zorganizowanych przez wszystkie struktury naszej Sekcji. Podobnie jak w roku ubiegłym,
w gazecie znajdziecie też kalendarz na 2022 rok. Mam nadzieję, że pomimo wzrastającej pandemicznej fali, będziecie
mogli skorzystać z uroków nadchodzącej zimy, dlatego też przypominam, o zniżkach czekających na członków IPA we
wszystkich obiektach rekomendowanych SP IPA. Zachęcam Was także do korzystania z innych ofert specjalnych i zniżek,
których wykaz znajdziecie na stronie naszej internetowej (www.ipapolska.pl).
W tym miejscu chciałbym podkreślić, że rok 2022 będzie rokiem jubileuszowym dla Sekcji Polskiej IPA. Obchodzić
będziemy 30-lecie istnienia naszej Sekcji. Jak widzicie, czas upływa bardzo szybko, przecież tak niedawno świętowaliśmy
w Bydgoszczy 20-lecie, potem w Lublinie 25-lecie, a przed nami już następna, okrągła rocznica. Myślę, że dobrze byłoby,
gdyby wszystkie struktury IPA w Polsce podkreślały doniosłość tej rocznicy przy planowaniu i organizacji, w następnym
roku wszelkich „ipowskich” wydarzeń.
Na zakończenie - z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia - życzę Wam
Koleżanki i Koledzy oraz Waszym rodzinom mnóstwo zadowolenia i satysfakcji
z podejmowanych wyzwań zarówno w służbie lub pracy, jak i w życiu prywatnym.
Życzę Wam także szacunku mieszkańców naszej ojczyzny oraz tylko bezpiecznych
powrotów ze służby do swoich rodzin. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru,
przyniesie Wam wytchnienie i radość, a Nowy 2022 Rok obﬁtuje w szczęście,
pomyślność, zdrowie i uśmiech.
Do Siego Roku 2022 !!!

5

Gazeta” Wiadomości Sekcji Polskiej” zaczęła pisać swoją historię 25 lat temu. „Służyć poprzez
przyjaźń” to nasza dywizja, służyć- bo bez zaangażowania nie ma przyjaźni, a bez przyjaźni nie
byłoby IPA.
Jubileusz 25-lecia był okazją do reﬂeksji nad tym co udało się osiągnąć, jaką drogą idziemy
i czy nasze działania znajdują swoje odzwierciedlenie pośród naszych członków.
Kilka lat temu na jubileuszu regionu Nowy Sącz, ówczesny Prezydent Miasta
wypowiedział słowa, które zapadły mi w pamięci: ”IPA to ważna organizacja. Jako
doświadczony samorządowiec, mający do czynienia z wieloma stowarzyszeniami, mogę
powiedzieć, że jest to jedno z nielicznych, jeśli nie najlepsze, stowarzyszenie pod względem wewnętrznej lojalności
i wspólnej chęci działania”.
Mając te słowa na uwadze wierzę, że IPA dalej będzie się znakomicie rozwijać a jej wydawnictwo będzie przedstawiać
wasze wizje, sukcesy oraz pasje. Dziękuję wszystkim redaktorom naczelnym, którzy nadawali kierunek gazecie przez 25 lat
i poświęcali temu przedsięwzięciu ogrom swojego czasu.
Na zakończenie chciałam wypowiedzieć 3 magiczne słowa a są nimi : Dziękuję- wszystkim, z którymi współpracowałam
a nie sposób ich wymienić. Przepraszam - za niedociągnięcia i błędy, i proszę….. proszę o dalsze wsparcie i pomysły.
Życzę Wam wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w każdym obszarze waszego życia.

JUBILEUSZ 25 LECIA GAZETY
œ9+#&1/1Ħ%+52+2#Œ
W listopadzie 1996 roku, gazeta Sekcji Polskiej IPA
zaczęła pisać swoją historię, której podsumowanie 25 –
ciu lat, odbyło się podczas Krajowego Zarządu Sekcji
Polskiej IPA w Nowym Sączu.
Swoją obecnością zaszczycili nas byli prezydenci
Sekcji Polskiej , w osobach Jacka Węgrzyna, Jerzego
Jaroszewskiego, Arkadiusza Skrzypczaka, Fryderyka
Orepuka oraz obecnego Piotra Wójcika. Zaproszenie na
jubileuszową kolację przyjęli – Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji – insp. Rafał Leśniak, płk. Renata
Obrzut – Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG
oraz mł.insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski
Policji.
Pośród Prezesów i przedstawicieli Grup Wojewódzkich,
członków Prezydium a także Komisji Rewizyjnej w pełnym
składzie, była także Iwona Grzebyk-Dulak była redaktor
naczelna Wiadomości SP IPA a z ekranu przemówiła do
zebranych Justyna Stachniewicz.
6

Tekst. E.Gargula
Zdjęcia: J.Gorzałka
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Dokonania pozostałych redaktorów
prowadzących gazetę przedstawiła
obecna redaktor naczelna Ela Gargula
a początki wydawnicze gazety omówił
w zastępstwie Mariusza Żebrowskiego –
Sławek Zrajkowski i Jerzy Jaroszewski.
Uroczystość poprowadził Sebastian
Wójtowicz z regionu Nowy Sącz.
Na ręce obecnej redaktor naczelnej
przekazano wiele życzeń i adresów
okolicznościowych, za które serdecznie
dziękuję. Był urodzinowy tort oraz wiele
serdeczności i rozmów. Otrzymane
adresy okolicznościowe oraz grawertony
zostały przekazane do pokoju IPA w KGP
Warszawa, natomiast kwiaty jeszcze
długo zdobiły mój dom :)
Dziękuję Jankowi Faberowi, który
przywiózł z sobą oprawione wszystkie
wydania gazety od początku, abyśmy
mogli powspominać jak to kiedyś było
oraz moim kolegom z zarządu regionu za
pomoc w organizacji Krajowego Zarządu
SP IPA oraz jubileuszu gazety.
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TTekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Aneta Sobieraj
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W dniach 23-24 września 2021 roku,
w Nowym Sączu odbyło się wspólne
posiedzenie Prezydium IPA Sekcja Polska IPA
oraz IPA Sekcja Czarnogóra. Na zaproszenie
Prezydenta SP IPA do Nowego Sącza
przyjechała 4 osobowa delegacja z Czarnogóry
pod przewodnictwem kol. Vojislava Dragovića
– Prezydenta IPA Czarnogóra.
W trakcie wspólnego posiedzenia omówiono
szereg spraw związanych z funkcjonowaniem
naszych Sekcji Narodowych, jak też udzielono
wsparcia merytorycznego w przygotowaniach
do organizacji „Olimpiady IPA”, która odbędzie się
w 2022 roku, w Czarnogórze właśnie.
Na zakończenie spotkania Prezydiów, Prezydenci
Sekcji IPA Polska i IPA Czarnogóra podpisali
porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi
Sekcjami Narodowymi. Należy podkreślić,
że przygotowania do zawarcia porozumienia
trwały od czerwca br. kiedy to delegacja SP IPA
wzięła udział w konferencji międzynarodowej w
Czarnogórze. Wtedy to właśnie Prezydenci podjęli
decyzję o nawiązaniu współpracy, która to została
uszczegółowiona w zawartym, w Nowym Sączu
stosownym porozumieniu.
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Autor. E.Gargula
Zdjęcia: K.Mierzwa
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23 września 2021 roku w auli Biblioteki PWSZ w Nowym Sączu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
poświęcona Covid – 19 i współdziałania służb w czasie pandemii. Organizatorami konferencji byli: Komenda Miejska
Policji w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji Sekcja Polska oraz Region IPA Nowy Sącz.
Honorowym Patronatem konferencję objęli: nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowy Sącz oraz płk SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału
Straży Granicznej.
W trakcie konferencji swoje prelekcje przedstawiło wiele osobistości świata nauki, przedstawiciele lokalnych służb,
IPA oraz Prezydent Sekcji Czarnogóry Vojislav Dragović, który przedstawił rolę jaka miała do spełnienia czarnogórska
Policja w czasie pandemii.
Została również wydana publikacja, zawierająca przedstawione podczas konferencji referaty i wystąpienia.
Konferencja została zorganizowana przy zachowaniu ograniczeń związanych z pandemią.
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ZDALNE POSIEDZENIE
ù3%0+3!#+'+*#.!/1%,
W związku z panującą na całym świecie pandemią koronawirusa
COVID-19, władze światowe IPA (International Executive Board) już
po raz drugi odwołały stacjonarny Kongres Światowy IPA (przełożyły
go na 2022 rok), który zaplanowany był w Barcelonie w połowie
października br.
Mając na uwadze konieczność podjęcia najważniejszych decyzji
(uchwał) związanych z funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia, do
Prezydentów Sekcji Narodowych IPA został przesłany pakiet dokumentów,
w którym znalazły się sprawozdania z działalności członków IEB, sprawozdanie z wykorzystania budżetu oraz
wnioski do podjęcia uchwał, dając czas na przeanalizowanie tych dokumentów.
W dniu 6 października (w dwóch turach – rano i wieczorem), odbyło się zdalne spotkanie IEB z
Prezydentami Sekcji Narodowych IPA, w którym udział wzięło ponad 50 osób z całego świata. W trakcie zebrania,
członkowie IEB przedstawili krótkie informacje ze swojej działalności, a następnie przedstawiciele poszczególnych
Sekcji Narodowych IPA mogli zabrać głos i przedstawić sytuację w swoich sekcjach oraz omówić złożone wnioski.
W spotkaniu uczestniczył także Prezydent Sekcji Polskiej IPA - kol. Piotr Wójcik, który w kilku zdaniach poinformował
władze światowe o aktualnej sytuacji w Sekcji Polskiej, przekazał życzenia zdrowia (w imieniu członków Sekcji
Polskiej IPA) wszystkim uczestnikom tego zdalnego zebrania oraz krótko omówił dwa wnioski złożone przez
naszą Sekcję.
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Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik
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Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Region IPA Opole III „Korona”

;9 LE&IE RE*IO18 I3A
O3OLE III ÅKORO1Aµ
W dniu 25 września 2021 roku, Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik oraz
Zastępca Sekretarza Generalnego kol. Radosław Skubina wzięli udział w
obchodach jubileuszu XV lecia istnienia Regionu IPA Opole III „Korona”.
Uroczystości miały charakter międzynarodowy, gdyż uczestniczyli
w nich koledzy i koleżanki z Prievidzy, Jesenika, Mesta Albrechtice,
Poczdamu, Kalocsy i Ottawy.
Ważnym elementem tego wydarzenia było spotkanie w Ratuszu
Miejskim z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Opola - Panem Maciejem
Wujcem.
W trakcie tego spotkania, Prezydent Sekcji Polskiej IPA uhonorował
Medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” Pana Mateusza Figla (szefa
jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Opolu),
wspomagającego od wielu lat nasze stowarzyszenie.
Obchody zakończyła uroczysta kolacja, podczas której przedstawiciele
Sekcji Polskiej IPA wręczyli kol. Bogusławowi Gustowskiemu Przewodniczącemu Regionu, okolicznościowe prezenty od Prezydium
SP IPA.

22 Kongres Delegatów
Sekcji IPA Niemcy

Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Iwona Wójcik

W dniach 21-24.10.2021 r., w Fuldzie (Niemcy), odbył się 22 Narodowy Kongres Delegatów Sekcji IPA Niemcy.
Na zaproszenie Prezydium tej Sekcji, udział w Kongresie wziął Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik. W
uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele kilku innych sekcji narodowych z: Austrii, Grecji, Macedonii
Północnej, Turcji i Rumunii.
W czwartek wieczorem, po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku, wziąłem udział w oﬁcjalnym rozpoczęciu Kongresu
Sekcji IPA Niemcy, a następnie w trakcie kolacji odbyłem robocze spotkania z kolegami z Rumunii, Grecji, Macedonii
Północnej i Niemiec, podczas których rozmawialiśmy o problemach w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia oraz o
ewentualnej współpracy pomiędzy Regionami IPA z tych państw, a Regionami IPA w Polsce.
W piątek, w trakcie obrad Kongresu Sekcji Niemieckiej, delegacje zaproszonych Sekcji Narodowych miały możliwość
zwiedzania Fuldy oraz odbyli spotkania z przedstawicielami miejscowej Policji i samorządu terytorialnego.
W sobotę wieczorem wziąłem udział w kolacji podsumowującej 22 Kongres Narodowy Sekcji IPA Niemcy, w której
uczestniczyli wszyscy goście zagraniczni, delegaci,
przedstawiciele Regionów IPA Niemcy oraz inni goście
zaproszeni przez Prezydium Sekcji Niemieckiej. W
trakcie kolacji wręczyłem nowo wybranemu kol.
Prezydentowi tej Sekcji okolicznościowe upominki od
Sekcji Polskiej IPA.
W trakcie mojego pobytu w Niemczech udało mi
się nawiązać roboczy kontakt z przedstawicielami
Sekcji Macedonii Północnej oraz umocnić kontakty
z przedstawicielami Sekcji Rumuńskiej, Austriackiej i
Greckiej, które mogą przynieść efekty w bezpośredniej
współpracy z tymi sekcjami narodowymi.
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Tekst – Witold Drzażdżyński
Foto – Ewa Dębowska

JUBILEUSZ 25-LECIA SEKCJI
RUMUNII
W dniach 16 do 19.09.2021 r. na zaproszenie Sekcji Rumuńskiej IPA , która obchodzi 25-lecie powstania Sekcji Narodowej
do Bukaresztu udała się delegacja Prezydium Sekcji Polskiej IPA w składzie – Ewa Dębowska Sekretraz Generalny oraz
Witold Drzażdzyński Wiceprezydent SP IPA.
Po wylądowaniu na bukaresztańskim lotnisku zaostaliśmy zakwaterowaniu w pobliskim hotelu, gdzie przywitał nas
Prezydent Sekcji Rumuńskiej IPA Mihai Liviu Tartareanu. Wieczorem przy wspólnej kolacji poznalismy pozostałe delegacje
przybyłe na Kongres IPA z Cypru, Macedonii Północnej, Chorwacji, Mołdawii oraz Węgier.
Na drugi dzień rano udaliśmy się w ponad 3 godzinną podróż w góry Transylwanii do miejscowości Polana Brasov, gdzie
odbywały się obrady Kongresu oraz 25-lecia IPA Rumunia. W tym dniu uroczyście otwarto obrady Kongresu w trakcie
których delegacje kolejno miały krótkie wystąpienia oraz z wykorzystaniem środkow tv połączono się z Prezydentem
Światowym IPA.
Wieczorna kolacja pozwoliła na degustację narodowych potraw Rumunii w tym oczywiście mamałygi, serów, pieczonego
woły na grillu oraz wspaniałego ciasta. Nie mogło również zabraknąć rumuńskich napojów.
Kolejny dzień pobytu to wycieczka do miejscowości Bran oraz zwiedzanie średniowiecznego zamku, gdzie wg legendy
miał zamieszkiwać m.in. Wlad Palownik – Hospodar Wołoski zwany Draculą. Zamek usytuowany na wzniesienu nad
miastem rzeczywiście przywołuje atmosferę grozy.
Po zwiedzeniu zamku udaliśmy się w góry, gdzie w wiejskim gospodarstwie mogliśmy degustaować kolejne ruuńskie
specjały przygotowane na miejscy przez naszego gospodarza.
Wieczorem odbyło się spotkanie delegacji z członkami nowo wybranego w tym dniu Prezydium Sekcji Rumuńskiej IPA.
Prezydentem Sekcji Rumuńskiej ponownie został wybrany Mihai Liviu Tartareanu, któremu złozyliśmy w imieniu Sekcji
Polskiiej IPA serdeczne życzenia oraz przekazaliśmy okolicznościowy upominek. Kolejne godziny woeczoru zostały
spędzone na rozmowach z członkami delegacji zagranicznych a szczególnie z delegacją cypryjską.
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Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: organizatorzy rajdu

W dniach 27-29 sierpnia 2021 roku,
w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się „VII
KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY
- PODHALE 2021”, nad którym to rajdem
honorowy patronat objął Prezydent SP IPA
Polska kol. Piotr Wójcik oraz Prezydent Sekcji
IPA Rumunia.
Rajd, którego organizatorem od wielu lat jest
kol. Stanisław „Stan Ley” Dyngosz z Riders of
IPA Tarnów, jest imprezą międzynarodową
i gromadzi zarówno członków IPA, jak
też przyjaciół i sympatyków naszego
Stowarzyszenia.
W uroczystym rozpoczęciu tego rajdu udział
wziął Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Prezydent
Sekcji Rumuńskiej IPA, Wiceprezydent Sekcji
Słowackiej IPA, Prezydent Riders of IPA
LE MC Poland oraz przedstawiciele kilku
Sekcji Narodowych, Grup Wojewódzkich
i Regionów IPA z całej Polski, jak też
członkowie klubów motocyklowych z Polski
i Europy.
W trakcie uroczystej inauguracji rajdu,
w podziękowaniu za dotychczasowe wsparcie
działalności klubów motocyklowych Riders
of IPA, kol. Piotr Wójcik został Honorowym
Membrem Klubu Riders of IPA LE MC Poland,
na potwierdzenie czego z rąk Komandora
Rajdu otrzymał stosowną skórzaną
kamizelkę.
Ogromne podziękowania dla organizatorów
rajdu i do zobaczenia za rok!!!
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Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Ewa Dębowska
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W dniu 4 listopada 2021 roku w Warszawie, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr WÓJCIK i Sekretarz
Generalna SP IPA – kol. Ewa DĘBOWSKA oraz Rektor WSBiO – dr Jacek POMIANKIEWICZ i Kanclerz WSBiO – mgr
Sebastian MICHALKIEWICZ, odbyli robocze spotkanie, podczas którego „odnowili i ratyfikowali” zawarte w lipcu
br. porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.
Najważniejszym punktem porozumienia jest to, że WSBiO, zobowiązuje się udzielać zniżki za czesne w wysokości 7%
rocznego czesnego dla członków IPA (po okazaniu legitymacji członkowskiej) na: studia licencjackie, magisterskie
i podyplomowe oferowane przez uczelnię. Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego w danym roku
akademickim (za dwa semestry), bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy
ratalnie.
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.
Tak więc nie pozostaje nic innego jak korzystać ze zniżki na studia przedstawionej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa
i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie !!!
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Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: organizator festiwalu

SEKCJA POLSKA IPA NA XXV EDYCJI
FESTIWALU SZTUKI W TOSKANII
Na zaproszenie Prezydenta IPA Toskania (Włoska Sekcja IPA), w dniach 12-18 września 2021 roku, delegacja
Sekcji Polskiej IPA w składzie: Piotr Wójcik – Prezydent i Radosław Skubina – Zastępca Sekretarza Generalnego,
uczestniczyła w XXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „International Police Award – Arts Festival
(IPAAF) 2021”, który w tym roku odbył się w przepięknym miasteczku Monte San Savino.
Podczas uroczystego otwarcia festiwalu Sekcja Polska IPA została wyróżniona okolicznościową nagrodą „PREMIO
APOXIOMENO 2021”, którą z rąk Prezydenta Festiwalu Pana Orazio Anania odebrał Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik.
W uroczystości tej udział wzięli przedstawiciele polskich pisarzy i aktorów z Panią Krystyną Jandą na czele. Kol. Piotr Wójcik
w asyście Radosława Skubiny, wręczył kol. Orazio Ananii, Pani Krystynie Jandzie oraz Pani Burmistrz Monte San Savino okolicznościowe upominki od Sekcji Polskiej IPA.
Polska delegacja IPA podczas swojego pobytu we Włoszech uczestniczyła w szeregu roboczych spotkań z przedstawicielami
Regionów IPA z terenu Włoch, Komendantami miejscowej Policji i Straży Miejskiej oraz przedstawicielami władz
samorządowych.
Jako goście honorowi festiwalu, przedstawiciele SP IPA zapraszani byli na spotkania autorskie z włoskimi pisarzami, jak
też z aktorami zarówno z Włoch, jak i z innych państw Europy, których
ﬁlmy pokazywane były na przedmiotowym wydarzeniu kulturalnym.
Prezydent SP IPA udzielił również wywiadu telewizyjnego dla
miejscowej telewizji na temat działalności naszego Stowarzyszenia.
Należy podkreślić, że pobyt polskiej delegacji IPA na festiwalu był
bardzo intensywny i skutkował nawiązaniem szeregu kontaktów
z kolegami z IPA Włochy, Peru, Rumunia i Luksemburg, jak też
kontaktów z przedstawicielami „kultury i sztuki” z kilku europejskich
państw. Poprzez organizację przez IPA takich wydarzeń kulturalnych,
znacząco wzrasta prestiż naszego Stowarzyszenia i staje się ono
bardziej widoczne dla społeczeństwa.

16

KONFERENCJA W SKOPJE
W dniach 12–14.11.2021 r., w Skopje (Macedonia Północna), odbyła się Bałkańsko-Adriatycka Międzynarodowa
Konferencja IPA dot. „Kryzysu migracyjnego na Bałkanach”.
Na zaproszenie Prezydenta Sekcji IPA Macedonia Północna, udział w tej konferencji (jako goście honorowi) wzięła
delegacja Sekcji Polskiej IPA w składzie: Prezydent kol. Piotr WÓJCIK oraz Zastępca Sekretarza Generalnego kol.
Radosław SKUBINA. Ponadto w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele kilkunastu innych sekcji narodowych
m.in. z: Czarnogóry, Niemiec, Rumunii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Cypru, Izraela i Chorwacji.
Po dotarciu na miejsce zostaliśmy serdecznie przyjęci przez gospodarzy oraz zakwaterowani w hotelu blisko centrum
Skopje. Jeszcze tego samego dnia, wykorzystując wolny czas, w godzinach wieczornych odbyliśmy robocze spotkania
z Prezydentem Sekcji Macedonii Północnej w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy naszymi sekcjami oraz z Niemiec
i Rumunii w sprawie kontynuowania dotychczasowej współpracy.
Drugiego dnia naszego pobytu - po oﬁcjalnym otwarciu – uczestniczyliśmy w obradach, podczas których „bałkańskoadriatyckie” delegacje przedstawiły krótkie prezentacje związane z kryzysem migracyjnym. Przedstawiciel Czarnogóry
przedstawił prezentację dot. przyszłorocznej „Olimpiady IPA”. Na zakończenie konferencji, delegacja SP IPA otrzymała
certyﬁkat i logotyp tego przedsięwzięcia, a my w podziękowaniu za możliwość udziału w tym wydarzeniu, wręczyliśmy
kol. Robertino ACESKI - Prezydentowi Sekcji IPA Macedonia Północna okolicznościowy grawerton od Krajowego
Zarządu SP IPA oraz drobne upominki od Prezydium SP IPA. Gadżety IPA przekazaliśmy również delegacjom biorącym
udział w tej konferencji.
W trakcie naszego pobytu w Skopje udało nam się nawiązać nowe kontakty z przedstawicielami Sekcji IPA Macedonia
Północna oraz umocnić kontakty z przedstawicielami Sekcji IPA Czarnogóra, Niemcy i Rumunia, które mogą przynieść
efekty w bezpośredniej współpracy z tymi sekcjami narodowymi.
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Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Piotr Wójcik oraz organizatorzy (IPA Skopje)

PREZYDIUM

Tekst: Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Aneta Sobieraj

WIZYTA PREZYDIUM SP IPA
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W dniach 1-4 grudnia 2021 roku, na zaproszenie Biljany Dulović - Prezydenta Sekcji IPA Czarnogóra, 7 osobowa
delegacja Prezydium Sekcji Polskiej IPA (pod przewodnictwem kol. Piotra Wójcika - Prezydenta SP IPA) przebywała
w Czarnogórze.

W trakcie pobytu w Czarnogórze związanego z podpisanym porozumieniem o współpracy pomiędzy naszymi Sekcjami,
odbyliśmy szereg roboczych spotkań zarówno z przedstawicielami czarnogórskiej Policji między innymi spotkanie
z Zastępcą Komendanta Głównego Policji Granicznej i z Komendantem Stołecznym Policji w Podgoricy oraz wizytą
w Akademii Policyjnej w Danilovgradzie, jak też z kolegami z IPA z różnych Regionów Czarnogóry (Region Jug, Region Sevier
i Region Centrum). Wiceprezydent Sekcji IPA Czarnogóra kol. Vojislav Dragović oprowadził nas po obiektach sportowych,
na których w maju 2022 roku odbędzie się „Olimpiada IPA” i poprosił nas o opinię co do tych obiektów oraz przedstawił
nam wstępny program tej sportowej imprezy.
Trzeciego dnia naszego pobytu zorganizowano nam wyjazd do miasta Szkoder w Albanii, gdzie spotkaliśmy się
z przedstawicielami Sekcji IPA Albania oraz z Przewodniczącą Regionu IPA Szkoder. W trakcie tego spotkania omówiliśmy
szereg spraw związanych z funkcjonowaniem naszych Sekcji Narodowych, jak też wyraziliśmy chęć nawiązania współpracy
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pomiędzy Sekcją IPA Albania i IPA Polska. Zostaliśmy zaproszeni do przyjazdu na Kongres Wyborczy Sekcji IPA Albania,
który odbędzie się w lutym 2022 roku. Uzgodniliśmy, że po wyborze nowych władz IPA Albania rozpoczniemy rozmowy
dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy naszymi Sekcjami.
W ostatnim dniu naszej wizyty w Czarnogórze, odbyliśmy wspólne posiedzenie Prezydium IPA Polska i IPA
Czarnogóra. Spotkanie to odbyło się w miejscowości Bar. Podczas tego posiedzenia omówiliśmy dotychczasową
współpracę oraz uzgodniliśmy jak będzie ona przebiegać w 2022 roku. Nasz 4 dniowy pobyt w Czarnogórze został
przygotowany w pełni profesjonalnie, spotkania i wizyty były bardzo merytoryczne, a opieka ze strony koleżanek i kolegów
z Prezydium Sekcji IPA Czarnogóra była perfekcyjna. Chociaż pogoda nam nie sprzyjała, gdyż przez dwa dni padał deszcz,
to organizatorzy postarali się żebyśmy mogli zobaczyć najpiękniejsze miejsca w Czarnogórze i pokazali Kotor, Ulcinij,
Budva, Podgorica, wyspę św.Stefana oraz Stary Bar.
Współpraca pomiędzy Sekcją IPA Czarnogóra i IPA Polska będzie kontynuowana w następnych latach i jak ustalono
na wspólnym posiedzeniu trzeba ją „przenieść” na poziom działalności naszych struktur terenowych, czyli pomiędzy
Regiony w obu Sekcjach IPA.
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Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik

JAK PREZYDENT Z PREZYDENTEM

ROZMOWA PREZYDENTA SEKCJI POLSKIEJ
Z PREZYDENTEM SEKCJI MACEDONI
Piotr Wójcik
P

Robertino Aceski

u
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).

od 25 lat pełni służbę
w Policji.

Robertino, członkami Sekcji Polskiej IPA mogą być
funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz
emeryci tych służb. Powiedz mi, kto może należeć do
IPA Macedonia Północna?
W Macedonii Północnej przedstawia się to trochę inaczej
niż w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi u nas przepisami,
Członkami Sekcji IPA Macedonia Północna mogą być
czynni lub emerytowani pracownicy Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
lub Policji Finansowej.

Sekcja IPA Macedonia Północna jest trochę mniejszą Sekcją
niż Polska, gdyż aktualnie liczy ponad 5000 członków,
działających według oﬁcjalnych danych Policji Regionalnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 9 oddziałach
regionalnych (zwanych dalej sekcjami regionalnymi). Tymi
sekcjami są: Skopje, Kumanovo, Shtip, Strumica, Prilep,
Bitola, Veles, Ohrid i Tetovo. W strukturze naszej Sekcji nie
mamy Regionów.

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?
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Aktualnie pracuje
w Skopje jako oﬁcer
w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych,
w Departamencie
Zwalczania Terroryzmu
i Wywiadu Cywilnego.
Od 2011 roku jest członkiem IPA i jednocześnie jednym
z założycieli Sekcji IPA Macedonia Północna. W latach
2011-2015 pełnił funkcję Skarbnika w Zarządzie Krajowym,
a od 2015 roku do chwili obecnej (druga kadencja) jest
Prezydentem Sekcji IPA Macedonia Północna.
Żonaty, ojciec dwojga małych dzieci.
Interesuje się muzyką, lubi koszykówkę oraz długie spacery na
łonie natury.

Kolego Prezydencie, Sekcja Polska IPA w przyszłym
roku obchodzić będzie 30-lecie swojego powstania. Jak
długo funkcjonuje Sekcja IPA Macedonia Północna?
Gratuluję Wam serdecznie tak zaszczytnej rocznicy.
Nam trochę brakuje do takiej rocznicy, gdyż w tym roku
obchodzimy dopiero 10–lecie powstania i działalności

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 Macedonia Północna będą zainteresowane taką
współpracą i jak Ty ją widzisz?
Cieszę się z faktu, że współpraca pomiędzy naszymi
Sekcjami zacieśniła się, szczególnie po naszym spotkaniu
na czerwcowej konferencji w Czarnogórze. Podobnie
jak Ty, chciałbym żeby członkowie naszych struktur
regionalnych podjęli bezpośrednią współpracę właśnie
poprzez to o czym mówisz, czyli żeby zaczęli do siebie
przyjeżdżać na tzw. „wymianę”.
Myślę, że struktury regionalne w moim kraju będą
zainteresowane taką formą współpracy, a naszym
zadaniem powinno być umożliwienie im bezpośrednich
kontaktów pomiędzy Regionami w Polsce i Macedonii
Północnej. Taka współpraca niewątpliwie wpłynęłaby
na rozwój bliższych relacji pomiędzy członkami naszych
Sekcji.

młodych policjantów, wyjazdy na staże zagraniczne,
zniżki na zakup części samochodowych oraz zniżki
w biurach podróży. Jaki pomysły na zachęcenie osób
do wstępowania do IPA stosuje Sekcja IPA Macedonia
Północna?
Jednym z kluczowych czynników, dzięki któremu udaje
nam się pozyskiwać wielu nowych i młodych członków IPA
jest utrzymywanie IPA jako „marki” godnej uwagi, „marki”
rozpoznawalnej na obszarze kraju, oferującej uczciwą
szansę każdemu, kto chciałby brać udział we wszystkich
oferowanych przez nas aktywnościach i wydarzeniach,
a także oferującej zniżki i dbającej o przejrzystość
i przeciwdziałanie dyskryminacji w każdej dziedzinie.
Serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia
w Polsce.
Ja również dziękuję za rozmowę i cieszę się że mogłem
przybliżyć członkom Sekcji Polskiej IPA strukturę i formy
działalności Sekcji IPA Macedonia Północna. Zapraszam
do odwiedzenia Macedonii Północnej.

Sekcja Polska IPA współpracuje z wieloma hotelami
na terenie naszego kraju, z których – ze zniżką 20%
- mogą korzystać członkowie IPA z całego świata.
Macedonia Północna 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?
Podobnie jak Sekcja Polska IPA, my również mamy
bardzo wiele ofert zniżkowych, którymi objęte są nie
tylko hotele, dostępnych na obszarze całego kraju
i wynoszących minimum 20% (zniżki od ceny regularnej).
Spis ofert zniżkowych można znaleźć na naszej stronie
internetowej ipa.mk oraz na naszych proﬁlach w mediach
społecznościowych, takich jak Facebookowa strona regionu
Skopje i strony innych sekcji regionalnych. Oczywiście
członkowie Sekcji Polskiej IPA mogą korzystać z tych zniżek.
W większości Sekcji Narodowych dużym problemem
jest pozyskiwanie nowych członków IPA. W Polsce
stosujemy różnego rodzaju zachęty takie jak np.: zniżki
na studia w renomowanych uczelniach, szkolenia dla
21

JAK PREZYDENT Z PREZYDENTEM

Sekcji IPA Macedonia Północna. Przed nami jeszcze wiele lat
działalności w strukturach IPA.
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Mariola Świątczak
autor zdjęć: Rafał Skoczylas

GRAMY DLA DAMIANA
Z inicjatywy członków Zarządu Regionu IPA - Koszalin kol. Arlety Kołodziejskiej i kol. Pawła Śleziaka, w dniu 24.
września 2021 r. na „Orlikach” w Koszalinie odbył się Charytatywny Turniej IPA w piłce nożenj pod hasłem: „Gramy
dla Damiana”. Celem turnieju było zebranie środków finansowych
na terapię nowotworową na rzecz asp. Damiana Borkowskiego policjanta KMP Koszalin.
Chęć udziału w turnieju zgłosiło 12 drużyn, następnym już organizatorzy
musieli odmówić ze względów logistycznych. Walka na zielonej murawie
była zacięta, każda drużyna chciała być najlepsza. Ostatecznie zwycięzcami
zostali gospodarze, a następnie : Kołobrzeg, Szczecinek, Piła i IPA z Białogardu.
Puchary i dyplomy wręczał zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Koszalinie nadkom. Marcin Pilarczyk oraz sekretarz ZGW IPA - Szczecin
kol. Mariola Świątczak.
Podczas imprezy na terenie zielonym funkcjonował bufet z ciastami,
smażonymi rybami, gorącą zupą, kiełbaskami z grilla itd. dla uczestników
turnieju. Sympatycznym akcentem był udział koszalińskich dzieci z Przedszkola
nr 10 im. Misia Uszatka, którym bardzo dziękujemy.
Kol. Damian też brał udział w tym sportowym spotkaniu jako widz, był bardzo
wzruszony tak licznym udziałem koleżanek i kolegów z KMP - Koszalin oraz
członków IPA z terenu całego województwa zachodniopomorskiego (udział
wzięło ponad 200 osób). Przygotowane wszystkie puszki na datki zostały
bardzo szybko całkowicie wypełnione - serdecznie dziękujemy. Działał także
kże
sklepik z gadżetami IPA, który cieszył się dużym zainteresowaniem oraz
przeprowadzono licytację gadżetów od darczyńców.
Zarząd Regionu IPA - Koszalin składa serdeczne podziękowania także
wszystkim licznym osobom wspierającym nasze działania bez których
turniej nie mógłby się odbyć m.innymi kol. Mirosławowi Ciecieląg za
zaopatrzenie w kiełbasę grillow z ﬁrmy BRUNO-TASSI w Koszalinie, która
współpracuje z najlepszymi zakładami mięsnymi w Polsce, Bałtyk Trans
Spedition-Paweł Sominka, Sebastian Tałaj, Krzysztof Borzyszkowski,
Krzysztof Jabłoński, Espersen Poland, Port Narzędziowy, Składy Budowlane
KLEIN, ZINA-Robert Tomicki, SPONDYLUS, HORYZONT-Damian Dubas,
ISKANDER KEBAB-GRILL, MINIBROWAR-KOWAL - Koszalin.
Damian - życzymy Tobie szybkiego powrotu do zdrowia i trzymamy za
Ciebie kciuki !
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ZEBRALI 10 LITRÓW
KRWI

W dniu 27 października honorowi dawcy z klubu przy Komendzie
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w tym członkowie IPA oddali krew
dla osób potrzebujących. Zgłosiło się ponad 20 osób, które oddały
łącznie blisko 10 litrów tego cennego leku. To już kolejna tego typu
akcja, która została przeprowadzona w pomieszczeniach klubu przy
pl. Muzealnym. Obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel
medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we
Wrocławiu z ulicy Czerwonego Krzyża.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oddają krew nie tylko podczas akcji organizowanych przez Klub Honorowych
Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu, ale również podczas innych działań, w tym również na hasło „Ratunek”. W ciągu
38 lat istnienia klubu przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu honorowi dawcy oddali ponad 10 tysięcy litrów
krwi.
Dawcy, którzy oddali krew i spełnili wymogi regulaminowe mieli możliwość otrzymania
IDENTYFIKACYJNEJ KARTY GRUPY KRWI - jedynego wiarygodnego dokumentu (oprócz legitymacji HDK) potwierdzającego
grupę krwi jej właściciela.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji i zachęcamy do oddawania krwi.
Na zdjęciu kolega Krzysztof Klarecki – członek IPA i Prezes Klubu HDK przy KWP we Wrocławiu wraz z kolegą Arturem
Falkowskim – członkiem IPA i weteranem zbiórek krwi.

REGION I3A &+EáM 3OR=ąDKOWAá
&MENTAR=E NA WOáYNI8 Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Mariusz Niecikowski

Członkowie Regionu IPA Chełm tj.: kol. Grzegorz Pieczykolan i Konrad
Pawłoś oraz funkcjonariusze KG SG w Warszawie i Nadbużańskiego
Oddziału SG w Chełmie, w dniach 17-19 września 2021 r. porządkowali
cmentarze legionowe na Wołyniu.
Udało się uporządkować ponad 140 grobów na cmentarzu w Przebrażu, gdzie
pochowani są legioniści pułków sformowanych w Rozprzy. Przebraże jest dawną
polską miejscowością, która obecnie nosi nazwę Hajowe (Gajowe).
Nie zapomniano również o innych polskich nekropoliach, takich jak Polski
Lasek koło Kostiuchnówki, gdzie znajduje się cmentarz powstały w czasie
działań wojennych jesienią 1915 r. Jednym z największych i najbardziej znanych cmentarzy legionowych jest cmentarz
w Wołczecku. Na charakterystycznym niewielkim wzgórzu, porośniętym wiekowymi sosnami, pochowani są legioniści
oraz żołnierze wszystkich walczących armii. Jednym z pierwszych pochówków był pogrzeb oﬁcerów poległych 5 listopada
1915 r. podczas szturmu Polskiej Góry.
Należy nadmienić, iż pamięć o polskich żołnierzach
biorących udział w walkach na Wołyniu przeciwko Rosji
bolszewickiej podtrzymują polscy harcerze z Centrum
Dialogu Kostiuchnówka Chorągwi Łódzkiej ZHP. Osobą,
która towarzyszyła uczestnikom wyjazdu podczas
trzydniowego pobytu w Kostiuchnówce był harcmistrz
Jarosław Górecki, sprawujący funkcję dyrektora Centrum
Dialogu w Kostiuchnówce, a który wywodzi się z Hufca
ZHP Zgierz im. Wojska Polskiego.
23
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak
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Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Maciej Matoń

24<'-#<#0+'524<ù67&.#22
KRYNICA MORSKA
W dniu 28 lipca 2021 roku kol. Anna Janiszewska-Rybka
(Skarbnik PGW) i kol. Maciej Matoń (Prezes PGW) wraz
z Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Dworze
Gdańskim, insp. Piotrem Wiśniewskim z okazji Święta Policji
złożyli wizytę na Posterunku Policji w Krynicy Morskiej.
W czasie spotkania członkowie Zarządu Pomorskiej
Grupy Wojewódzkiej IPA przekazali Kierownikowi Posterunku
asp. sztab. Robertowi Palka, sprzęt komputerowy – komputer HP
oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne ﬁrmy EPSON i XEROX o łącznej
wartości prawie 5000,00 zł.
W czasie wizyty kol. asp. Aleksandra Hofmann otrzymała
od Prezesa PGW Dyplom za aktywną działalność w Regionie IPA
Gdańsk. Należy również dodać, że Komendant Wojewódzki Policji
w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński podczas wojewódzkich
uroczystości z okazji Święta Policji wyróżnił Dyplomem kol. Macieja
Matoń za aktywną współpracę PGW z Pomorską Policją.
Należy dodać, że wzór prawidłowej dokumentacji przekazał
nam kol. Jan Faber Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej,
któremu za pomoc serdecznie dziękujemy.
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W sierpniu do Regionu IPA Mielec zwrócił się dyrektor
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu z prośbą
zakup dla podopiecznych rowerów.
Kiedy tylko funkcjonariusze Stowarzyszenia otrzymali
informację od dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem
w Skopaniu, że podopiecznym potrzebne są rowery, niemal
natychmiast podjęto statutowe działania mające na celu
pozyskania środków ﬁnansowych na zakup potrzebnego
sprzętu. Dzięki zrozumieniu ważności przedsięwzięcia oraz
wsparciu ﬁnansowemu i rzeczowemu wielu przedsiębiorców
z terenu powiatu mieleckiego udało się zakupić sześć rowerów
wraz z profesjonalnymi akcesoriami.
Podczas uroczystego pikniku zorganizowanego przez dyrektora
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, członkowie Stowarzyszenia przekazali wychowankom 6 rowerów wraz
z akcesoriami. Podopieczni z wielką radością wybrali się na krótką przejażdżkę rowerową, aby wypróbować otrzymane
jednoślady. Dzieci oraz młodzież przygotowała dla IPOWCÓW wiele atrakcji i zabaw m.in. grę w piłkę nożną, tenisa
stołowego, lepienie ciasteczek w piaskownicy. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.
Prezydium oraz członkowie IPA Region Mielec składają serdeczne podziękowania darczyńcom za okazane zrozumienie,
hojność w przekazywaniu sprzętu rowerowego i funduszy, dzięki którym możliwe było zakupienie rowerów.
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka Tekst: Beata Raus Zdjęcie: MOSiR Krosno

W ramach obchodów 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 roku w Krośnie,
oprócz uroczystości patriotycznych tradycyjnie odbył się Bieg Niepodległości.
W XXV edycji imprezy, organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, uczestniczyli biegacze z kraju
i zagranicy, wśród których w kategorii biegowej„IPA” o Puchar Przewodniczącej IPA Regionu Krosno rywalizowali członkowie
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji. Ulicami Krosna, na dystansie 7 kilometrów, pobiegły koleżanki i koledzy
z Policji Polskiej i Słowackiej, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby aktywnie
wspierające działalność statutową naszego
Stowarzyszenia.
W klasyﬁkacji kobiet I miejsce zdobyła Ewa
Armata, miejsce II zajęła Bożena Wojnar,
natomiast na III miejscu podium stanęła Aneta
Stareńczak.
W klasyﬁkacji mężczyzn miejsce I wywalczył
Artur Chmielowski, miejsce II zajął Miroslav
Smetana, natomiast miejsce III – Kamil
Krzyżewski.
Wszyscy uczestnicy kategorii biegowej „IPA”
zostali nagrodzeni upominkami, ufundowanymi
przez Zasłużonych dla Sekcji Polskiej IPA.
25
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Tekst: E. Ziemba
zdjęcia: archiwum Regionu
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Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Sławomir Brożyna

SPOTKANIE Z KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI W LUBLINIE
W dniu 1 września 2021 roku, w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Lublinie, odbyło się robocze spotkanie Prezesa Lubelskiej Grupy
Wojewódzkiej IPA - kol. Piotra WÓJCIKA z Komendantem Wojewódzkim
Policji w Lublinie – nadinspektorem Arturem BIELECKIM.
W trakcie spotkania - w związku z lipcowym awansem Pana Komendanta na
stopień nadinspektora Policji - Prezes Lubelskiej GW IPA (w imieniu członków
Lubelskiej GW IPA) wręczył Panu Komendantowi okolicznościowy grawerton,
na którym zawarto następujący tekst:„Szanowny Panie Generale, z okazji awansu
na stopień nadinspektora Policji, w imieniu wszystkich osób zrzeszonych
w Lubelskiej Grupie Wojewódzkiej IPA składamy Panu najserdeczniejsze
gratulacje oraz najlepsze życzenia. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć
zawodowych oraz konsekwencji i wytrwałości w wypełnianiu swoich
obowiązków. Z wyrazami szacunku życzymy Panu wszelkiej pomyślności
i dalszych sukcesów w kontynuowaniu służby Ojczyźnie oraz w życiu osobistym”.
Następnie podsumowano dotychczasową współpracę Lubelskiej Grupy
Wojewódzkiej IPA z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie oraz omówiono
zakres i możliwości jej kontynuacji w następnych latach.
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Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Autor: Wiesław Rzyduch
Zdjęcia: Wiesław Rzyduch

Zajęcia przeprowadzili policjanci z Wydziału Prewencji bydgoskiej
komendy.
23.09.2021 r Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka IPA, Zarząd Okręgowy
Polskiego Związku Motorowego i Wydział Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Bydgoszczy przeprowadzili zajęcia z uczniami klas pierwszych
w szkole w Kruszynie. Zajęcia poprowadzili młodszy aspirant Rafał Wohlfeil
oraz aspirant sztabowy Jarosław Wojnowski wspólnie z przedstawicielem
International Police Association w Bydgoszczy Wiesławem Rzyduchem.
Podczas spotkania zostały omówione zasady i przepisy związane
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dzieci mogły same przećwiczyć
i pokazać, jak należy bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych
i czego nie należy robić, żeby nie doszło do wypadku z ich udziałem.
Omówiono również dlaczego warto nosić elementy odblaskowe i jak
ważną rolę pełnią one w codziennym poruszaniu się po drodze.
Wszystkie dzieci na koniec spotkania otrzymały słodycze, gadżety oraz
elementy odblaskowe w postaci kamizelek. Kamizelki zostały ufundowane
przez współorganizatora,
Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku
Motorowego
a zostały one wręczone
przez POLFINKA maskotkę
Kujawsko-Pomorskiej Policji.
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Piotrek Mickiewicz wraz z Tomaszem Parysek są
ratownikami medycznymi w Zespole Medycznym
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji
w Legnicy. Są także członkami Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji IPA International Police
Association Region Głogów. Jest to grupa której
przyświeca hasło ,,Servo Per Amikeco” co oznacza
,,Służyć Poprzez Przyjaźń”.
W tym roku postanowili przejechać na rowerach wzdłuż
wybrzeża polskiego morza od Helu aż po Międzyzdroje
Cel jaki sobie postawili to pomoc dla synka naszej
koleżanki, która również jest policjantką i zarazem
członkinią IPA z Głogowa, Anety Kacik a synek to Michał
Kowal.
Michał to chłopiec, który choruje na bardzo ciężką
przypadłość. Jest to choroba BATTENA. Niestety w chwili
obecnej jedyną formą pomocy jest rehabilitacja, która
jest bardzo kosztowna. Michałek potrzebuje sprzętu
do rehabilitacji, aby mama mogła mu go kupić
stworzyła konto na zrzutce.
Piotr i Tomasz swój cel zrealizowali przejechali
rowerami 500 km wzdłuż wybrzeża, wszędzie gdzie
się zatrzymali rozmawiali, rozdawali ulotki informujące
o potrzebie wsparcia na rehabilitację chorego chłopca.
Prowadzili także swój blog z podróży Błękitna wstęga
dla Michałka.
„Wierzymy że tym gestem pomożemy Michałkowi
i gwarantujemy nie spoczniemy na laurach” tak na
mecie zadeklarowali nasi zmęczeni ale szczęśliwi
bohaterowie.
Wszyscy chcący wspomóc leczenie Michałka mogą
wpłacać pieniążki https://zrzutka.pl/8w2fn6
Liczy się każda ZŁOTÓWKA nawet niewielka kwota
wspomoże rehabilitację Michałka! Pamiętajcie dobro
wraca pomnożone!

27

, 3$  ' / $  6 3 2 â ( & = ( Ę 6 7 : $

Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Artur Klimczak
Zdjęcia: Archiwum IPA Region Głogów
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Tekst. J. Faber
Zdjęcia W. Skorża
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W dniach 21-22 sierpnia Przemyśl stał się
siatkarską stolicą Polski. Wszystko za sprawą
V Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w
Siatkówce Plażowej – TWIERDZA PRZEMYŚL
2021.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezes Polskiego
Związku Piłki Siatkowej Pan Jacek Kasprzyk,
Wiceprezes Polskiej Ligi Siatkówki Pan Wiesław
Kozieł. Do Przemyśla, wzorem lat ubiegłych,
przyjechała liczna plejada siatkarskich gwiazd
ze słynnej „Złotej Drużyny Huberta Wagnera”.
Mistrzowie Świata i Olimpijscy Panowie Marek
Karbarz, Włodzimierz Stefański, Mirosław
Rybaczewski, Stanisław Gościniak i Ryszard Bosek
chętnie dzielili się wspomnieniami ze złotej ery
polskiej siatkówki.
Wszyscy znamienici goście spotkali się z Prezydentem Przemyśla Panem Wojciechem Bakunem. Był z nami Prezydent
Sekcji Polskiej MSP IPA kolega Piotr Wójcik. Pan Jacek Kasprzyk podziękował włodarzowi miasta za promowanie siatkówki.
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Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Wiesław Rzyduch

61 kilometrów trasy, kilkanaście załóg,
sportowa rywalizacja i aktywnie spędzona
pierwsza sobota września-oczywiście na
łonie natury!
Tak w dużym skrócie możemy opisać
XXIV Ogólnopolski Rajd Ekologiczny,
organizowany w tym roku pod nazwą
,,Ekologicznie w Borach Tucholskich”.
Wyniki? Najszybciej z trasą, próbami
i testami poradził sobie duet Agata
i Zygmunt Gwizdała. Drugi stopień podium
wywalczyli Renata i Wiesław Rzyduch
a zaszczytne 3 miejsce dla pary Łucja i Jerzy
Gwizdała. Serdeczne gratulacje!
Na zdjęciu grupowym uczestnicy XXIV Rajdu Ekologicznego Tuchola-Swornegacie.
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Kujawsko-pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Warchał
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Kujawsko-Pomorską Grupę Wojewódzką IPA zorganizowała spotkanie integracyjne z zasłużonymi
dla Sekcji Polskiej IPA w restauracji
Martina, gdzie wręczono legitymacje Zasłużonym IPA Sekcja Polska dla
niżej wymienionych:
Prof. Med. Arkadiusz Jawień
Prof. Med. Roman Kotzbach
Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski
Marek Gotowski
Andrzej Jarosz
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej wręczył medale
Honorowe Policyjnego Towarzystwa Sportowego: „Gwardia” oraz
dyplomy.
Po zakończeniu oﬁcjalnej części spotkania wszyscy uczestnicy
zaproszeni zostali na wspólny obiad.
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Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: M. Matoń
Zdjęcie: A. Matoń

W dniu 1 maja 2021 roku udałem się
z nie zapowiadaną wizytą do Białogóry
(miejscowość nadmorska odległa od
Gdańska około 90 km) do właścicieli
Domków
Letniskowych
„Solaris”
pp. Katarzyny i Grzegorza Głazik. Celem
wizyty było przekazanie p. Grzegorzowi
legitymacji „Zasłużony dla IPA Sekcja
Polska” za dotychczasową współpracę
z Pomorską Grupą Wojewódzką.
Podczas
spotkania
omówiono
możliwość i zasady zawnioskowania
do Krajowego Zarządu IPA SP
o ustanowienie Ośrodka „Solaris”
obiektem rekomendowanym przez
nasze Stowarzyszenie na najbliższym
zebraniu.
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Artur Klimczak
Zdjęcia: Mateusz Komperda
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Filip będąc w pracy podczas interwencji w sklepie w innej sprawie usłyszał nagle
rozpaczliwy krzyk kobiety wzywającej pomoc. Jej dziecko się dusiło i miało zasinioną
twarz. Patyczek od lizaka utknął mu w gardle. Obecni na miejscu świadkowie nie
potraﬁli pomóc dziecku. Liczyła się każda sekunda. Filip natychmiastowo przystąpił
do ratowania dziecka. Ułożył je na przedramieniu a następnie wykonywał uderzenia
w okolice międzyłopatkowe. W wyniku podjętych czynności ratunkowych fragment
lizaka i patyczek wypadł z ust dziecka, które zaczęło oddychać. Zapłakane wróciło
w ramiona zszokowanej ale już szczęśliwej mamy. Wielkie brawa dla Filipa, który
wiedzę z udzielenia pierwszej pomocy wyniósł z szkoły policyjnej gdzie ćwiczył na manekinach.
Po skończonej akcji zdał sobie sprawę że jak ważne to były ćwiczenia, które pomogły uratować dziecko.
Film z akcji ratunkowej:
https://youtu.be/iK6DnhOvlEU
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Mazowi
Mazowiecka
Grupa Wojewódzka
Tekst: Kr
Krzysztof Kapturski,
Maciej SSzlacheta
Zdjęcia: Marek Skóra, Witold Baran

Region
Radom
i
Stowarzyszenie
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło
nr 45 w Radomiu kontynuują współpracę w
ramach, na które pozwalają obowiązujące
obostrzenia pandemiczne.
W piątek, 20 sierpnia 2021, odcinek pomiędzy
ulicą Witkacego i Wyścigową w Radomiu
oﬁcjalnie otrzymał nazwę ulicy Żołnierzy Misji
Pokojowych. Poparliśmy inicjatywę, która ma
upamiętnić i uhonorować polskich weteranów,
uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Nasza delegacja uczestniczyła w uroczystym
odsłonięciu tablicy z nazwą ulicy. Teraz
każdorazowe jej pokonywanie będzie
przypominało kierowcom o tych, którzy dbają
o pokój również za granicą. Nie zapominajmy,
że wśród kombatantów misji pokojowych ONZ są również policjanci.
Z kolei 8 września czteroosobowa delegacja Regionu IPA Radom, korzystając z zaproszenia kombatantów, zwiedzała
XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Na stoisku kolegów kombatantów zgromadzono
wiele pamiątek z misji pokojowych, w których uczestniczyli żołnierze realizując zadania zlecone przez ONZ,
polegające na przywracaniu i utrzymywaniu pokoju w różnych zapalnych punktach świata (Półwysep Synaj, Korea,
Wzgórza Golan, Namibia, Kambodża, b. Jugosławia, Liban, Kosowo, Afganistan, Wybrzeże Kości Słoniowej, Irak, Iran
i wiele innych). Były również pamiątki z misji policyjnych w Kosowie.
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Witold Drzażdżyński
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W GRABOWIE
Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną reprezentacja piłkarska
Regionu IPA Poznań wzięła udział w II Turnieju
Charytatywnym , którego celem było zebranie
funduszy na pomoc dla półtarocznego
Adasia. Chłopiec urodził się z Artrogrypozą,
która zajęła mu cztery kończyny i wymaga
długtrwałego leczenia.
Dzięki pomocy ZW NSZZP woj. wielkopolskiego,
który wpłaciła stosowe wpisowe w całości
przeznaczone a pomoc dla Adasia w niedzielny
ranek staneliśmy do walki o zwycięstwo w Turnieju.
Łącznie w Turnieju wzięło udział 8 drużyn,
podzielonych na 2 grupy. W grupowych
rozgrywkach Drużyna IPA Poznań odniosła 3
zwycięstwa i zajęła I miejsce w grupie. Zgodniez
zapisami regulaminu zwycięzcy grup grali
bezpośredni mecz o I miejsce, który zakończył się
wynikiem 3:0 dla Reprezentacji IPA Poznań!
Poza Pucharem za I meijsce, nasz zawodnik
Mateusz Przybyłowski zdobył Tytuł Najlepszego
Strzelca Turnieju!
Mimi opadów deszczu w trakcie turnieju, przybyli
zawodnicy oraz kibice wspierali małego Adasia
i życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia!
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka - Witold Drzażdżyński
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4 września 2021 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Gostyń świętowało 25 rocznicę założenia
struktur w Gostyniu.

Tego dnia w gostyńskim Hotelu Cukropol, który dwa dni
wcześniej uzyskał miano „IPA HOUSE” spotkali się zaproszeni
goście oraz członkowie IPA Region Gostyń. Jubileusz
25-lecia założenia gostyńskich struktur Stowarzyszenia
uświetnili swą obecnością; Vice Prezydent Sekcji Polskiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Witold
Drzażdżyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
nadinsp. Piotr Leciejewski członek Regionu IPA Gostyń,
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
Województwa Wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary,
Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu mł. insp. Piotr
Gorynia, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak, a także delegacje
IPA Region Śrem, IPA Region Leszno oraz Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych ze Śremu..
W trakcie uroczystości Przewodniczący IPA Region Gostyń
Ryszard Balczyński złożył serdeczne podziękowania
wszystkim obecnym na sali za współpracę przez okres
25 lat. Czas ten ocenił jako konstruktywne i merytoryczne
działanie na rzecz realizacji celów, które przyświecają
Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji. Jubileusz był
też okazją do uroczystego przyjęcia w szeregi Stowarzyszenia
trzech nowych członków. W tym wyjątkowymi dniu nie
mogło również zabraknąć wyróżnień i podziękowań dla
tych członków IPA Region Gostyń, którzy od 25, 20 czy
10 lat działają na rzecz stowarzyszenia.
Reprezentujący
Prezydium Sekcji IPA Polska Witold Drzażdżyński
za aktywność, integrację środowiska IPA, budowanie
pozytywnego wizerunku Policji Sekretarzowi IPA Region
Gostyń koledze Pawłowi Rutkiewicz wręczył honorowe
odznaczenie Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA. Należy tutaj
wspomnieć, że kolega Paweł Rutkiewicz aktywnie działa
na rzecz IPA od 25 lat!
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Już od czwartku 2 września 2021 roku w ramach obchodów
jubileuszu 25 lecia gościliśmy naszych przyjaciół,
przedstawicieli Sekcje; IPA Czeskie Budziejovice, IPA
Prostejov oraz IPA Livno z Bośni i Hercegowiny. W okresie
tych 25 lat mieliśmy przyjemność współpracować przy
realizacji wspólnych przedsięwzięć czy niejednokrotnie
spędzać razem wolny czas. A wszystko to w myśl naszego
motto SERVO PER AMIKECO. Z rąk przedstawicieli
poszczególnych Sekcji na ręce Prezydium IPA Region Gostyń
wręczone zostały listy gratulacyjne oraz okolicznościowe
upominki. W trakcie uroczystości przedstawiciel Sekcji IPA
Czeskie Budziejowice Jan Kubánek za 23 letnią współpracę
uhonorowany został medalem okolicznościowym 100-lecia
Policji.
Bardzo miłą niespodzianką oraz powodem do dumy dla
wszystkich członków IPA Region Gostyń był wręczony
przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego
mł. insp. Andrzeja Szarego Krzyż Niepodległości z Gwiazdą
klasy I, za wybitne zasługi patriotyczne i współdziałanie
z NSZZ Policjantów w integrację środowiska Policyjnego.
Odznaczenie z rąk Andrzeja Szarego w imieniu Regionu IPA
Gostyń przyjął Przewodniczący Ryszard Balczyński, który
funkcję tę pełni od 1996 roku.
Jubileusz 25-lecia IPA Region Gostyń to czas; radowania
się, podsumowań, życzeń, planów na dalsze lata
działalności, ale nie mogło zabraknąć chwil reﬂeksji
i zadumy. Wspomnieliśmy i uczciliśmy minutą ciszy
członków IPA Region Gostyń oraz IPA Czeskie Budziejovice
naszych Przyjaciół zaangażowanych w realizację idei
Stowarzyszenia, którzy odeszli na wieczną służbę. Oﬁcjalna
część uroczystości zakończyła się wspólnym zdjęciem oraz
kolacją. Wieczór był czasem na integrację przy smacznym
jedzeniu i dźwiękach muzyki.
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2021 roku piknik rodzinny połączony z jubileuszowymi obchodami 10-lecia działalności Regionu. Prezes Podkarpackiej
Grupy Wojewódzkiej IPA kolega Jan Faber przekazał dla Ropczyckiego Regionu okolicznościowy dekor wraz z adresempodziękowaniem za dotychczasową działalność statutową. Impreza odbyła się w Domu Strażaka OSP Ropczyce. Główne
atrakcje przeznaczone były dla dzieci i wnuków członków: Regionu IPA, NSZZ Policjantów, SEiRP, osób zasłużonych dla
SP IPA oraz sympatyków Ropczyckiego Regionu. Animatorzy z ﬁrmy „NASZ TYGRYSEK” organizowali dzieciom zabawę,
natomiast animatorzy „MAGIA ZABAWY” zapewnili malowanie twarzy dzieciom, bańki mydlane. Przez cały czas zabawy
dzieci mogły skorzystać do woli z popcornu oraz waty cukrowej. Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. płk. Łukasza Cieplińskiego z Dębicy zapewnili wspaniałą zabawę w strzelaniu z broni wojskowej ( na kulki plastikowe).
Stanowisko to oblegane była zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Oczywiście jak przystało na piknik była grillowana
kiełbaska.
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Łódzka Grupa Wojewódzka
Tekst: Adam Czerwiński

25 października 2021 roku o godz. 15:00 w Auli KWP w Łodzi odbyły się uzupełniające wybory Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej
IPA. Były one konieczne, po śmierci naszego wieloletniego prezesa i przyjaciela Jana Kuropatwy, który piastował to
stanowisko od 2005 roku. Gościem i jednocześnie nadzorującym to wydarzenie był Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA
Witold Drzażdżyński. Jedynym i bezkonkurencyjnym kandydatem była kol. Aneta Sobieraj. Serdecznie gratulujemy
wygranej i życzymy nieustającego pasma sukcesów !!! Na co dzień Prezes Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA jest czynnym
funkcjonariuszem policji. Służbę pełni w KWP Łódź. Posiada stopień oﬁcerski komisarza. Ponieważ kol. Sobieraj pełniła
funkcję członka zarządu naszej grupy wojewódzkiej na jej stanowisko wybrano kol. Krzysztofa Kubiaka.
Obecnie Zarząd Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA wygląda następująco:
Prezes – Aneta Sobieraj
Sekretarz – Rafał Płóciennik
Z-ca Sekretarza – Adam Czerwiński
Skarbnik – Grzegorz Januszkiewicz
Członkowie Zarządu:
- Paweł Ciesek
- Stanisław Jabłoński
- Marek Peterman
- Krzysztof Kubacki
Servo Per Amikeco...
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Tekst: Z. Kwiek
Zdjęcia: archiwum Regionu
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Opolska Grupa Wojewódzka
Tekst: Mirosław Moliszewski
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Rok 2021, trochę po pandemii a trochę w trakcie. Ale ważnych jubileuszy nie można odkładać. A tak czas
przeleciał, że nasz Region IPA Opole III „Korona” osiągnął 15 lat istnienia. Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie
nasze zaprzyjaźnione regiony, których członkom brakowało już spotkań, tak samo jak nam. Nie dojechali tylko
z Ukrainy. Byli koledzy i koleżanki z Prievidzy, Jesenika, Mesta Albrechtice, Poczdamu, Kalocsy i Ottawy, a także
Kielc, Staszowa, Olesna. Swoją obecnością zaszczycili nas również Prezydent i z-ca Sekretarz Generalnego Sekcji
Polskie IPA. Łącznie zajechało 40 osób.
Goście przebywali u nas od 23 do 26 września, ale tylko dwa pełne dni. Piątek został przeznaczony na wyjazd do jedynej
w Polsce, a prawdopodobnie i Europie Fabryki Robotów. Nie będę jej opisywał, proszę zajrzeć na stronę http://www.
fabrykarobotow.com.pl/. Następnie, udaliśmy się na zwiedzaniu disneyowskiego zamku w Mosznej. O zamku też nie mam
co pisać, lepiej samemu go obejrzeć na https://mosznazamek.pl/, lub na żywo.
Sobota była dniem całkowicie poświęconym zwiedzaniu Opola. Policjanci mają nogi zmęczone od codziennej służby,
dlatego Opole obejrzeli z okien angielskiego piętrusa z 1962 roku – wycieczka objęła całe centrum, a kierowca - przewodnik
cały czas karmił nas ciekawą wiedzą o mijanych obiektach. Ale przez Opole płynie druga co do wielkości rzeka w Polsce.
Nie mogło więc zabraknąć obejrzenia miast od strony rzeki. A tę atrakcję zapewnił nam wycieczkowy statek „Opolanin”.
Opolska Grupa Wojewódzka IPA może się pochwalić własną salą tradycji, położoną tuż obok komendy wojewódzkiej, którą
nie omieszkaliśmy pokazać naszym gościom.
Ważnym elementem było spotkanie w Ratuszu z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Opola Panem Maciejem Wujcem.
W spotkaniu, z naszej strony wzięło udział kilkanaście osób (ze względów
organizacyjnych). Pozostali mieli zapewnione obejrzenie dalszych
atrakcji Opola (tym razem pieszo). W trakcie spotkania z Panem
Prezydentem Opola, Prezydent Sekcji Polskiej IPA uhonorował medalem
„Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” Pana Mateusza Figla (szefa jednego
z departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Opolu), wspomagającego
nasze stowarzyszenie od momentu jego powstania. Nadto, w trakcie
tego spotkania Przewodniczący Regionu III Opole „Korona” podpisał
porozumienia o współpracy z szefami Regionów IPA z zagranicy.
A poza tym to tradycyjnie trzy razy uroczysta kolacja oraz wymiana
koszulek.
I teraz czekamy na zaproszenia.
Ważne jest, że nasze przedsięwzięcie mogłoby się nie udać na tak
bogato, gdyby nie wsparcie środkami ﬁnansowymi ze strony Urzędu
Miasta Opola oraz Województwa Opolskiego. Za co w imieniu gości
i naszych członków bardzo dziękuję. Za umożliwienie bezpłatnego
zwiedzania zamku w Mosznej dziękuję Wójtowi Gminy Strzeleczki –
Panu Markowi Pietruszce.
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W piątkowe popołudnie 8 października
2021 r. w zaprzyjaźnionym ośrodku
turystycznym nad jeziorem Wójtowskim
członkowie IPA Region Włocławek,
spotkali się na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo -Wyborczym, które
było podsumowaniem statutowej
działalności za okres sprawozdawczy
od 7 lipca 2017 do 8 października
2021 roku. W zebraniu uczestniczyli
przedstawiciele Zarządu KujawskoPomorskiej
Grupy
Wojewódzkiej
w Bydgoszczy w osobach: Jerzy Archacki
– prezes oraz Krzysztof Rozpędowski –
skarbnik.
Zebranie otworzył przewodniczący
– Waldemar Sołdacki, który przywitał
przybyłych gości oraz uczestników zebrania włocławskiego regionu. Podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym,
że zebraniu będzie przewodniczył Waldemar Sołdacki, a protokolantem zebrania – Wojciech Nawrocki – sekretarz
zarządu, który przedstawił merytoryczne sprawozdania z działalności statutowej za okres sprawozdawczy.
Sprawozdanie obejmowała dwa okresy działalności, pierwszy to prowadzenie kulturalno-statutowej działalności
przed wprowadzeniem obostrzeń epidemiologicznych, spowodowanych przez pandemię Covid-19, a drugi okres, to
braku działalności z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład nowego
Zarządu na czteroletnią kadencję weszli członkowie ustępującego w osobach:
Waldemar Sołdacki – przewodniczący
Wojciech Nawrocki – sekretarz
Marta Gwizdalska – z-ca sekretarza
Marcin Czaplicki – skarbnikiem
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Kujawsko-pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcie: Wiesław Rzyduch

W dniu 04.11.2021r. odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Regionu IPA Wąbrzeźno podczas którego
wybrano nowe władze na kolejną kadencję.
Przez następne 4 lata pracami regionu kierować będą:
Grzegorz Węglarski – przewodniczący
Marek Barański – sekretarz
Przemysław Pelka – skarbnik
Komisja Rewizyjna pracować będzie w następującym
składzie:
Grzegorz Słowiński – przewodniczący
Jacek Frankiewicz – członek KR
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Kujawsko-pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcie: Wojciech Nawrocki
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Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: J. Szymański
Zdjęcia : E. Wygoda i A. Cholewa

WYCIECZKA
W GÓRY I SPOTKANIE
INTEGRACYJNE PRZY
GRILLU
Region Zakopane Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji w Zakopanem
zorganizowały w dniu 4.09.2021 r. spotkanie integracyjne. Do udziału w tej imprezie zaprosiliśmy członków IPA z Wadowic,
których powitał insp. Piotr Dziekanowski Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem. Po spotkaniu, chętni pod wodzą
kol. Emila Wygody licencjonowanego przewodnika tatrzańskiego, a jednocześnie członka ww. organizacji, udali się na
wycieczkę w Tatry. Pieszą wędrówkę rozpoczęli z Wierchu Porońca kierując się dalej w stronę Rusinowej Polany. Sprzyjająca
pogoda w tym dniu, piękne słońce, bezchmurne niebo, komfortowa temperatura oraz przepiękne krajobrazy zachęcała do
górskich wędrówek. Po dotarciu na Rusinową Polanę i po „wyregulowaniu oddechu” dalsza wędrówka przebiegała przez
Gęsią Szyję, powrót na „Rusinową” i zejście do Wiktorówek, gdzie znajduje się Kaplica Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej
Tatr. Obok kaplicy umieszczonych jest kilkadziesiąt tablic upamiętniających ludzi, którzy tragicznie zginęli w Tatrach.
Zmęczeni, ale zadowoleni, w godzinach popołudniowych piechurzy dotarli do OW Leśnik w Zakopanem - Jaszczurówce,
gdzie oczekiwali na nich ci, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli w spacerze po tatrzańskich szlakach. Przy
grillowanych smakołykach integracja trwała do późnych godzin wieczornych.
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Członkowie Regionu IPA Dębno i ich rodziny
w dniu 19. września 2021r. po raz drugi spotkali się,
by pożegnać lato na polanie leśnej „Janosik” koło
miejscowości Boleszkowice.
Była
gorąca
grochówka,
gorący
kociołek
z mięsem, wiejski smalec i chlebek. Niezawodne
żony przygotowały sałatki i ciasta, a na ognisku
piekliśmy kiełbaski. W trakcie spotkania mogliśmy
postrzelać z wiatrówek do tarcz, a kolega Andrzej
swoim motocyklem zabierał chętnych, których nie
brakowało, na przejażdżkę po drogach leśnych.
Wszyscy wspólnie z młodszymi pociechami, świetnie
baliśmy się do późnego wieczora. W spotkaniu
wzięło udział 24 osoby.
W imieniu Zarządu Regionu IPA - Dębno chciałbym
szczególnie podziękować koledze Andrzejowi
Ziembie i jego żonie Monice za pomoc w organizacji
spotkania.
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Lubelska Grupa Wojewódzka Tekst i zdjęcia: Bożena Szymańska
Zdjęcia: Agnieszka, Bena, Bono, Mariusz

Tradycyjnie, w ostatni weekend sierpnia, nasz niezastąpiony organizator
górskich wyjazdów „Bono” z Regionu IPA Włodawa, zorganizował kolejny – VIII
- Tatrzański zlot motocyklowy chapteru „Riders of IPA Włodawa” oraz naszych
przyjaciół motocyklistów z różnych regionów Polski.
W tym roku wróciliśmy do dawnej lokalizacji zlotów w Majerczykówce k/
Zakopanego, skąd mieliśmy fantastyczne widoki na tatrzańskie szczyty i cały
ośrodek do swojej dyspozycji. Tegoroczny zlot miał nieco inną
formułę, ale jak zawsze cudowną i niezapomnianą atmosferę.
Podczas naszego 4 - dniowego pobytu jedni ruszyli z plecakiem
w góry, inni pojechali na spływy Dunajcem, termy, albo zostali
przy basenie, a fani dwukółek ruszyli w trasę objeżdżając
malownicze górskie trasy. Wieczorem spotykaliśmy się na
imprezach integracyjnych i doskonale bawiliśmy się do
rana. Swoją obecnością zaszczycił nas Jacek Rydwański z IPA
Complex, który przygotował wszystkim pamiątkowe gadżety,
a my pokazaliśmy mu, jak doskonale się noszą wykonywane
przez niego stroje.
Dziękujemy Bono za cudowną imprezę i już czekamy na
kolejny wyjazd !
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Mariusz Rudziński
Zdjęcia: uczestnicy pikniku
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Podlaska Grupa Wojewódzka
Tekst. Mariusz Kozikowski
Zdjęcia: Mariusz Kozikowski
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kajakowy zorganizowany przez IPA Region Suwałki, którego inicjatorem
był Przewodniczący Hubert Konopka. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
koledzy i koleżanki z IPA Regionu Łomża, IPA Łodzi oraz Straży Granicznej
a także Prezes PGW Dariusz Kuzia.
W imprezie wzięło udział 40 osób,które spłynęły przepiękną doliną Rospudy,
podziwiając mijającą naturę i spokój tego miejsca w przyjaznej atmosferze
pozdrawiających się wzajemnie uczestników spływu. Na końcu trasy wszystkich
czekała kolacja ze znakomitymi potrawami regionalnymi przygotowanymi przez żonę
jednego z członków IPA Region Suwałki, za co należy jej się szczególne podziękowanie.

WYJAZD W GÓRY
Z I3A WáODAWA

Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst: Bożena Szymańska
Zdjęcia : Grażyna, Andrzej

Po raz kolejny, Region IPA Włodawa, wspólnie ze Związkami Zawodowymi Pracowników Cywilnych KWP
w Lublinie, zorganizował wyjazd integracyjny w Polskie góry, do hotelu rekomendowanego SP IPA Polska –
„Dafne” w Zakopanem. Od rana do wieczora chodziliśmy po górach, spływaliśmy Dunajcem, wypoczywaliśmy
w termach, zaś wieczory spędzaliśmy korzystając z regionalnych atrakcji. To był cudowny czas!
W połowie września 2021 roku, członkowie
Regionu IPA Włodawa z rodzinami i przyjaciółmi
spędzili cudowny weekend w górach, na
wycieczce zorganizowanej przez niezastąpionego,
w tej dziedzinie kol. Andrzeja Pituchę. Pięknego
wrześniowego poranka wyruszyliśmy autokarem
w kierunku Zakopanego. Podróż, jak i cały
wyjazd upływały w fantastycznej atmosferze.
Mieszkaliśmy w hotelu „Dafne” w Zakopanem
(hotel rekomendowany SP IPA – ze specjalnymi
zniżkami dla naszych członków) korzystając ze
wszystkich dobrodziejstw obiektu i okolicy. Pogoda
dopisywała, więc od rana do wieczora chodziliśmy
po górach, spływaliśmy Dunajcem, wypoczywaliśmy
w termach, zaś wieczory spędzaliśmy korzystając
z regionalnych atrakcji. Dziękujemy Andrzejowi za
świetną organizację i nie możemy się już doczekać
kolejnych wyjazdów.
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W dniach 17-19 września 2021 roku
Jasielski Region IPA za pośrednictwem Biura Pielgrzymkowego „Floratur”
w Rymanowie Zdroju zorganizował wycieczkę na Dolny Śląsk.
Pierwszym etapem wycieczki był Wrocław, którego zwiedzanie rozpoczęliśmy od Ostrowa Tumskiego gdzie
znajdują się Gotycka Katedra, najstarszy
i najmniejszy Kościół św. Idziego, Plac
Katedralny z zabudowaniami Biskupstwa Wrocławskiego. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Panoramy Racławickiej namalowanej przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę, Dzieło to
zrobiło na uczestnikach wycieczki niezapomniane wrażenie.
Drugi dzień to zwiedzanie wrocławskiego ZOO, muzeum Sztuki Współczesnej, Stary Rynek z urokliwymi kamienicami,
ratuszem, pręgierzem oraz mnóstwem ogródków kawiarnianych.
Ostatni dzień wycieczki rozpoczęliśmy zwiedzaniem Starego Rynku w Świdnicy największej w Europie drewnianej
barokowej Świątyni Pokoju wyznania Ewangelicko – Augsburskiego. Następnym etapem wycieczki był Zamek w Książu
z korytarzami jednego z Kompleksów Riese wykonanych w okresie okupacji hitlerowskiej przez więźniów obozów
koncentracyjnych.
Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst: Bożena Szymańska
Zdjęcia: Ula, Tadzio GF
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Na początku września motocykliści z Regionu IPA Włodawa, na zaproszenie Prezydenta Klubu Jedlicze udali
się na „Sherwood Party” w Bóbrce. Była świetna atmosfera, muzyka, konkursy zlotowe, ziemniaki prosto
z ogniska, a najważniejsze, że całe mnóstwo motocyklowych przyjaciół w jednym miejscu.
„Sherwood Party” w Bóbrce to coroczny zlot motocyklistów, przyjaciół i sympatyków dwukółek organizowany
przez Sherwood Riders Jedlicze. W tym roku, na zlocie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Regionu IPA Włodawa.
Porozstawiane namioty, zaparkowane motocykle, unoszący się w górze zapach grochówki, no i okrzyki radości na
widok dawno niewidzianych przyjaciół. Organizatorzy przygotowali nam wiele atrakcji: było zwiedzanie Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, XIV wiecznej fortecy na wzgórzu czyli
Zamku Kamieniec, a po drodze nie omieszkaliśmy wpaść do pijalni czekolady, bo jak to mówią „jeśli chodzi o czekoladę
to opór jest daremny”. Kalorie spalaliśmy przy grach i zabawach zlotowych oraz tańcach pod gwiazdami. Wieczory
umilały nam świetne zespoły Loose&Blues i Iron Head... Oj była moc!!!
Dziękujemy Kwiatku za zaproszenie i do zobaczenia za rok!
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Tekst B. Łach
Zdjęcie: archiwum Regionu
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: Hanna Wachowiak
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Region IPA Poznań zorganizował festyn rodzinny,
który odbył się w Deli Parku w Trzebawiu k/Poznania.
Do wspólnego spędzenia czasu zaproszono
również pracowników Policji oraz nie zrzeszonych
w Stowarzyszeniu policjantów z rodzinami.
Czas pandemii, to trudny czas dla każdego. Obostrzenia,
nakazy i zakazy. Jednak moment złagodzenia ograniczeń
i utrudnień Region IPA Poznań wykorzystał by zorganizować
festyn dla całych rodzin swoich członków i sympatyków.
Było coś dla ducha i coś dla ciała.
Ponieważ impreza odbywała się w Deli Parku
w miejscowości Trzebaw k/Poznania, na uczestników
czekało mnóstwo atrakcji promujących między innymi
zdrowy styl życia i spędzanie czasu w gronie rodzinnym
ale również mające charakter edukacyjny. Teren parku
podzielono na kilka sekcji. Jedna z nich to ogrody świata
oraz miniatury słynnych budowli A więc można było
odbyć rodzinną podróż po świecie, odwiedzając jednego
dnia Europę, Afrykę, Azję i Ameryki. W czasie tej „podróży”
zwiedzający zobaczyli Big Bena, Panteon, Górę Rushmore,
Wieżę Eiﬄa, Taj Mahal i wiele innych sławnych budowli.
Idąc dalej, ukazało się piękno i tajemnice świata przyrody
Wielkopolskiego Parku Narodowego gigantyczne
owady żyjące w tamtejszych lasach. Kolejna atrakcja to
prehistoryczne zwierzęta - mamuty, nosorożce włochate
czy tury. W dalszą podróż zapraszała podniebna EkoWioska, której punktem centralnym jest 250 -metrowy
pomost zawieszony między drzewami. Na trasie znajdują
się domki i tarasy widokowe połączone mostkami. Również
dla najmłodszych nie zabrakło atrakcji. Plac zabaw
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w kształcie krokodyla, dmuchańce dla starszych i młodszych
dzieci, Mini Park Linowy i interaktywny plac zabaw,
to wszystko cieszyło nie tylko naszych milusińskich.
Wszystkie powyższe atrakcje, te edukacyjne i te dla zabawy,
sprawiły wiele radości. I to było coś dla „ducha”. Kolejna
niespodzianka organizatora festynu- Regionu IPA Poznań,
to coś dla ciała a więc poczęstunek w formie grilla, podczas
którego wszystkim zgromadzonym dzieciaczkom rozdano
paczki ze słodyczami i drobne upominki.
Ci, którym mało było uciech wrócili do Deli Parku
na kolejne atrakcje. Organizatorzy całego przedsięwzięcia
zakończyli imprezę w poczuciu, iż w tak trudnych czasach
gdy w bardzo dokuczliwy sposób utrudnione są relacje
międzyludzkie, udało się im sprawić iż uśmiech zagościł na
twarzach uczestników tych „małych” i tych „dużych”.
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Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst: Bożena Szymańska
Zdjęcia : Bena, Ula, Agata, Gosia, RR Warszawa, Tadeusz GF
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W KRASNOBRODZIE
W dniach 8-10 października 2021
roku, członkowie Regionu IPA
Włodawa - dzięki zaproszeniu naszych
motocyklowych przyjaciół z „Klubu
Right Riders Warszawa” - spędzili
piękny weekend na Roztoczu.
W Krasnobrodzkim „Gościńcu pod
Bocianem” spotkało się blisko 50 osób
reprezentujących różne Regiony IPA
i kluby motocyklowe. Podczas pobytu
zwiedzaliśmy
Zamość,
„Zagrodę
Guciów” i przepiękne, kolorowe okolice
Krasnobrodu. Wspólny czas był okazją
do świętowania urodzin czterech
uczestniczek zlotu, zaręczyn naszej
ipowskiej pary (gratulujemy!), spotkań
po latach, nowych przyjaźni oraz innych
niezapomnianych momentów.
Wspólnie spędziliśmy wspaniałe chwile,
a rozmowom i tańcom przy genialnych
DJ-ach nie było końca.
„Świętemu” i wszystkim, którzy pomogli
mu ogarniać szczegóły tej świetnej
i pełnej niespodzianek imprezy z całego
serca dziękujemy :) Było cudownie!
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Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: E. Gargula
Zdjęcia: uczestnicy
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Początkiem listopada delegacja regionu
IPA Nowy Sącz, przebywała z rewizytą
w Czarnogórze, z którą nasz region współpracuje
od 7 lat.
Odbyliśmy wiele spotkań z komendantami
jednostek Policji i Policji Granicznej, zarówno
w Podgoricy jak również na całym wybrzeżu
morza Adriatyckiego – Kotor, Budva, Bar, Tivat.
Odwiedziliśmy Akademię Policyjną a w Ulcinij
zjedliśmy kolację ze wschodzącą muzyczną gwiazdą
bałkańską Isakiem Sabanovićem. Niespodziewanie
zawitaliśmy do Szkoder w Albanii, gdzie w dniu
oﬁcjalnego przyjęcia Albanii w poczet wielkiej rodziny
IPA czekał na nas prezydent IPA Albania wraz ze współpracownikami i ogromny tort
w barwach Polski i Albanii.
Ponad wszystko jednak, to zobaczyliśmy mały geograﬁcznie kraj z ludźmi
o ogromnym sercu, pogodnych, życzliwych i uśmiechniętych. Kraj z cudowną
kulturą i kuchnią, kraj o ogromnym potencjale.
Nie mamy słów podziękowań dla naszych przyjaciół, pośród
których czuliśmy się jakbyśmy się znali całe lata, wspierali
i przyjaźnili na czele z nowo wybraną koleżanką prezydent
Bijaną Dulović, b. Prezydentem Vojo Dragovicem, Sefkija Kurgas
przewodniczącym podregionu IPA Ulcinij, Dejanem Jankovićem
z naszego bratniego regionu Jug, wszystkimi którzy byli z nami od
rana do nocy. Dziękujemy za organizację pobytu w Albanii Adrianovi
Zaganjori oraz prezydentowi IPA Albania i kierownictwu tej Sekcji.
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S3OTKANIE
W STRASL8DZIE
W dniu 30 października 2021 r. w Störtebeker Brauquartier w Stralsundzie odbyła się 9. Krajowa Konferencja
Delegatów Grupy Regionalnej IPA Meklemburgia-Pomorze Przednie. Podczas spotkania przedstawione zostało
sprawozdanie z pracy grupy z ostatnich 4 lat, odbyły się również wybory nowego zarządu.
Na zaproszenie Krajowego Lidera Grupy - kolegi Nilsa
Hoﬀmanna - Ritterbuscha, w spotkaniu wziął udział kol.
Grzegorz Sudakow – Przewodniczący Regionu IPA Szczecin. Podczas swojego wystąpienia, przewidzianego
w agendzie obrad kol. Grzegorz Sudakow przedstawił
działalność Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej
IPA w Szczecinie, a także zaprosił naszych kolegów
z Meklemburgii – Pomorza Przedniego do dalszej
współpracy i wspólnych spotkań. Jedną z propozycji była
możliwość zwiedzenia Pomorza Zachodniego. Omówił
również najważniejsze założenia projektu pn.„Kompleksowe
usprawnienie funkcjonowania Policji w zakresie
zapobiegania i zwalczania ekstremizmu i przestępstw
z nienawiści w województwie zachodniopomorskim”,
którego głównym realizatorem jest Komenda Wojewódzka
Policji Szczecin, a jednym z partnerów Grupa Regionalna
IPA Meklemburgia-Pomorze Przednie.
Po zakończeniu oﬁcjalnej części spotkania uczestnicy
mieli możliwość wzięcia udziału w zwiedzaniu browarni
z przewodnikiem, a następnie degustacji piwa.
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Katarzyna Kamińska
Zdjęcia: G. Sudakow
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Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: K. Tomasiak
Zdjęcia: uczestnicy
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W ZRENJANIN
W dniach 29.08 – 1.09. 2021 roku, reprezentacja IPA
Nowy Sącz w 4 osobowym składzie, udała się do Serbii
na zaproszenie zaprzyjaźnionego regionu IPA Zrenjanin.
Po przybyciu na miejsce, zostaliśmy gorąco przyjęci
przez Przewodniczącego IPA Zrenjanin – Mile Pejić
oraz innych członków regionu, po czym udaliśmy się na
powitalną kolację.
Po sytym posiłku, udaliśmy się do centrum miasta, gdzie
uczestniczyliśmy w festiwalu piwa znanym w Serbii pod
nazwą „ Dani piwa”, organizowanymi od 1985 roku. Mieliśmy
doskonałą okazję do wypróbowania różnych gatunków
tego złocistego napoju, którego degustacja odbywała się
w malowniczych ogródkach piwnych i przy dźwiękach
serbskiej muzyki.
W kolejnym dniu naszego pobytu zostaliśmy serdecznie
przyjęci w ratuszu Zrenjanin przez vice prezydenta Miasta.
Mieliśmy okazję zapoznania się z funkcjonowaniem urządza
także zwiedziliśmy imponująca salę ratuszową. Kolejnym
punktem naszego pobytu była wizyta w Komendzie Policji w
Zrenjanin, gdzie zostaliśmy przyjęci przez Z-ce Komendanta
Policji. Podczas tego spotkania zostaliśmy zapoznani ze
specyﬁką funkcjonowania tej jednostki, a także na własne
oczy zobaczyliśmy warunki w jakich pełnią służbę serbscy
policjanci. Drugi dzień naszego pobytu zakończył się kolacją
w urokliwej restauracji „Pivnica”.
W trzecim dniu udaliśmy się do do stolicy Serbii- Belgradu.
Podczas malowniczego rejsu statkiem po Dunaju , zostaliśmy
przyjęci przez Prezydenta Sekcji Serbskiej , prof. Nebojsa
Pantelića. Wśród zaproszonych gości nieoczekiwanie
rozpoznaliśmy naszych znajomych z zaprzyjaźnionego
regionu IPA Prilep – Północna Macedonia. Rejs statkiem
swoimi piosenkami umilała nam „Maryla Rodowicz” serbskiej
piosenki – Zorana Pavić.
Ostatni dzień naszego pobytu, to czas na drobne zakupy a
także niestety czas pożegnania. Mimo że podczas całego
pobytu pogoda nas nie rozpieszczała, serdeczność i ciepło gospodarzy, przyjazna atmosfera oraz bogactwo programowe
pobytu zniwelowało nam tą drobną niedoskonałość.
Mamy nadzieję , że niedługo tutaj wrócimy a tych którzy jeszcze nie byli z całego serca zachęcamy do udziału w kolejnym
wyjeździe.
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Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: Piotr „Klemens”
Zdjęcia: Piotr, Kamil

Z ODSIECZ¥
WIEDEÑSK¥ W TLE
12.09.1683 roku to data, która wpisała
się w historię Polski. 12 września 1683
roku ówczesny król Polski Jan III Sobieski
starł w pył (i tutaj różnie źródła podają)
uśredniając, około 5 razy większą od
swojej armię turecką. No to na tyle lekcji
historii.
Postanowiliśmy
uczcić
tą
rocznicę
i w środku bo o 3:30 startujemy. Pogoda
jest piękna czyściutkie niebo, więc warunki
do jazdy super, nie licząc etapu przez góry
gdzie temperatura spadała momentami
do 2stopni Celsjusza a mgła ograniczała
widoczność do max 5 m, ale cóż jak mówi
klasyk „nie można mieć wszystkiego”.
Pierwszy przystanek na śniadanie około
150 km w głąb Słowacji i jedziemy dalej, bo
niestety na tą chwilę, czas nie był naszym przyjacielem. Mgła i niska temperatura w górach znacznie nas spowolniły.
W Wiedniu meldujemy się kilka minut przed 10 (nie wiem jak oni to robią niby miasto w całości rozkopane a przejazd
trwał dosłownie chwilę). Po dotarciu na wzgórze Kahlenberg zastaliśmy już liczne grono turystów jak i samych
uczestników obchodów 338 rocznicy „Odsieczy Wiedeńskiej”. Ku naszemu zaskoczeniu na miejscu spotkaliśmy liczne
grupy rekonstrukcyjne, jak i młodzież z zespołów regionalnych i tu mieliśmy największą radość głównie z terenu
Sądecczyzny. Na miejscu nie mogło też zabraknąć przedstawicieli 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej na czele
z dowódcą gen.dyw. Piotrem Trytek (z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy). Uroczystości uświetniła honorowa
zmiana warty pod pomnikiem oﬁarowanym Polakom, którzy zginęli w obronie Wiednia, oraz złożenie wieńców
przez przedstawicieli polskich i lokalnych władz oraz grup, które przybyły na obchody. Po uroczystościach krótki
spacerek z widokami na panoramę Wiednia, mała regeneracja, czas pożegnań i wracamy. Powrót troszkę wolniejszy
bo zero presji czasowej. Dotarliśmy do domu
kilka minut po 22.00 zmęczeni, ale pełni energii.
Jeden dzień, ponad 1000 km w „siodle” w zasadzie
w każdych warunkach atmosferycznych. Jak do
tej pory chyba najlepszy „taki szybki wyjazd”.
Z tego miejsca chcemy podziękować Panu
Piotrowi Zapart, dzięki któremu mogliśmy
uczestniczyć w tak wspaniałej wyprawie.
Również podziękowania ślemy dla Pana płk
Krzysztofa Makarewicz, Attaché Obrony, przy
ambasadzie RP w Austrii za tak serdeczne
przyjęcie. Mamy nadzieje, że jak już będzie
następca XJR-ry to spotkamy się na trasie.
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: Witold Drzażdżyński

I2A 2O<NAĒ OR)ANI<A6OR'M
67RNI',7 2IĐKARSKI')O
W dniach 13-14.08.2021 r. Region IPA Poznań gościł w Poznaniu 16 drużyn biorących udział
w rozgrywkach XXIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej IPA Poznań 2021.

Patronat
Honorowy
nad
tegorocznymi rozgrywkami objęli:
Marszałek
Województwa
Wielkopolskiego Pan Marek
Woźniak, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Pan
nadinsp. Piotr Mąka, Starosta
Poznański Pan Jan Grabkowski,
Prezydent Miasta Poznania Pan
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Sekcji
Polskiej IPA Pan Piotr Wójcik
Tegoroczne rozgrywki piłkarskie
gościły na boisku POSIR Olimpia
w Poznaniu i odbyły się na trawiastej
murawie doskonale przygotowanej
do gry.
Po piątkowym uroczystym otwarciu
i odegraniu hymnów narodowych
drużyn uczestniczących w Turnieju
oraz hymnu IPA rozpoczęły się
mecze grupowe, który wyłoniły na koniec dnia
8 drużyn.
W turnieju wzięły udział następujące drużyny
reprezentujące służby mundurowe:
IPA Porto /Portugalia/, IPA Bihor 3 Oredea
/Rumunia/,
Reprezentacja
Komendy
Głównej Policji, Służba Kontrwywiadu
Wojskowego, Straż Miejska Miasta Poznania,

Areszt Śledczy Poznań, Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych, 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
w Poznaniu, IPA Gniezno, IPA Gostyń, KPP Piła,
NSZZP Jarocin, Komenda Miejska Policji w Poznaniu,
Wydział Konwojowy KWP Poznań, Państwowa Straż
Pożarna Grodzisk Wlkp., IPA Poznań /gospodarz
Turnieju/
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Po piątkowych meczach eliminacyjnych, sobotnie
przedpołudnie to dalsze gry, które wyłoniły 4 drużyny
półﬁnałowe.
I półﬁnał rozegrany przez drużyny 2 Skrzydła Lotnictwa
Taktycznego oraz NSZZP Jarocin zakończył się
wynikiem 0:2 i do ﬁnału awansowała drużyna NSZZP
Jarocin.
II półﬁnał rozegrany przez IPA Poznań oraz KGP nie
przyniósł rozstrzygnięcia i o zwycięstwie decydowała
seria 3 rzutów karnych, z których z jednobramkową
przewagą do ﬁnału weszła drużyna KGP.
Mecz o III miejsce rozegrany pomiędzy drużynami
IPA Poznań oraz 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
zakończyła się wynikiem 2:0 dla drużyny wojskowych.
W ﬁnale turnieju rozegranym pomiędzy drużynami
KGP oraz NSZZP Jarocin zwycięstwo wynikiem 3:1
odniosła Reprezentacja Komendy Głównej Policji.
Wieczorem zostały wręczone medale i pucharu dla
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach
oraz nagrody indywidualne. Udział w wręczeniu
wziął kol. Piotr Wójcik Prezydent Sekcji Polskiej wraz
z członkami Prezydium SP oraz zaproszeni goście.

Końcowe wyniki Turnieju:
I miejsce – Reprezentacja Komendy Głównej Policji
II miejsce – NSZZP KPP Jarocin
III miejsce – 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
IV miejsce – IPA Poznań
V miejsce – IPA Gostyń
VI miejsce – Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa
VII miejsce – Komenda Miejska Policji w Poznaniu
VIII miejsce – Region IPA Bihor 3
IX miejsce – PSP Grodzisk Wlkp.
X miejsce – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
XI miejsce – IPA Gniezno
XII miejsce – Areszt Śledczy w Poznaniu
XIII miejsce – Wydział Konwojowy KWP Poznań
XIV miejsce – KPP Piła
XV miejsce – IPA Porto
XVI miejsce – Straż Miejska Miasta Poznania

Najstarszy Zawodnik Turnieju – reprezentant IPA
Porto AMADEU MAGALNAS
Najlepszy Strzelec Turnieju – reprezentant KGP
RAFAŁ GNAP
Najlepszy Bramkarz Turnieju – reprezentant IPA
Poznań MACIEJ LUBCZYŃSKI
Pucharem Fair PlayTurnieju została uhonorowana
reprezentacja 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Gratulujemy zwycięskiej drużynie oraz wszystkim
zawodnikom uczestniczącym w Turnieju !!!
W tym miejscu dziękuję członkom Komitetu Organizacyjnego
Turnieju a w szczególności Hani Wachowiak, Magdalenie MocydlarzWicha, Piotrowi Szymurskiemu, Kazimierzowi Wylegale, Krzysztofowi
Sobczakowi oraz wielu innym za wkład i zaangażowanie w organizacji
Turnieju.
Turniej został również wsparty przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. wielkopolskiego
za które serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu
za wsparcie naszego przedsięwzięcia sportowego.
Dziękujemu również ﬁrmom i instytucjom, które wsparły nasze
rozgrywki: „Decora” w Środzie Wlkp., „Apart” w Suchym Lasie, „Sokołów
SA”, „Orlen Paliwa” Sp. z o.o, „ZM Mielczarek” z Komornik k. Poznania,
Grupa Cichy-Zasada, UWI Inwestycje SA, Berker Polska Sp. z o.o, Browar
„Bojan” w Bojanowie i wielu innym.
Do zobaczenia w Poznaniu w roku 2022 !!
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Łódzka Grupa Wojewódzka
Tekst. Dariusz Zdanowski
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25 września 2021 roku na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego „KSS Strzelec Łódź”, Region Łódź
- Polesie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji przeprowadził sportowe zawody strzeleckie dla
członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz jej sympatyków i przyjaciół.
Przeprowadzono turniej drużynowy karabin sportowy – 25 m. Turniej indywidualny, karabin sportowy
– 25 m, 3 strzały próbne i 10 ocenianych. Turniej młodzieży, karabin pneumatyczny – 10 m, 3 strzały
próbne i 10 ocenianych.
W turnieju drużynowym wygrała drużyna Regionu IPA Łódź-Polesie z wynikiem 82 pkt w składzie
Waldemar Dąbrowski, Piotr Fryczka Jerzy Stranc. Drugie miejsce zajęła drużyna Regionu IPA Bełchatów
z wynikiem 80 pkt w składzie Zuzanna Cymerman, Marek Cymerman, Paweł Wilczyński, trzecie miejsce
zajęła Drużyna KSS Strzelec z wynikiem 52 pkt w składzie Włodzimierz Krzyżanowski, Cezary Niemirski,
Michał Wojtyra.
W turnieju indywidualnym pierwsze miejsce z wynikiem 62 pkt zajął Waldemar Dąbrowski, drugie
z wynikiem 59 pkt zajął, Piotr Fryczka, trzecie z wynikiem 53 pkt zajął Cezary Niemirski.
W turnieju młodzieżowym zwyciężył Jan Kałużny z wynikiem 83 pkt, drugie miejsce z wynikiem 78 pkt
zajął Piotr Szlaga, trzecie z wynikiem 77 pkt zajęła Magdalena Szymańska.
Kulminacją zawodów było strzelanie o repliki Mieczy Samurajskich.
Do pionowej żerdzi kolejno oddawali strzał chętni wejścia w posiadanie miecza. Celnym strzałem
w szóstej kolejce żerdź została złamana przez Jana Sadowskiego, który otrzymał podwójny Miecz
Samurajski, średni Miecz otrzymał Stanisław Szmigiel, a krótki Miecz otrzymał Cezary Niemirski.
Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem strzelań z karabinów sportowych czuwała sędzia Blandyna
Madejak, z karabinu pneumatycznego Włodzimierz Krzyżanowski, a jak zwykle bezbłędnie tarcze
oceniał Prezes KSS „Strzelec” sędzia klasy państwowej Bronisław Kałużny.
W trakcie zawodów najmłodsi uczestnicy otrzymali zestaw słodyczy i napojów, a dzięki pomocy Michała
Wojtery, w ciągu kilku godzin wspólnej zabawy wszyscy mogli posilić się grillowanymi kiełbaskami.
W miłej i serdecznej atmosferze spędzili czas zwłaszcza, że dopisała pogoda i humor.
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5 września 2021 r., już po raz 30-ty, ponad 1000 zawodników z Polski i zagranicy stanęło na starcie pilskiego
Półmaratonu Signify.
W tym roku, już po raz kolejny przy współpracy Szkoły Policji w Pile, w ramach półmaratonu rozegrane zostały zawody
Otwartego Międzynarodowego Pucharu Policji w Półmaratonie,
w których udział wzięło blisko 50 policjantów.
Puchary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych policyjnych biegaczy
ufundowane zostały przez: Komendanta Szkoły Policji w Pile,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA oraz Niezależne Samorządne
Związki Zawodowe Policjantów. Dodatkowo każdy z uczestników,
który ukończył bieg, na mecie otrzymał unikatowy medal z sylwetką
maratończyka, Jana Białka - Mistrza Polski w półmaratonie w 1998 i 2000
roku, Mistrza Polski w maratonie w 2002 roku. Wielokrotnego Mistrza
Polski na dystansach 5000 m i 10000 m.
Najlepszymi wśród policjantów okazali się:
w kategorii indywidualnej kobiet:
1. Monika Nawrat (01:26:37)
2. Monika Kapera (01:28:49)
3. Edyta Marciniak (01:37:07)

w kategorii indywidualnej mężczyzn:
1. Paweł Wylężek (01:15:37)
2. Adrian Kępka (01:21:17)
3. Rafał Lesyk (01:21:31)

W klasyﬁkacji drużynowej:
1. KPP w Świeciu; 2. KMP w Kaliszu; 3. KWP & NSZZP w Olsztynie
Najszybszym zawodnikiem ze Szkoły Policji w Pile został Adam Blajchert.
Puchary i nagrody zwycięzcom wręczyli: Komendant Szkoły Policji
w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Prezes Wielkopolskiej Grupy
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA pan Witold
Drzażdżyński oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Szkole Policji w Pile kom. Jarosław Pińkowski.

7851,(-:.5õ*/(:0,(/&8
Podkarpacka Grupa Wojewódzka Tekst. E. Ziemba Zdjęcia: U.Chmura

Prezydium Mieleckiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji zorganizowało turniej w kręgle, który odbył
się w dniu 9 września 2021 roku w Mielcu w hotelu „Iskierka”. Udział w nim wzięli członkowie Regionu, a także osoby
niezrzeszone. Do zawodów przystąpiło 23 chętne osoby, z których
wyłoniła się trójka najlepszych. Kolejno miejsca zajęli: trzecie
– kol. Łukasz Borowiec, drugie – kol. Stanisław Jeż oraz pierwsze
– kol. Tomasz Mroczek.
Zawody odbywały się w sportowej i przyjacielskiej rywalizacji.
Chęć zdobycia jak największej ilości punków, pucharów, dyplomów
oraz nagród - nie przesłoniła tego, co było głównym zamierzeniem
organizowania kolejnego turnieju w kręgle: wzajemnej radości
z poznania się, radosnego spędzenia czasu, a także stworzenia lub
odnowienia przyjaźni pomiędzy funkcjonariuszami policji.
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka
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V

Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Tekst: J. Faber
Zdjęcia: W. Skorża

MISTRZOSTWA POLSKI

Ƿ cǳ

32 zespoły
społy rywalizowały w V Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych
w Siatkówce Plażowej - Twierdza Przemyśl 2021. Zwyciężyła para
JĘDRZEJ BROŻYNIAK i PIOTR JANIK reprezentująca jednostkę wojskową
w Leźnicy Wielkiej.
To już kolejna odsłona imprezy, która wpisała się na stałe do kalendarza
turniejów Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Organizatorami V Mistrzostw
Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej były
Przemyski i Bieszczadzki Regiony Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji oraz Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Funkcjonariuszy SG przy Bieszczadzkim
Oddziale Straży Granicznej. Podczas dwóch dni zmagań
turniejowych obecni byli siatkarze ze „Złotej Drużyny
Wagnera” (Mistrzowie Świata 1974 i Mistrzowie Olimpijscy
1976): Marek Karbarz, Włodzimierz Stefański, Mirosław
Rybaczewski, Ryszard Bosek oraz Stanisław Gościniak.
Turniej komentowali dziennikarze, na co dzień prowadzący
transmisje Polskiej Ligi Siatkówki oraz Reprezentacji Polski, Tomasz Swędrowski oraz Wojciech Drzyzga. Tradycyjnie obecni
byli wśród nas Wiceprezes Polskiej Ligi Siatkówki Pan Wiesław Kozieł oraz Prezydent Sekcji Polski MSP IPA kolega Piotr
Wójcik. Swoją obecnością zaszczycili nas również ludzie związani ze sportem w tym: Pan Jacek Kasprzyk-Prezes Polskiego
Związku Piłki Siatkowej, Pan Andrzej Gołaszewski- Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Siatkówki, inspektor
Dariusz MATUSIAK – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie; płk SG Andrzej Popko - Komendant Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej.
Wszystkim przyjaciołom i donatorom którzy wspierali nas przy organizacji Mistrzostw składamy serdeczne podziękowania.

TURNIEJ STRZELECKI
1$ '2/1<0 ć/ð6.8
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.
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Michał Sługocki
Zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak

Konkurencja: Pistolet
1.
miejsce – Grzegorz Długaszewski (Region Uroczysko-Piechowice)
2.
miejsce – Paweł Kryczek (Region Uroczysko-Piechowice)
3.
miejsce – Bartosz Starczewski (Region Milicz)
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.
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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:
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Bartłomiej Majchrzak
Autor zdjęć: Bartłomiej Majchrzak, Dominik Piziewicz, Marcin Klimczak
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Co roku członkowie ekipy IPA Wrocław wyjeżdżali na zagraniczny maratoński bieg masowy. Tradycję tę rozpoczęli
Mistrzowie Trenerscy Szymon Fiedorow i Mariusz Cieślak. Dopiero pandemia przerwała ogniwo tego łańcucha.
Ale i tak kadra trenerska nie poddała się i w zeszłym roku odbył się zagraniczny maraton w Atenach, ale w sposób wirtualny.
Także formalnie ciągłość została zachowana. W tym roku członkowie ekipy IPA Wrocław podjęli wyzwanie i postanowili
wybrać się do Istambułu na największe przedsięwzięcie tego rodzaju w tej części świata. W warunkach pandemii taki
wyjazd wymagał dużego wysiłku logistycznego i dobrej koordynacji, a przede wszystkim grupowej odpowiedzialności
wszystkich członków ekipy. Przećwiczeni w boju członkowie IPA Wrocław podołali temu zadaniu i pokonali wszystkie
technikalia, które związane były z tym przedsięwzięciem. Było warto ! Przewodnikiem po islamskich uliczkach był kolega
Michał, którego znajomość języka i kultury tureckiej okazała się nieodzowna. Istambuł największe miasto Europy zachwycił
swoją różnorodnością i spektrum możliwości - gdzie się człowiek nie obejrzał coś się działo – i to dosłownie ;-) Sam bieg
prowadził malowniczą trasą. Jako jedyny tego rodzaju bieg na świecie obejmuje on dwa kontynenty Europę i Azję. Start
wyznaczono po części azjatyckiej. Później biegacze przebiegli Mostem Bosfordzkim do historycznej części miasta i biegli
tuż obok takich zabytków jak Niebieski Meczet czy Hagia Sophia.
Na mecie zameldowali się
kolejno: Marcin (3:31:27), Paweł (3:33:15), Wojtek (3:33:52), Paweł (3:36:17)
Szymon (3:38:04), Mariusz (3:54:54), Michał (3:55:43), Dominik
(4:10:31) Błażej (4:59:10) i Bartek (4:59:27).
(4
D
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zdalny doping dla całego
p
przedsięwzięcia
!
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Krystyna Majunka

ZAWODY STRZELECKIE
REGIONU IPA SG SZCZECIN
Na zaproszenie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
do udziału w dwuboju strzeleckim, Region IPA SG
Szczecin wystawił 3-osobową drużynę w składzie:
Alfred DUSZYŃSKI, Robert MAJUNKA, Romuald
MIKOŁAJEWSKI.
W dniu 04 września 2021 r. o godz. 10.00 na
strzelnicy w Dobieszczynie do zawodów przystąpiło
czternaście 3-osobowych drużyn z Niemiec i z Polski.
Współorganizatorami byli:
strona niemiecka, która
zabezpieczała broń i amunicję oraz Zarząd Wojewódzki
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinie.
W pierwszym podejściu odbyło się strzelanie z pistoletu
sportowego kal. 22, 5,6 mm a następnie z karabinka
sportowego kal.22, 5,6 mm. Wśród drużyn byli
przedstawiciele Związku Strzeleckiego z Niemiec, Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej oraz naszego regionu. Strzelanie
zabezpieczało Polskie Towarzystwo Strzeleckie GRAJCAR.
Puchary indywidualne ufundował Burmistrz Miasta Police
a zespołowe, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego. Na 14 drużyn zajęliśmy
bardzo dobre IV miejsce. Po zawodach strzeleckich odbyło
się: podsumowanie wyników, wręczenie pucharów
i dyplomów, pamiątkowe fotograﬁe i posiłek w postaci
smacznej grochówki.
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Tekst: J. Faber
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W dziewiątej edycji Przemyskiej Dychy zarejestrowało się 500 osób, natomiast wystartowało 476 zawodniczek
i zawodników. Wśród biegaczy znalazła się liczna grupa reprezentantów służb mundurowych, w tym 9 z MSP
IPA.
Pomimo kapryśnej pogody (zimno i deszcz) 19 września na Przemyskim Rynku zebrało się 476 biegaczy – uczestników
biegu ulicznego IX PRZEMYSKA DYCHA. Jak zwykle dopisali kibice i w tym roku zebrało się ich bardzo dużo. Organizator
biegu Przemyski Klub Biegacza przygotował kilkanaście klasyﬁkacji w tym dwie kategorie MSP IPA – kobiety i mężczyźni.
Patronat nad kategorią MSP IPA objął Przemyski Region i Podkarpacka Grupa Wojewódzka MSP IPA fundując statuetki dla
najlepszych oraz upominki dla wszystkich zawodników w tej klasyﬁkacji.
NAJLEPSZYMI W KLASYFIKACJI IPA:
w kategorii kobiet okazały się:
1. Gaweł-Myczko Agnieszka (Region Bieszczadzki SG) z czasem: 00:44:08,41
2. Bożena Wojnar (Region Bieszczady Sanok) z czasem: 00:49:44,86
w kategorii mężczyzn okazali się:
1. Mlaś Ireneusz (Region Przemyski) z czasem: 00:43:27,54
2. Badlik Marcin (Region Przemyski) z czasem: 00:51:12,33
3. Zając Sławomir (Region Rzeszów KMP) z czasem: 00:51:25,90
Statuetki i dyplomy i upominki wręczali: Prezydent Przemyśla Pan Wojciech
Bakun Prezes Podkarpackiej GW IPA kol. Jan Faber oraz Sekretarz Przemyskiego
Regionu IPA kol. Monika Rosicka-Gargol.
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13. Półmaraton Ślężański już za nami - to pierwszy tak masowy bieg
jaki odbył się na terenie Dolnego Śląska w pandemicznych czasach.
Na starcie stanęło wielu biegaczy, a wśród nich nie mogło zabraknąć
członków ekipy IPA Wrocław. Niestety z powodów covidowych nie
dane nam było w tym roku uhonorować zwycięzców kategorii IPA.
W nieoﬁcjalnej kategorii IPA w tym roku zwyciężył Piotr Fielek
(01:33:11). Na drugim miejscu uplasował się Paweł Jankowski
(01:34:32), a trzecie miejsce zajął Łukasz Junik (01:35:26). Czwarte
miejsce zajął Mariusz Cieślak (01:43:36). W kategorii kobiet zwyciężyła
Anna Janczur (02:21:35). Wielu spośród ipowskiej ekipy została
sklasyﬁkowana również w nieoﬁcjalnej kategorii Mistrzostw Policji
w tym m.in. Paweł Czechowski (01:38:32), Tomasz Staroń (01:40:04),
Michał Banaś (01:40:06), Mariusz Łęcki (01:52:15), Zbigniew
Jędrzejewski (01:53:07), Agata Cymerman (01:59:35) i Dominik
Piziewicz (01:48:44). Październikowe zmagania członkowie ekipy
IPA Wrocław zakończyli 29 października 2021 r. podczas VI Biegu
w Naturze Nadleśnictwa Wołów. W pięknych okolicznościach przyrody
półmaratoński dystans kolega Piotr Fielek pokonał w czasie 01.32.07
co pozwoliło mu zająć 3. miejsce w kategorii OPEN. 10. miejsce
w swojej kategorii wiekowej ustrzelił kolega Zbigniew Jędrzejewski.
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak
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Od 2014 roku w prewencyjnych strukturach Policji. Obecnie pełnie
służbę w KP Stary Sącz. W wolnym czasie oddaje się podróżom. Od
poprzedniego roku realizuje swój pomysł, który pomaga mi wykorzystać
urlop na skuteczny odpoczynek. Postanowiłem etapami zwiedzić cały
rejon przygraniczny naszego pięknego kraju pieszo. Aby nie było za
łatwo robię to boso. Do tej pory na realizacje trasy poświęciłem łącznie
27 dni i zwiedziłem granicę pomiędzy miejscowością Piwniczna - Zdrój
a Krościenko(podkarpacie). W skali całego przedsięwzięcia jest to
odcinek krótki i można powiedzieć, że dopiero co zaczynam. Podróż
relacjonuje na stronie “Bosy Szlif” w serwisie Facebook.
Służyć poprzez przyjaźń to dla Ciebie: wspólne spotkania, wymiana
doświadczeń i dzielenie się pozytywną energią. To budowanie ważnej świadomości, że nie jesteśmy jednostkami
działającymi na własną rękę, ale społecznością w której możemy liczyć na wsparcie.
Kiedy pojawiła się u Ciebie IPA: Już w pierwszych latach gdy zacząłem pełnić służbę kolega Krzysztof Tomasiak
opowiadał mi o tym ciekawym stowarzyszeniu. Gdy w końcu w roku 2018 postanowiłem dołączyć bardzo
żałowałem, że zwlekałem tak długo.
Dlaczego warto mieć pasję: By poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia i poznawać
ciekawych ludzi. Kto się nie rozwija, ten się cofa.
Jak się spełnia marzenia: Nie można zamartwiać się przeciwnościami. Jeśli uważamy, że marzenie jest
niewykonalne zamiast je porzucać trzeba szukać rozwiązań (najlepiej przy wsparciu przyjaciół) umożliwiających
realizację celu.
Czego chciałbyś aby w IPA było więcej: Aby jak największa ilość członków miała czas i chęci wykazywać się
kreatywnością i zaangażowaniem. Bardzo mnie cieszy, że jestem też członkiem klubu motocyklowego Riders of
IPA LE MC Poland bo pokazuje to, że łączy nas coś więcej niż tylko mundur. Życzę każdemu, aby znalazł w naszym
stowarzyszeniu kompanów do realizacji wspólnych pasji.
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Mam 39 lat, w tym roku minie 14 lat od kiedy założyłam policyjny
mundur. W IPA od 2015 roku.
Od samego początku pracuję w Komendzie Powiatowej Policji
w Łasku. Na początku w Ogniwie Patrolowo - Interwencyjnym, potem
w Wydziale Ruchu Drogowego oraz Zespole do Spraw Nieletnich.
Od 10 lat jestem oﬁcerem prasowym jednostki. Swój wolny czas
spędzam najczęściej bardzo aktywnie i nie potraﬁę usiedzieć
w miejscu. Sport towarzyszył mi od dziecka i nie wyobrażam sobie
życia bez jakiejkolwiek aktywności. Od kilku lat moją pasją stały się
sporty sylwetkowe i większość wolnego czasu spędzam na siłowni.
Swoją przygodę ze sportami sylwetkowymi rozpoczęłam w 2016
roku. Rygor treningowy i odpowiednio dobrana dieta stały się moją
codziennością, gdyż pojawił się pomysł, aby zacząć się przygotowywać do startu w zawodach sylwetkowych.
Debiut na scenie nastąpił 11 miesięcy później. Ta przygoda trwa do dziś. Obecnie na swoim „koncie” mam
tytuły wielokrotnej Mistrzyni Polski i Mistrzyni Europy, Wicemistrzyni Świata różnych federacji. W 2021 roku
zostałam uznana za najlepszą zawodniczkę Mistrzostw Świata federacji IBFF – tytułu Mistrzyni Świata brakowało
mi w dotychczasowych osiągnięciach. Przede mną nowe cele i wyzwania. Z nowym trenerem rozpoczęłam
przygotowania do sezonu wiosennego.
Służyć przez przyjaźń dla Ciebie: nieść pomoc innym i być otwartym na drugiego człowieka w każdej sytuacji
i nie tylko kiedy zakładamy policyjny mundur. Kieruje się hasłem, że „pomaganie jest fajne” po prostu, a czasem
zwykły uśmiech i pozytywne nastawienie jest o wiele ważniejsze i nie wymaga wcale wielkiego wysiłku.
Kiedy pojawiła się u mnie IPA: dowiedziałam się przede wszystkim czym jest IPA i jak wielką jesteśmy rodziną.
Dlaczego warto mieć pasję: żeby nie
zwariować (śmiech), a tak poważnie to dzięki
pasji i wytrwałości w dążeniu do celu poznajemy
swoje możliwości, sprawdzamy swój charakter,
niejednokrotnie wystawiając go na próby.
To daje poczucie spełnienia i radość kiedyy
osiągamy coś, co jeszcze niedawno wydawałobyy
ej
się dla nas czymś nieosiągalnym. Dzięki swojej
ia
nowej pasji mam możliwość podróżowania
i poznawania interesujących miejsc, jednak
ak
najważniejsze w tym wszystkim są fantastyczni
zni
ludzie, których spotykam na swojej drodze.
Jak się spełnia marzenia: konsekwentnie, często
ęsto
małymi krokami i powoli. Bo marzenia same się nie
spełniają – marzenia się spełnia! Ważne, żeby sięę nie
bać, bo satysfakcja potem jest ogromna.
Czego chciałabyś aby było więcej w IPA: chyba nie
do zrobienia – wydłużyć dobę :) żeby znaleźć czas na pracę,
pasję i integrację z innymi członkami naszej międzynarodowej
społeczności.
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Radek to jeden z młodszych stażem członków klubu
kolekcjonerów. To tego elitarnego klubu wstąpił
zaledwie 3 lata temu ale w IPA jest od 2006 roku.
Radosław Malanowski pełni na co dzień służbę
w garnizonie łódzkim w stopniu podinspektora. Obecnie na
stanowisku p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Radomsku. Jak sam mówi kolekcjoner amator z zamiłowania.
Kolekcjonerstwo zaczęło się około 8 lat temu kiedy pracował
jeszcze w Sztabie Policji KWP w Łodzi. Zajmował się wtedy
między innymi sprawami obronnymi oraz współpracą z BOR
(obecnie SOP). To w wtedy otrzymał dwie pierwsze odznaki
jako prezenty. Była to „wpinka” Secret Service oraz odznaka
honorowa jednej z jednostek wojskowych. Zainteresowania swoje zatem
skupił na odznakach jednostek wojskowych istniejących współcześnie,
w szczególności na jednostkach Marynarki Wojennej. Tak powstała
kolekcja odznak wojskowych. Pociągnęło to jednocześnie chęć poznania
historii każdej z jednostek. Około czterech lat temu swoje zainteresowania
przekierował na odznaki, naszywki i medale Policji Państwowej, Milicji
Obywatelskiej i Policji. Pierwszym zdobytą odznaką była tzw. „trumienka”
i dalej poszło. Kontakty ze emerytowanymi policjantami zaowocowały
innymi „zdobyczami”. Raz wpadł do ręki kask, raz mundur, następnym
razem jakieś części łącznościowe, hm... to wciąga, ale trzeba było uściślić
swoje zainteresowania bo zaczynało brakować miejsca /jak przekonać
żonę na nowe miejsce w domu/.
Obecnie interesuje się głównie odznakami i naszywkami. Część
kolekcji jest jeszcze w szuﬂadach i jak czas pozwoli zostanie również
wyeksponowania w gablotach. Duży wpływ na poszerzanie kolekcji
miała książka Zdzisława Sawickiego „Symbolika Polskich Organizacji
Bezpieczeństwa”, która skierowała zainteresowania Radka na okres
funkcjonowania Policji Państwowej. Rozpoczęły się wizyty na bazarach,
pchlich targach co przyśpieszyło rozmiar kolekcji. Ostatnia
ze zdobyczy to odznaka Policja Państwowa Służba Śledcza,
ale do pełni szczęścia brakuje jeszcze kompletnej odznaki
Policji Państwowej (numeru osobistego policjanta).
Cierpliwość to jedna z cech kolekcjonerów więc czeka na
okazję do jej zdobycia. Dodatkowo zbiera również wpinki
różnych instytucji i służb. Swoją - jak stwierdza- skromną
kolekcję wystawiał między innymi na NOCACH MUZEÓW
organizowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Łodzi. Kolekcja wykorzystywana była i jest podczas
spotkań z młodzieżą. Oprócz kolekcjonerstwa drugą pasja jest składanie
modeli wykonanych z metalu. Ma ich w swojej kolekcji około pięćdziesięciu.
Radek ma swojego „szmergla”, który pozwala się oderwać od rzeczywistości
i zrelaksować po dniu pracy. W wolnych chwilach również biega, bo forma też
jest ważna.
Zapraszam zainteresowanych do kontaktu z pozytywnie zakręconym
Radkiem Malanowskim – adres e-mail: radoslaw.malanowski@wp.pl
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Szanowne koleżanki i koledzy członkowie IPA Sekcja Polska
Realizując swoje zadania statutowe i regulaminowe apeluję
o dokonywanie składek członkowskich do końca czerwca
danego roku kalendarzowego. Wynika to z faktu, że składka
do Sekcji Światowej IPA powinna być uregulowana przed
posiedzeniem światówki (wrzesień lub październik).
Składka wynosi 1,65 €, a składka do Gimborn 0,10 €
od członka danej sekcji. Jak wynika z analizy w/w
zestawienia w poszczególnych grupach wojewódzkich IPA
istnieją duże różnice w ilości wpłaconych składek
do Sekcji Polskiej IPA. Z uwagi na powyższe pragnę przypomnieć
Szanownemu koleżeństwu, że zgodnie z treścią § 14 ust.1 Regulaminu
działania Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji składki
członkowskie płaci się w Regionie IPA, w którym jest się członkiem. Składki
powinny zostać wpłacone do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,
jednak należy uwzględnić obieg (grupa wojewódzka, a następnie Sekcja
Polska). Obecnie wysokość składki rocznej nadal wynosi 40 zł i obowiązuje
od 2011 roku. Natomiast kwota wpisowego dla nowo wstępującego
do IPA wynosi 20 zł. Po uiszczeniu składki członkowskiej, każdy członek IPA
Sekcja Polska otrzymuje wraz z legitymacją członkowską: gadżet na dany
ku każdy członek
rok, naklejkę na szybę samochodu na bieżący rok kalendarzowy. W 2022 roku
otrzyma gadżet roku – scyzoryk, którego koszt wynosi około 10 zł za 1 szt. Normalnie zgodnie z obowiązującą treścią
uchwały Krajowego Zarządu SP IPA, corocznie koszt gadżetu roku wynosi 7 zł, ale poprzedni rok w uwagi na pandemię
Covid-19 spowodował w ﬁnansach SP IPA istotne oszczędności (np. obniżona składka do Sekcji Światowej o 50 %),
co pozwoliło na wydatkowanie zwiększonych środków na ten cel. Rok 2022, z uwagi na istniejącą inﬂację przyniesie
istotne zmiany w wydatkach SP IPA. Zmiana już dotyczy druku naszej gazety Wiadomości, wzrośnie koszt legitymacji
członkowskiej do 1,80 zł. W 2022 roku Sekcja Polska IPA obchodzić będzie jubileusz 30-lecia powstania.
Pozostaję w przekonaniu, iż te kilka informacji zainteresuje koleżanki i kolegów.
Servo per Amikeco
Skarbnik Sekcji Polskiej
Adam Pietrzkiewicz
Informacja Skarbnika SP IPA na dzień 30-11-2021 godz. 10,00
Zestawienie składek członków IPA SP w roku 2021 przedstawia poniższe zestawienie
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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:

t VE[JBVX[BHSBOJD[
OZDITUBȈBDI[BXPEPX
ZDI
np.: „Placement Progra
mme” koordynowanyc
h
przez Sekcję Polską IPA
m.in. w Irlandii i Anglii
oraz
międzynarodowych sz
koleniach zawodowych
np.: w „Międzynarodow
ym Centrum Szkolenia
IPA
(IBZ)” w Gimborn (Niem
cy)

PEPXZDI
t VE[JBVXNJǗE[ZOBS
nych
konkursach fotograficz
władze
z
organizowanych prze
światowe IPA

w
t ,PS[ZTUBOJBze zniżką ze studió
t LPS[ZTUBOJBze zniżką minimum 20% z obiektów
i
licencjackich, magisterskich
(hoteli i restauracji) rekomendowanych przez Sekcję
podyplomowych oferowanych
Polską IPA w Polsce (ponad 100 obiektów) oraz
przez renomowaną uczelnię
domów IPA (IPA Houses) na świecie oraz z basenów
COLLEGIUM HUMANUM
termalnych w Polsce. Wykaz wszystkich obiektów
i WYŻSZĄ SZKOŁĘ
znajduje się na stronie internetowej
Y
ON
HR
OC
I
A
STW
EŃ
CZ
PIE
BEZ
www.ipapolska.pl
t LPS[ZTUBOJBze zniżką
z usług biur turystycznych
„RAINBOW TOURS” i „REGOBIS”

t LPS[ZTUBOJBze zniżk
i od 10% i więcej
(w zależności od rodzaj
u cz
zakupie części samocho ęści) przy
dowych
w firmie „INTER CARS”

FSBUPSØXUFMFGPOJJ
t TLPS[ZTUBOJB[QSPNPDZKOZDIPGFSUPQ
i Wojewódzkimi
komórkowej współpracujących z Grupam
IPA w Polsce

t LPS[ZTUBOJBze zniżk
i 20%
z usług Europejskiego
Centrum Odszkodowań
„EUCO”

t QPOBEUPKBLPD[POF
L4FLDKJ1PMTLJFK
IPA co roku otrzymujes
z 3 wydania
czasopisma „Wiadomoś
ci Sekcji
Polskiej IPA” oraz corocz
ny gadżet
SP IPA wraz z naklejką
na szybę
samochodową

ZDI
XZDIJ[BHSBOJD[O
KP
SB
L
X
V
B
[J
E
V
t
ycznych oraz
wyjazdach turyst
ch sportowych,
za
re
p
im
ju
za
d
ro
ych
w różnego
nych organizowan
n
zi
d
ro
i
h
yc
ln
ra
kultu
ce
ruktury IPA w Pols
st
ie
tk
ys
sz
w
ez
rz
p
t LPS[ZTUBOJBze zniżk
ą 30%
ZEGO
NAJWIĘKS
CZŁONKIEM
SIĘ
STAJESZ
IPA
DO
C
z usług Parku Linoweg
t WSTĘPUJĄ
o
XTREME PARL w Wielic
POLICYJNEGO STOWARZYSZENIA NA ŚWIECIE I OTRZYMUJESZ
zce
LEGITYMACJĘ, KTÓRA JEST HONOROWANA PRZEZ SŁUŻBY
POLICYJNE W 65 PAŃSTWACH

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
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