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Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Sekcji Polskiej IPA,
Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego, czas nadziei
i odradzającego się życia. Radosna nowina Wielkanocnego Poranka sprawia,
że mimo stanu wzmożonej gotowości wszystkich służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo naszego kraju, z nadzieją patrzymy w przyszłość.
Życzę Państwu, abyście ten świąteczny czas mogli spędzić w gronie rodziny
i przyjaciół, ciesząc się spokojem, uroczystą atmosferą i dobrym zdrowiem.
Wszystkim funkcjonariuszom, którzy w Wielkanoc będą strzec naszego
bezpieczeństwa, składam serdeczne podziękowania. Służba Ojczyźnie
i troska o jej dobro są naszym obowiązkiem, ale i wielkim przywilejem.
Komendant Główny Straży Granicznej
gen. dyw. SG Tomasz PRAGA
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Po smutnych, zimowych miesiącach doczekaliśmy się wreszcie pięknych, słonecznych dni.
Każdego poranka ptaki zaczynają śpiewać, rośliny nieśmiało wypuszczają zielone listki, wiosna
wchodzi z impetem w nasze życie. Zaczynają się najpiękniejsze miesiące roku, a tym samym
nieuchronnie zbliżamy do lata!!!
W tym roku przypada ważna dla Sekcji Polskiej IPA rocznica (perłowa). To właśnie 30
lat temu, a dokładnie 6 listopada 1992 roku, podczas posiedzenia Międzynarodowej Rady
Wykonawczej (International Executive Council, IEC) IPA, w Rio de Janeiro w Brazyli, w wyniku
jednomyślnego, pozytywnego dla nas głosowania – Sekcja Polska stała się pełnoprawnym
oddziałem International Police Association, a ówczesny Prezydent Jacek Węgrzyn otrzymał
z rąk Prezydenta Światowego – Roya Stragnera – stosowny certyfikat potwierdzający przyjęcie naszej sekcji w struktury
światowe. Od tego czasu przedstawiciele naszej Sekcji biorą udział w corocznych Kongresach Światowych IPA oraz
aktywnie pracują przy przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro Światowe. Uroczyste obchody XXX-lecia Sekcji
Polskiej IPA odbędą się w październiku w Trzebawiu k/Poznania i będą połączone z jesiennym posiedzeniem KZ SP IPA.
Pandemia powoli schodzi na drugi plan, ponieważ cała uwaga skupiona jest na niczym niesprowokowanej, bezprawnej,
nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pisząc te słowa działania wojenne trwają,
cierpią niewinni ludzie, a miliony uchodźców przekroczyły naszą granicę i szukają pomocy na terenie Polski oraz innych
krajów. W wyniku twardego stanowiska kilku Sekcji Narodowych (w tym Polski) władze światowe zawiesiły Sekcję IPA
Rosja w prawach członkowskich. Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Kongresu Światowego ww. sekcja zostanie
wykluczona ze Stowarzyszenia (będę składał taki wniosek). Nie patrząc na niuanse polityczne (jesteśmy apolityczni) już od
pierwszego dnia wojny, członkowie SP IPA w całym kraju włączyli się w pomoc humanitarną dla Ukrainy. Wszystkie struktury
naszej Sekcji wykazują ogromne zaangażowanie w tą zbierając i przekazując dary zarówno osobom uciekającym z terenu
Ukrainy, jak też bezpośrednio tym którzy zostali w Ukrainie i walczą z barbarzyńskim najeźdźcą. W zbiórkę darów włączyli
się przyjaciele IPA, zasłużeni, policjanci i strażnicy graniczni niezrzeszeni w IPA, pracownicy cywilni służb mundurowych
oraz członkowie naszych rodzin. Każdego dnia, samochody pełne towarów zebranych jako pomóc uchodźcom z Ukrainy
oraz tym, którzy tam pozostali, by walczyć o wolność – wyjeżdżają w kierunku granicy z Ukrainą. Zbiórka potrzebnych
rzeczy trwa i będzie trwać nadal. Zbieramy produkty pierwszej potrzeby, artykuły żywnościowe, higieniczne, opatrunkowe,
leki, odzież, karimaty, latarki, baterie itp. Nasza pomoc nie ogranicza się tylko do zbiórek i rozdysponowywania darów.
Odbieramy uchodźców z granicy i przewozimy ich w głąb Polski, pomagamy strukturom IPA z Europy w odpowiednim
ukierunkowaniu pomocy humanitarnej, pomagamy w znalezieniu noclegu osobom przemieszczającym po naszym kraju
(na stronie internetowej uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy). Wszyscy, którzy zwracają się do nas o logistyczna pomoc,
taka pomoc otrzymują. Podziękowania należą się Prezesom Grup Wojewódzkich, Przewodniczącym Regionów i wszystkim
członkom SP IPA za nieustające zaangażowanie w pomoc humanitarną zgodnie z naszym motto „Servo per amikeco”.
Wierzę, że właśnie poprzez takie działania jutro będzie lepsze niż dzisiaj i razem jesteśmy w stanie zmienić
rzeczywistość. Cześć i chwała bohaterom walczącym o wolność Ukrainy, a tym samym o wolność Europy!!!
Na marcowym posiedzeniu Krajowego Zarządu SP IPA podjęto decyzję o udziale naszych członków (po dwóch latach
przerwy) w dwóch seminariach w IBZ Gimborn (polsko-niemieckie w czerwcu i polsko-angielskie w październiku) oraz
dwóch naszych przedstawicieli w YPOS 2022 (Young Police Officer Seminar), który w tym roku organizuje Sekcja IPA
Sri Lanka.
W Wasze ręce trafia kwietniowe wydanie „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA, w którym znajdziecie opisy imprez i wydarzeń
zorganizowanych przez struktury regionalne naszej Sekcji oraz inne ciekawe materiały przygotowane przez Redakcję
gazety.
Za oknami piękna wiosna, w kalendarzu kwiecień, za kilka dni Święta! Z okazji tych szczególnych w roku Świąt
Wielkiej Nocy składam Wam najlepsze, najcieplejsze i najserdeczniejsze życzenia! Życzę – poza dobrym zdrowiem – wielu
pięknych, radosnych, świątecznych chwil przeżytych w gronie najbliższych Wam osób, a także wytchnienia od codziennych
trosk i kłopotów oraz nadziei na spełnienie i zrealizowanie Waszych marzeń, a także zobowiązań podjętych z nowym
rokiem.
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Znany z walki o praworządność włoski sędzia Paolo Borselino, powiedział kiedyś coś,
co cytowane było tysiące razy w mediach wszelkiego rodzaju, a jego wypowiedzią na początku
posłużę się i ja, a mianowicie powiedział on takie słowa:„Każdego końca miesiąca, gdy otrzymuję
pensję, zadaje sobie pytanie, czy na nią zasłużyłem”.
Przygotowując się do wydania tego numeru, przeglądając wasze relacje z pomocy uchodźcom
z Ukrainy, profile na Fcb waszych Grup Wojewódzkich, regionów, jednostek Policji , zobaczyłam
ogrom Waszego zaangażowania, godzin, dni i nocy spędzonych na granicy, koordynowanie
pomocy, przewóz darów do Ukrainy, przyjmowanie uchodźców pod swój dach, że nie sposób
wszystkiego opisać, a to wszystko jest tylko małym wycinkiem waszej empatii, waszego serca,
waszego zaangażowania.
W pamięci mam także, tak przecież niedawno prowadzone akcje pomocowe związane z epidemią koronowirusa Covid
-19, wtedy również ruszyliśmy z pomocą, nie szczędząc własnego czasu, na skalę niespotykaną. Nasi członkowie w czynnej
służbie, realizowali zadania dodatkowe z ogromnym zaangażowaniem, często wypełniając rotę ślubowania „….. nawet
z narażeniem życia….”
Tak więc przywołując zacytowane na wstępie słowa, mogę powiedzieć z całą pewnością, TAK, zasługujecie na pensję,
zasługujecie na nią po wielokroć i ja osobiście chylę czoła przed Waszymi dokonaniami.
Rozpoczęliśmy właśnie jubileuszowy rok. Sekcji Polskiej IPA minie jesienią 30 lat, gdy na kongresie światowym
w Rio de Janerio w 1992 roku, zostaliśmy przyjęci w poczet światowej wielkiej rodziny policyjnej. Całą historię powstania,
pamiętają już nieliczni, taka niestety jest kolej rzeczy. Została ona także zawarta w wydawnictwie z okazji 20 lecia IPA.
Przygotowywane jest także, okolicznościowe wydanie, które trafi do Waszych rąk w trakcie tego roku. Jubileusze będą
obchodzić także grupy i regiony założyciele, od których wszystko się zaczęło.
Jestem przekonana, że my wszyscy, którzy jesteśmy związani z tym stowarzyszeniem od początku, mamy poczucie,
że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Zostały otwarte drzwi do Europy dla członków naszej formacji ale także mogliśmy się
zjednoczyć wewnętrznie w mniej formalny sposób, niż związki zawodowe.
Zmieniło się pokolenie, zmieniły się czasy i wspominamy ten czas z rozrzewnieniem, jednakże moim zdaniem teraz
najważniejszą sprawą jest przyszłość. Przed władzami Sekcji Polskiej jest ogromne wyzwanie , jak zaangażować młodych
policjantów aby kontynuowali nasze dzieło, które rozpoczęliśmy 30 lat temu. Jakie narzędzia stworzyć, aby w wydarzeniach
organizowanych przez regiony i grupy, spotykały się w symbiozie pokolenia. Aby motto
„Służyć poprzez przyjaźń” było tym, które scala pokolenia w służbie. Tego Wam i sobie
życzę z okazji jubileuszu.
Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzę Wam abyście spędzili je razem z rodziną
w radości i pokoju, aby żadne nieprzewidziane zdarzenia nie zakłóciły naszego
życia i zdrowia.
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Koleżanki i Koledzy!!!
Za nami kolejny rok w którym Nasze stowarzyszenie International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji – Sekcja Polska kończy ze stanem ponad 11 tyś. ilości członków zwyczajnych. Liczba ta uwzględnia decyzję KZ
SP IPA z posiedzenia w Opolu o zaliczeniu 98 składek wpłaconych w dniach 4 i 22 luty 2022 do stanu ilościowego na rok
ubiegły. Jest to sytuacja dot. jednej z Grup Wojewódzkich IPA, działania której należy określić nie zgodne z Naszą dewizą –
mottem „ Servo Per Amikeco””. Do wiadomości Wszystkich podaję, że zobowiązania finansowe wobec PZB Gimborn oraz „
światówki IPA” regulowane są w trakcie roku bieżącego a nie ubiegłego. W styczniu każdego roku w sprawozdaniach podaje
się aktualny stan członków danej Sekcji Narodowej i jak my możemy w tym wypadu czuć się uczciwymi członkami tejże
rodziny policyjnej na świecie. Apeluję o dokonywanie składek w rozsądnym terminie, gdyż stan liczy się na rachunku SP IPA
a nie w Regionie.
Pozdrawiam serdecznie
Skarbnik Sekcji Polskiej IPA
Adam Pietrzkiewicz

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE CZŁONKÓW IPA SEKCJA POLSKA ZA LATA 2016-2021

Pomóż nam pomagać!
IPA ma status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że możesz przekazać nam 1% Twojego podatku.
Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli przeszkolić jeszcze większe grono funkcjonariuszy, zorganizować jeszcze więcej
niezapomnianych wydarzeń i krzewić ideę “Servo Per Amikeco”!
Jak przekazać 1% na Sekcję Polską IPA??
To proste! Wystarczy kliknąć na link dostępny na naszej stronie www.
ipapolska.pl i wypełnić formularz PIT!
Jeśli nie chcesz korzystać z naszego programu, a chcesz przekazać 1% Sekcji
Polskiej wpisz w odpowiednią rubrykę w swoim druku PIT nasz numer KRS
0000154720 i nazwę Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Polska
Za każdą przekazaną nam złotówkę – dziękujemy!!
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PREZYDIUM

Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcie: Sara Sobieraj

POSIEDZENIE PREZYDIUM KRAJOWEGO
ZARZĄDU SP W WIŚLE
W dniach 14-15.01.2022 r., w Hotelu„Karolowy Dwór” w Wiśle odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie
Prezydium KZ SP IPA. Na zebranie stawiło się 8 osób z dziewięcioosobowego składu Prezydium.
W trakcie zebrania Prezydent omówił sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz
przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Prezydium w 2022 r. Następnie każdy z członków
Prezydium krótko omówił swoje działania w 2021 roku, i tak: Skarbnik przekazał informację o realizacji budżetu SP
IPA, wpłaconych składkach członkowskich oraz wstępny projekt preliminarza finansowego na 2022, a Zastępca
Skarbnika przedstawił liczbowe dane dot. pozyskania i wydatkowania środków finansowych z odliczenia 1%
podatku, Zastępca Sekretarza Generalnego przedstawił informację z realizowanej przez niego archiwizacji
dokumentacji wytworzonej przez SP IPA i inwentaryzacji mienia będącego w dyspozycji członków Prezydium.
Wiceprezydenci poinformowali o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach swoich zakresów
obowiązków. Koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji
członkowskich i „zasłużonych”.
Ponadto szczegółowo omówiono przygotowania do uroczystych obchodów 30-lecia Sekcji Polskiej
IPA, które połączone z posiedzeniem KZ SP IPA odbędą się w dniach 21-22 października 2022 r., w miejscowości
Trzebaw k/Poznania. Przydzielono - w tym zakresie - zadania do realizacji dla poszczególnych członków
Prezydium. W sobotę 15 lipca, odbyła się uroczysta kolacja z udziałem Prezesa Śląskiej GW IPA kol. Pawła
Pasternaka oraz Przewodniczącego Regionu IPA Cieszyn I.
Szczególne podziękowania należą się koledze Januszowi Podżorskiemu i Przewodniczącemu Regionu
IPA Cieszyn I - kol. Januszowi Kołderowi za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania.

8

PREZYDIUM

Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Olga Gaida

POSIEDZENIE KRAJOWEGO
ZARZĄDU W OPOLU
W dniach 18-19 marca 202 roku, odbyło się wiosenne posiedzenie Krajowego
Zarządu Sekcji Polskiej IPA. Tym razem gospodarzem była Opolska Grupa Wojewódzka
IPA, która gościła uczestników posiedzenia w hotelu „Festival”, w Opolu.
W trakcie dwudniowych obrad dokonano podsumowania działalności SP IPA w 2021
roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Stowarzyszenia (zatwierdzono
wydatki z ubiegłego roku i przyjęto plan budżetu na 2022 rok), w tym wpływy
i wydatki z 1 %, zatwierdzono wnioski o przyznanie medali będących w dyspozycji SP
IPA oraz tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”. Rozpatrzono również wnioski dot.
nowych obiektów rekomendowanych oraz wnioski o zapomogę. Koledzy zajmujący
się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji
członkowskich i„zasłużonych. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Cztery Grupy Wojewódzkie
(Śląska, Mazowiecka, Podkarpacka i Podlaska) zostały nagrodzone „okolicznościowym
dyplomem” za wyróżniającą się działalność w 2021 roku.
Ponadto szczegółowo omówiono działania SP IPA (aktualnie prowadzone
i zaplanowane na przyszłość) w zakresie pomocy udzielanej Ukrainie, w tak trudnym
dla niej czasie oraz przygotowania do uroczystych obchodów 30-lecia Sekcji Polskiej IPA, które połączone z posiedzeniem
KZ SP IPA odbędą się w dniach 21-22 października 2022 r., w miejscowości Trzebaw k/Poznania.
Posiedzenie KZ SP IPA było również okazją do obchodów XXV-lecia Opolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W piątek
18 marca, w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyła się uroczysta gala z udziałem członków Krajowego Zarządu SP IPA
na czele z Prezydentem SP IPA, Prezes Opolskiej GW IPA, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zastępcy Prezydenta
Miasta Opole, Pierwszego Zastępcy KWP w Opolu, przedstawicieli Opolskiej GW IPA, delegacji z innych Sekcji Krajowych
IPA oraz zaproszonych gości. Prezes Opolskiej GW IPA kol. Olga Gaida otrzymała z rąk Prezydenta SP IPA okolicznościowy
grawerton, a trzech kolegów z Opolskiej GW zostało wyróżnionych medalami SP IPA.
Szczególne podziękowania należą się członkom Prezydium Zarządu Opolskiej GW IPA za profesjonalne
przygotowanie logistyczne tego zebrania.
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PREZYDIUM

Tekst i zdjęcia: Aneta Sobieraj

NA KONGRESIE IPA W ALBANII
Pomiędzy 17, a 20 marca 2022 roku w nadmorskiej miejscowości Durres odbył się 4 Kongres Sekcji IPA Albania.
Uczestniczyli w nim delegaci z 12 krajów europejskich należących do naszego stowarzyszenia (Czarnogóra, Chorwacja,
Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Hiszpania, Słowenia, Niemcy, Polska). Ponadto
na zaproszenie odpowiedzieli również policjanci z Kuwejtu i Kosova, gdzie na chwilę obecną nie ma sekcji narodowych,
jednak funkcjonariusze tych krajów chcieliby zostać częścią ipowskiej rodziny. Sekcję Polską reprezentowała wice prezydent
Aneta Sobieraj oraz przedstawiciele regionu Nowy Sącz: Elżbieta Gargula i Maciej Górski. Oficjalna część spotkania odbyła
się w tirańskiej operze, gdzie uczestnicy mogli podziwiać występ niezwykłej, mundurowej orkiestry. Przywitała ona gości
wyjątkowym wykonaniem hymnu Albanii oraz hymnu IPA.
Podczas swojego wystąpienie prezydent Skender Doda podziękował wszystkim gościom za przybycie oraz podkreślił,
jak ważna jest ich obecność, a jednocześnie wsparcie dla tak młodej sekcji jaką jest IPA Albania. Głos zabrali również:
reprezentant zarządu światowego Kyriakos Karkalis oraz przedstawiciel IPA Serbia. To właśnie ta sekcja wprowadziła
Albanię w świat IPA i zainicjowała utworzenie sekcji narodowej w tym kraju.
Wieczorną atrakcją był mecz piłki nożnej gdzie na dwóch połowach boiska stanęli naprzeciw siebie reprezentanci Albanii
i Serbii. Wygrali ci drudzy, jednak w tych rozrywkach zdecydowanie bardziej chodziło o dobra zabawę w duchu przyjaźni,
niż o sam fakt zwycięstwa.
Drugi dzień spotkania przyjął lżejszą formę. Delegaci mieli okazję zawitać do miejscowości Kruja. Tam poznali odrobinę
historii tego kraju i zwiedzili Muzeum „Gjergj Kastrioti Skenderbeu”.
Na zakończenie zaproszono wszystkich uczestników kongresu na uroczystą galę wypełnioną albańskimi tańcami i muzyką
na żywo. Albańczycy pokazali, że mimo, iż ich sekcja jest bardzo młoda i niezbyt duża to jest sekcją o wielkich aspiracjach,
zmotywowaną do działania i gotową do współpracy. Swoją gościnnością i przyjaznym usposobieniem udowodnili
również, że dobrze wiedzą czym jest nasze ipowskie, tak ważne dla każdego członka naszego stowarzyszenia - „servo per
amikeco”.
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Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE
INFRASTRUKTURY
W dniu 10 marca 2022 roku, w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, odbyło się robocze spotkanie dot. działań
w ramach programu „BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE NA WODZIE I NAD WODĄ”. Z ramienia Sekcji Polskiej IPA w spotkaniu
udział wziął Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik oraz przedstawiciel Lubelskiej GW IPA kol. Tomasz Struk (Przewodniczący
Regionu IPA Biała Podlaska). Ponadto uczestnikami spotkania byli: Pan Marek GRÓBARCZYK – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Grzegorz WITKOWSKI – Podsekretarz Stanu w ww. ministerstwie, Pan Sławomir BROŻYNA
– Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Przedstawiciela Zarządu Głównego WOPR
(Prezes i Wiceprezes), Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie (Wiceprezes i Dyrektorzy
Departamentów), Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury (4 osoby), Przedstawiciel samorządu (Starosta Jędrzejowski),
Pan Maciej Skorupa – Członek Zarządu Rynku Hurtowego „Bronisze” oraz Radca Prawny.
Podczas tego spotkania omówiono zakres działań ww. struktur organizacyjnych w zakresie opracowania i wdrożenia
programu prewencyjnego „BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE NA WODZIE I NAD WODĄ”. Głównym założeniem programu
jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na i nad wszelkiego rodzaju zbiornikami wodnymi na terenie Polski
oraz ograniczenie utonięć wśród dorosłej części naszego społeczeństwa.
Po tzw. „części ogólnej” spotkania, pracę rozpoczęły zespoły zadaniowe, które zajęły się omówieniem
i przygotowaniem bardziej konkretnych zadań dla poszczególnych beneficjantów tego przedsięwzięcia. Uzgodniono,
że wiodącą rolę w przygotowaniu i realizacji programu będzie miało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury.
Zadania jaki miałyby realizować struktury Sekcji Polskiej IPA ograniczają się do wsparcia dydaktycznego,
doświadczenia członków IPA w organizacji tego rodzaju imprez, bezpośredniej współpracy z WOPR (na terenie działania
poszczególnych Grup Wojewódzkich), jak też promocji tego programu na naszych stronach internetowych i wśród
członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.
Na zakończenie spotkania uzgodniono,
że Ministerstwo Infrastruktury w najbliższym czasie
przygotuje następne spotkanie grupy roboczej.
Przedstawicielem Sekcji Polskiej na następnych
spotkaniach będzie Sekretarz Generalny SP IPA.
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ROZMOWA PREZYDENTA SEKCJI POLSKIEJ
PIOTRA WÓJCIKA Z PREZYDENTEM SEKCJI
LITWY VYTAUTASEM PLIUSKUSEM
Piotr Wójcik
urodzony w 1969 roku,
w Puławach. Służbę
w Policji rozpoczął w
1991 roku w Lubelskim
Oddziale Prewencji.
W latach 1998 – 2015,
służył w Komendzie
Wojewódzkiej Policji,
gdzie przeszedł
wszystkie szczeble kariery zawodowej, od policjanta poprzez
Kierownika różnych Sekcji w Wydziale Kryminalnym i
Zastępcę Naczelnika tego Wydziału do Naczelnika Wydziału
Wywiadu Kryminalnego. W latach 2015-2017 był Zastępcą
Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim, skąd
po 26 latach służby, w stopniu młodszego inspektora odszedł
na emeryturę. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,
Akademię Świętokrzyską w Kielcach oraz Uniwersytet
Łódzki. Za długoletnią służbę wyróżniony m.in. medalem
„Zasłużony Policjant”, a za działalność społeczną „Złotym
Krzyżem Zasługi”. W IPA od 1998 roku, gdzie od 2004 roku jest
Prezesem Lubelskiej GW IPA, był również członkiem Komisji
Rewizyjnej SP, następnie pełnił funkcję Zastępcy Skarbnika
oraz Wiceprezydenta SP. Od 2019 roku jest Prezydentem SP
IPA. Żonaty, jedno dziecko (dorosła córka).

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? Jeśli możesz,
to przybliż mi również strukturę litewskiej Policji.
Litewska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
IPA liczy około 2500 członków. Składa się 53 oddziałów
(jednostki wyodrębnione prawnie/odrębne osoby
prawne działające zgodnie z podziałem administracyjnym
i resortowym naszego kraju, np. Służba Graniczna, Służba
Dochodzeniowa ds. Przestępstw Finansowych itd.).
Zarząd Sekcji IPA Litwa liczy 9 członków, 2 audytorów oraz
1 pracownika administracyjnego otrzymującego stałe
12

Vytautas
Pliuskus jak mi
napisał, urodził się
dawno temu :)
w regionie Šiauliai,
niedaleko świętego
miejsca na Górze
Krzyży. Jest żonaty
i ma 2 córki.
Przez 25 lat służył
w Policji litewskiej,
w wojewódzkiej policji
drogowej Regionu
Šiauliai. Przeszedł na emeryturę jako szef wojewódzkiej policji
drogowej tego Regionu.
Członkiem Sekcji IPA Litwa jest od pierwszych dni od jej
założenia. Był przewodniczącym pododdziału miejskiego
Šiauliai Sekcji IPA Litwa, następnie vice prezydentem Sekcji IPA
Litwa oraz Sekretarzem Generalnym. Ostatnio został wybrany
Prezydentem Sekcji IPA Litwa na czwartą kadencję.
Ma wiele zainteresowań, stworzył i jestem członkiem
Międzynarodowej Grupy Właścicieli Motocykli Harleya Vilnius
Chapter Lithuania, Vilnius Capital Lions Club, Vilnius Club,
European Centre Golf Club, kolekcjonuje czapki policyjne
z całego świata (ma w swojej kolekcji czapki z ponad 180
krajów), jest człowiekiem wielu zainteresowań.

wynagrodzenie. Od 15 lat jesteśmy w posiadaniu około
100 metrów kwadratowych pomieszczeń w centrum
Wilna, które wynajmujemy na zasadzie użyczenia na mocy
decyzji rządu państwowego, wydanej za pośrednictwem
Departamentu Policji, a Sekcja płaci jedynie za prąd,
ogrzewanie i usługi telekomunikacyjne.
Vytautas, członkami Sekcji Polskiej IPA mogą być
funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz emeryci
tych służb. Powiedz mi, kto może należeć do IPA Litwa?
Członkiem Sekcji IPA Litwa mogą być funkcjonariusze
Policji, Państwowej Straży Granicznej, Biura Dochodzeń
w Sprawach Przestępstw Finansowych, Dowództwa Służb
Ochrony, a także emeryci tych służb (funkcjonariusze,
którzy pełnili funkcje policyjne).

– ze zniżką 20% - mogą korzystać członkowie IPA
z całego świata. Litwa jest przez Polaków bardzo
lubianym krajem, dlatego też chciałbym zapytać czy
Wy współpracujecie z takimi hotelami i czy członkowie
Sekcji Polskiej mogą korzystać ze zniżek w takich
obiektach?
Sekcja IPA Litwa współpracuje z wieloma hotelami
i restauracjami w naszym kraju, w których dostępne
są różne zniżki na podstawie umowy dla członków IPA
z całego świata. Litwa jest popularnym wśród Polaków
krajem, a członkowie IPA Polska, jeśli tylko zechcą 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
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 Litwa?
Dużym problemem sekcji narodowych jest zachęcanie
nowych członków do wstępowania w nasze szeregi.
Nasza sekcja próbuje zachęcić nowych członków poprzez
organizację różnych zawodów sportowych, udział
w międzynarodowych wydarzeniach takich jak IPA Games
czy wydarzenia towarzyskie i rodzinne, w których mogą
uczestniczyć rodziny z dziećmi. Aktualnie utworzyliśmy
stowarzyszenie Riders of IPA LE MC LT, klub motocyklowy
współpracujący z naszymi polskimi kolegami. Jesteśmy
bardzo wdzięczni koledze Hubertowi Konopko z Regionu
IPA Suwałki oraz innym polskim kolegom za ich inicjatywę
i wsparcie.
Serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i do szybkiego
zobaczenia w Polsce.
Sekcja IPA Litwa ma wspaniałe relacje z naszymi przyjaciółmi
z Sekcji IPA Polska, współpracujemy szczerze, łączy nas
długa historia, przyjaźń osobista i jesteśmy otwarci na
szerszą przyjaźń między różnymi grupami i strukturami
regionalnymi. Najcieplejsze pozdrowienia dla wszystkich
polskich przyjaciół, jesteście zawsze mile widziani na Litwie.
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Kolego Prezydencie, Sekcja Polska IPA w tym roku
obchodzi 30-lecie swojego powstania. Powiedz mi,
jak długo funkcjonuje Sekcja IPA Litwa? Kto Was
wprowadzał do Stowarzyszenia, i który Kongres
Światowy zatwierdził Waszą obecność w strukturach
IPA?
Litewska Sekcja IPA została przyjęta do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji, w dniu 11 października 1995 r.,
podczas 26. Kongresu Światowego IPA w Wiedniu, w Austrii.
Tak więc, w tym roku będziemy obchodzić 28. Rocznicę
naszego istnienia. Sekcja litewska była wprowadzana przez
IPA Dania (tak samo jak IPA Polska – dopisek prowadzącego
wywiad).
Współpraca pomiędzy naszymi Sekcjami funkcjonuje
od wielu lat, chociaż - przez pandemię – zaczęła trochę
słabnąć. Żeby ją odnowić, chciałbym żeby członkowie
Regionów z naszych państw zaczęli częściej 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 Litwa będą
zainteresowane taką współpracą i jak Ty ją widzisz?
Współpraca między naszymi sekcjami trwa od wielu lat
i mamy w tym zakresie wspaniałe tradycje. Członkowie
struktur regionalnych często odwiedzają się wzajemnie,
aby brać udział w różnych eventach (wydarzeniach)
organizowanych w naszych państwach, co sprzyja
nawiązywaniu bliższych kontaktów między członkami
naszych sekcji. Członkowie Sekcji IPA Litwa z największą
przyjemnością współpracują z członkami Sekcji IPA Polska,
ale uważam że Zarządy obu sekcji mogłyby w większym
stopniu przyczyniać się do jeszcze aktywniejszego
nawiązywania kontaktów. Jesteśmy otwarci na wszelkiego
rodzaju kontakty i współpracę.
Sekcja Polska IPA współpracuje z wieloma hotelami
i restauracjami na terenie naszego kraju, z których

Tekst i zdjęcia: Aneta Sobieraj

I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

NA POMOC
ŁÓDZKA
24 lutego 2022 roku rozpoczęła się Rosyjska inwazja
na Ukrainę. Z niedowierzaniem przecieraliśmy oczy
patrząc na obrazki pokazujące czołgi na ukraińskich
drogach, wybuchy w ich miastach i uciekające
z kraju kobiety z dziećmi. Jako członkowie IPA,
kierując się mottem „servo per amikeco” nie
mogliśmy patrzeć obojętnie na to co dzieje się za
naszą wschodnia granicą. Zwróciliśmy się więc
do przedstawicieli IPA Chełm, którzy na bieżąco
mają kontakt z ipowcami z Ukrainy, aby dowiedzieć
się jakie są ich aktualne potrzeby - jakich rzeczy
im brakuje i co jest im niezbędne do funkcjonowania w tych wyjątkowo ciężkich dla nich czasach. Po otrzymaniu tej
informacji zabraliśmy się za kompletowanie rzeczy z listy. Słysząc o naszej zbiórce skontaktowali się z nami nasi przyjaciele
z IPA Cottbus. Od wielu lat ten niemiecki region współpracuje z Łódzką Grupą Wojewódzką IPA dlatego też i tym razem
postanowili nas wesprzeć w działaniach. Szybko zorganizowali zbiórkę i 4 marca przywieźli do Łodzi zebrane dla Ukrainy
dary – bo razem możemy więcej. Wszystkie rzeczy wraz z naszymi podarkami trafiły do kolegów z IPA Ukraina. Zostały
one zawiezione 12 marca przez Prezes Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej – Anetę Sobieraj oraz Przewodniczącego Regionu
KWP Łódź – Macieja Rubinkowskiego do Chełmu, gdzie czekali na nie już nasi ukraińscy koledzy. Po drodze delegacja
odwiedziła również halę MOSiR w Chełmie gdzie pozostawiła zebrane kołdry, koce i poduszki dla uciekających z Ukrainy
matek ze swoimi dziećmi. Widok tych maluchów w potrzebie na długo pozostanie w ich pamięci.
W imieniu Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej chcielibyśmy podziękować Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi za pomoc
w zorganizowaniu zbiórki, IPA Cottbus za jej wsparcie oraz naszemu koledze Markowi Sarlei – zasłużonemu ŁGW
za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu transportu do granicy i przekazane dary.

Pomagamy pomagać
Centralne położenie naszej grupy wojewódzkiej powoduje, że przez nasz teren przejeżdża wiele delegacji które
chcą pomóc Ukrainie. Staramy się wspierać w szczególności te które często pierwszy raz są na terenie naszego kraju
i nie znają naszego języka. Pokonują wiele kilometrów, by nieść pomoc tym najbardziej potrzebującym. Członkowie
Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA starają się zadbać, by policjanci z innych krajów, którzy przejeżdżają przez Łódź
odetchnęli i nabrali sił do dalszej drogi. W ciągu ostatnich kilku dni tj. pomiędzy 4, a 12 marca 2022 roku do Łodzi
zawitały aż 4 delegacje policjantów z Niemiec z misją niesienia pomocy. Byli to policjanci z IPA Cottbus, Andernach
oraz IPA Frankfurt. Wszyscy spędzili noc na terenie naszego miasta. Zadbaliśmy o to by mieli gdzie odpocząć, zjeść
posiłek i zregenerować się przed dalszą drogą. Wiedząc jak wygląda obecnie sytuacja uchodźców radziliśmy im gdzie
i jaka pomoc jest najbardziej potrzebna.
Będąc na naszym terenie zagraniczni policjanci postanowili pomóc również Ukraińcom którzy po ucieczce z pochłoniętej
wojną ojczyzny trafili do naszego miasta. Do łódzkiej hali MOSiR trafiły tony potrzebnych darów przywiezionych
prosto z Niemiec dla obywateli Ukrainy. Ponadto odwiedzili też dom dziecka do którego trafiły sieroty z Ukrainy.
One również zostały obdarowane mnóstwem najpotrzebniejszych artykułów. Nie zabrakło też o zabawek i słodyczy,
które spowodowały, że na tych małych buziach pojawił się dawno niewidziany uśmiech. Pomoc Ukrainie może
przybierać wiele postaci. Jesteśmy dumni, że dzięki naszej pomocy, pomoc otrzymają ci którzy teraz najbardziej jej
potrzebują.
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UKRAINIE
WIELKOPOLSKA
W tym ciężkim okresie dla Naszych Ukraińskich Przyjaciół również członkowie oraz sympatycy IPA z Poznania postanowili
przyłączyć się do pomocy idzielanej dla uchodźców wojennych z Ukrainy przybywających do Polski.
Na apel Regionu IPA Poznań wszyscy, którzy chcieli pomoć przyłączyli się do akcji zbiórki najpotrzegniejszych artykułów
sanitarnych, higeny osobistej, spożywczych i innych.
Zebrane artykuły zostały zapakowane i opisane a następnie przekazana potrzebującym. Wykorzystując wyjazd naszych
kolegów do pełnienia służby na terenach sąsiadujących z Ukrainą część zebranych artykułów m.in. śpiwory, artykuły
higieniczne i inne pojechały bezpośrednio na granicę, gdzie zostały przekazane uchodźcom, a pozostała część została
przekazana do punktów pomocy w Poznaniu m.in. na poznańskiej Arenie, Dworcu PKP, jak również bezpośrednio dla
rodzin, które zamieszkały w Poznaniu i okolicach.
Już teraz planujemy kolejną zbiórkę, a zebrane artykuły na pewno trafią dla potrzebujących.
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Tekst: Witold Drzażdżyński

I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Tekst: Mariola Świątczak
Zdjęcia: członkowie ZGW IPA - Szczecin

NA POMOC
ZACHODNIOPOMORSKA

Od ponad dwóch tygodni nasz sąsiad – Ukraina – dzielnie walczy w obronie swojego kraju. Tysiące uchodźców, głównie
kobiety, dzieci i osoby starsze, przekraczają naszą wschodnią granicę uciekając przed pożogą wojenną. Wśród nich są nasi
przyjaciele i ich rodziny z Sekcji IPA – Ukraina. Przyłączmy się do akcji pomocy poprzez zbiórki niezbędnych artykułów
dla uciekinierów.
Wielu naszych zachodniopomorskich członków IPA przyjęło uciekinierów pod swój dach, zapewniając im godziwe
warunki bytowe i wyżywienie np. kol. Marek Szewczyk z żoną w Sarbinowie przyjęli 17 osób w tym 14 dzieci z Wołynia,
kol. Zenon Bukowiński z małżonką przyjęli do Ośrodka Wypoczynkowego „BUKOWINA”, którego są właścicielami - 7 osób
z dziećmi. W Międzyzdrojach w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym MSWiA przebywają 4 osoby z rodzin ukraińskich
policjantów.
W siedzibach Regionów IPA w Szczecinie i Stargardzie oraz KMP - Szczecin cały czas są zbierane dary przeznaczone dla
Ukraińców - koce polarowe, środki opatrunkowe, artykuły higieny osobistej itp. Tego rodzaju pomoc jest niezbędna
i ciągle trwa.
Nie bądźmy obojętni – Servo Per Amikeco !!!
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UKRAINIE
MAŁOPOLSKA
Wraz z pojawieniem się pierwszych komunikatów o wybuchu wojny na Ukrainie oraz uchodźcach na granicy polskoukraińskiej , zarząd regionu w porozumieniu z Komendantem Miejskim Policji – mł.insp. dr Krzysztofem Dymurą, podjął
decyzję o zorganizowaniu wspólnej akcji pomocowej, polegającej na zbieraniu pośród funkcjonariuszy i pracowników
jednostki, niezbędnych w codziennej egzystencji produktów. Była to żywość o przedłużonym terminie ważności, konserwy,
środki higieniczne oraz żywość dla dzieci a także kredki, bloki rysunkowe, kolorowanki. Nasza akcja spotkała się z ogromnym
odzewem naszych koleżanek i kolegów. W dalszej kolejności po sortowaniu produktów, przygotowaliśmy paczki
i w porozumieniu z PWSZ w Nowym Sączu, które udostępniło campus studencki dla rodzin z Ukrainy, dostarczyliśmy tym
rodzinom zebrane produkty. W całą akcję zaangażowanych było wiele osób, poczynając od zarządu regionu, kierownictwa
komendy poprzez policjantów i emerytów naszej jednostki. Wszystkim darczyńcom dziękujemy z całego serca, ponieważ
wierzymy, że dobro wraca.
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Tekst: EG
Zdjęcia: Zespół Prasowy KMP

I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Tekst: Krzysztof Marcjan
Zdjęcia: Andrzej Świerczyński

NA POMOC
DOLNOŚLĄSKA
Paczki wypełnione darami już niedługo trafią do najbardziej
potrzebujących mieszkańców Ukrainy. A to wszystko dzięki
ofiarności członków IPA Dolny Śląsk, którzy od samego początku
działań wojennych prowadzą zbiórkę niezbędnych rzeczy, które
wesprą naszych wschodnich sąsiadów. Środki medyczne, jedzenie
ale też podgrzewacze rąk, latarki, baterie, a nawet foteliki dziecięce
już są w drodze do osób, które ucierpiały w wyniku rosyjskiego ataku.
Szybko zorganizowana akcja koordynowana przez poszczególne
Regiony IPA Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej w kilku miastach
naszego regionu, dała błyskawiczny efekt. Bardzo dużą aktywność
wykazały Region IPA Głogów (obejmujący KPP Lubin, Polkowice
i Legnicę), IPA Region Wrocław i IPA Region Kłodzko. W ciągu
kilkudziesięciu godzin policjanci, członkowie Stowarzyszenia wraz
z rodzinami, znajomymi i sympatykami IPA przygotowali
profesjonalnie zapakowane pakiety, w których znalazły się
najpotrzebniejsze rzeczy. W kartonach, które już ruszyły w kierunku
naszej wschodniej granicy znalazły się m.in. źródła światła, baterie,
podgrzewacze do rąk, ale również jedzenie z długim terminem
ważności, foteliki samochodowe do bezpiecznego przewozu
dzieci, a przede wszystkim środki medyczne, tak niezbędne
poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji.
Dolnośląscy „ipowcy” postarali się, aby dary jak najszybciej znalazły
się u osób, które potrzebują teraz praktycznie wszystkiego i które często nie mają już dokąd wrócić… Funkcjonariusze
działający w Stowarzyszeniu uprzedzają, że ta błyskawiczna akcja, to nie koniec pomocy z ich strony. Choć każdy z nich
chciałby, aby wojna zakończyła się jak najszybciej, to zdają sobie sprawę, że nawet po ustaniu działań wojsk dalsza pomoc
mieszkańcom Ukrainy będzie tak samo potrzebna, jak teraz. Dlatego też przygotowują się do dalszych zbiórek i zapraszają
wszystkich chętnych do przyłączenia się tej niezwykle ważnej akcji.

18

I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Regiony IPA LGW

UKRAINIE
LUBELSKA

Od pierwszego dnia wojny trwa pomoc humanitarna dla Ukrainy. Ogromne zaangażowanie w tą pomoc wykazują Regiony
IPA z Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Przewodniczący Regionów IPA Biała
Podlaska, Chełm i Lublin, bezpośrednio na przejściach granicznych w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie przekazują
zebrane dary osobom uciekającym z terenu Ukrainy.
W zbiórkę darów włączył się również Region IPA Włodawa, Zamość i Opole Lubelskie oraz przyjaciele IPA, zasłużeni,
policjanci z innych garnizonów pełniący służbę na granicy, pracownicy cywilni służb mundurowych oraz członkowie
naszych rodzin. Każdego dnia, samochody pełne towarów zebranych jako pomóc uchodźcom z Ukrainy oraz tym, którzy
tam pozostali, by walczyć o wolność – wyjeżdżają w kierunku granicy z Ukrainą. Zbiórka potrzebnych rzeczy trwa - można
je przynosić do przedstawicieli Regionów. Zbieramy produkty pierwszej potrzeby, artykuły żywnościowe, higieniczne,
opatrunkowe, leki, odzież, karimaty, latarki, baterie itp.
Możemy zapewnić, że wszystkie zebrane dary zostaną przekazane potrzebującym osobom, a pomoc dla Ukrainy będzie
trwała jak długo będzie ona potrzebna!
Sława Ukrainie! Cześć i chwała bohaterom walczącym o wolność!

POMORSKA

Tekst: Grzegorz
Świderski

W dniu 6 marca br. członkowie Regionu IPA Lębork wzięli udział w akcji charytatywnej „Pomóż Ukrainie”. Przy współpracy
z lokalnymi przedsiębiorcami z Lęborka uzbierano kwotę ponad 5000 złotych, a za uzyskane środki zakupiono artykuły
wskazane przez organizatorów zbiórki tj. artykuły pierwszej pomocy, baterie, latarki, kubki termiczne, odzież, czapki,
żywność dla dzieci, środki pielęgnacji, pieluchy itp.
Nasi członkowie brali również udział przy segregacji zebranych artykułów , ich pakowaniem oraz przygotowaniem
ich do transportu na granicę z Ukrainą.
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Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Bożena Szymańska

30 FINAŁ WOŚP Z IPA WŁODAWA
W dniu 30.01.2022 r., w 30-tym finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie
mogło zabraknąć członków Regionu IPA
Włodawa. Tradycyjnie zbieraliśmy pieniądze,
oddawaliśmy krew, biegaliśmy, przekazaliśmy
gadżety na licytację.
Zapewnienie
najwyższych
standardów
opieki okulistycznej dla najmłodszych
- takie było hasło przewodnie kolejnej
edycji zbiórki organizowanej przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Region IPA
Włodawa, jak co roku, włączył się w działania
Orkiestry poprzez bezpośredni udział
w
zbiórce,
uczestnictwo
w
akcji
krwiodawstwa, a także poprzez przekazanie
na
licytację
wyjątkowych
gadżetów
pozyskanych przez naszych członków. Nasz Region od wielu lat angażuje się w WOŚP - w tegorocznym finale dzięki
aukcjom i całodziennym zbiórkom mimo bardzo niesprzyjającej pogody do puszek kol. Grażyny i kol. Tomasza na rzecz
WOŚP przekazano ponad 4 tys. złotych.
Dziękujemy wszystkim za otwarte serca i za zaangażowanie w ten szczytny cel! Za rok znowu gramy – i tak do końca
świata i jeden dzień dłużej!

ODDAWANIE KRWI
Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak

2 marca 2022 roku Klub HDK PCK przy
KWP zorganizował akcje honorowego
oddawania krwi.
Informacja o zbiórce Prezesa Klubu,
członka IPA, kolegi Krzysztofa Klareckiego
dodatkowo była wzmocniona apelem
o pomoc dla naszego kolegi. Pozyskana
bowiem krew w akcji była zabezpieczana
dla córki naszego kolegi policjanta z KP
Wrocław Stare Miasto. Obsługę przy
pobieraniu krwi zapewnił personel
medyczny
Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we
Wrocławiu z ulicy Czerwonego Krzyża.
Podczas zbiórki zgłosiło się rekordowo 50
osób, które oddały ponad 24 litry krwi.
Wśród dawców było wielu członków IPA,
którzy licznie odpowiedzieli na apel.
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Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Roman Wieczorek

POMOC DZIECIOM
Z „TATROGRODU”
Koledzy z Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Zakopane, tatrzańscy Policjanci,
pracownicy Policji, Związki Zawodowe, oraz funkcjonariusze Straży Parku TPN przygotowali świąteczne
prezenty dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tatrogród” w Zakopanem.
Tatrzańscy mundurowi podzielili się dobrocią i przygotowali paczki dla dzieci i nastolatków przebywających
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zakopanem. Wszyscy bardzo chętnie włączyli się do akcji
i pomimo dość krótkiego terminu realizacji, zebrali środki na zakup potrzebnych dla dzieci rzeczy. Inicjatywę
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region IPA Zakopane wsparli datkami miejscowi Policjanci i pracownicy,
a także policyjni związkowcy. Dzięki spontanicznej akcji mundurowych udało się zakupić słodycze oraz potrzebne
przybory szkolne. 21 grudnia Przewodniczący Regionu IPA Zakopane Edward Kwak i Roman Wieczorek w imieniu
mundurowych zawieźli przygotowane paczki do„Tatrogrodu” i przekazali je na ręce kadry i podopiecznych, składając
jednocześnie świąteczne życzenia. Wśród przygotowanych prezentów znalazły się również choinki podarowane
przez funkcjonariuszy Straży Parku TPN, które przed naszą wizytą zostały już ubrane przez dzieci. Przygotowane
paczki rozradowanym maluchom i młodzieży wręczali opiekunowie. Słowom uznania przekazanym przez Panią
Dyrektor „Tatrogrodu” dla wszystkich darczyńców nie było końca. Na pamiątkę od dzieciaków otrzymaliśmy list
z podziękowaniami Uśmiech, który zagościł na
twarzach dzieci powoduje ogromną radość
z niesienia pomocy innym.
Za rok zapraszamy wszystkich mundurowych
z powiatu tatrzańskiego do wspólnej akcji!
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Łódzka Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Aneta Sobieraj

PODZIĘKOWANIA DLA
POLICJANTEK

Zima to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonariuszy,
którzy znaczny czas spędzają na powietrzu.
Ujemne temperatury, opady śniegu, nie sprzyjają
przebywaniu na zewnątrz. Funkcjonariusze nie
mają jednak wyboru i nawet w trakcie najcięższych
warunków muszą pełnić swoją służbę. Dbając
o naszych funkcjonariuszy i doceniając ich ciężką
pracę zgierska firma Adrian przekazała 300 rajstop
dla Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Podjęliśmy
decyzję, że prezent ten trafi do policjantek, które
najbardziej narażone są na mróz i niepogodę.
Rajstopy
przekazaliśmy
funkcjonariuszkom
z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz Wydziału
Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. To właśnie
z tych wydziałów w szczególności delegowani
są policjanci do służby na granicy polsko-białoruskiej. Mamy nadzieję, że ten drobny gest choć trochę umili im codzienną
pracę. Dziękujemy firmie Adrian, a w szczególności właścicielce firmy Pani Małgorzacie Rosołowskiej–Pomorskiej
za dostrzeżenie trudu z jakim zmagają się nasze funkcjonariuszki i docenienie naszej ciężkiej służby.

ADOPCJA PSÓW
Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Gostyń w listopadzie
2021 roku aktywnie włączyło się w bardzo szczytną akcję promującą
adopcje zwierząt znajdujących się w schroniskach. Jednym
z pomysłodawców akcji jest nasz kolega Marek Balczyński, który jest
dzielnicowym w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu.
Mając na sercu dobro psów i kotów, które pomimo najlepszych starań
nie zawsze mogą znaleźć ciepły i przytulny dom postanowiliśmy jako IPA
Region Gostyń objąć patronatem tą szczytną akcję oraz jak najaktywniej
promować adopcję zwierząt. Wspólnie z KPP Gostyń oraz drukarnią REAL
z Gostynia przygotowaliśmy kalendarz na rok 2022, który będzie można
zakupić na prowadzonych przez schronisko
w Dalabuszkach aukcjach.
Z danych otrzymanych ze schroniska wynika,
że w samym 2021 roku podjęto 140 interwencji,
z których odebrano 40 zwierząt. Lokalne schroniska
są przepełnione. Zwierzęta, które tam mieszkają
potrzebują domu pełnego miłości, są wdzięczne
i ufne.
Dlatego też bardzo liczymy, że ta szczytna akcja
wesprze promocje adopcji zwierząt oraz dalsze
działanie schroniska.
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Świętokrzyska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: G.Wosiek

AKCJA HDK
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w 2021 roku spowodowała
bardzo duże braki w bankach krwi w całym kraju.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi policjanci zrzeszeni
w IPA Region Kielce Centrum pełniący służbę w jednostkach
garnizonu świętokrzyskiego a w szczególności w: KPP BuskoZdrój, KPP Jędrzejów, KPP Kazimierza Wielka, KPP SkarżyskoKamienna, KPP Starachowice, KPP Włoszczowa, CBŚP oraz
KWP Kielce utworzyli klub Honorowych Dawców Krwi pn.
„Niebieska Krew”, który został zarejestrowany w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pod
numerem 345. Honorowi Dawcy Krwi z naszego klubu oddając
ten drogocenny dar są wzorem dla innych przyczyniając się do
ratowania ludzkiego zdrowia i życia oraz służą pomocą ludziom
w potrzebie. W 2021 roku policjanci zrzeszeni w Klubie HDK
„Niebieska Krew” IPA Region Kielce Centrum oddali w sumie
17 litrów krwi (w tym osocze oraz płytki). W 2022 roku nasz
Region również będzie się dzielił tym cennym darem w myśl
naszego motta „Servo Per Amikeco” i zapraszamy do udziału
w naszych przedsięwzięciach na terenie województwa
świętokrzyskiego.
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Łódzka Grupa Wojewódzka
Tekst: Krzysztof Kubiak
Zdjęcia: Magdalena Stasiak

KONFERENCJA O PANDEMI
11 grudnia 2021r., w Restauracji „Jan” w Bełchatowie,
z inicjatywy i według pomysłu Prezes Łódzkiej Grupy
Wojewódzkiej Sekcji Polskiej International Police
Association kol. Anety Sobieraj zorganizowano
konferencję naukową pod hasłem: „Zrozumieć
pandemię COVID-19”. Do wygłoszenia prelekcji
tematycznych zostali zaproszeni przyjaciele Łódzkiej
Grupy Wojewódzkiej IPA:
• Artur Olsiński - Dyrektor Łódzkiego Oddziału NFZ
- temat: „Wirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19 na
terenie województwa łódzkiego”,
• Andrzej Kasprzyk - Dyrektor Wojewódzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi – temat: „Skutki oraz sposób
postępowania z osobami zakażonymi wirusem SARS-C0V-2
na przykładzie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
• Sebastian Jasiński - Ratownik medyczny, koordynator ratownictwa przy SP ZOZ Wieluń – „Pierwsza pomoc i zasady
udzielania pierwszej pomocy osobą zakażonym wirusem SARS-CoV-2
W Konferencji wzięło udział około 200 uczestników, reprezentantów różnych służb mundurowych oraz społeczności
lokalnych województwa łódzkiego, m.in. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, komend powiatowych
policji garnizonu łódzkiego, Straży Miejskiej w Łodzi i Bełchatowie, Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie oraz
pracownicy Urzędów Miasta w Bełchatowie i gmin powiatu bełchatowskiego przedstawiciele jednostek medycznych oraz
zaproszeni przyjaciele i wspierający działalność IPA . Organizatorzy upamiętnili udział w konferencji obdarowując każdego
uczestnika okolicznościowymi upominkami.
Warto dodać, że uczestnikiem konferencji był także Pan prof. Jan Krakowiak Prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia,
który podczas spontanicznie zaimprowizowanego wystąpienia wyeksponował znaczenie dbałości o szeroko rozumiany
aspekt zdrowia publicznego i leczenie chorych z innymi schorzeniami, co w dobie pandemii jest niewątpliwie utrudnione.
Zdaniem prelegenta jest to zagadnienie nie mniej ważne niż sama walka z groźnym wirusem. Wątek ten, będący
w spektrum zainteresowań naukowych pana prof. Jana Krakowiaka pojawiał się także w jego licznych wypowiedziach
podczas panelu dyskusyjnego konferencji.
Każda z wygłoszonych prelekcji przedstawiała zagadnienia związane z walką z pandemią z innej perspektywy. Wykład
Pana Dyrektora Artura Olsińskiego uświadamiał zebranym ogrom zjawiska w skali całego województwa, to obraz walki
systemowej, organizacji placówek i infrastruktury to także finansowanie tej walki – dość powiedzieć, że w dniu konferencji
koszt walki z pandemią tylko w województwie łódzkim
wyniósł 2 mld. zł.
Dyrektor
Wojewódzkiego
Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Łodzi Pan Dyrektor Andrzej Kasprzyk opowiedział
o zmaganiach z pandemią na innej płaszczyźnie.
Opowiedział o nagłej konieczności stworzenia
w ramach zarządzanego szpitala miejsca zdolnego
przyjąć zakażonych wirusem – chorych na COVID 19
i następnie otoczyć ich stosowną opieką medyczną.
Wreszcie prelekcja Pana Sebastiana Jasińskiego ratownika
medycznego.
Dla „mundurowych” uczestników
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konferencji to, można powiedzieć, kolega po fachu. Jednak w dzisiejszej
rzeczywistości jego służba jest bardziej na pierwszej linii frontu.
To wykład najbliższy praktyce, to instrukcja postępowania
w przypadkach kiedy trzeba ratować życie drugiego człowieka i zadbać
przy tym o własne bezpieczeństwo, to wiedza przydatna w sytuacji,
w której dziś każdy z nas może się znaleźć.
Organizatorem wykonawczym konferencji był kol. Stanisław
Jabłoński Przewodniczący Regionu IPA w Bełchatowie. To on zadbał
w najdrobniejszych szczegółach o płynność przebiegu tej konferencji,
o komfort prelegentów i uczestników.
Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że Konferencja przyczyniła się
do propagowania prawidłowych zachowań społecznych niezbędnych
jako element walki z pandemią i w tym kontekście jej znaczenie miało
doniosły
charakter
w promocji zdrowia. Cele zostały osiągnięte poprzez bezpośredni
kontakt uczestników z autorytetami walczącymi na co dzień z pandemią
na różnych frontach. Stworzyła ona możliwość usystematyzowania
wiedzy na temat nękającej populację choroby, wiedzy pojawiającej się
w przestrzeni publicznej często z niewiarygodnych źródeł.
Warto wspomnieć, że tego dnia, tj. 11 grudnia 2021 roku z głośników
telewizorów i radioodbiorników słychać było komunikat, że liczba osób
dotkniętych zakażeniem wyniosła 23 764, w województwie łódzkim
choroba zaatakowała 1311 osób, a w wyniku COVID-19 zmarło 486 osób.
Ale obok tych smutnych wiadomości, z tych samych głośników popłynęły
też dzięki kolęd zwiastujące nadejście Świąt Bożego Narodzenia.
Konferencja została przygotowana z zachowaniem wszelkich obostrzeń
i nakazów sanitarnych obowiązujących na terenie naszego kraju.

RAJD EKOLOGICZNY

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Wiesław Rzyduch

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka IPA wspólnie z Ludowym Klubem Turystycznym WYCZÓŁ Gościeradz
w dniu 23.01.2022r. byli organizatorami samochodowego Rajdu Ekologicznego nad Zalewem Koronowskim pn. „My
się Zimy nie Boimy” stanowiący I rundę Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu PZM. Rajd odbył się na
trasie Bydgoszcz (tor kartingowy)-Koronowo (Tuszyny).
Uczestnicy rajdu wzięli udział w próbie sprawności jazdy samochodem na torze kartingowym oraz otrzymali do
wykonania zestawy zadań: z bezpieczeństwa w ruchu drogowym i turystyki. Rajd zakończył się tradycyjną grochówką
oraz ogniskiem na którym pieczono kiełbaski. Drużyno reprezentanci
IPA zajęli pierwsze miejsce a indywidualnie nasze załogi wywalczyły
drugi i trzecie miejsce.

25
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Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Krzysztof Wieczorek
Zdjęcia: Marek Cyckowski

NOWY REGION SĘPÓLNO
Policjanci z Sępólna Krajeńskiego zostali członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policyjnego IPA.
Na zebraniu założycielskim deklarację wstąpienia podpisało 23 policjantów. Wybrano również władze regionu
IPA w Sępólnie Kraj.
Sępoleńscy policjanci postanowili założyć region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policyjnego IPA. Pomysłem
stworzenia regionu IPA w Sępólnie Kraj. zajęło się dwóch policjantów: nadkom. Krzysztof Wieczorek i asp. szt. Arkadiusz
Sontowski. Efektem ich działań było zorganizowane w dniu 03 marca 2022r. spotkanie założycielskie na którym deklarację
wstąpienia podpisało 23 policjantów. Na zebraniu wybrano władze regionu.
W zebraniu uczestniczył również Komendant Powiatowy Policji insp. Paweł Zawada oraz Prezes Kujawsko – Pomorskiej
Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska Jerzy Archacki, który przedstawił historię powstania IPA oraz cele i idee stowarzyszenia.
IPA to skrót od International Police Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policyjnego założonego 1 stycznia
1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy
policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem
neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Daje możliwość przyłączenia się do wielkiej rodziny policyjnej,
którego celem jest między innymi tworzenie przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi policjantami
na całym świecie.
Mottem stowarzyszenia w języku esperanto jest:
„Servo Per Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń).

Zarząd Regionu w Sępólnie Krajeńskim:
Arkadiusz Sontowski – Przewodniczący Regionu
Krzysztof Wieczorek – Sekretarz Regionu
Krzysztof Milachowski – Skarbnik Regionu
Komisja Rewizyjna IPA w Sępólnie Kraj:
Marcin Grugel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu
Marek Cyckowski – Członek Komisji Rewizyjnej Regionu
Daniel Nita - Członek Komisji Rewizyjnej Regionu
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Zdjęcia: uczestnicy wydarzenia

DYPLOMY I STATUETKI
Po długiej walce z epidemią COVID-19 członkowie Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA spotkali się nareszcie
przy wspólnym stole. W gościnnych progach pensjonatu PISZ w Pobierowie oraz Seminarium Duchownego w Szczecinie,
zostały wręczone odznaki IPA z certyfikatem, dyplomy i statuetki IPA z podziękowaniami za wieloletnia pracę społeczną
w naszym stowarzyszeniu. Gościem honorowym był insp. Ryszard Gan - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie, też członek IPA od trzech lat.
W części oficjalnej spotkań wręczono odznaki X i XX-lecia przynależności do Sekcji
Polskiej IPA, Dyplomy XV-lecia oraz statuetki z okazji jubileuszu XV-lecia Regionu IPA
w Stargardzie.Wszystkim odznaczonym
i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Servo Per Amikeco!!!
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J U B I L E U S Z E I W Y B O RY

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Mariola Świątczak

J U B I L E U S Z E I W Y B O RY

Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst: : Piotr Wójcik
Zdjęcia: Rafał Gołąb

XX LECIE LUBELSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ
Początki Lubelskiej GW IPA nierozerwalnie łączą się z dniem 15.12.2000 r., kiedy to odbyło się zebranie
założycielskie, podczas którego wybrano pierwsze Prezydium Zarządu Lubelskiej GW IPA. Pierwszym Prezesem
Grupy został wybrany Kol. Tomasz Ostrowski. W 2002 roku prowadzenie grupy lubelskiej przejął kol. Piotr Wójcik,
który funkcję Prezesa pełni do dnia dzisiejszego. W dowód uznania dla działalności kol. Tomasza Ostrowskiego
przyznano mu tytuł „Honorowego Prezesa Lubelskiej GW IPA”.
Dwudziestoletnia działalność Grupy dała efekt w postaci 6 działających Regionów: Biała Podlaska, Chełm, Lublin,
Opole Lubelskie, Włodawa i Chełm oraz wzrostu ilości członków ze 100 osób w 2001 roku do prawie 700 osób w 2021 roku.
Uczczenie jubileuszu powstania Lubelskiej GW IPA z przyczyn epidemiologicznych zostało przesunięte o rok,
a sama uroczystość odbyła się w ograniczonym zakresie (wszyscy uczestnicy posiadali „paszporty covidowe lub byli
„ozdrowieńcami”).
W zaprzyjaźnionym hotelu „Victoria” w Lublinie, spotkali się przedstawiciele Zarządu LGW IPA, Regionów LGW
IPA oraz osoby wspierające działalność stowarzyszenia. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele Grup Wojewódzkich
i Regionów z Polski (Jan Faber - Prezes Podkarpackiej GW i Witold Drzażdżyński – Prezes Wielkopolskiej GW oraz Sebastian
Wójtowicz - Sekretarz Regionu IPA Nowy Sącz), członkowie Prezydium SP IPA, poprzedni Prezydent SP IPA kol. Fryderyk
Orepuk oraz osoby reprezentujące samorząd i służby mundurowe woj. lubelskiego.
Wszystkich zaproszonych gości powitał Prezes Lubelskiej GW IPA kol. Piotr Wójcik oraz Zastępca Sekretarza LGW
IPA kol. Waldemar Dziedzic. W trakcie oficjalnej części uroczystości wręczone zostały legitymacje „Zasłużony dla IPA SP”,
pamiątkowe wyróżnienia, podziękowania, okolicznościowe ryngrafy i drobne upominki.
Spotkanie jubileuszowe zostało połączone z balem andrzejkowym, przez co, oprócz wspomnień i podsumowań,
było również czasem na integrację przy wspaniałej muzyce i zabawie prowadzonej „Wodzireja Pawła” oraz pysznym
jedzeniu przygotowanym przez kucharza z hotelu „Victoria”. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu. Zabawa była
wspaniała i trwała do „białego rana”.
Zarząd Lubelskiej GW IPA składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją postawą i zaangażowaniem
przyczynili się i nadal przyczyniają do rozwoju i działalności struktur IPA zarówno w województwie lubelskim, jak też
na arenie krajowej i międzynarodowej.
Podziękowania należą się również Fabryce Cukierków
„Pszczółka” Sp. z. o.o. w Lublinie oraz Dyrektorowi Generalnemu
Browarów Lubelskich „Perła” S.A za wsparcie organizacyjne
jubileuszu Lubelskiej GW IPA.
Do zobaczenia za 5 lat (właściwie za 4) na następnym
jubileuszu Lubelskiej GW IPA!!!
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Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Wojciech Nawrocki

POSIEDZENIE ZARZĄDU
GRUPY
KUJAWSKO-POMORSKIEJ
W dniu 23 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 odbyło się posiedzenie władz zarządu
Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Głównym tematem było
omówienie sprawozdań ze statutowej i finansowej działalności zarządu za 2021
rok. Ponadto były omawiane działania do realizacji w 2022 roku, którego wiodącym
tematem była organizacja uroczystości jubileuszu 30-lecia działalności KujawskoPomorskiej Grupy Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
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CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

Podlaska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Piotr Auchimik

KARNAWAŁ
W BIAŁYMSTOKU
W dniu 25-02-2022 r. Zarząd Terenowy Emerytów
i Rencistów woj. podlaskiego wspólnie z International
Police Association Sekcji Polska MSP Podlaska Grupa
Wojewódzka Region Białystok zorganizowali Bal
Andrzejkowy w Restauracji „MOZART” w Białymstoku.
Na początku wszystkich przybyłych gości przywitał
Przewodniczący Zarząd Terenowy Emerytów
i Rencistów Konstanty Panasiuk, który wspólnie
z wiceprzewodniczącym Związku wręczyli zasłużonym
członkom medale XXX-lecia Związków Zawodowych
oraz okolicznościowe wyróżnienia. Po zakończeniu
oficjalnej części Balu rozpoczęła się zabawa przy
muzyce puszczanej przez DJ. Miła zabawa i smaczne
potrawy oferowane przez Restaurację ”Mozart” trwała
do rana a wszyscy goście byli zadowolenia z możliwości
ponownego spotkania się po miesiącach pandemii
i rygorystycznych obostrzeń.
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NOWOROCZNE SPOTKANIE
W GOSTYNIU
Spotkanie Noworoczne, które 4 lutego odbyło się w restauracji CUKROPOL w Gostyniu, było okazją do złożenia
przez Przewodniczącego Regionu życzeń jego uczestnikom, podsumowania roku 2021 oraz przedstawienia
planów działania na rok 2022.
W jego trakcie wręczone zostały legitymacje Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA nowo przyjętym członkom
Stowarzyszenia: Rafałowi Łagoda, Błażejowi Szymczak i Sławomirowi Paszkier. Przewodniczący i Sekretarza Regionu
wręczyli okolicznościowe Medale 100-lecia Policji Przemysławowi Gajda, Mariuszowi Bajer i Łukaszowi Busz.
Paweł Rutkiewicz podziękował za
dotychczasową pracę w Prezydium
Regionu Ewie Michalskiej i Piotrowi Gorynia,
wręczając im pamiątkowe coiny. Wręczenie
podziękowań
w imieniu wszystkich
członków IPA Region Gostyń Ryszardowi
Balczyńskiemu, który w latach 1996 - 2021
pełnił funkcję Przewodniczącego Regionu
przez
Pawła Rutkiewicza zakończyło
oficjalną cześć uroczystego spotkania.
Serdecznie w imieniu uczestników
spotkania
pragniemy
podziękować
Stanisławowi Markowskiemu - Hotel
Restauracja Cukropol w Gostyniu za pomoc
w organizację spotkania.

SPOTKANIE W KWIDZYNIU

Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Maciej Matoń

W dniu 22 stycznia 2022 roku, prawie w samo
południe, odbyło się na terenie Terenów
Rekreacyjno – Wypoczynkowych „Miłosna”
w Kwidzynie spotkanie aktywu Regionu IPA
Kwidzyn z Prezesem PGW.
Podczas spotkania wręczono legitymacje
„Zasłużony dla IPA SP”: kol. Jackowi
Goszczyńskiemu – Dyrektorowi TR-W „Miłosna”,
kol. Bartoszowi Krzyżanowskiemu – właścicielowi
lokali gastronomicznych oraz kol. Tadeuszowi
Żebrowskiemu, a Przewodniczący Regionu IPA
Kwidzyn został wyróżniony Certyfikatem XX –
lecia przynależności do IPA. Następnie obecni na
spotkaniu omówili organizację imprez z okazji
Dnia Dziecka, które odbędą się w Kwidzynie
w dniu 4 czerwca br.
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CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

Wielkopolska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Paweł Rutkiewicz

MIĘDZYNARODOWO

Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: J. Szymański

WYCIECZKA DO PRAGI
Prezydium Regionu IPA oraz Zarząd Koła SEiRP w Zakopanem zorganizowały dla swoich członków wycieczkę
do Wrocławia, Pragi i Wambierzyc. Do udziału w wycieczce zaprosiliśmy naszych przyjaciół zrzeszonych
w Regionie IPA i Kole SEiRP w Nowym Targu. We Wrocławiu obejrzeliśmy Panoramę Racławicką i odbyliśmy spacer
po starówce. Pogoda nam nie sprzyjała, więc szybko udaliśmy się w dalszą drogę do Pragi.
Sobotni praski poranek przywitał nas ładna pogodą. Po śniadaniu udaliśmy się na Hradczany, skąd z przewodnikiem
ruszyliśmy na zwiedzanie zabytków Pragi. Mimo, że obowiązywał tu pandemiczny stan wyjątkowy żadne obostrzenia
nie były odczuwalne. Mieliśmy okazję zwiedzić m.in. Bazylikę św. Jerzego, spacerowaliśmy Mostem Karola nad Wełtawą,
byliśmy na Placu Wacława, z zewnątrz obejrzeliśmy praski zamek, w którym urzęduje i mieszka Prezydent Czech oraz
odwiedziliśmy wiele innych ciekawych miejsc, których nie sposób wymienić. Po zakończeniu zwiedzania i rozstaniu się
z przewodnikiem w godzinach popołudniowych wróciliśmy do hotelu na obiad. Po krótkim relaksie część uczestników
udała się na indywidualne zwiedzanie miasta, na czeskie piwo do Karczmy Dobrego Wojaka Szwejka oraz pyszną golonkę
przygotowaną wg lokalnej receptury. W niedzielę po śniadaniu ruszyliśmy w stronę granicy w Kudowie Zdroju, która
przywitała nas obfitymi opadami deszczu ze śniegiem.
Kolejnym etapem wycieczki były Wambierzyce, gdzie zwiedziliśmy Ruchomą Szopkę, Drogę Krzyżową oraz Bazylikę
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Obiad w klasztornej restauracji był ostatnim punktem programu wycieczki.
Do Zakopanego wróciliśmy w godzinach wieczornych zmęczeni, ale pełni wrażeń.
W organizacji pobytu w Pradze pomogła nam bardzo kol. Eva Pivovarnikova z Popradu na Słowacji - Przewodnicząca
Zrzeszenia Policyjnych Emerytów, za co serdecznie dziękujemy.
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MIĘDZYNARODOWO

Podlaska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Piotr Auchimik

ESTOŃCZYCZY
W BIAŁYMSTOKU
W dniach 28-30 stycznia 2022 r. odwiedziła Białystok delegacja władz International Police Association
Sekcji Estonii w osobach Prezydenta Uno Laas i skarbnika Lauri Läänsoo wraz z członkami i sympatykami
stowarzyszenia. Region IPA Białystok na bieżąco od lat utrzymuje ścisłe kontakty z kolegami IPA Sekcja Estonia
w Talinie i jest prowadzona wymiana naszych członków.
W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Regionu Sławomir Zrajkowski wraz z Andrzejem Wakulewski,
Piotrem Auchimikiem i Arturem Daszutą w trakcie, której omówiono bieżąc współpracę naszych członków oraz
zaplanowano wymianę członków IPA na bieżący rok. Członkowie Regionu Białystok pokazali kolegom z Estonii
atrakcje Białegostoku i dla rozgrzewki spotkali się w kawiarni „WEDEL” gdzie raczyliśmy się smaczną kawą
i wspaniałymi ciastkami. Wieczorem członkowie Prezydium Regionu IPA Białystok spotkali się w Restauracji
„TURKUS” na kolacji podczas, której mogliśmy kontynuować rozmowy z przyjaciółmi z Estonii, wspominając
nasze spotkania i koleżanki oraz kolegów poznanych na nich.
W dniu wyjazdu delegacji Estońskiej, po paru dniach odwilży, pogoda w Białymstoku pożegnała ich, śnieżycą i
silnym mrozem co spowodowało ciężkie warunki na drodze i wydłużyło czas ich powrotu do domu.
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MIĘDZYNARODOWO

Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: M.Górski

DO ALBANI PRZEZ CZARNOGÓRĘ
Na zaproszenie Sekcji Albańskiej IPA z uwagi
na współpracę z regionem Szkoder, 2 osobowa
delegacja naszego regionu wzięła udział w IV
Kongresie tej Sekcji.
Dzień wcześniej polecieliśmy do Czarnogóry, gdzie
spotkaliśmy się z kolegami z tej Sekcji omawiając nasz
udział w Igrzyskach IPA , które odbędą się w Barze od
8-13 maja tego roku. Następnie wraz z nimi udaliśmy
się najpierw do Szkoder a potem do Durres, gdzie
zakwaterowane były wszystkie zaproszone delgacje.
Sekcję Polską reprezentowała viceprezydent Aneta
Sobieraj.
Oficjalna część kongresu odbyła się Tiranie a
następnie w pozostałym
czasie organizatorzy
przygotowali program
kulturalny, który miał
na celu przybliżenie i
pokazanie nam kultury
tego kraju i walorów
turystycznych.
Dziękujemy za
zaproszenie i już
niedługo ponownie
się spotkamy
z członkami IPA
Szkoder na naszym
jubileuszu 30-lecia
regionu.
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DEBIUT W ZAWODACH KULTURYSTYCZNYCH
Radosław Wicher członek IPA REGION GŁOGÓW świetnie zaprezentował
się na zawodach kulturystycznych pn ,, Open Poland Championship’s ‘’
oraz ,,Debiuty NPC’’ w Warszawie 19 września 2021 r.
Głogowski policjant startował w wadze startowej od 115 kg. Kategoria
ta dzieliła się na: ,, Beginners Mens Bodybuilding oraz
‘’Overal’’. Głogowianin ze stolicy przywiózł dwa złote
medale a w kategorii ,, Novice Men’s Bodybuilding’’
zajął świetne 4 miejsce.
Zawody w Warszawie przerosły jego oczekiwania
ponieważ były to jego pierwsze… i od razu zwycięskie
zawody. Jak dodał jest to wynik ciężkiej pracy i wielu poświęceń.
Dbanie o swoją sylwetkę jest jego pasją od wielu lat. Z przyjemnością oddaje się układaniu
planów żywieniowych czy rozpisywaniu nowych planów treningowych a nawet trenowaniu
innych zawodników. W ostatnim czasie pasji poświęca jeszcze więcej czasu. Dyscyplina, zaparcie
i poświęcenie to jego codzienność lecz z pasji czerpie wiele przyjemności i satysfakcji. Osiągnięte
w debiucie rezultaty napędzają go do jeszcze cięższych treningów i startów w kolejnych zawodach,
w których planuje niebawem wystąpić.
Życzymy powodzenia w kolejnych zawodach!

REGION LUBLIN NA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Piotr Stachura

W dniu 18.02.2022 r., drużyna Regionu IPA Lublin wzięła udział
w jubileuszowym „XX Walentynkowym Turnieju Służb
Mundurowych w Piłce Nożnej” organizowanymi przez NSZZF SG
oraz Region IPA Biała Podlaska. Do udziału w turnieju zgłosiło się 11
drużyn reprezentujących Straż Graniczną, Policję, Wojsko Polskie
i Straż Pożarną.
Nasza drużyna z powodu różnych zdarzeń losowych została
silnie przetrzebiona i zmuszona była w trybie awaryjnym sięgnąć
po posiłki. Serdeczne podziękowania należą się kolegom, którzy w
ostatniej chwili zgodzili się nas wesprzeć, często odwołując swoje
wcześniejsze plany, dzięki czemu wyjazd drużyny mógł dojść
do skutku. Zebrana „ad hoc” ekipa, nie była w stanie nawiązać
wyrównanej walki z grupowymi rywalami i pomimo podjęcia
ambitnej walki i ogromnego zaangażowania, doznała kolejno porażek z drużynami KPP w Garwolinie, Placówki SG
w Horodle i w Dorohusku, z którymi przyszło nam się zmierzyć w meczach grupowych rozgrywanych w hali sportowej
w Tucznej. Pomimo braku awansu do dalszej fazy turnieju, sportowa postawa naszej drużyny została doceniona przez
organizatorów i uczestników turnieju w postaci przyznania jej tytułu drużyny „FAIR PLAY” i okazałego pucharu.
Zwycięzcą turnieju została drużyna Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej po wygranej w finale z drużyną KM
Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Trzecie miejsce zajęła drużyna KMP w Lublinie po wygranej z KPP Garwolin.
Pomimo braku sukcesu sportowego, udział naszej drużyny można uznać za swego rodzaju sukces polegający
na utrzymywaniu więzi emerytów środowiska mundurowego z młodszymi kolegami pozostającymi w służbie, co spotkało
się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony uczestników turnieju.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki których pomocy wyjazd naszej drużyny doszedł do skutku. W tym miejscu
chcemy też wyrazić wyrazy uznania dla kol. Sławka Jarockiego, pomysłodawcy i głównego organizatora turnieju, który po
raz dwudziesty potrafił stworzyć niezapomnianą atmosferę i oprawę turnieju.
Do zobaczenia za rok!!!
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Piotr Juskowiak
Zdjęcia: Archiwum prywatne R. Wicher

N A S P O R TO W O

Stołeczna Grupa Wojewódzka
Tekst: Andrzej Chyliński, Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji

Zdjęcia: Marek Krupa

TURNIEJ PIŁKARSKI
IM. ANDRZEJA STRUJA
W dniach 16-18 marca br. w Warszawie odbył się się XII Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej
Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji pod Honorowym Patronatem prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym uczestniczyły 42 zespoły.

Podkom. Andrzej Struj zginął 10 lutego 2010 r. na warszawskiej Woli, gdy będąc na urlopie podjął interwencję wobec
dwóch chuliganów. Obezwładniony przez policjanta napastnik miał ukryty nóż, który udało mu się wydobyć, gdy drugi
z bandytów wrócił na miejsce i zaatakował funkcjonariusza od tyłu. Ciosy nożem okazały się śmiertelne. Sprawców, którzy
zbiegli z miejsca zbrodni bardzo szybko zatrzymano i rok później skazano. W czasie pogrzebu policjanta 19 lutego 2010
r. na Pradze Północ odbywały się finały II Halowych Mistrzostw Warszawy Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej
o Puchar Komendanta Głównego Policji. Na czas złożenia trumny do grobu przerwano rozgrywki i wszyscy minutą ciszy
oddali hołd policjantowi. Właśnie wtedy Andrzej „Pułkownik” Kuczyński, organizator stołecznych zawodów i obecny
podczas rozgrywek Andrzej Strejlau postanowili zorganizować turniej poświęcony stołecznemu policjantowi. Takie
rozgrywki odbyły się w maju 2010 r. Teraz, co roku zawody upamiętniające bohaterskiego stróża prawa organizowane
są w okolicach rocznicy Jego śmierci. Andrzej Struj miał niespełna 42 lata, osierocił dwie córeczki.
Andrzej Struj służył w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym Komendy Stołecznej Policji. Pośmiertnie został awansowany
na pierwszy stopień oficerski i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi
za dzielność. W każdą rocznicę śmierci podkom. Andrzeja Struja, a także w dniu rozpoczęcia Turnieju pod kapliczką w którą
wmurowana jest tablica tragicznych wydarzeń przy przystanku tramwajowym Fort Wola składane są wiązanki kwiatów.
Tak stało się również i w tym roku.
Podczas otwarcia Turnieju wśród zaproszonych gości była wdowa po poległym funkcjonariuszu Pani Anna Struj, której
bukiet kwiatów wręczył nadinsp. Dariusz Augustyniak, a także Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA Piotr Wójcik i złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym Dariusz Goździak.
Turniej im. podkom. Andrzeja Struja przez lata stał się jedną z największych imprez sportowych służb mundurowych
w Europie. W ubiegłym roku z powodu pandemii nie udało się go rozegrać, ale w tym udało się pokonać przeciwności.
To ważne, bo ten Turniej to ważne wydarzenie dla policyjnego środowiska, które popularyzuje sport oraz integruje formację
środowisk mundurowych w Polsce i za granicą.
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Zanim zabrzmiał pierwszy gwizdek sędziego,
uczestnicy Turnieju minutą ciszy uczcili
pamięć podkom. Andrzej Struja, wszystkich
funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie oraz –
mając na uwadze obecny stan wojny w sąsiedniej
Ukrainie – pamięć wszystkich obrońców Ukrainy,
którzy zginęli broniąc swojej ojczyzny.
Trzydniowy turnieju rozgrywany był w dwóch
obiektach sportowych: Ośrodek Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Bemowo oraz Dzielnicy
Wola. Uroczysta Gala otwarcia Turnieju
odbyła się w Hali „Koło” na Woli ul. Obozowa
60 natomiast zakończenie miało miejsce na
krytych boiskach Bemowskiego Ośrodka Piłki
Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11. Ostatniego
dnia rozgrywano mecze fazy pucharowej oraz
finały. Emocji było co niemiara, walka trwała
do ostatnich sekund każdego spotkania,
a o niektórych rozstrzygnięciach zadecydowały
dopiero rzuty karne.
W minionych latach w turnieju uczestniczyło
wiele zagranicznych zespołów, w tym do
Warszawy przyjechała drużyna policji słowackiej.
Nie zawiodły zespoły kobiece. Siedem drużyn
pań wykazało się niezwykłym zaangażowaniem
w grę i poświęceniem, co czasem kończyło się
udzieleniem lekarskiej pomocy.
Fair play jednak obowiązywało podczas każdej
gry, a nastroje między kolejnymi fazami rozgrywek
tonowały cheerleaderki Bell Arto Koźmiński.
Finałowe mecze obserwowali zaproszeni goście,
wśród których był Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster,
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji
nadinsp. Paweł Półtorzycki, Zastępca Komendanta
Stołecznego Policji insp. Konrad Chmielewski,
Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp.
Sławomir Wocial, Dyrektor Biura Komunikacji
Społecznej KGP insp. Mariusz Ciarka, Sekretarz
Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej
Łukasz
Wachowski,
Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Marek
Osiejewski, Przewodnicząca Zarządu Związków
Zawodowych Pracowników Cywilnych w KGP Pani Dorota Gielecińska
wraz z Wiceprzewodniczącą Wiesławą Biernacik, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Piotr Kobierski, Dyrektor OSiR
Bemowo Grzegorz Surówka, były Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. w st. spoczynku Jacek Zalewski, a także
wdowa po poległym funkcjonariuszu Pani Anna Struj.
W tegorocznym Turnieju wśród kobiet zwyciężył zespół Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który w finale
pokonał Reprezentację Policji 2:1. Rozgrywki mężczyzn wygrali piłkarze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zwyciężając
w finale po pasjonującym pojedynku.
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Reprezentację Polskiej Policji 3:2. Kulminacją rozgrywek
była dekoracja zwycięzców.
XII Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych
w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja.
Trofeum główne – Puchar Komendanta Głównego Policji, po
raz pierwszy w historii swojego uczestnictwa w tej imprezie
zdobył kobiecy zespół Dowództwa Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych oraz funkcjonariusze KWP w Łodzi. W turnieju
kobiet w meczu o trzecie miejsce zespół KGP wygrał
z Akademią Wojsk Lądowych 1:0, a w turnieju mężczyzn
trzecie miejsce zajęła drużyna Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Katowicach po zwycięstwie nad
zespołem KWP w Katowicach 4:1.
Najlepszymi zawodnikami turnieju wybrano Paulinę
Magulską z Reprezentacji Policji oraz Rafała Gnapa
z Reprezentacji Polskiej Policji. Królową i królem strzelców
zostali Marta Cichosz z Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Jakub Smadny z Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. W bramkach
najlepiej spisywali się Patrycja Dorosz z Komendy Głównej
Policji oraz Artur Krysiak z KWP w Łodzi. Nagrody Fair
Play indywidualnie przyznano Aleksandrze Kaszorek oraz
Marcinowi Berdzie z KWP Łódź, a drużynowo paniom z KWP
w Lublinie i panom z KWP w Katowicach. Bohaterem tego
turnieju był Andrzej „Pułkownik” Kuczyński Przewodniczący
Regionu Centralne Biuro Śledcze SGW IPA, bez którego
wielkiego zaangażowania turniej trudno byłoby tak udanie
przeprowadzić.
Głównymi organizatorami turnieju byli Biuro
Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji,
Komenda Stołeczna Policji, Centralne Biuro
Śledcze Policji, Stołeczna Grupa Wojewódzka
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA
i Region IPA Centralne Biuro Śledcze, Zarząd Główny
NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenie Weteranów
Działań poza Granicami RP. Patronat Medialny
tradycyjnie objęła Gazeta Policyjna.
Turniej wsparły: Partnerzy Główni Turnieju - PKOl,
PZPN, PKN Orlen, KGHM Polska Miedź, Totalizator
Sportowy, Fundacja LOTTO, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Ceramika Paradyż.
Partnerzy: GERDA, E.ON, SOLID SECURITY, Kia Landcar,
Zala K.Laskowski, Coca-Cola HBC Polska, Kancelaria
Radcowska Chmaj i Wspólnicy, Gastro Magic. Pako
Lorente, SENSEI SUSHI RESTAURANT, Kipsta, Carlsberg,
British Buldog Pub, Red is Bad, Bożena Bajkowska,
Praskie Bistro.
Dziękujemy organizatorom za wzorową organizację
zawodów i wszystkim Partnerom bez których ten
Turniej nie był by możliwy do zorganizowania z takim
rozmachem.
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Monika Kaleta
Zdjęcia: Archiwum Mariusz Pikor

WYCISKANIE
SZTANGI

Młodszy aspirant Mariusz Pikor
służbę w Policji pełni od ponad
10 lat, ale jak sam twierdzi
- sportem interesuje się od
zawsze. Oprócz tego, że potrafi
swoje pasje połączyć ze służbą,
to w ostatnim roku odniósł
wiele sportowych sukcesów
w wyciskaniu sztangi leżąc. Policjant jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Wrocław, co być
może umożliwi mu w przyszłości udział w zawodach, gdzie uczestnikami będą funkcjonariusze z innych krajów.
Pirotechnik z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA Wrocław, ma na swoim koncie nie lada osiągnięcia w wyciskaniu sztangi leżąc. W samym 2021 roku wziął udział
w 6 wydarzeniach sportowych zdobywając najlepsze tytuły:
29 maja na Mistrzostwach Polski federacji WPC we Wrocławiu zdobył Mistrza Polski w kategorii 67,5kg, pobił też rekord
Polski w swojej kategorii i osiągnął Mistrza Polski służb mundurowych z wynikiem 152,5 kg. To wszystko na jednych
zawodach.
02 października zdobył Puchar Polski federacji XPC w Siedlcach w kategorii 67,5 kg i jednocześnie Mistrza Polski, pobił też
rekord Polski i został mistrzem Polski w kategorii mundurowi z wynikiem 152,5 kg.
23 października osiągnął Mistrzostwo Świata federacji GPC i tutaj zajął 1 miejsce w kategorii 67,5 kg z wynikiem 155 kg.
30 października wziął udział w Mistrzostwach Polski federacji GPA IPO w Poznaniu i zdobył Mistrza Polski w kategorii 67,5
kg pobijając rekord Polski z wynikiem 145 kg.
06 listopada w Mistrzostwach Polski federacji WRPF w Złotoryi osiągnął tytuł mistrza Polski w kategorii 67,5kg z wynikiem
145 kg.
04 grudnia, kiedy przebywał oddelegowany na granicę wschodnią, dosłownie „w przerwie”, w dniu wolnym skorzystał
z miejscowej siłowni w Hajnówce, na której odbywały się w tym czasie zawody. Wziął w nich udział udział i zdobył
1 miejsce w II Zawodach o puchar siłowni Endorfina. W tej rywalizacji liczyła się ilość powtórzeń na połowę masy ciała sztangą ważyła 38 kg, a wynik to 101 powtórzeń.
Młodszy aspirant Mariusz Pikor na
co dzień pracuje jako pirotechnik
w Komendzie Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu. Służbę rozpoczął 10
lat temu, a przygoda ze sportami
siłowymi trwa już 17 lat. Na swoim
koncie ma wiele sukcesów w tej
dziedzinie, lecz w innej kategorii
wagowej. Zejście do kategorii 67,5
kg kosztowało go wiele wytężonej
pracy i dużo samozaparcia. Tym
bardziej jesteśmy dumni z naszego
kolegi. Trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy, a z tego co przekazał nam
Mariusz – szykują się niebawem
następne mistrzostwa.
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Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst Piotr Wójcik
Zdjęcia: Krzysztof Wiśniewski

TRURNIEJ W SŁOWATYCZACH
Już po raz 20-ty, w obiektach sportowych w Sławatyczach, Piszczacu i Tucznej, odbył się „Turniej Walentynkowy
służb mundurowych w halowej piłce nożnej”.
Historia tego turnieju rozpoczęła się w Sławatyczach w 2001 roku, a „impulsem” w jego organizacji był odpust parafialny
św. Walentego (stąd wzięła się nazwa tej imprezy sportowej). Pomysłodawcą i organizatorem zawodów piłkarskich jest
kol. Sławomir Jarocki – obecnie emerytowany funkcjonariusz SG i członek Regionu IPA Biała Podlaska. Na początku, na turniej
zgłaszało się kilka drużyn i dlatego odbywał się on tylko w hali sportowej w Sławatyczach, ale gdy w latach późniejszych
okazało się, że drużyn jest już ponad 20, to turniej został rozszerzony o sąsiednie gminny. Pomoc w organizacji okazał Wójt
gminy Wisznice - Piotr Dragan oraz Wójt Gminny Kodeń - Jerzy Troć. W 2021 roku turniej się nie odbył przez pandemię.
Organizatorzy szacują, że przez wszystkie turnieju przewinęło się około 6500 uczestników.
W tym roku, rywalizację w turnieju podjęło 11 drużyn, które zostały rozlosowane do rozgrywek w następujących obiektach:
Hala Piszczac
1. 19 brygada lubelska zmechanizowana. w Lublinie.
2. 23 Bialski Batalion Lekkiej Kawalerii Białej Podlaskiej.
3. Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej.
Hala Tuczna
1.Placówka Straży Granicznej w Horodle.
2.Placówka Straży Granicznej w Dorohusku.
3. Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie.
4. „IPA Old Boys” Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
Hala Sławatycze
1. Placówka Straży Granicznej w Kryłowie.
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
3. 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
4. Komenda Miejska Policji w Lublinie.
Mecze fazy pucharowej odbyły się w Sławatyczach, a po ich zakończeniu poszczególne drużyny uplasowały się
na następujących miejscach:
I.
3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
II.
Państwowa Straż Pożarna w Białej Podlaskiej.
III.
Komenda Miejska Policji w Lublinie.
IV.
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie.
V.
Wszystkie Pozostałe drużyny
Ponadto wyróżniono najlepszego zawodnika turnieju, drużynę „Fair play”, najmłodszą i najstarszą drużynę oraz zawodnika
jak też najlepszą piłkarkę turnieju.
Turniej zakończył Wójt Gminy w Sławatyczach Arkadiusz Misztal w asyście Wójtów Gmin w Tucznej Zygmunta Litwiniuka
i w Piszczacu Kamila Kożuchowskiego. Gośćmi honorowymi turnieju był Sekretarz Lubelskiej GW IPA kol. Grzegorz Worlicki,
który wręczył Puchar Prezesa LGW IPA, Przewodniczący Regionu IPA Biała Podlaska kol. Tomasz Struk oraz Przewodniczący
ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego kol. Artur Garbacz.
Szczególne podziękowanie należy się kol. Sławomirowi Jarockiemu za wieloletnie zaangażowanie w organizację turnieju.
Do zobaczenia za rok!!!

40

5 P Y TA Ń D O . . .

ŁUKASZ JANOWSKI
W policji od 2006 roku. Obecnie pełnie służbę
w Zespole Przewodników Psów Służbowych WP
KMP Tarnów. W wolnym czasie wraz z kolegami
prowadzę
Małopolskie
Stowarzyszenie
Strzeleckie „Parabellum”, w którym zrzeszamy
policjantów interesujących się szeroko pojętym
strzelectwem.

Moją drugą pasją jest fotografia. Lubię szukać
innego punktu widzenia pokazania danej rzeczy,
sceny, krajobrazu, nie stronie też od zdjęć
związanych ze strzelectwem.
Służyć poprzez przyjaźń to dla Ciebie: Pomagać
sobie wzajemnie, obojętnie od stopnia, funkcji czy
stanowiska. Świadomość, że wspólnie tworzymy cienką
niebieską linię, w której obojętnie od sympatii czy
antypatii personalnych, kiedy przychodzi czas próby
musimy stać za sobą murem.
Kiedy pojawiła się u Ciebie IPA: Wstąpiłem do IPA
w 2012 roku, przystąpiłem za namową kolegi, który był
od kilku lat członkiem stowarzyszenia.
Dlaczego warto mieć pasję: Pasje poszerzają
horyzonty, pozwalają poznawać innych pasjonatów
i na nowo poznawać świat.
Jak się spełnia marzenia: Trzeba być solidnym
nieustępliwym i wytrwałym, czasami jedna niepozorna
sytuacja pozwoli otworzyć drzwi, za którymi są nasze
marzenia.
Czego chciałbyś aby w IPA było więcej: Chciałbym
abyśmy mieli jak najwięcej okazji do spotkań, jak zwykle
w nieskrępowanej atmosferze i doborowym
towarzystwie.
Bardzo się cieszę, że zainteresowanie strzelectwem
wśród policjantów z każdym rokiem staje się
większe. Nasza pasja pozwala nam nie tylko
się rozwijać, potrafi też świetnie relaksować
jak również pozwala na nawiązywanie nowych
ciekawych znajomości. Wspólne treningi, wyjazdy
na zawody strzeleckie, śledzenie nowinek
dotyczących tematów strzeleckich, wzajemna
motywacja i podnoszenie własnych umiejętności to
niewątpliwie wartość dodana do naszej pasji.
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Tekst: Janusz Mikitin

KO L E KC J O N E R Z Y

KLUB KOLEKCJONERÓW POLICYJNYCH
NIE TYLKO ZAJMUJE SIĘ INSYGNIAMI
POLICYJNYMI
Działający pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska IPA Klub Kolekcjonerów
Policyjnych (PCC) z założenia zajmuje się hobbystami insygniów policyjnych. Czapki, elementy umundurowania,
naszywki, odznaki i inne formy zbiorów o tematyce policyjnej godnie prezentują się na wystawach krajowych
i zagranicznych.
W swoich szeregach mamy też pasjonatów historii. Przyjmując
numerację klubową to pierwszym jestem niby ja (PCC 27),
a drugim Grzegorz Grześkowiak (PCC 45). Wspólnie i osobno
jesteśmy autorami kilkudziesięciu artykułów o: Policji Górnego
Śląska, Żandarmerii Krajowej Śląska Cieszyńskiego, Policji
Województwa Śląskiego, Policji Państwowej, Policji Generalnego
Gubernatorstwa, Milicji Obywatelskiej, jak i obecnej Policji. Pisząc
o tych formacjach „celowo i przy okazji” przemycamy wiele
informacji o policyjnych odznaczeniach i umundurowaniu.
Dostrzeżono nas też w wydawnictwach. Na sumieniu, czy też
wspólnie i w porozumieniu mamy cztery monografie: „Policja
Województwa Śląskiego 1922-1939” (2008), „Śląscy policjanci
polegli w służbie” (2010 wraz z Robertem Sochą), „Powstania
Śląskie 1919-1920-1921” (2013) i „Policja autonomicznego
województwa śląskiego” (2014). Prawdopodobnie nasza
aktywność wzrośnie, gdyż w roku 2022 przypada 100-lecie
utworzenia Policji na terenach, które powróciły dla Polski
w wyniku batalii powstańczych.
Servo Per Amiceco!
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WSTĄP DO IPA
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy - Policjanci i Strażnicy Graniczni oraz emeryci tych
służb – chciałbym Was poinformować, że w s t ę p u j ą c do International Police Association
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska masz możliwość:

• udziału w zagranicz
nych stażach zawodow
ych
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)

odowych
• udziału w międzynar
nych
konkursach fotograficz
władze
organizowanych przez
światowe IPA

w
• Korzystania ze zniżką ze studió
• korzystania ze zniżką minimum 20% z obiektów
licencjackich, magisterskich i
(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
M
NU
MA
HU
M
GIU
LLE
CO
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
• korzystania ze zniżką
z usług biur turystycznych
„RAINBOW TOURS” i „REGOBIS”

• korzystania ze zniżk
i od 10% i więcej
(w zależności od rodzaj
u cz
zakupie części samocho ęści) przy
dowych
w firmie „INTER CARS”

ratorów telefonii
• skorzystania z promocyjnych ofert ope
i Wojewódzkimi
komórkowej współpracujących z Grupam
IPA w Polsce

• korzystania ze zniżk
i 20%
z usług Europejskiego
Centrum Odszkodowań
„EUCO”

• ponadto jako człone
k Sekcji Polskiej
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

ych
wych i zagraniczn
o
aj
kr
w
u
ał
zi
d
u
•
ycznych oraz
wyjazdach turyst
ch sportowych,
za
re
p
im
ju
za
d
ro
ych
w różnego
ych organizowan
n
n
zi
d
ro
i
h
yc
ln
kultura
ktury IPA w Polsce
ru
st
ie
tk
ys
sz
w
ez
prz
• korzystania ze zniżk
ą 30%
ZEGO
NAJWIĘKS
CZŁONKIEM
SIĘ
STAJESZ
z usług Parku Linoweg
• WSTĘPUJĄC DO IPA
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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