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SŁOWEM WSTĘPU 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i macie się dobrze, ale niestety wiem, że 
niektórzy z Was nie są i znajdują się na śmiertelnie niebezpiecznej drodze. Na świecie 
toczy się obecnie wiele konfliktów zbrojnych, ale inwazja Rosji na Ukrainę, przez jej 
wielkiego sąsiada, jest dla nas czymś zupełnie innym, ponieważ dotyczy dwóch 
narodów, które mają sekcje IPA. 

Reakcja wielu sekcji IPA i licznych członków 
indywidualnych jest widoczna w e-mailach i postach 
jakie otrzymaliśmy w Międzynarodowym Zarządzie 
(IEB). W najbliższych dniach wezmę udział w moich 
pierwszych od dłuższego czasu fizycznych 
spotkaniach oddziałów i regionów, i nie mam 
wątpliwości, że Ukraina i nasi koledzy z regionu będą 
ważnym tematem naszych dyskusji. 

Prezydent IPA, Pierre-Martin Moulin, skontaktował się 
z Sekcją IPA Ukraina, aby zapytać, w jaki sposób 
możemy zaoferować pomocy. Skarbnik ds. 
społecznych, Martin Hoffmann, analizuje możliwości 
skoordynowania pomocy potrzebującym członkom 
IPA na Ukrainie i ewentualnie sąsiednich sekcji, które 
przyjmują rodziny członków IPA na Ukrainie 

uciekających ze swojej ojczyzny. Strona IEB podjęła zasadniczą decyzję  
o rozszerzeniu Pomocy Nadzwyczajnej w związku z wojną na Ukrainie. 

Szczegóły przekażemy, gdy tylko dowiemy się od naszych przyjaciół z IPA Ukraina, 
jak najlepiej działać. 

Pierre opublikował list do wszystkich sekcji, w którym przedstawił nasze stanowisko. 
Obecnie wysłał list, poparty przez wszystkich członków IEB, do prezesa IPA Rosja  
z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie inwazji oraz o usunięcie artykułów  
o charakterze politycznym z ich strony internetowej. Czas na otrzymanie odpowiedzi 
jest kwestią kilku dni. Dalsze działania będą uzależnione od ewentualnej odpowiedzi 
Sekcji Rosyjskiej. IEB niczego nie wyklucza. Działania karne podejmowane przez inne 
organizacje i organy w stosunku do Rosji są brane pod uwagę w naszym procesie 
decyzyjnym. 

Ja i wszyscy moi koledzy z IEB mamy nadzieję i modlimy się o jak najszybsze 
przywrócenie pokoju na Ukrainie i jej obywatelom tak szybko, jak tylko będzie to 
możliwe z ludzkiego punktu widzenia. 

Servo per Amikeco, 

Stephen Crockard, Kierownik Administracji.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

Sekcja IPA z wizytą w ateńskim Domu Seniora  
 

W dniu 4 stycznia 2022 r. Przewodniczący i członkowie Regionu IPA Ateny-Attyka 

Sekcji Greckiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji odwiedzili Dom Pomocy 

Społecznej w Atenach, częstując ich tradycyjnym greckim ciastem podawanym  

w Nowy Rok w obecności członków Rady i starszych członków Fundacji. 

Wszystkie obostrzenia obowiązujące  

w odniesieniu do Covid-19 były 

przestrzegane. 

W tej emocjonalnej atmosferze Zarząd 

przystąpił do czegoś zupełnie innego od 

ustalonego: 

Wymienili się życzeniami na Nowy Rok ze 

starszymi mieszkańcami domu pomocy 

społecznej oraz  stowarzyszenia 

charytatywnego, a także rozdawali prezenty, książki i odzież. 

Jak stwierdził Prezydent Sekcji IPA Grecja, Vlasios Valatsos: "Możemy doświadczyć 

cudu Bożego Narodzenia tylko dzięki miłości, dobroczynności i prostocie". 

 

Członkowie zarządu podziękowali pracownikom organizacji charytatywnej za ich 

codzienny wysiłek. 

Ponadto omówili oni przyszłe działania i możliwości współpracy z komitetem  

z komitetem Fundacji, a także rozmawiali z obecnymi na spotkaniu starszymi 

członkami Fundacji. 

Vlasios Valatsos, Prezydent IPA Grecja. 
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Dumne wydarzenie dla IPA UK:  

niezapomniana Królewska wizyta 

W grudniu nastąpiło wspaniałe zwieńczenie dwóch lat królewskiego patronatu, 
kiedy to Jej Królewska Wysokość Księżniczka Anna odwiedziła Centrum 
Szkoleniowe i Konferencyjne im. Arthura Troopa w Skegness. Wizyta ta była 
wyjątkowa, ponieważ w tym dniu przypadały urodziny naszego Założyciela. 

Bardzo się cieszę, że Jej Królewska Wysokość znalazła czas w swoim napiętym grafiku, 
aby odwiedzić posterunek policji, który został poświęcony naszemu założycielowi przez 
byłego byłego Komendanta Policji Lincolnshire, pana Billa Skelly'ego, w zeszłym roku. 

 

Arthur służył przez część swojej służby w Skegness i miło jest zobaczyć jego niebieską 
tablicę pamiątkową na ścianie przed centrum szkoleniowo-konferencyjnym. Pocieszający 
był również widok młodych studentów, którzy szkolą się, by stać się przyszłością Policji. 

Jej Królewska Wysokość została powitana przez zastępcę Lorda Porucznika Lincolnshire 
Williama Webb, który następnie przedstawił swoją żonę, Nadkomisarza Lincolnshire 
Chrisa Hawarda, Komisarza Policji ds. Przestępczości w Lincolnshire Marca Jonesa,  
i wreszcie mnie jako Przewodniczącego Sekcji IPA w Wielkiej Brytanii. 

Miałem absolutny zaszczyt zaprosić 
naszego Patrona do obejrzenia niebieskiej 
tablicy na zewnątrz, po czym wszedłem do 
środka, gdzie przedstawiłem nasz Krajowy 
Zarząd, Steve'a Brethertona - Sekretarza 
Generalnego, Seana Hannigana - 
Wiceprezydenta ds. Komunikacji i Kultury, 
Martina Turnera - Wiceprezydenta ds. 
Zawodowych, oraz Billa Lloyda - Skarbnika 
Krajowego. Niestety, nasza Wiceprezydent 
ds. Społecznych Yvonne McGregor, nie 
mogła do nas dołączyć. 

Jak nietrudno się domyślić, przed wizytą 
odbyło się wiele przygotowań, aby zapewnić Jej Królewskiej Wysokości możliwość 
przypomnienia o celach naszego Stowarzyszenia, Wiceprezydent Sean Hannigan wraz  
z Alanem Carterem (byłym Wiceprezydentem i Dyrektorem Generalnym Sekcji Brytyjskiej 
oraz Międzynarodowym Sekretarzem Generalnym w latach 1994-2003) mogli poświęcić  
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kilka minut na pokazanie Jej Królewskiej Wysokości materiałów z naszego archiwum. 
Wśród nich były doniesienia prasowe o jej udziale w kolacji podczas Światowego 
Kongresu w Bournemouth w roku milenijnym (2000). Alan Carter spotkał się wcześniej  
z Jej Królewską Wysokością na tym wydarzeniu, wraz z naszym założycielem Arthurem 
Troopem. 

Po przedstawieniu historii naszego 
stowarzyszenia przekazałem głos 
nadkomisarzowi Chrisowi Hawardowi, który 
opowiedział JKW, jak wygląda współczesne 
szkolenie dla jego studentów-
funkcjonariuszy w Lincolnshire. JKW zostali 
przedstawieni funkcjonariusz, którzy 
przechodzą szkolenie wstępne przed 
pierwszymi patrolami w nowym roku. 

Następnie mogłem zaprowadzić Jej 
Królewską Wysokość na teren konferencji, 
gdzie przedstawiłem Przewodniczącego 
Oddziału Lincolnshire Dereka Cantona i jego 
żonę. Następnie Derek przedstawił członków 
swojego zarządu. 

W ostatniej grupie, która została przedstawiona Jej Królewskiej Wysokości, znaleźli się 
Michael Walsh - nasz przedstawiciel z Międzynarodowej Rady Wykonawczej, Gurmit Kaur 
- Przewodnicząca Regionu 5, Gary Craig - założyciel i przedstawiciel organizacji 
charytatywnej Thin Blue Line ["Cienka Niebieska Linia"] (organizacji charytatywnej 
obecnego Prezydenta IPA UK, której celem jest podnoszenie świadomości w zakresie 
zdrowia psychicznego funkcjonariuszy pełniących służbę) oraz Andrew Gregory (West 
Midlands) i jego żona Joanne, którzy uprzejmie pełnili rolę oficjalnych fotografów tego 
wydarzenia. 

Na zakończenie wizyty zaprosiłem Jej Królewską 
Wysokość do obejrzenia portretu, który po jej 
wizycie zostanie umieszczony w foyer budynku. 
Następnie Jej Wysokość odsłoniła tablicę 
upamiętniającą wizytę, która zostanie 
umieszczona pod portretem. 

W imieniu organizacji charytatywnej Cienka 
Niebieska Linia, Gary Craig wręczył Jej 
Królewskiej Wysokości butelkę ginu Thin Blue 
Line Gin. Każda zakupiona butelka daje co 
najmniej 10 funtów na rzecz organizacji 
charytatywnej, a jest to całkiem niezły dżin!  
W imieniu Stowarzyszenia wręczyłem JKW 
grawerowany quaich IPA [tradycyjne szkockie 
naczynie do picia, określane jako "Puchar 
Przyjaźni", jest znakiem zaufania, które 
symbolizuje - przyp. tłum.], egzemplarz książki 
naszego założyciela "Służba poprzez  Przyjaźń" 
oraz monetę zamówioną dla uczczenia tego 
wydarzenia. 
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Wreszcie, byłem absolutnie zachwycony, że Jej Królewska Wysokość przyjęła moją 
propozycję, aby uhonorować jej stałe wsparcie dla Stowarzyszenia poprzez przyznanie jej 
Dożywotniego Członkostwa Honorowego, jako członek stowarzyszony IPA. 

Na tym zakończyliśmy wizytę, a ja odprowadziłem JKW z budynku do samochodu, 
dziękując jej raz jeszcze za wsparcie, jakiego udzielała przez wiele lat. Gdy samochód 
opuścił bramę, poczułem ogromną osobistą ulgę, co z pewnością możecie sobie 
wyobrazić. To było wielkie wydarzenie dla naszego Stowarzyszenia i z pewnością jest to 
coś, co można świętować po tym, co było i nadal jest bardzo trudnym okresem. 

Clive Wood, Prezydent IPA UK. 

 

Ceremonia wręczenia nagród Międzynarodowych Konkursów 

Malarskich dla dzieci IPA Sri Lanka 
 

IPA Sri Lanka zorganizowało ceremonię wręczenia nagród lankijskim zwycięzcom 

Międzynarodowych Konkursów Malarskich dla dzieci 2020 i 2021 w dniu 26 stycznia 2022 

r. w Police Sports Complex, Kolombo. Konkurs malarstwa dziecięcego jest imprezą 

organizowaną przez Komisję Społeczno-Kulturalną IPA (SCC) dla dzieci z IPA na całym 

świecie w następujących kategoriach: Policja w pracy, Policja i zwierzęta oraz Dzieci 

świata. Ceremonia konkursu na rok 2020 nie mogła się odbyć przed tym terminem, ze 

względu na rozprzestrzenianie się pandemii w kraju. 

IPA Sri Lanka ma zaszczyt ogłosić, że pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii  

w konkursie na rok 2020 zdobyły dzieci członków IPA ze Sri Lanki, a jednocześnie wygrały 

również cały konkurs w 2020 r., a także zajęły drugie miejsce w 2021 r. w tej samej 

kategorii. 
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Wszystkie dzieci, które wzięły udział w tych dwóch konkursach otrzymały dyplomy Komisji 

Społeczno-Kulturalnej IPA i upominki od SCC i IPA Sri Lanka. 

Składamy serdeczne podziękowania Komisji Społeczno-Kulturalnej IPA zorganizowanie 

tych wydarzeń i liczymy na udział w podobnych imprezach dla dzieci członków IPA. 

Asoka Wijetilleka, p.o. Prezydenta/Sekretarz Generalny IPA Sri Lanka. 

 

 

IPA Irlandia organizuje rozmowy z Gimborn w Kilkenny 
 
 
Conor O'Higgins, przewodniczący Sekcji Irlandzkiej, był gospodarzem zwołanego 
spotkania grupy Gimborn Talks w Kilkenny (Irlandia) w dniach 11-14 stycznia 2022 r. 
Spotkanie odbyło się 12 stycznia, a następnego dnia miały miejsce działania społeczne  
i kulturalne. 

Grupa składa się z Prezydentów (lub 
przedstawicieli) 13 sekcji IPA. W spotkaniu  
w styczniu 2022 r. wzięli udział Conor 
O'Higgins (Irlandia), Clive Wood (Wielka 
Brytania), Martin Hoffmann (Austria), 
Willem Schewe (Holandia), Baldur Ólafsson 
(Islandia), Kjell Andersson (Szwecja), 
Carine Pieters (Belgia), Oliver Hoffmann 
(Niemcy), Michael Boolsen (Dania) i Declan 
O'Byrne (Irlandia). Przeprosiny od członków 
grupy otrzymali przedstawiciele Sekcji 
Norwegia, Francji, Luksemburga  
i Szwajcarii, a także a także członek IEB 
Michael Walsh. 

Podczas posiedzenia rozpatrzono cały porządek obrad, z naciskiem na usługi jakie każda 
sekcja świadczy na rzecz swoich członków, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, 
które zachęciłyby młodych policjantów do większego uczestnictwa w działalności 
zawodowej, kulturalnej i społecznej w ramach IPA. 

Burmistrz miasta Kilkenny Andrew 
McGuinness, wziął udział w spotkaniu, aby 
oficjalnie powitać międzynarodowych 
delegatów w mieście i zasiadł do oficjalnej 
fotografii upamiętniającej tę okazję. Jako 
pierwszy mieszkaniec Kilkenny wyraził 
zadowolenie z faktu, że tak 
międzynarodowa grupa reprezentująca 
około 120 000 członków 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
spotka się w mieście Kilkenny. Burmistrz 
podkreślił jak usługi świadczone przez 
Irlandzką Policję (An Garda Síochána) są 
doceniane przez mieszkańców Kilkenny  
i naród irlandzki. 
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Każdy z delegatów przedstawił zebranym informacje na temat działań IPA w swojej sekcji 
oraz innych kwestii wymagających uwagi, w szczególności motywacji i zachęcania do 
większego udziału młodszych członków. 

Odbyły się również prezentacje kanadyjskiej firmy DMSC na temat nowego 
oprogramowania do głosowania w IEB, a także Policyjny Bieg z Pochodnią Olimpiad 
Specjalnych. 

Connor O’Higgins, Prezydent IPA Irlandia. 

 

 

Posiedzenie Krajowej Rady Wykonawczej IPA Kenia 2022 

 

Doroczne spotkanie Krajowej Rady Wykonawczej (NEC) IPA Kenya odbyło się w piątek, 

18 lutego 2022 r. w szpitalu Lion's Eye Hospital w Loresho. Podczas wystąpienia 

otwierającego Przewodniczący IPA Kenya, Alfred Osur, powiedział, że cieszy się, że teraz 

możliwe jest organizowanie fizycznych spotkań, podczas których członkowie mogą się 

spotykać, jeden na jeden, jak przyjaciele, i poczuć ciepło przyjaźni. Prezes wyraził  

w imieniu KRW serdeczną wdzięczność za szansę i współpracę, jaką członkowie Sekcji 

IPA Kenia dali kierownictwu. 

W swoim przemówieniu Inspektor Generalny Krajowej Służby Policji (NPS) Kenii, Hilary 

Mutyambai, uznał IPA Kenya za kluczowego partnera w działaniach policji. Wspomniał on, 

że ścisła współpraca Stowarzyszenia z Policją w wypełnianiu jej kluczowych zadań 

przyczyniła się do budowania reputacji i ogólnej poprawie stosunków między Policją  

a społeczeństwem. 

"W ciągu ostatnich dwóch lat dzięki naszej współpracy z Sekcją Kenijską IPA cała służba 

skorzystała dzięki darowiznom zestawów profilaktycznych Covid-19, w tym masek  

i środków odkażających. Jestem również świadomy waszych działań w szkołach, 

kościołach i domach dziecka. Dzięki takim działaniom wizerunek Policji zmienił się z roli 

zwykłego obserwatora na aktywnego uczestnika codziennych spraw społeczeństwa.  
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Liczne domy dziecka i domy opieki, które skorzystały z Waszych darowizn, to prawdziwi 

mistrzowie jutra i przyszli obrońcy naszych ideałów" - powiedział Inspektor Generalny. 

Docenił także nasz udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska, mówiąc: "Jeśli 

chodzi o środowisko, to wiem, że wasze ogólnokrajowe inicjatywy sadzenia drzew są 

nadal realizowane. Działania te, choć nie należą do naszych bezpośrednich zadań, są 

niezbędne w tworzeniu bezpiecznego społeczeństwa. Środowisko naturalne ma kluczowe 

znaczenie dla nas wszystkich, jego ochrona jest słusznie początkiem prokreacji trwałego 

pokoju na świecie". 

Krajowa Służba Policyjna Kenii utrzymuje korzystne dla obu stron stosunki robocze z IPA 

Kenia. Partnerstwo to było w dużej mierze widoczne w szkoleniach seminaria, działalność 

charytatywną i pomoc dla funkcjonariuszy Policji. 

Podczas posiedzenia NEC członkowie przeprowadzili wybory zgodnie ze Statutem  

i Regulaminem Sekcji. Delegaci wybrali następujących członków, którzy będą zasiadać  

w Krajowej Radzie Wykonawczej (NEB) IPA Kenya na następne trzy lata: 

 

WYBRANE STANOWISKO NEB 2022-2025 IMIĘ I NAZWISKO 

Prezydent Alfred Ochiel 

1 Wiceprezydent Mukhtar Omar 

2 Wiceprezydent Enock Makanga 

3 Wiceprezydent Poline Munyi 

4 Wiceprezydent Salesioh Njiru 

Sekretarz Generalny Jared Ojuok 

Asystent Sekretarza Generalnego Rose Ashimala 

Asystent Sekretarza Generalnego Benard Ashimala 

Asystent Sekretarza Generalnego David Wafula 

Asystent Sekretarza Generalnego Inderjeet Main 

Skarbnik Franklin Mugendi 

Z-ca Skarbnika Arcard Kisingo 
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Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia.  

 

 

Świat IPA pogrążony w żałobie 
 
We wczesnych godzinach porannych 31 stycznia 2022 roku 24-letnia policjantka i 29-letni 
policjant zostali brutalnie zamordowani na służbie w Niemczech. 

To jest tragedia i jest nam niewyobrażalnie smutno. 

Szybko zatrzymano dwóch podejrzanych, 
którzy według wstępnych ustaleń obaj 
strzelali do policjantów. 

My, jako osoby odpowiedzialne za IPA 
Niemcy, otrzymaliśmy wiele słów wsparcia 
od członków IPA z prawie 60 krajów na 
całym świecie. To miłe uczucie być 
członkiem IPA i być częścią tego 
wspaniałego stowarzyszenia. Słowa 
wsparcia nie uleczą naszych ran, ale 
pokazują, że nie jesteśmy sami i że razem 
jesteśmy silni. 

Niemiecka Sekcja IPA dziękuje wszystkim 
przyjaciołom w świecie IPA za wsparcie  
i kondolencje. Myślami jesteśmy z rodzinami i kolegami tych, którzy zostali 
zamordowanych. 

#DWOJEZNAS 

Hubert Vitt, Wiceprezydent IPA Niemcy. 
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IPA Serbia przekazała sprzęt dla ośrodka klinicznego w Belgradzie 
 

 

W dniu 15 lutego 2022 r. przypada Narodowy Dzień Państwowości Republiki Serbii, 

Sekcja Serbia i wspierający IPA Serbia Region Podunavlje pan Ivan Savić, właściciel firmy 

medycznej z Zemunu, przekazał darowiznę w postaci sprzętu szpitalnego (materace, 

kołdry, prześcieradła, poduszki i inny niezbędny sprzęt pomocniczy) na 200 łóżek dla 

Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych (UCCS) w Belgradzie. Wartość darowizny 

wyniosła ponad 20 tys. euro. 

Darowiznę odebrali prof. dr Goran Stevanović, dyrektor kliniki, oraz Milka Čehić, główna 

pielęgniarka. 

Ponadto, zgodnie z decyzją Krajowego Zarządu IPA Serbii, prof. dr Goran Stevanović 

został odznaczony Orderem "Najlepszego Lekarza" oraz listem za "Poświęcenie dla 

zachowania zdrowia obywateli Republiki Serbii". 

Ponadto personelowi medycznemu i instytucji wręczono tablicę pamiątkową od Sekcji 

Serbskiej jako wyraz wdzięczności. 

Naczelna pielęgniarka Milka Čehić, jako przedstawicielka pielęgniarek i pozostałego 

personelu medycznego, otrzymała złoty medal IPA Serbia za odwagę wykazaną w walce 

z Covid-19. 

Nagrodzeni goście wyrazili wdzięczność Sekcji IPA Serbia i firmie za docenienie trudów 

ich pracy i wysiłków w walce o życie każdego człowieka, wiedząc, że darowizna ta 

znacznie pomoże w leczeniu pacjentów w Klinice Chorób Zakaźnych i Tropikalnych  

w Belgradzie. 

Zdravko Ɖurić, Delegat IEC, IPA Serbia 
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Walentynki na Szczycie IPA – z miłości do gór! 
 
Po kapryśnym pogodowo przełomie stycznia i lutego, walentynkowy weekend przyniósł  
rozpogodzenie, którego nie można było nie wykorzystać. Walentynki to w kulturze 
masowej święto zakochanych, nie powinno zatem dziwić, że dla zakochanych w górach  
i górskich wędrówkach celebracja tego święta musiała odbyć się na turystycznym szlaku. 
 
W sobotę 12 lutego grupa członków i przyjaciół IPA, reprezentujących regiony Dolnego 
Śląska i Małopolski w składzie: Danusia, Marian, Natalia, Marcin, Krzysztof, Mateusz, 
Wiola, Wojtek, Ania, Mariusz, Ewa, Jacek, Marta i Michał, wyruszyła z miejscowości 
Kamienica w celu zdobycia kolejnego szczytu Korony Gór Polski, Śnieżnika (1425 m 
n.p.m.) – najwyższego szczytu Masywu Śnieżnika  
w Sudetach, czwartego najwyższego szczytu Polski. 
Wędrówkę rozpoczęliśmy wymagającym podejściem 
stokiem Dziczego Grzbietu do Przełęczy Głęboka Jama. 
Trudy tego odcinka trasy rekompensowała wspaniała, 
słoneczna aura, która, w zestawieniu z ośnieżonym 
krajobrazem wokół, tworzyła iście bajkowy nastrój. Dalej 
udaliśmy się zielonym szlakiem do przełęczy Střibrnické 
Sedlo, a następnie czerwonym szlakiem na sam szczyt, 
który z oddali hipnotyzował nas malowniczo 
kontrastującą sylwetką oblodzonej stalowej wieży na tle 
błękitu nieba. Dzięki łaskawości góry Śnieżnik mogliśmy 
nie tylko zdobyć jej szczyt, ale także podziwiać 
wspaniałą panoramę Gór Bialskich na zachodzie i Gór 
Bystrzyckich na wschodzie. Wprawnym okiem można 
było w tych warunkach dojrzeć najwyższy szczyt 
Sudetów Wschodnich w paśmie Wysokiego Jesionika – 
Pradziad (1491 m n.p.m.), wyróżniający się na tle pasm górskich charakterystyczną 
sylwetką wieży telewizyjnej jaka znajduje się na szczycie. Po nasyceniu oczu widokami, 
zeszliśmy do Schroniska PTTK Na Śnieżniku, gdzie strudzeni wędrówką odpoczywali,  
a entuzjaści zimowych kąpieli dali nura do znajdującego się przy schronisku zbiornika 
wodnego. Po odpoczynku w schronisku ruszyliśmy w drogę powrotną niebieskim szlakiem 
przez Rezerwat Śnieżnik Kłodzki, wokół góry Porębek do miejscowości Kamienica. 

 

Wieczorem, w Starym Gierałtowie, gdzie swój hotel prowadzą Magda i Darek czyli 
Odważnyteam.pl, wspólnie z Mariuszem z IPA Uroczysko-Piechowice oraz przyjaciółmi 
Agnieszką, Kingą i Arturem odśpiewaliśmy uroczyste Sto lat! oraz wznieśliśmy toast  
z okazji urodzin Marty, sekretarzowej Regionu IPA Wrocław. Tańcom i zabawie  
w doborowym towarzystwie nie było końca, niemalże do samego rana. 
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Niedzielny poranek 13 lutego przywitał nas gwizdem i silnymi podmuchami wiatru jaki 
rozhulał się w Dolinie Górnej Białej Lądeckiej. Zmęczeni wędrówką i wieczorną zabawą 
niechętnie wstawaliśmy na śniadanie. Jednakże perspektywa kolejnego dnia na szlaku 
zwieńczona zdobyciem szczytu Korony Gór Polski szybko rozwiała zniechęcenie. Po 
sytym śniadaniu pożegnaliśmy się z większością grupy, podziękowaliśmy wspaniałym 
gospodarzom za gościnę i ruszyliśmy w drogę do Jarnołtówka, skąd Głównym Szlakiem 

Sudeckim grupa w składzie: Danusia, Marian, Natalia, 
Marcin, Krzysztof, Mateusz, Marta i Michał rozpoczęła 
wejście na szczyt Biskupia Kopa (889 m n.p.m.) – 
najwyższy wierzchołek Gór Opawskich w Sudetach 
Wschodnich. Szlak wiódł nas spokojnie w górę, z lekka 
ośnieżoną ścieżką wśród drzew, których zagęszczenie 
malało w miarę pokonywanych metrów wzniesienia. 
Gdy dotarliśmy do wierzchołka Grzebień, gdzie szlak 
spotyka granicę Polsko-Czeską, mogliśmy podziwiać 
widok na Dolinę Nysy Kłodzkiej i srebrzące się  
w słońcu lustra jezior Nyskiego i Otmuchowskiego. 
Stąd już tylko kilka minut dzieliło nas od szczytu  
i znajdującej się na nim XIX-wiecznej wieży widokowej. 
18-metrowa budowla, wzniesiona w jubileusz 50-lecia 
panowania cesarza Franciszka Józefa I z górną 
platformą widokową zapewnia szeroki widok na pasma 
czeskich Jesioników, Masywu Śnieżnika, Gór Złotych, 
a przy sprzyjających warunkach zarysy Karkonoszy, 

Gór Stołowych i Sowich. Jak zostało dowiedzione podczas naszego pobytu na wieży, 
platforma widokowa spełnia również funkcję rekreacyjną – można na niej tańczyć. Ze 
szczytu zeszliśmy do Schroniska PTTK „Pod Biskupią Kopą” im. Bohdana 
Małachowskiego na ciepły posiłek. Wewnątrz występował właśnie Marcin Puzon Sawicz, 
muzyk znany na Opolszczyźnie z występów z zespołem Puzon Band. Jakie było 
zaskoczenie zgromadzonych w sali turystów, kiedy, ni stąd, ni zowąd, artysta poprosił 
wszystkich na sali o powstanie i zaśpiewanie „Sto lat!” dla jubilatki – Marty. Po 
zaspokojeniu głodu kulturalnego po występie Puzona i energetycznego po smacznym 
obiedzie, ruszyliśmy w drogę powrotną, żółtym szlakiem, do Jarnołtówka. Na zakończenie 
bogatego w doznania dnia udaliśmy się nad Jezioro Nyskie, gdzie, co niektórzy,  
w promieniach zachodzącego słońca, postanowili przynieść ulgę zmęczonym wędrówkami 
mięśniom w chłodnej toni jeziora.         

 
Kolejny weekend pod szyldem #SpotkanieNaSzczycie IPA zakończony sukcesem! 
Wszystko to możliwe dzięki Przyjaźni, otwartości, akceptacji i radości ze wspólnego 
dzielenia czasu na realizację pasji jaką są górskie wędrówki. Pomyślność przedsięwzięcia 
bezsprzecznie uzależniona jest od ludzi biorących w nim udział. Każde wydarzenie z cyklu  
#SpotkanieNaSzczycie IPA cementuje zawarte znajomości i sprawia, że jeszcze przed 
powrotem do domów planuje się kolejne spotkania.   
 
Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław 
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Działania IPA Serbia dla upamiętnienia 

Dnia Państwowości Republiki Serbii    
 
 
We wtorek 15 lutego 2022 roku Republika Serbii obchodziła Dzień Państwowości. 

Aby upamiętnić to wydarzenie, prof. dr Nebojša Pantelic, przewodniczący Sekcji 

Krajowej IPA Serbia, uroczyście wręczył medale i wyróżnienia Przewodniczącym 

Regionów IPA Serbia, którzy pełnią tę funkcję od ponad 10 lat, za ich znaczący wkład 

celów IPA w Serbii. 

 

Ponadto członkowie Krajowej Rady Wykonawczej IPA Serbia złożyli wieniec pod 

pomnikiem "Bohaterów poległych za Serbię". 

Pomnik ten został wzniesiony dla funkcjonariuszy Policji Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych Republiki Serbii i oddaje cześć wszystkim tym, którzy polegli na służbie 

za wolność i bezpieczeństwo swojego kraju i jego obywateli. 

 

Servo per Amikeco, 

Zdravko Ɖurić, Delegat IEC, IPA Serbia. 
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Historia rekordzisty Iuliana Rotaru z IPA Rumunia  

Historia naszego kolegi, Iuliana Rotaru, członka IPA Region 1 Botosani, rozpoczęła się 12 

lat temu, kiedy zaczął biegać wokół szpitala, w którym przebywał jego syn, próbując w ten 

sposób pozbyć się stresu związanego z tą sytuacją. 

Później to hobby nabrało innych wartości,  

i Iulian pomyślał, by dodać cel do zawodów,  

w których zaczął brać udział. W ten sposób 

przeznaczył uzyskane zwycięstwa dla 

stowarzyszenia na rzecz dzieci  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Po kolei, dzięki jego ambicji, zaczęły 

pojawiać się wyniki, a Iulian wygrywał 

zawody za zawodami. 

Jest to tym ważniejsze, że zawody, w których bierze udział Iulian odbywają się w niezwykle 

trudnych warunkach i wymagają ogromnego wysiłku. 

W dniach 24-28 stycznia 2022 r. Iulian wziął udział w zawodach w Laponii w Finlandii, 

gdzie udało mu się ponownie wygrać, ale co więcej, pobić rekord. 

To bardzo piękna historia życia, z której wszyscy możemy nauczyć się rozumieć, że 

ograniczenia są narzucane tylko przez nas samych, że nigdy nie jest za późno, by znaleźć 

własną drogę, ale także, że najszlachetniejszym osiągnięciem ze wszystkich jest 

ofiarowanie pomocy tym, których los jest trudniejszy. 

Gratulacje, Iulian, za sposób, w jaki dzień po dniu pokazujesz, co znaczy "SERVO PER 

AMIKECO"! 

Mihai-Liviu Tărtăreanu, Prezydent IPA Rumunia. 
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IPA Francja przygotowuje się do IV Spotkania Przyjaźni Gard  

 

 

W związku z sukcesem naszej ostatniej imprezy  

w 2021 r., nie mieliśmy innego wyboru, jak tylko 

zorganizować IV Spotkanie Przyjaźni Regionu Gard 

IPA Francja, które odbędzie się w dniach od 1 do 6 

czerwca 2022 r. w ‘VVF des Cigales’ in Méjannes le 

Clap. 

W programie: Avignon i rejs po Rodanem, Uzès  

i jego targ, Pont du Gard oraz Féria de Pentecôtes 

w Nîmes. 

Ponadto, teren Méjannes pozwoli nam nacieszyć 

się chwilami relaksu, wypoczynku i biesiadowania. 

Wydarzenie to zostało rozesłane do wszystkich 

sekcji i można je obejrzeć na międzynarodowej 

stronie internetowej IPA pod adresem: 

https://www.ipa-international.org/Events/4th-

international-friendship-meeting-nmes/177731 

Prosimy o szerokie propagowanie wydarzenia. 

Liczba miejsc jest ograniczona do 50. 

Więcej informacji i rejestracja: delegation30@ipafrance.org 

Z przyjacielskim pozdrowieniem. 

Claire Palisse, I Wiceprrezydent IPA Francja. 

 

 

 

 

 

 

mailto:delegation30@ipafrance.org
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POSŁOWIE: 

 

Jestem pewna, że mówię w imieniu wielu osób, gdy mówię, że trudno jest mi teraz 
zrozumieć świat. Po prostu nie rozumiem, dlaczego rozpoczyna się jakakolwiek 
agresja, zwłaszcza po dwóch ciężkich latach, jakie przeżyli wszyscy na świecie. 

Oniemiała poszła w ostatni weekend na 
spacer do miejscowego parku  
i z radością odkryłam ten piękny gatunek, 
trafnie nazwany "Kamelią Pokoju". 

W tym miesiącu nie mam nic do dodania: 
wraz z wieloma członkami IPA na całym 
świecie, mam nadzieję, że pokój 
nadejdzie: szybko, nieodwołalnie  
i pokojowo. 

Elke 
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Servo per Amikeco dla Ukrainy 
 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak 

latać.” 

-Antoine de Saint-Exupery 

 

Wydarzenia w Ukrainie w ostatnich dniach weryfikują sojusze, postawy społeczne i przyjaźnie. 

Wielu obywateli Ukrainy w poczuciu obowiązku powróciło do kraju walczyć o wolność swojej 

ojczyzny. Jednocześnie tysiące uchodźców: osób starszych, kobiet i dzieci szukają 

schronienia przed wojenną zawieruchą. Dla Polski trwa właśnie egzamin z dojrzałości  

i solidarności, naród zjednoczył się w inicjatywie niesienia pomocy humanitarnej dla 

potrzebujących sąsiadów. Również członkowie IPA na Dolnym Śląsku podjęli działania na 

szerokim froncie zapewnienia wsparcia i pomocy. 

 

Region IPA Wrocław wspólnie z Klubem 

Żeglarskim Policjantów "Wodnik" we 

Wrocławiu,  wspierając inicjatywę Policyjnej 

Grupy Ratowniczej od poniedziałku 28.02.2022 

r. ruszył ze zbiórką rzeczy dla potrzebujących 

za naszą wschodnią granicą.  

Co zbieramy: 

- opatrunki, stazy, bandaże, leki przeciwbólowe! 

- koce, śpiwory, karimaty! 

- latarki, baterie! 

- żywność pozwalającą na jej długie 

przechowywanie (konserwy)! 

 

Miejsce zbiórki:  

Siedziba Regionu IPA Wrocław w budynku Klubu Policyjnego „Śnieżka”, Plac Muzealny 16/1 

we Wrocławiu. Kontakt – Bartłomiej Majchrzak; 

Dzięki koledze Wojciechowi Iwanowskiemu oraz zaangażowaniu wolontariusza IPA – Witalija, 

udało się zebrać i wysłać pierwszą transzę pomocy materialnej dla potrzebujących w Ukrainie. 

Wśród darów oprócz karimat, koców, kubków termicznych, latarek i podgrzewaczy do rąk 

znalazły się także foteliki dziecięce – jakże niezbędne podczas przewozu dzieci. 

Region IPA Kłodzko, dzięki wsparciu zasłużonych dla SP IPA, przekazał poprzez Urząd 

Miasta Kłodzko pomoc rzeczową w postaci środków medycznych o łącznej wartości 3 tys. 

złotych. 

Region IPA Milicz zadeklarował pomoc w transporcie i ulokowaniu rodziny uchodźców  

z Ukrainy w mieszkaniu udostępnionym przez kolegę Bartka Starczewskiego.  
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Dzięki uprzejmości kolegi Tomasza Bartoszczyka z Regionu IPA Wrocław jest możliwość 

zakwaterowania rodzin policjantów lub żołnierzy ukraińskich. Zakwaterowanie  

w oddzielnych pokojach domu jednorodzinnego pod Wrocławiem. 

Region IPA Głogów zorganizował akcję zbiórki darów dla policjantów z Ukrainy wśród 

funkcjonariuszy KPP Wołów oraz KP w Brzegu Dolnym. Inicjatywa spotkała się  

z ogromnym odzewem i w krótkim czasie udało się zgromadzić m.in. środki medyczne, 

baterie, śpiwory, żywność, a także środki higieny. Zgromadzone dary ruszyły w drogę, aby 

jak najszybciej dotrzeć do potrzebujących. Zbiórka trwa nadal, a potrzeby są ogromne. 

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 

 

 

Komunikat dla uczestników Półmaratonu Ślężańskiego 
 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 

dzięki uprzejmości Dyrektora Marcina 

Kamińskiego, najwcześniej urodzona(y) 

członek(ini) IPA, która(y) ukończy trasę 

Półmaratonu Ślężańskiego otrzyma do 

wykorzystania voucher w Hotelu Bukowy Park 

Hotel MedicalSPA w Polanicy-Zdrój.  

Bardzo Dziękujemy! 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW/Regionu IPA Wrocław. 
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Oddali ponad 24 litry krwi dla osób potrzebujących 

 

2 marca 2022 roku Klub HDK PCK przy KWP zorganizował akcję 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.  

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW/Regionu IPA Wrocław. 
Zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – STYCZEŃ 2022 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


