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WSTĄP DO IPA
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy - Policjanci i Strażnicy Graniczni oraz emeryci tych 
służb – chciałbym Was poinformować, że   w s t ę p u j ą c  do International Police Association 
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska masz możliwość:

•	 udziału	w	zagranicznych	stażach	zawodowych	 np.:	„Placement	Programme”	koordynowanych	przez	Sekcję	Polską	IPA	m.in.	w	Irlandii	i	Anglii	oraz	międzynarodowych szkoleniach zawodowych  np.: w „Międzynarodowym Centrum Szkolenia IPA (IBZ)”	w	Gimborn	(Niemcy)

•	 korzystania	ze zniżką minimum 20% z obiektów 
(hoteli i restauracji) rekomendowanych przez Sekcję 
Polską IPA w Polsce (ponad 100 obiektów) oraz 
domów IPA (IPA Houses) na świecie oraz z basenów 
termalnych w Polsce. Wykaz wszystkich obiektów 
znajduje się na stronie internetowej  
www.ipapolska.pl

•	 korzystania	ze zniżką  
z	usług	biur	turystycznych	„RAINBOW	TOURS”	i		„REGO-BIS”

•	 korzystania	ze zniżki od 10% i więcej (w zależności od rodzaju części) przy zakupie części samochodowych  w	firmie	„INTER	CARS”

•	 skorzystania	z	promocyjnych	ofert	operatorów	telefonii	

komórkowej współpracujących z Grupami Wojewódzkimi 

IPA w Polsce

•	 udziału	w	krajowych	i	zagranicznych	

wyjazdach turystycznych oraz  

w	różnego	rodzaju	imprezach		sportowych,	

kulturalnych	i	rodzin
nych	organizowanych	

przez wszystkie struktury IPA w Polsce

•	 udziału	w	międzynarodowych	

konkursach	fotograficznych
	

organizowanych	przez	władze	

światowe IPA

•	 ponadto	jako	członek	Sekcji	Polskiej	IPA co roku otrzymujesz 3 wydania czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej	IPA”	oraz	coroczny	gadżet	SP IPA wraz z naklejką na szybę samochodową

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do naszej IPA rodziny – wejdź na stronę:  
www.ipapolska.pl,	wydrukuj	deklarację	członkowską	i	skontaktuj	się	z	Regionem	IPA	w	miejscu	
Twojego	zamieszkania.

Servo per amikeco
Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA

•	 WSTĘPUJĄC		DO	IPA	STAJESZ	SIĘ	CZŁONKIEM	NAJWIĘKSZEGO	
POLICYJNEGO	STOWARZYSZENIA	NA	ŚWIECIE	I	OTRZYMUJESZ	
LEGITYMACJĘ,	KTÓRA	JEST	HONOROWANA	PRZEZ	SŁUŻBY	
POLICYJNE	W	65	PAŃSTWACH

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

•	 korzystania	ze zniżką 30%  z	usług	Parku	Linowego	XTREME	PARL	w	Wieliczce

•	 Korzystania	ze zniżką ze studiów 

licencjackich,	magisterskich	i	
podyplomowych oferowanych 

przez renomowaną uczelnię 
COLLEGIUM	HUMANUM	
i	WYŻSZĄ	SZKOŁĘ	
BEZPIECZEŃSTWA	I	OCHRONY
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12	 38-TY	KONGRES	DELEGATÓW	SEKCJI	IPA	GRECJA

13	 ZEBRANIE	PREZYDIUM	KRAJOWEGO	ZARZĄDU	SP	IPA		

14	 PIKNIK	RODZINNY	Z	IPA	POLSKA	PT.	„BEZPIECZNE	
WAKACJE	I	JEDNOŚLADEM	BEZPIECZNIE	DO	CELU”

15	 WIZYTA	W	FUNDACJI	„PROMETEUSZ”	W	KRAKOWIE

15	 OBCHODY	25	LECIA	KLUBU	ROTARY	LUBLIN	
CENTRUM			 	

16	 GIMBORN	2022		PRZEMOC	W	GRZE	-	CHULIGANI	I	
ULTRASI	WOKÓŁ	MECZÓW	PIŁKARSKICH

16	 -	DOLNOŚLĄSKA

17	 -	ŚWIĘTOKRZYSKA

18	 CENTRALNE	OBCHODY	ŚWIĘTA	POLICJI

20	 JASŁO	POMAGA	UKRAINIE

20	 JA	JADĘ	–	TY	POMAGASZ,	SEZON	II	

21	 POMOC	NADSZŁA	W	PORĘ

22	 BIEG	SPYTKOWICKI

22	 SZKOLENIE	Z	PIERWSZEJ	POMOCY

23	 KONKURS	RYSUNKOWY

23	 FESTIWAL	WIOSNY

24	 TURNIEJ	BEZPIECZEŃSTWA	W	RUCHU	DROGOWYM

24	 II	MISTRZOSTWA	SENIORÓW...

25	 DZIEŃ	DZIECKA	

25	 JAK	W	STRZYŻOWIE	POMAGAJĄ	DZIECIOM	NA	
UKRAINIE

26	 KONWÓJ	HUMANITARNY	Z	WIELKOPOLSKI	NA	
UKRAINĘ

26	 IPA	NOWY	TARG	RUSZA	NA	POMOC	UKRAINIE

28	 PIKNIK	RODZINNY

29	 POSIEDZENIE	ZARZĄDU	LUBELSKIEJ	GRUPY

30	 XXX	LAT	IPA	MINĘŁO	W	POZNANIU

31	 XXV	LECIE	OPOLSKIEJ	GRUPY	IPA

32	 NOWI	ZASŁUŻENI	W	KUJAWSKO-POMORSKIEJ	
GRUPIE

32	 WRĘCZENIE	MEDALU

33	 BOSY	SZLIF

33	 WYCIECZKA	DO	LUBLINA

34	 VII	GALA	IPA	ŚLĄSK	-	CZYLI	KOLEJNY	BAL	IPA	ŚLĄSK

35	 SERPELICE

35	 WĘDKARSKA	MAJÓWA	W	HERMANOWICACH

36	 WŁOSKI	POLICJANT	NA	DOLNYM	ŚLĄSKU

37	 PRZEMYSKIE	KAJAKI

37	 ŚWIĘTO	POLICJI	I	PIKNIK	W	NOWYM	SĄCZU

38	 PIKNIK	RODZINNY	W	RZESZOWIE

38	 PŁOŃSK	ZAWITAŁ	DO	BIAŁEGOSTOKU

39	 REGION	IPA	LUBLIN	W	ZAKOPANEM		

39	 REGION	IPA	WŁODAWA	NA	WYCIECZCE	W	TATRACH

40	 GORLICKA	IPA	ODWIEDZIŁA	ŻYWIEC

40	 WYCIECZKA	DO	BOCHNI	I	KRAKOWA

41	 ŚWIĘTO	POLICJI	NA	DOLNYM	ŚLĄSKU

41	 PIKNIK	W	GŁOGOWIE

42	 SEZON	GRILOWY	OTWARTY

42	 MIERZEJA	WIŚLANA	I	ŻUŁAWY

43	 WIZYTA	U	PRZYJACIÓŁ	W	ZRENJANIN

44	 Z	WIZYTĄ	W	NOWYM	JORKU

45	 WYCIECZKA	Z	KROSNA	DO	PRAGI

46	 LJUBLJANA	PO	RAZ	KOLEJNY	PRZYWITAŁA	
KOLEGÓW	Z	NOWEGO	SĄCZA

47	 WYPRAWA	DO	IRANU

48	 IPA	CHODZIEŻ	W	NIEMCZECH

49	 IPA	MIELEC	NA	TURNIEJU	W	RUMUNII

49	 ZE	SPORTEM	„ZA	PAN		BRAT”

50		 TURNIEJ	STRZELECKI	W	ZAMOŚCIU

50	 TURNIEJ	PIŁKARSKI	W	JAŚLE

51	 NA	TURNIEJU	W	GOSTYNIU

51	 CHEŁM	GOSPODARZEM	TURNIEJU	STRZELECKIEGO

52	 PÓŁMARATON	ŚLĘŻAŃSKI

53	 KIELECKI	TOR

54	 ROBERT	KOTECKI

55	 VI	MISTRZOSTWA	POLSKI	W	SIATKÓWCE		PLAŻOWEJ	
SŁUŻB	MUNDUROWYCH

PREZYDIUM

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA

JUBILEUSZE I WYBORY

CUDZE CHWALICIE... CZYLI 
POZNAJEMY POLSKĘ

MIĘDZYNARODOWO 

NA SPORTOWO

5 PYTAŃ DO...
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Wakacje, wakacje i już po wakacjach!!! Wszystko co piękne szybko się kończy. Właśnie mijają 
dwa wakacyjne miesiące, a na horyzoncie widać już nieuchronnie zbliżającą się jesień.  
Przed nami wrzesień, który lubi być ciepły, i to właśnie każdego roku, w tym miesiącu „ipowcy” w całej 
Polsce organizują wiele ciekawych imprez i różnego rodzaju wydarzeń sportowych, kulturalnych  
i towarzyskich. Niestety, politycy i lekarze zaczynają nas straszyć powracającą pandemią Covid-19, 
ale obecnie jesteśmy dużo mądrzejsi niż na początku pandemii. Widzimy, że mutujący wirus jest 

już mniej groźny i nie powinien spowodować utrudnień w funkcjonowaniu naszego kraju. Od ostatniego, kwietniowego 
wydania naszej gazety, Regionom i Grupom Wojewódzkim IPA udało się zorganizować wiele wspaniałych eventów, dzięki 
którym mogliśmy się spotykać i integrować. Prezydium KZ SP IPA również „nie próżnuje” i w czerwcu, na terenie działania 
Pomorskiej GW IPA, w Hotelu „SOPOCKI ZDRÓJ” w Sopocie, odbyło się zebranie tego gremium. W trakcie tego spotkania 
omówiono sprawy istotne dla funkcjonowania Sekcji Polskiej IPA oraz szczegółowo przeanalizowano przygotowania do 
uroczystych obchodów XXX-lecia naszej Sekcji IPA, które odbędą się w październiku w Trzebawiu k/Poznania. 
W maju, członkowie naszego Stowarzyszenia z całego świata mogli poczuć nutkę rywalizacji, biorąc udział w dużym 
wydarzeniu sportowym pod nazwą „IPA Games”, u nas znanym jako „Olimpiada IPA”, które odbyło się w miejscowości Bar, 
w Czarnogórze. Reprezentacja IPA Polska była drugą pod względem wielkości, ustępując tylko reprezentacji IPA Rumunia. 
Szczegółowe relacje z tej imprezy znajdziecie wewnątrz gazety. Przebywając w Czarnogórze przyglądaliśmy się sposobowi 
organizacji tego wydarzenia, ponieważ Sekcja Polska IPA złożyła wniosek do władz światowych IPA o organizację „IPA 
Games” w 2026 roku (we Wrocławiu). Wniosek ten będzie głosowany podczas październikowego Kongresu Światowego 
IPA.
Niestety - już prawie od pół roku - nadal trwa wojna krwawa i brutalna wojna na Ukrainie. Każdego dnia, w wyniku 
bezwzględnej agresji ze strony Rosji cierpią i giną niewinni ludzie. Nie bądźmy obojętni na to barbarzyństwo, dlatego też 
proszę Was wszystkich o dalsze wspieranie naszych przyjaciół na Ukrainie poprzez nieustającą organizację wszelkiego 
rodzaju pomocy humanitarnej dla potrzebujących Ukraińców zarówno tych przebywających na uchodźctwie w Polsce, 
jak i tych którzy pozostali w swoim kraju. Dziękuję Prezesom Grup Wojewódzkich, Przewodniczącym Regionów oraz 
wszystkim członkom i przyjaciołom SP IPA  za zaangażowanie w taką pomoc, zgodnie z naszym motto „Servo per amikeco”. 
Ukraino	–	pamiętamy	o	Tobie,	nie	zapomnimy	i	cały	czas	jesteśmy	z	Tobą!!!	
Z okazji lipcowego Święta Policji, w imieniu własnym oraz Krajowego Zarządu i Prezydium Sekcji Polskiej IPA, składam 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji. Życzę Wam, żeby 
ciężka i odpowiedzialna służba i praca dawała Wam satysfakcję i radość, spełniała Wasze oczekiwania, każdego dnia 
przynosiła uznanie polskiego społeczeństwa i przełożonych oraz umożliwiała realizację Waszych planów i zamierzeń.
  Niestety muszę podzielić się też przykrą wiadomością. W lipcu, niespodziewanie, odszedł na wieczną służbę nasz 
kolega Ryszard MACIAŁCZYK, który przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SP IPA. Z Ryśkiem 
znaliśmy się od ponad 20 lat, a przez dwie kadencje razem pracowaliśmy w ww. Komisji. Niestety już więcej nie spotkam 
się z moim przyjacielem Ryśkiem, który był wspaniałym i niepowtarzalnym człowiekiem. Ryszard na zawsze pozostanie  
w naszej pamięci!!!
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 O tym co daje przynależność do IPA, napisano i wypowiedziano już bardzo wiele,  
w różnorakich czasopismach, publikacjach prasowych czy też wywiadach. Czy można dodać  
i wymyślić coś nowego, coś wyjątkowego i wybitnego? Zapewne tak, ale sądzę, że niekoniecznie 
trzeba, ponieważ przynależność do Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, do tej wielkiej 
„policyjnej rodziny”, to jak powiedział mi niedawno jeden z naszych członków, - stan umysłu. 
Albo się tę ideę czuje albo nie. To potrzeba przynależności do  kręgu osób zgromadzonych wokół 
przesłania „Służyć poprzez przyjaźń”, którego wartością są jego członkowie, wnoszący swoje 
pomysły,  pasje oraz  wizje działania.  Zarządy każdego szczebla stowarzyszenia powinny się  
w te głosy wsłuchiwać i wspierać wszystkie inicjatywy. Równocześnie powinny dbać o to, abyśmy 
skupili się na przyszłości i ku niej kierunkowali swoje cele, nie zapominając również o  historii naszego stowarzyszenia  
w Polsce. 
 Świadkami tego czym jest IPA, i że jest to swego rodzaju „stan umysłu”, byliśmy  podczas II Igrzysk IPA w czarnogórskim 
Barze. Takiej ilości pozytywnych ludzi, serdeczności, radości, ludzkiej życzliwości i okazywanej przyjaźni, zgromadzonych  
w jednym miejscu, dawno nie widziałam. Igrzyska IPA to ogromne przedsięwzięcie. Klimat stworzony przez organizatorów 
sprawił, że wraz z uczestnikami z 25  krajów, w sposób szczególny przeżywaliśmy każdy kolejny dzień. Rywalizacja, ale  
w duchy fair play, radość z samego uczestnictwa, możliwość poznania tylu osób, a także poznawanie walorów przyrodniczych 
i kulturowych Czarnogóry sprawiły, że te 7 dni, można nazwać  piękną czarnogórską fiestą. Było to wielkie święto IPA. 
Święto, które wspierała i była również organizatorem czarnogórska Policja, a Komendant Główny Policji Czarnogóry  
w swoim przemówieniu skierowanym do wszystkich uczestników powiedział, że IPA stała się nierozerwalnym elementem 
Policji w swoim działaniu i dbaniu o dobro i bezpieczeństwo mieszańców. To były piękne i budujące słowa. Wzruszającym 
elementem była odtworzona na telebimie podczas ceremonii otwarcia,  śpiewana przez chór dzieci piosenka „Da rata ne 
bude”, co w języku polskim znaczy: „Aby nie było nigdy wojny”. Było to bardzo spójne z hasłem tegorocznych igrzysk , które 
brzmi: ” NIE dla Covid, NIE dla wojny – TAK dla IPA „.
 Z całą pewnością zaprezentowaliśmy się jako ekipa z Polski na wysokim poziomie. Byliśmy po Rumuni najliczniejszą 
reprezentacją. Nasze stroje, flagi ,przygotowane przez każdą z drużyn (Nowy Sącz, Wrocław, Poznań i Prezydium Sekcji) 
oraz regionalne stoisko, wyróżniały się na tle innych. My wszyscy, którzy zdecydowaliśmy się tam pojechać ,  już wiemy  
i obiecaliśmy to sobie, że  zaczniemy przygotowywać się już na następne igrzyska, które odbędą się za 2 lata w Rumuni, 
tak aby wypaść równie dobrze, albo nawet lepiej. 
Najlepszymi ambasadorami IPA są wszyscy uczestnicy ,opowiadający swoim koleżankom i kolegom, o tej fantastycznej 
atmosferze, której nie da się oddać żadnymi słowami. Taka postawa sprawia, że mamy chęć do dalszego działania i to nas 
uskrzydla.
 Działania Prezydium i Krajowego Zarządu, zmierzające do tego abyśmy byli bardziej widoczni i rozpoznawani na 
arenie międzynarodowej przynoszą owoce.  Dzięki tym staraniom, miejmy nadzieję, że wkrótce odbędą się IV igrzyska IPA 
w Polsce we Wrocławiu, a także, po 30 latach istnienia Sekcji Polskiej w Polsce, Kongres Światowy IPA. 
Dbałość, aby podejmowane decyzje służyły członkom całej Sekcji Polskiej, od Bałtyku po Tatry,  zainteresowanie i szacunek 
okazywane poprzez udział członków prezydium, z Prezydentem Piotrem Wójcikiem na czele, w wydarzeniach IPA w całej 
Polsce, pokazują, że nasze stowarzyszenie idzie dobrą drogą. 

 Współpraca z kierownictwem Polskiej Policji i Straży Granicznej jest jednym z elementów dbałości o nasz wizerunek, 
naszą ciężką pracę jako funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w tych  bardzo trudnych czasach.  Tak więc, skupiajmy się 
na tych pełnych energii i pasji  ludziach, bez których Nasze stowarzyszenie, nie odnosiłoby takich sukcesów. 
Do wszystkich, którzy czytają te słowa w tym wyjątkowym jubileuszowym roku 30-lecia naszej Sekcji kieruję słowa zachęty 
do działania i inicjatyw, bo to Wy jesteście i zawsze będziecie motorem napędowym naszych działań.  Ale to do Was 
należy decyzja, czy wniesiecie coś dobrego i nowego do dalszego rozwoju stowarzyszenie, którego jesteście członkiem. 
Pamiętajmy, że wielkie rzeczy rodzą się w umysłach jednej lub kilku osób.
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W	dniach	8-13	maja	2022	r.,	we	nadmorskim	kurorcie	Bar,	w	Czarnogórze,	odbyły	się	„II	Światowe	IPA	Games”	
(Olimpiada	IPA).
W wydarzeniu tym udział wzięło ponad 700 osób (sportowców i kibiców) z 26 krajów (w tym również z Polski). Podczas 
tego światowego święta policyjnego sportu i przyjaźni rywalizowano w sześciu konkurencjach tj.: halowa piłka nożna, 
siatkówka plażowa, koszykówka 3X3, strzelectwo, tenis stołowy i bieganie.
Sekcję Polską IPA reprezentowały drużyny z Regionu IPA Nowy Sącz i Poznań oraz Dolnośląska Grupa Wojewódzka. 
Obecna była także drużyna Prezydium KZ SP IPA (pod kierownictwem Prezydenta SP IPA), która uczestniczyła  
w konkursie strzelania sportowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że byliśmy drugą wielkościowo reprezentacją  
(po Rumunii). Przedstawiciele naszej Sekcji rywalizowali w rozgrywkach halowej piłki nożnej (drużyna z Wrocławia 
doszła do ćwierćfinału rozgrywek!!!), strzelaniu, tenisie stołowym, siatkówce plażowej i w bieganiu. I to właśnie  
w bieganiu koleżanka z IPA Wrocław – Joanna Woźniak-Cieślar - zdobyła dla Polski dwa medale (brązowy i srebrny),  
co w panujących w Czarnogórze warunkach pogodowych było dużym sukcesem!!!

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Sekcja Polska IPA

IPA POLSKA NA OLIMPIADZIE 
W CZARNOGÓRZE
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Przebrzmiały już emocje i miesiąc od powrotu, to czas który pozwolił uporządkować zdjęcia i wspomnienia  
z	II	Igrzysk	IPA,	które	w	dniach	8-13	maja	odbyły	się	w	miejscowości	Bar	w	Czarnogórze.
W wielkim skrócie postaram się opisać te 5 dni zmagań sportowych , a dla nas 7 , gdyż już w lutym zarząd regionu 
postanowił, że wyjazd potraktujemy też trochę wypoczynkowo i rodzinnie. Ostatecznie nasza ekipa liczyła 21 osób  
w tym 12 zawodników. Braliśmy udział w turnieju siatkówki na plaży, wystawiliśmy 3 drużyny strzeleckie, nasi 
członkowie uczestniczyli w biegu na 5.000 m, oraz tenisie stołowym. Z Polski były jeszcze ekipy z Wrocławia, Poznania 
oraz Prezydium Sekcji Polskiej, i po Rumuni, która miała 76 uczestników , byliśmy najliczniejszą ekipą zagraniczną.
Rozpoczęcie igrzysk odbyło się w olimpijskim stylu na stadionie Topolica w Barze, gdzie spadochroniarze wylądowali 
z flagą Czarnogóry i flagą igrzysk. Centralną postacią była ogromna maskotka igrzysk, która do ostatniego dnia 
towarzyszyła nam na wszystkich na obiektach sportowych. Następnie odbył się przemarsz na stadion wszystkich ekip 
z 26 uczestniczących państw ( ok.700 osób)oraz ich prezentacja. Reprezentacja Polski prezentowała się naprawdę 

II IGRZYSKA IPA W CZARNOGÓRZE 
– WIELKIE ŚWIĘTO SPORTU I PRZYJAŹNI

Oprócz rywalizacji sportowej, Sekcja Polska IPA, jako 
jedna z niewielu Sekcji wystawiła stoisko narodowe, 
w którym koledzy z Prezydium KZ-u (Witek i Janusz) 
bardzo intensywnie promowali nasz kraj rozdając 
mieszkańcom Baru gadżety z logo IPA oraz produkty 
regionalne z Polski (podziękowanie dla Regionu IPA 
Nowy Sącz, Wrocław i Poznań). Ponieważ Sekcja 
Polska IPA złożyła wniosek o organizację IPA Games  
w 2026 roku (we Wrocławiu) oraz organizację Kongresu 
Światowego IPA w 2025 roku,  wykorzystaliśmy 
naszą obecność na promocję tych wydarzenia, jak 
też przyglądaliśmy się sposobowi przygotowania  
i organizacji tak dużej imprezy.  
Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom 
Olimpiady reprezentującym Sekcję Polską IPA (Region 
IPA Nowy Sącz, Poznań, Wrocław i Prezydium KZ-u) za 
profesjonalne podejście do turnieju i serce włożone 
w rywalizację sportową!!!
Do zobaczenia na następnej edycji turnieju, która 
planowana jest w 2024 roku, w Rumunii. 

NOWY SĄCZ
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imponująco w biało-czerwonych barwach a dodatkowo 
naszą flagę niosły dzieci Malwinka i Kacper. Igrzyska 
otworzył Komendant Główny Policji Czarnogóry oraz 
viceprezydent Światowy IPA,po czym na scenie, odbył 
się występ znanego w całej ex Jugosławi piosenkarza 
Zeljko Samardzica, którego piosenki znali wszyscy nasi 
bałkańscy przyjaciele.
Drugiego dnia rozpoczęły się rozgrywki sportowe, 
nasze drużyny wyjechały na strzelnicę, a drużyna  
w piłce siatkowej plażowej walczyła w swojej grupie  
w 35 stopniowym upale. Ci, którzy nie mieli w tym dniu 
swoich zawodów, pojechali na wycieczkę do Kotoru.
Kolejne dni to rywalizacja w biegu na 5.000 km, 
gdzie nasi koledzy startujący Zygmunt i Robert pobili 
swoje rekordy życiowe , również w samo południe 
w nieprawdopodobnym skwarze. Równolegle 
odbywał się turniej w tenisie stołowym. Oczywiście 
kibicowaliśmy naszym kolegom z drużyny wrocławskiej 
oraz poznańskiej w ich zmaganiach w biegu oraz 
turnieju futsala.
Ostatniego dnia w przepięknej scenerii hotelu Princessa 
w Barze odbyło się zamknięcie igrzysk i wręczenie 
pucharów, dyplomów i wyróżnień.
Tak jak napisałam na wstępie, nie da się na jednej stronie 
opisać tego wszystkiego, co odbywało się przez te 5 dni.  
W hotelu Montenegro w Canj, który wybraliśmy na swoje 
zakwaterowanie, każdego dnia odbywały się wieczory 
przyjaźni z bałkańskim stylu i z bałkańską gościnnością. 
Spotkaliśmy wielu naszych przyjaciół z BiH, Macedonii 
Północnej, Chorwacji, Serbii, Słoweni, Słowacji, Cypru, 
Albani oraz Grecji, z którymi znamy się i spotykamy 
od lat. Zawarliśmy też wiele nowych znajomości.  
To wszystko, ten festiwal rywalizacji sportowej, przyjaźni, 
koleżeństwa, wyjątkowej atmosfery i muzyki sprawił, że 
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Tekst: Ela Gargula

Zdjęcia: uczestnicy
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Tekst: Roman Wieczorek

Zdjęcia: Mariusz „Napoleon” Łęcki

IPA GAMES 2022  
W CZARNOGÓRZE 
W	dniach	8-13	maja	2022	r.	w	miejscowości	Bar	w	Czarnogórze	odbyła	się	2.	Światowa	Olimpiada	Sportowa	
pn.	 IPA	GAMES	2022	dla	 funkcjonariuszek	 i	 funkcjonariuszy	Policji,	 z	krajów	zrzeszonych	w	 International	
Police	Association.		W	zawodach	wzięło	udział	ponad	500	zawodników	i	zawodniczek	z	26	krajów	świata.	
Sportowa rywalizacja odbywa się cyklicznie w rożnych krajach świata, po wcześniejszym przyznaniu prawa  
do organizacji. Region IPA Wrocław działający na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wystawił 
20-osobową reprezentację, która wzięła udział w zawodach w siatkówce plażowej, koszykówce 3x3, piłce nożnej 
futsalu, biegach na dystansie 5000 m i strzelectwie. Reprezentacja Dolnośląskiej Policji składała się z funkcjonariuszek 
i funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu  
i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Do reprezentacji zostali 
włączeni również emerytowani policjanci. Uczestnicy wyjazdu zrzeszeni w Stowarzyszeniu IPA to pasjonaci sportu, 
reprezentujący na przestrzeni wielu lat polską policję i IPA na arenie międzynarodowej i krajowej. Wśród nich, olimpijski 
laur zdobyła emerytowana policjantka podinsp. w st. sp. Joanna Woźniak-Cieślar, która w biegu na 5000 m w kategorii 
open zdobyła brązowy medal, natomiast w swojej kategorii wiekowej zdobyła srebro.   
Oprócz sportowego wymiaru imprezy Igrzyska miały jeszcze wymiar społeczny. Spotkanie funkcjonariuszy  
z różnych części świata służyło wymianie doświadczeń i tworzeniu więzów przyjaźni oraz koleżeństwa, w myśl 
hasła Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „Servo per amikeco – Służyć poprzez przyjaźń”. Reprezentujący 
dolnośląską policję uczestnicy Igrzysk podpatrywali również organizację wydarzenia pod kątem organizacji IPA GAMES  
w 2026 roku we Wrocławiu. 

jeszcze długo jego uczestnicy będą 
wracać wspomnieniami do tych 
dni.
Podsumowując, należy na 
pierwszym miejscu zaznaczyć, że 
organizacja igrzysk przez Sekcję 
Czarnogóry była perfekcyjna. 
Zdajemy sobie sprawę, jak dużo czasu 
i poświęcenia ich to kosztowało, 
ale nie widzieliśmy nikogo  
z organizatorów, kto nie były 
uśmiechnięty i serdeczny. I my 
staraliśmy się również tym samym 
im odwdzięczyć. 

WROCŁAW



11

P
R

E
Z

Y
D

IU
M

W	 dniach	 5–8	 maja	 2022	 r.,	 w	 Kopenhadze	 (Dania),	 odbyły	 się	
obchody	 60	 -	 lecia	 Sekcji	 IPA	 Dania.	 Na	 zaproszenie	 tej	 Sekcji,	
udział w tym wydarzeniu wziął Prezydent Sekcji Polskiej IPA  
kol. Piotr Wójcik. W uroczystościach uczestniczyli także 
przedstawiciele	 8	 innych	 sekcji	 narodowych	 z	 	 Niemiec,	 Austrii,	
Wielkiej	Brytanii,	Irlandii,	Islandii,	Chorwacji,	Estonii	i	Węgier	oraz	
Prezydent	Światowy	IPA.	

Po dotarciu do Kopenhagi zostałem serdecznie przyjęty przez gospodarzy 
imprezy oraz zakwaterowany w hotelu w centrum miasta. Jeszcze tego 
samego dnia, wykorzystując wolny czas, w godzinach wieczornych 
odbyłem robocze spotkania z Prezydentami Sekcji z Wielkiej Brytanii 
i Irlandii, w sprawie wznowienia (po pandemii) prowadzonej z naszą 
Sekcją wymianą w ramach „Placement Programme”.   

W piątek i sobotę koledzy z Danii zorganizowali delegacjom 
zagranicznym zwiedzanie Kopenhagi i innych ciekawych miejsc. 
Podczas tego zwiedzania miałem możliwość prowadzenia rozmów  
z kolegami z Niemiec w sprawie wznowienia „Placement Programme” 
oraz z przedstawicielami Sekcji IPA Chorwacja, którzy zwrócili się   
do mnie z propozycją nawiązania współpracy pomiędzy naszymi 
Sekcjami na podobnej zasadzie jak z Sekcją IPA Czarnogóra. 

W sobotę wieczorem uczestniczyłem w kolacji podsumowującej 
obchody 60 lecia Sekcji IPA Dania, w której udział wzięli wszyscy 
goście zagraniczni oraz wielu ważnych gości 
zaproszonych przez Prezydenta tej Sekcji.  
W trakcie kolacji wręczyłem kol. Prezydentowi Duńskiej 
Sekcji IPA okolicznościowy grawerton oraz upominki od 
Krajowego Zarządu SP IPA. Złożyłem również życzenia 
na następne lata działalności. Wykorzystując obecność 
Prezydenta Światowego IPA kol. Pierra-Martina Moulina 
odbyłem z nim indywidualną rozmowę w temacie 
wniosków złożonych przez naszą Sekcję na najbliższy 
Kongres Światowy IPA oraz w sprawie dalszych działań 
wobec IPA Rosja. 

Pobyt w Kopenhadze uważam za bardzo udany, gdyż 
udało mi się umocnić kontakty z przedstawicielami 
Sekcji Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Austrii oraz 
nawiązać nowe kontakty z Sekcją IPA Chorwacja 
i Islandia, które w niedalekiej przyszłości mogą 
przynieść efekty w bezpośredniej współpracy z tymi 
sekcjami narodowymi. 

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Uno Laas

                         60 LECIE SEKCJI IPA DANIA
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W	dniach	25-29.05.2022	r.,	w	Kavali	(Grecja),	odbył	się	38-y	Narodowy	Kongres	Sekcji	IPA	Grecja.	Na	zaproszenie	
Prezydium	 tej	 Sekcji,	 udział	 w	 Kongresie	 wzięli	 przedstawiciele	 Sekcji	 Polskiej	 IPA	 w	 składzie:	 Prezydent	 
kol.	 Piotr	 Wójcik	 oraz	 Członek	 Prezydium	 kol.	 Adam	 Mateńko.	 Oprócz	 nas	 w	 uroczystościach	 uczestniczyli	
także przedstawiciele 10 innych sekcji narodowych z: Rumunii, Austrii, Serbii, Macedonii Północnej, Chorwacji, 
Czarnogóry,	Niemiec,	Wielkiej	Brytanii,	Cypru	i	Albanii	oraz		Wiceprezydent	Światowy	IPA	kol.	Kyriakos	Karkalis.			
W czwartek wieczorem  odbyło się oficjalne otwarcie Kongresu Narodowego, a po powitalnej lampce „szampana” mogliśmy 
porozmawiać z kolegami z Grecji oraz przedstawicielami delegaci zagranicznych podczas uroczystej wieczornej kolacji.   
W piątek i sobotę od rana organizatorzy Kongresu postanowili pokazać delegacjom zagranicznym okolice Kavali  
i zorganizowali nam zwiedzanie muzeum archeologicznego oraz farm rolniczych produkujących oliwę i wino. Podczas tych 
wyjazdu  mieliśmy możliwość prowadzenia roboczych rozmów z przedstawicielami delegacji zagranicznych, szczególnie  
z kolegami z Albanii, Chorwacji, Macedonii Północnej, Rumunii i Czarnogóry, z którymi omawialiśmy szczegóły ewentualnej 
współpracy zarówno na poziomie krajowym jak i Regionów IPA. Interesujące były też rozmowy z Wiceprezydentem 
Światowym IPA w zakresie funkcjonowania IPA w świecie i w Polsce (szczególnie pod kątem zbliżającego się Kongresu 
Światowego IPA). 
W sobotę wieczorem wzięliśmy udział w kolacji podsumowującej 38-y Kongres Narodowy Sekcji IPA Grecja, w której 
udział wzięli wszyscy goście zagraniczni, delegaci, przedstawiciele Regionów IPA Grecja oraz inni goście zaproszeni  
przez Prezydium Sekcji Greckiej. W trakcie kolacji wręczyliśmy kol. Prezydentowi tej Sekcji okolicznościowy grawerton od 
Krajowego Zarządu SP IPA oraz  gadżety od Prezydium SP IPA.
W trakcie naszego pobytu w Kavali udało nam się umocnić kontakty z przedstawicielami Sekcji Czarnogóra, Rumunia, 
Macedonia Północna, Albania i Chorwacja, które mogą przynieść efekty w bezpośredniej współpracy z tymi sekcjami 
narodowymi. 

38-TY KONGRES DELEGATÓW 
SEKCJI IPA GRECJA

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik i Sekcja IPA Grecja
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Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcie: Adam Mateńko i Iwona Wójcik

W	 dniu	 25.06.2022	 r.,	 w	 Hotelu	„Sopocki	 Zdrój”	 w	 Sopocie,	 odbyło	 się	 posiedzenie	 Prezydium	 KZ	 SP	 IPA.	 
Na	 zebranie	 stawiło	 się	 6	 osób	 z	 dziewięcioosobowego	 składu	 Prezydium	 oraz	 Przewodniczący	 Komisji	
Rewizyjnej	SP	IPA.	Obecny	był	również	Prezes	Pomorskiej	GW	IPA.

Najważniejszym	 punktem	 zebrania	 było	 szczegółowe	 omówienie	 przygotowań	 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.	Przeanalizowano	dotychczas	zrealizowane	w	tym	zakresie	zadania	oraz	
przydzielono do realizacji zadania, które należy wykonać w najbliższym czasie.  
Ponadto, 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 2022 roku.
Po	 zakończeniu	 obrad,	 podczas	 uroczystej	 kolacji	 Prezydent	 SP	 IPA	 w	 asyście	 Wiceprezydenta	 i	 Prezesa	

Pomorskiej GW IPA, realizując uchwałę KZ-u z 2020 roku, uhonorował 
kol.	 Kazimierza	Wierzbickiego	 najwyższym	wyróżnieniem	w	naszej	
Sekcji	czyli	Medalem	„Zasłużony	dla	Sekcji	Polskiej	IPA”.		
Szczególne	podziękowania	należą	się	koledze	Maciejowi	Matoniowi	
i koleżance Annie Rybce z Pomorskiej GW IPA za profesjonalne 
przygotowanie	logistyczne	tego	zebrania.	

ZEBRANIE PREZYDIUM KRAJOWEGO ZARZĄDU SP IPA 
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W	dniu	5	czerwca	br.	w		Gdowie	na	Zarabiu,	w	powiecie	wielickim,	odbył	się	Piknik	Rodzinny	pod	hasłem	,,Bezpieczne	
Wakacje”	 oraz	 „Jednośladem	 bezpiecznie	 do	 celu”	 połączony	 ze	 zlotem	 motocyklowym.	 Organizatorem	
tego	wydarzenia	był	Wójt	Gminy	Gdów,	Centrum	Kultury	w	Gdowie	oraz	Region	 IPA	Kalwaria	Zebrzydowska.	 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce oraz Prezydent Sekcji 
Polskiej IPA.
Głównym celem tego wydarzenia były działania o charakterze prewencyjno-profilaktycznym w zakresie szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa publicznego, promowanie postaw proekologicznych, nauka ekologicznego i zdrowego 
trybu życia oraz integracja środowiska mundurowego z lokalną społecznością.
Uczestników zlotu powitał Wójt Gminy Gdów Pan Zbigniew Wojas, Komendant Powiatowy Policji kol. Mirosław Strach 
oraz Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik, który w krótkim wystąpieniu przedstawił historię, strukturę i cele działania 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.  
Wakacje to czas, kiedy na najmłodszych czyhają niebezpieczeństwa, dlatego też policjanci Wydziału Prewencji  
z KPP w Wieliczce informowali dzieci jak bezpiecznie korzystać z odpoczynku nad wodą, poza domem jak również na 
domowym podwórku. Podczas tego wydarzenia odbyła się również akcja pod hasłem ,,Jednośladem bezpiecznie do 
celu” połączona ze zlotem motocyklowym, na który przyjechało dziesiątki motocyklistów, a uczestnicy pikniku mogli 
podziwiać różnego rodzaju jednoślady. Organizatorzy zlotu przeprowadzili konkurs na „najciekawszy motocykl”, a puchar 
ufundowany przez Wójta Gminy Gdów trafił do rąk właściciela przepięknie zdobionego ,,Harleya”.  
Podczas pikniku dzieci i ich opiekunowie mogli oglądać radiowozy i quady policyjne, wozy bojowy straży pożarnej 
(zarówno współczesne jak i zabytkowe), uczestniczyć w konkursie strzeleckim z ASG, podziwiać wystawę broni 
przygotowaną przez stowarzyszenie „One Shot” oraz wystawę dotyczącą historii Policji (przygotowaną przez kolegów  
z IPA Kalwaria Zebrzydowska). Na zakończenie pikniku, organizatorzy wręczyli dyplomy i nagrody dla uczestników zawodów  
i konkursów przeprowadzonych w trakcie tej imprezy rodzinnej.
Szczególne podziękowania należą się Przewodniczącemu Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska kol. Andrzejowi Koziołowi, 
policjantkom i policjantom z KPP w Wieliczce oraz pracownikom Urzędu Gminy w Gdowie za profesjonalne zorganizowanie 
pikniku i zlotu motocyklowego oraz za szerzenie wśród służb mundurowych i społeczeństwa idei „Servo per amikeco”. 
Do zobaczenia za rok, na następnej edycji pikniku i zlotu motocyklowego w Gdowie!!!

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: organizatorzy pikniku

PIKNIK RODZINNY Z IPA POLSKA 
PT. „BEZPIECZNE WAKACJE I JEDNOŚLADEM 
BEZPIECZNIE DO CELU”
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Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Przemysław Chmura

WIZYTA  
W FUNDACJI 
„PROMETEUSZ”  
W KRAKOWIE

W dniu 20 kwietnia 2022 r., w siedzibie fundacji „Prometeusz Pro Publico Bono” w Krakowie, odbyło się spotkanie 
robocze Prezydenta Sekcji Polskiej IPA kol. Piotra Wójcika z Prezesem tej fundacji kol. Wiesławem Ibekiem. W spotkaniu 
uczestniczył także Przewodniczący Regionu IPA Lublin kol. Waldemar Dziedzic. W trakcie spotkania omówiono  
i podsumowano dotychczasową współpracę prowadzoną przez nasze organizacje oraz przedstawiono plany na dalsze 
jej kontynuowanie.  
 Podczas spotkania kol. Wiesław – za dotychczasową współpracę pomiędzy naszymi organizacjami oraz „Polskie Gorące 
Serce” -   uhonorował	 kol.	 Piotra	Wójcika	 statuetką	„ORŁA	 BIAŁEGO”,	 a	 kol.	Waldemara	 Dziedzica	„Złotym	
medalem	Fundacji	Prometeusz”. 
Podsumowując to spotkanie ustalono, że należy kontynuować i rozwijać współpracę pomiędzy Fundacją i Sekcją 
Polską IPA, zgodnie z zadaniami i celami określonymi w naszych statutach.  

W	dniu	21	maja	2022	r.,	w	Hotelu	„Arche”	w	Lublinie,	miałem	zaszczyt	uczestniczyć	 
w	uroczystych	obchodach	25	lecia	Klubu	Rotary	Lublin	Centrum.	
Zaproszenie na to wydarzenie wystosował do mnie Prezydent tego Klubu  
Pan Grzegorz Wójcikowski, a wynikało ono z prowadzonej współpracy pomiędzy 
naszymi Stowarzyszeniami. Członkowie Lubelskiej GW IPA od kilku lat współpracują 
z kolegami z Rotary Lublin Centrum, szczególnie w zakresie pomocy dzieciom 
z domów dziecka oraz ciężko chorym dzieciom przebywającym w lubelskich 
szpitalach. Ze względu na wojnę w Ukrainie, w ostatnim czasie współpraca  
ta jeszcze bardziej się zacieśniła i doprowadziła m.in. do przekazania karetki dla 
szpitala w Łucku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kilku członków Klubu Rotary 
Lublin Centrum posiada tytuł honorowy „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. 
Podczas uroczystej kolacji, na której obecnych było wielu zacnych gości, w tym 
„Szef” Rotary na Polskę (Gubernator dystryktu 2231), Gubernatorzy dystryktów 
z Ukrainy oraz Przewodniczący Regionu IPA Lublin kol. Waldemar Dziedzic, który 
został członkiem Klubu Rotary. Jako Prezydent SP IPA wręczyłem kol. Grzegorzowi 
Wójcikowskiemu okolicznościowy dyplom od Krajowego Zarządu SP IPA, upominki 
z logotypem naszego Stowarzyszenia oraz w imieniu wszystkich członków IPA 
Polska złożyłem życzenia dalszych sukcesów w działalności społecznej. Przekazałem 
również kilka drobnych gadżetów z logo IPA, które zostały wykorzystane podczas 
loterii fantowej. Dochód z loterii zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik

OBCHODY 25-LECIA KLUBU  
ROTARY LUBLIN CENTRUM  
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Na przełomie maja i czerwca odbyło się międzynarodowe seminarium w IBZ GIMBORN Schloss. 
Słuchacze przez pięć dni uczestniczyli w wykładach o tematyce kibicowsko-chuligańskiej. Podczas zajęć funkcjonariusze 
wymieniali się doświadczeniami w zakresie zabezpieczania meczów piłki nożnej oraz zachowań i środowisk związanych  
z pseudokibicami. 
W seminarium uczestniczyło dwóch członków reprezentujących IPA Region Głogów: Piotr Juskowiak oraz Dominik Pyś. 
Prelegentem z IPA Region Wrocław był Piotr Cymbała z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we 
Wrocławiu. Pieczę nad wszystkimi uczestnikami z Polski sprawowała wiceprezydent IPA Sekcja Polska Aneta Sobieraj. Polskę 
ponadto reprezentowali członkowie z Gdańska, Rzeszowa, Kielc, Łodzi a także policjanci z Niemiec, Szwajcarii, Holandii 
oraz Austrii. Zgromadzeni na seminarium uczestnicy, na co dzień zajmują się problematyką pseudokibiców i zabezpieczeń 
meczów takich europejskich zespołów jak Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt czy Ajax Amsterdam 
i PSV Eindhoven. Prelegentami z Polski byli Piotr Cymbała oraz Łukasz Lipnicki z KWP Łódź, którzy poprowadzili wykłady na 
przykładzie polskich klubów piłkarskich: Śląska Wrocław, Widzewa Łódź i Łódzkiego Klubu Sportowego. Zajęcia odbywały 
się codziennie i prowadzone były przez prelegentów z Polski, Austrii oraz Niemiec. 
Prelegenci w trakcie seminariów poruszali tematy:
•	 aspekty	 zabezpieczenia	 imprez	 sportowych,	 zwalczanie	 przestępczości	 pseudokibiców	 na	 przykładzie	

polskich i niemieckich klubów,
•	 wgląd	w	strefę	Ultrasów	-	kultura	fanów	I	ich	struktura	społeczne	i	ciemne	strony,
•	 obecne	zagrożenia	i	ich	konsekwencje	na	trybunach	stadionów,
•	 projekty	kibicowskie	na	terenie	Niemiec,
•	 ekstremizm	prawicowy	wokół	stadionów	piłkarskich,
Podczas seminarium jego uczestnicy udali się na stadion Bayeru Leverkusen gdzie od niemieckich policjantów mieli 
możliwość zapoznania się z organizacją meczów Bundesligi. Po zwiedzaniu stadionu uczestnicy udali się do Kolonii 
gdzie zwiedzili miasto i skosztowali lokalnej kuchni. Ważnym punktem integracji był poniedziałkowy polski wieczór, 
podczas którego uczestnicy spotkania zapoznali się z polską kulturą i gościnnością częstując się polskim domowym 
jadłem, trunkami oraz tradycjami. Następnego dnia koledzy z Austrii również poczęstowali nas lokalnymi przysmakami.  
Po zajęciach uczestnicy korzystali z walorów pobliskiej infrastruktury i okolicy spacerując oraz korzystając z sauny oraz 
siłowni. Wieczorami policjanci gromadzili się barze zamkowym gdzie wymieniali się doświadczeniami i zawierali nowe 
znajomości. Miejscem seminarium był XVII zabytkowy zamek położony w malowniczej zalesionej ziemi landu Nadrenii 
Północnej Westfalii należący do barona von Furstenberg. Zamek ten jest od 1969 roku siedzibą Centrum Szkoleniowego 
dla członków International Police Association IPA.
Pobyt w Gimborn na długo zostanie w mojej pamięci.”Uzyskałem wiele informacji na temat zabezpieczenia meczów 
sportowych a także dowiedziałem się jak to wygląda na przykładzie innych krajów. Myślę, że przed Polakami oraz krajami 
zachodnimi nadal jest dużo do poprawy w tej materii. Taka wymiana na pewno pomoże wszystkim. Możemy wymienić 
się doświadczeniami, poznaliśmy nowe narzędzia i sposoby pracy” - wspomina Piotr Juskowiak. „Jeżeli nadaży się kolejna 
okazja również chciałbym uczestniczyć w takim seminarium.
Warto posłuchać, co na temat pseudokibiców 
mają do powiedzenia koledzy z zachodu, nasze 
taktyki zabezpieczeń nieco się różnią od siebie, 
lecz jest też dużo podobieństw. 
Pewnych praktyk u nas nie stosujemy, za to 
u zachodnich policjantów świetnie zdają 
egzamin. Przyjazna atmosfera, super ludzie. 
Seminarium w Gimborn będę bardzo dobrze 
wspominał – dodał Dominik Pyś.
Nabyta podczas pobytu wiedza pomoże 
w realizacji codziennych obowiązków 
służbowych. 

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Juskowiak

Zdjęcia: Piotr Juskowiak, Dominik Pyś

GIMBORN 2022  
PRZEMOC W GRZE - CHULIGANI I ULTRASI WOKÓŁ 

MECZÓW PIŁKARSKICH

DOLNOŚLĄSKA
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W dniach od 30.05.2022 r. do 03.06.2022 roku w centrum szkolenia w Gimborn w Niemczech odbyło się seminarium 
na temat przemocy stadionowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele IPA z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii 
oraz grupa z Polski. Wśród uczestników był Konrad Kawalec z KPP Starachowice. W trakcie seminarium poruszane 
zostały zagadnienia związane z przestępczością stadionową i pseudokibiców.  W pięknie położonym kompleksie 
trzynastowiecznego zamku była okazja do wymiany doświadczeń w omawianej tematyce. Prelegentami byli 
zarówno policjanci z Niemiec, jak i z Polski, pochodzący z IPA Wrocław oraz IPA Łódź. Miejscem seminarium  
po dwuletniej przerwie był IPA Schloss Gimborn. Jest to piękny zamek, położny około 50 kilometrów od Kolonii. Sam 
zamek jak i miejsce wokół niego jest niezwykle urokliwe i sprzyja spotkaniom oraz wymianie międzynarodowych 
doświadczeń. W poniedziałek 30.05.2022 roku przedstawiono zagadnienia dotyczące „Ekstremizmu prawicowego na 
stadionach piłkarskich - możliwości rekrutacja dla niehumanitarnych ideologii”. W trakcie wtorkowej, dopołudniowej sesji 
omówiono temat „Misja i praca Biura Koordynacji Projektów „Kibic” - oferty i modele społeczno-pedagogiczne w zakresie 
zapobiegania przemocy – deeskalacja”. W popołudniowej części dnia zaprezentowano temat „Wglądu w scenę ultrasów - 
kulturę fanów, jej struktury społeczne i ciemne strony”. Środowy dzień wykładów rozpoczął prelegent z IPA Wrocław, który 
przedstawił temat „Charakterystyka środowiska, rozpoznawanie zagrożeń - aspekty zabezpieczenia masowych imprez 
sportowych i zwalczania przestępczości pseudokibiców”.
Uczestnicy seminarium mieli możliwość zwiedzenia stadionu Bay Arena, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna 
piłkarska Bayer 04 Leverkusen. Podczas wizyty na obiekcie kolega z Niemiec oraz przedstawiciel fanów wspomnianej 
drużyny omówili temat „Operacji policji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i porządku  
w Umfeld podczas ligowych meczów piłki nożnej - koncepcja działań w Nadrenii Północnej - Westfalii - doświadczenia 
i możliwość”. Po zwiedzeniu stadionu wszyscy przejechali do Kolonii gdzie zwiedzili centrum miasta.  W kolejnym 
dniu szkolenia omówiono temat „Współczesnego chuligaństwa na przykładzie niemieckich pseudokibiców”.  
W popołudniowej sesji z kolei prelegent z polski, z regionu IPA 
Łódź przedstawił problematykę „Przestępczości pseudokibiców 
w Polsce na podstawie pseudokibiców drużyn piłki nożnej 
ŁKS i Widzew Łódź”. Uczestnicy seminarium wymienili dużo 
informacji i doświadczeń nie tylko związanych ze stadionowym 
chuligaństwem ale również z innymi dziedzinami pracy 
policji. Wiele tematów pozwoliło seminarzystom na dyskusje 
i omówienie tej problematyki w różnych krajach. Dziękujemy 
Sekcji Polskiej IPA, Świętokrzyskiej Grupie Wojewódzkiej IPA 
oraz Prezydium Regionu Kielce Centrum IPA za umożliwienie 
udziału i dofinansowanie kosztów pobytu w seminarium.

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Konrad Kawalec

ŚWIĘTOKRZYSKA
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Tekst: Piotr Wójcik 

Zdjęcia: Andrzej Oksztul (Piast Gliwice) i Iwona Wójcik oraz Krzysztof Chrzanowski

Tegoroczne, centralne obchody święta Policji odbyły się 
w Katowicach, Gliwicach i Warszawie. Na zaproszenie 
Komendanta Głównego Policji w uroczystościach tych 
uczestniczył Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik. 
W sobotę 24 lipca o godz. 10.00 na Placu Sławika i Antalla w 
Katowicach zebrali się policjanci reprezentujący wszystkie 
garnizony i formacje w kraju. Uroczystości rozpoczęły się od 
przeglądu pododdziałów Policji, którego dokonał Prezydent 
Andrzej Duda w asyście Komendanta Głównego Policji 
gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Po odegraniu hymnu 
i podniesieniu flagi państwowej, minutą ciszy uczczono 
pamięć ofiar wojny na Ukrainie.
Następnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda nadał stopnie generalskie 6 oficerom Policji, a szef 
resortu MSWiA wręczył im szable. Po wręczeniu nominacji 
generalskich, Prezydent Andrzej Duda wręczył medale 
państwowe i resortowe. Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, w asyście Komendanta 
Głównego Policji, wyróżnił policjantów 
i pracowników Policji odznakami 
resortowymi. Odbyła się również promocja 
oficerska absolwentów Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie oraz ślubowanie policjantów 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
Dalsza część centralnych obchodów Święta 
Policji przeniosła się do Gliwic, gdzie o godz. 
15.00, na Stadionie Miejskim im. Piotra 
Wieczorka, został rozegrany towarzyski 

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami 
polskiej i rumuńskiej Policji. Przyjazd kolegów  
z Rumunii doszedł do skutku dzięki osobistemu 
zaangażowaniu Prezydenta polskiej i rumuńskiej 
Sekcji IPA (wszyscy rumuńscy zawodnicy  
to członkowie IPA), a pobyt w Polsce kolegów  
z Rumunii koordynował kol. Andrzej Kuczyński ze 
Stołecznej GW IPA. Po zaciętej grze w duchu „fair 
play” w niesprzyjających warunkach pogodowych 
mecz zakończył się sprawiedliwym remisem  
1:1. Po zakończeniu meczu wszyscy zawodnicy 
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otrzymali z rąk Komendanta Głównego Policji pamiątkowe 
medale, a kapitanowie drużyn okolicznościowe statuetki  
z logotypem IPA, które wręczył im Prezydent Sekcji Polskiej 
IPA. Szczególne podziękowania należą się zawodnikom 
i trenerom obu drużyn za profesjonalne 
podejście do tych zawodów i „serducho 
pozostawione na boisku” pomimo 
afrykańskiej temperatury panującej  
na stadionie.
Na zakończenie obchodów święta 
Policji, w niedzielę 25 lipca o godz. 13.00,  
w Łazienkach Królewskich, w Warszawie 
odbył się koncert muzyczny Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji, która wystąpiła 
z gościnnym udziałem artystów Teatru 
Muzycznego Castello. Justyna Dyla i Tomasz 
Białek, osobno i w duecie, rozkołysali zebraną 
publiczność operetkowym repertuarem. 
Wśród gości honorowych na ww. koncercie 
obecny był również Prezydent Sekcji Polskiej 

IPA. Podsumowaniem naszego święta był policyjny piknik 
rodzinny, gdzie ważnym miejscem był punkt Fundacji Pomocy 
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Można tam 
było zapoznać się z ideą wsparcia i uzyskać informacje  
o Biegu Charytatywnym z okazji 25-lecia Fundacji.  
Dzieci i rodzice mogli podziwiać radiowozy i motocykle 
policyjne, zajrzeć do ambulansu pogotowia ruchu 
drogowego. Była też okazja, aby zobaczyć radiowóz  
z nowym oznakowaniem. Do zobaczenia za rok na 
następnym święcie Policji!!!
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Działacze i członkowie stowarzyszenia IPA Region Jasło kierowani 
odruchem serca i poczuciem solidarności zdecydowali się 
zorganizować pomoc i wesprzeć członków rodzin ukraińskich 
policjantów, którzy przebywają w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym „Jawor” w Polańczyku. Dzięki zaangażowaniu 
koleżanek i kolegów jasielskiego regionu, udało się zebrać  
i pozyskać środki na zakup najpotrzebniejszych rzeczy 
ułatwiających codzienne funkcjonowanie w ośrodku.  
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali 
dobre serce wspierając potrzebujących.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: P. Wojtunik

Zdjęcie: archiwum Regionu Jasło

JASŁO POMAGA UKRAINIE

21	 czerwca	 2022	 r.	 oficjalnie	 dobiegła	 końca	
charytatywna wyprawa rowerowa, która zaczęła się 
w	Siemianowicach	Śląskich,	 a	 jej	finisz	w	Cabo	Da	
Roca	(Portugalia),	czyli	najbardziej	wysuniętym	na	zachód	punkcie	Europy.	
Nazywam się Tomasz Dzierga i na co dzień jestem wykładowcą w Szkole Policji w Katowicach. Mam też zaszczyt należeć 
do kilku Stowarzyszeń, wśród nich do Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „IPA Cieszyn I”. Obowiązki zawodowe na 
tyle pozwalają mi na gospodarowanie czasem wolnym od służby, że od kilku lat zacząłem zajmować się małymi akcjami 
charytatywnymi. Kilka zbiórek pieniędzy zakończonych sukcesem podsyciło apetyt na więcej i… W ubiegłym roku (2021), 
rozpocząłem swój własny projekt, który nazwałem „Ja jadę – Ty pomagasz”, którego celem była zbiórka pieniędzy dla syna 
policjanta z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach – 2 letniego Antosia z Czerwionka - Leszczyny. Zbiórka była 
promowana i nagłaśniana poprzez wyjazd rowerowy do Madrytu – stolicy Hiszpanii. Wielki życiowy projekt – 3423 km, 
przygoda i zebrane 27 960 zł. nie pozostawiały wątpliwości, że będzie kolejna edycja charytatywnej akcji. I stało się!
27 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w czasie zorganizowanego małego festynu wyruszyłem z Siemianowic Śląskich w długą, 
rowerową podróż do Portugalii. To początek akcji „Ja jadę – Ty pomagasz, sezon II”. To już drugi raz, gdy w swoim wolnym 
czasie starałem się zrobić wszystko, by wesprzeć leczenie chorego dziecka. Tym razem 
wzrosła nie tylko liczba przejechanych kilometrów - 3951, ale także kwota, którą udało mi 
się zebrać na leczenie innego dziecka. 23 czerwca przekazałem Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” na leczenie córki policjanta – Zosi Saczki z Katowic 61 347 zł.
Zosia ma 12 lat. Od urodzenia ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce (MPD)  
i spektrum autyzmu. Spora część Jej codzienności to terapie i rehabilitacja, które pozwalają 
na pokonywanie pojawiających się trudności i dają szansę na kolejne kroki naprzód.
Za wpłaty pieniędzy przez darczyńców formą podziękowania była możliwość 
śledzenia 26-dniowej relacji z wyprawy rowerowej publikowanej codziennie na portalu 
społecznościowym: facebook.com/jajadetypomagasz. Okazało się, że wielu ludzi to 
interesuje. Z dnia na dzień przybywało internautów śledzących moją trasę. Co ważne, 
przybywało także pieniędzy na zorganizowanej internetowej zbiórce pieniędzy. Starałem 
się, aby relacje były zabawne, ale też zawierały prawdziwe informacje o moich przygodach. 

JA JADĘ –  
TY POMAGASZ, 
SEZON II 
Śląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Tomasz Dzierga
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Opowiadałem codziennie wieczorem o wszystkich moich 
sukcesach dnia, ale też o porażkach. Organizowałem różne konkursy  
i licytacje, ciesząc się, że są osoby zainteresowane zabawą  
i jednocześnie pomaganiem.
Mimo, że podróż do Portugalii zaczęła się z trudnościami, ponieważ  
w pierwszy dzień ulewa przez długie godziny, a w drugim dniu 
porywisty wiatr wraz z deszczem utrudniały mi wykonanie 
zamierzonego celu to wiedziałem, że muszę do niego dotrzeć. 
Za dużo ludzi mi zaufało, wpłaciło pieniądze, abym mógł 
zrezygnować. I ta myśl towarzyszyła mi prawie do Paryża. Dopiero od stolicy Francji temperatury oraz pogoda zaczęły mi 
sprzyjać.
 Trudny moment? W Belgii, gdzie awarii uległ wyświetlacz telefonu. Zamiast snu, który był mi potrzebny do regeneracji, 
myślał nad rozwiązaniem problemu, aby kontynuować wyprawę będąc uzależniony od elektronicznej nawigacji. 
Wprawdzie telefon miał być wodoszczelny ale poddał się podczas 5-godzinnej intensywnej ulewy. Na dodatek z powodu 
święta narodowego sklepy w Belgii były pozamykane. Na szczęście udało mi się znaleźć rozwiązanie. Zaprzyjaźniony 
Prezydent jednego z regionów IPA z Belgii przewiózł mnie do Luksemburga, gdzie udało się kupić nowy telefon. Drugim 
trudnym momentem było przedzieranie się przez hiszpańskie i portugalskie góry. Jak się okazało, tegoroczny „odcinek 
w chmurach” był dla mnie trudniejszy do pokonania niż zeszłoroczny, gdy przejeżdżałem przez Alpy. W tym roku górska 
trasa zajęła mi prawie dwanaście godzin. Przez prawie cały dzień patrzyłem tylko w górę jadąc z minimalną prędkością,  
a dystans wydawał się nie skracać.
Co dalej? Oczywiście kolejna podróż w przyszłym roku. Już we wrześniu ogłoszę zarówno trasę nowej wyprawy,  
jak i cel, na który będą zbierane pieniądze. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc w 2023 roku chcę przejechać jeszcze 
więcej kilometrów i zebrać jeszcze więcej pieniędzy. Nie zależy to tylko ode mnie, zależy to od mojej rodziny, od wszystkich 
sponsorów i darczyńców. Myślę, że z drobiną szczęścia może to się udać!
Chciałbym w tym miejscu wszystkim podziękować, także kolegom i koleżankom z Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA za pomoc w organizacji wyprawy – szczególnie Januszowi Podżorskiemu – Wiceprezydentowi Sekcji Polskiej 
IPA i Dariuszowi Walczakowi - sekretarzowi Prezydium Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA za poświęcenie mnóstwa czasu  
i ogromne włączenie się w pomoc.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Pawlik

Policjantki zrzeszone w IPA udzieliły pomocy kobiecie w czasie napadu 
epilepsji.
Mieszkanka Lubina na przystanku autobusowym dostała napadu 
padaczki. Upadła na ziemię w pobliżu jezdni, co spotęgowało 
zagrożenie jej życia i zdrowia. Widząc, co się dzieje, z pomocą ruszyły 
dwie dzielnicowe będące w obchodzie. Ewelina Rosiak i Małgorzata 
Merena zadbały o bezpieczeństwo kobiety i po chwili przewiozły ją 
do domu, gdzie pozostała pod opieką córki. Lubinianka nie kryjąc 
wzruszenia wystosowała pismo z podziękowaniami. 
Są sytuacje w życiu, na które wpływu nie mamy. Są i takie, kiedy musimy liczyć na pomoc innych. W takiej sytuacji znalazła 
się mieszkanka Lubina. Kobieta cierpiąca na choroby przewlekłe doznała napadu epileptycznego w chwili, kiedy z córką 
znajdowały się przy przystanku autobusowym. Poszkodowana upadła na ziemię w okolicach jezdni, przez co sytuacja była 
naprawdę poważna. Z natychmiastową pomocą ruszyły dwie dzielnicowe z Lubina, które w czasie służby obchodowej 
zauważyły, co się dzieje. W pierwszej kolejności mundurowe zadbały o bezpieczeństwo, a następnie przytrzymały głowę 
pokrzywdzonej. Po zajściu Lubinianka wraz z córką zostały odwiezione do domu, za co w dowód wdzięczności kobieta 
złożyła na ręce szefowej lubińskiej Policji list z podziękowaniami. Koleżanki, na co dzień pracujące w Lubinie, a zrzeszone 
w IPA Region Głogów udowodniły, że nie obce jest im motto „Servo Per Amikeco”.

POMOC NADSZŁA  
W PORĘ
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Z	inicjatywy	Regionu	Komenda	Główna	Policji	IPA,	ratownicy	medyczni	z	Fundacji	Ratownictwo	Motocyklowe	
Polska, 10 maja 2022 r., przeprowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a dzięki uprzejmości Rektora 
Wyższej	Szkoły	Bezpieczeństwa	i	Ochrony	im.	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego	z	siedzibą	w	Warszawie,	odbyło	
się w obiekcie uczelni przy ulicy Zakroczymskiej 13 w Warszawie.  Były to praktyczne zajęcia skupione na 
zdobywaniu umiejętności udzielania pomocy, prowadzone przystępnie i lekko. Zero nudy, 100% konkretów.
Zakres szkolenia obejmował, m.in.: aspekty prawne, rozpoznanie zagrożenia, wezwanie pomocy, postępowanie  
z osobą nieprzytomną, resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczną defibrylację zewnętrzną osób dorosłych, 
nieurazowe stany zagrożenia życia dorosłych, urazy i krwotoki, oparzenia, wypadki komunikacyjne, dodatkowe 
zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego.
To pierwsze z planowanych szkoleń dla członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Docelowo Fundacja 
Ratownictwo Motocyklowe Polska, z inicjatywy Sekretarza Generalnego Sekcji Polskiej IPA, kol. Ewy Dębowskiej 
przeprowadzi szkolenia w kraju. Pamiętajmy, wiedza i praktyka z udzielania pierwszej pomocy daje nam pewność 
siebie, niweluje strach, zastępując go szybkim i bardzo często skutecznym działaniem!
Zachęcamy do organizacji szkolenia w Regionach IPA.  Jeśli jesteście zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia 
w Waszym Regionie, proszę o przesłanie 
e-maila na adres: sekretarz@ipapolska.pl 
W treści wiadomości proszę wpisać 
nazwę regionu IPA, imię i nazwisko oraz 
nr tel. osoby do kontaktu.
Ratownicy z Fundacji Ratownictwo 
Motocyklowe Polska - po ustaleniu 
terminu przyjadą i przeprowadzą 
szkolenie.

W	majowy	weekend	mieszkańcy	Gminy	Spytkowice	(i	nie	tylko)	
mieli okazję aktywnie spędzić swój wolny czas. 1 maja 2022 r. 
na	terenie	parkowym	przyległym	do	zamku,	 	zorganizowano	 
9.	Koleżeński	Bieg	Spytkowicki.	
Dzięki pięknej słonecznej pogodzie w niedzielne popołudnie na 
starcie stanęło prawie 50 - ciu biegaczy oraz miłośników nordic 
walking a kolejne 50 osób kibicowało zawodnikom. W wydarzeniu 
uczestniczyła grupa przyjaciół z Ukrainy przebywająca w naszej 
okolicy. Podczas imprezy widoczna była biało-czerwona flaga, 
której święto przypada 2 maja. Rywalizacja odbywała się w jednym 
z piękniejszych miejsc w Dolinie Karpia. Zawodnicy mieli do 
pokonania dystans 5 km wzdłuż wałów starorzecza. W kategorii 
bieg zwyciężyli: Ewelina Łata i Wiesław Wójcik. W kategorii nordic 
walking najszybsi okazali się: Sylwia Szydłowska oraz Daniel Suski. Podczas wydarzenia wspomóc można było zakup 
protezy dla Marcina z Ryczowa. Bieg odbył się pod patronatem Wójta Gminy Spytkowice. Wydarzenie wsparły: Gmina 
Spytkowice, Cukiernia Maja, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Adamex, Adriano Damiani, Astra Styl, Sahara, Zatorland, Perfekt 
AGD, IPA Kalwaria, MCE. Impreza sportowa nie mogła by się odbyć bez odpowiedniego zabezpieczenia które zapewniali 
OSP Miejsce, Szkolne Koło Wolontariatu ze Spytkowic oraz Służba Pomocy ze Spytkowic. Organizator dziękuje każdemu, 
który wniósł wkład w organizacje tego wydarzenia.
Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na 10 Jubileuszowy Koleżeński  Bieg Spytkowicki który odbędzie się w 2023 r.

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kozioł

BIEG SPYTKOWICKI

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY Stołeczna Grupa Wojewódzka

Tekst: Ewa Dębowska

Zdjęcia: WSBiO, Michał Wiśniewski
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Nie	 lada	wyróżnienie	 trafiło	do	 rąk	 córki	 jednego	 z	 członków	
IPA	 Dolny	 Śląsk!	 Jego	 córka	 Elena	 zajęła,	 bowiem,	 wysokie	
miejsce	w	Międzynarodowym	Konkursie	Malarstwa	Dziecięcego,	organizowanym	przez	Sekcję	Światową	IPA.	 
Jej	praca	w	kategorii	„Policja	i	zwierzęta”	zdobyła	uznanie	jurorów,	a	zarazem	bardzo	wysoką	II	lokatę,	konkurując	 
z	innymi	dziełami	dzieci	z	całego	świata!	
Elena już od najmłodszych lat uwielbia rysować i malować. W rozwijaniu talentu pomagają jej mama Agata i tata 
Krystian, na co dzień funkcjonariusz dolnośląskiej Policji i członek naszego Stowarzyszenia. Na dowód tego, że talent 
jest nieprzeciętny, niech świadczy fakt, iż 7-latka została doceniona przez sekcję światową IPA w organizowanym przed 
kilkoma miesiącami konkursie plastycznym.
Każde dziecko, które chciało wziąć w nim udział musiało przygotować pracę w jednej z trzech kategorii. Elena z okolic 
Wrocławia wybrała tę zatytułowaną „Policja i zwierzęta” z racji ogromnej sympatii zarówno do funkcjonariuszy, jak 
również do naszych „braci mniejszych”. Młoda artystka nie ukrywa, że praca nad jej dziełem zajęła trochę czasu, choć 
najważniejszy był oczywiście pomysł na pracę. Ta przedstawia uśmiechniętego psa w mundurze, który z kartki A4 łypie 
na nas sympatycznym wzrokiem pokazując, że pilnuje porządku i dba o bezpieczeństwo wszystkich.
Dzieło małej Dolnoślązaczki zdobyło uznanie międzynarodowego jury, które uhonorowało Elenkę nagrodą! Do rąk 
7-latki, która w plastycznej rywalizacji zajęła 2. miejsce, trafił nie tylko pamiątkowy dyplom od organizatorów konkursu, 
ale także gadżety sygnowane logo IPA oraz akcesoria plastyczne, niezwykle przydatne w rozwijaniu artystycznego 
talentu. Nie obyło się bez małej uroczystości zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas 
której artystka otrzymała z rąk Prezesa Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Bartłomieja Majchrzaka wspomniane 
nagrody oraz szczere gratulacje. Te zostały skierowane także do wspierających ją na każdym kroku rodziców, niezwykle 
dumnych z córki, co przypieczętowane było nawet małą łzą wzruszenia w ich oczach podczas odbierania nagrody. 
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Do gratulacji dla 
Eleny dołączyli się kustosz Izby kolega Arkadiusz Majcherek i Zastępca Kustosza Izby Pani Kamila Skłodowska. Jeszcze 
raz gratulujemy zarówno Elence, jak i jej rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów, nie tylko na niwie plastycznej! 

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Marcjan

FESTIWAL WIOSNY
W niedzielę 11 czerwca, przy Zalewie w Cedzynie odbył się „Festiwal Wiosny”. Tegoroczna edycja imprezy skupiła się 
w szczególności na przekazaniu wiosennej energii, a motywem przewodnim była szanta, czyli piosenka żeglarska. 
Na scenie zaprezentowały się grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz zaproszone grupy z terenu 
województwa świętokrzyskiego. Na uczestników Festiwalu czekały liczne atrakcje. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Członkowie Regionu Kielce ŚGW IPA obdarowali dzieci uczestniczące w Festiwalu różnego rodzaju pamiątkami m.in. 
piłkami, latarkami, bańkami mydlanymi i innymi zabawkami. Członkowie Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
przygotowali pyszne, domowe potrawy i smakołyki, które niewątpliwie zadowoliły kubki smakowe najbardziej 
wymagających smakoszy. Z kolei na stoisku Nadleśnictwa Daleszyce można było dowiedzieć się jak przyroda budzi się 
do życia i wziąć udział w konkursach przyrodniczych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Klubu Seniora, 
na którym chętni wykonywali wianki z żywych kwiatów.  
W trakcie trwania imprezy prowadzona była zbiórka krwi, którą 
koordynowała Fundacja Magia Działania. W iście szantowy 
klimat wprowadził uczestników Zespół „Pod Wiatr”, który 
ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień w kategorii 
piosenek żeglarskich. Na zakończenie odbyła się dyskoteka pod 
gwiazdami, a chętnych do zabawy nie brakowało.
Do zobaczenia za rok.

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Wiesław Pióro

KONKURS 
RYSUNKOWY
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W	Parku	Zachodnim	we	Wrocławiu	odbyły	 się	 II	Mistrzostwa	dla	Seniorów	o	Puchar	Komendanta	Miejskiego	
Policji	we	Wrocławiu,	w	nordic	walking	i	biegach.	Inicjatorami	tego	przedsięwzięcia	byli:	Wrocławskie	Centrum	
Seniora	 i	 Komenda	 Miejska	 Policji	 we	Wrocławiu,	 a	 głównym	 celem,	 aktywizacja	 i	 integracja	 regionalnych	
środowisk	osób	starszych	oraz	ich	bezpieczeństwo.	Partnerem	wydarzenia	był	Region	IPA	Wrocław.
W ramach zawodów sportowych zorganizowanych dla seniorów, odbyły się II Mistrzostwa w nordic walking i biegach  
o Puchar Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. To już kolejna tego typu impreza, która promuje zdrowy styl życia, 
zachęca do dbania o kondycję psychofizyczną, inicjuje pozytywne emocje oraz umożliwia nawiązywanie i podtrzymywanie 
dobrych relacji interpersonalnych, a także zwraca uwagę na bezpieczeństwo osób starszych.
Wydarzenie odbyło się 25 czerwca br., w Parku Zachodnim we Wrocławiu. Mimo wysokiej temperatury, w zawodach 
wzięło udział kilkudziesięciu seniorów, którzy konkurowali w trzech kategoriach wiekowych (osobno kobiety i mężczyźni), 
z podziałem na bieg i nordic walking: I grupa - od 50 do 60 lat, II grupa - od 60 
do 70 lat, III grupa - 70+. Uczestnicy mieli do pokonania trasę o długości 2 km.
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji we Wrocławiu oraz Wodne Służby Ratownicze i Pogotowie Ratunkowe. 
Wszyscy uczestnicy dotarli szczęśliwie do mety.
Medale i okolicznościowe puchary wręczał osobiście Komendant Miejski 
Policji we Wrocławiu p.o. podinsp. Rafał Siczek, Dyrektor Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecznego Pani Dorota Feliks oraz Prezes Zarządu jednej 
z prywatnych firm Pan Tomasz Sadowski. Region IPA Wrocław reprezentował 
kolega Michał Kawalec.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w specjalnym punkcie 
prewencyjno-informacyjnym rozmawiali z uczestnikami o bezpieczeństwie 
osób starszych, a także zachęcali młodych ludzi odwiedzających stoisko do 
wstąpienia do służby. Funkcjonariusze rozdawali także kamizelki i elementy 
odblaskowe oraz ulotki prewencyjne.
Ponadto partnerami tego wydarzenia byli: IPA Wrocław-Poland, Wrocławskie 
Centrum Treningowe Spartan oraz sponsorzy, którzy ufundowali nagrody. 
Pyszną grochówkę serwowali żołnierze z 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizatorom i służbom, które 
były obecne na tych zawodach. Do zobaczenia na kolejnych mistrzostwach!

Jak co roku Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka IPA włączyła się w organizację 
wojewódzkiego   Finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym.  Zawody odbyły się w dniu 07.05.2022 r., w Szkole Podstawowej nr 2  
w Koronowie. Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych 
województwa kujawsko-pomorskiego, w dwóch kategoriach wiekowych. 
Eliminacje obejmowały test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego,  tor przeszkód, 
miasteczko ruchu drogowego oraz zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Wiesław Rzyduch 

Zdjęcia: Agnieszka Bubień, Sebastian Ring

II MISTRZOSTWA SENIORÓW...
Dolnośląska Grupa Wojewódzka    Tekst: Wojciech Jabłoński    Zdjęcia: Michał Kawalec

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA  
W RUCHU DROGOWYM
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Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Maciej Matoń

Zdjęcia: Rafał Cybulski

Członkowie	Międzynarodowego	Stowarzyszenia	Policji	 IPA	oraz	policjanci	włączyli	 się	 	w	akcje	pomocowe	
dla	uciekających	przed	wojną	obywateli	Ukrainy.	Niezbędna	jest	podstawowa	pomoc,	by	rodziny	zza	naszej	
wschodniej	 granicy,	 które	 znalazły	 się	 w	 dramatycznym	 położeniu,	 mogły	 przetrwać	 ten	 trudny	 okres.	 
Ważne	jest	również	bezpieczeństwo	osób,	które	poszukując	schronienia	na	terenie	naszego	kraju,	znalazły	się	 
w zupełnie nowej rzeczywistości. Rodziny uchodźców otrzymują niezbędne wsparcie, między innymi ze strony 
służb mundurowych.

W środę 30 marca, policjanci 
ze strzyżowskiej komendy 
oraz członkowie  Regionu IPA 
Strzyżów zorganizowali dla 
dzieci z Ukrainy i ich mam 
spotkanie, na którym uczestnicy 
mogli zapoznać się z pracą 
funkcjonariuszy oraz zobaczyć 
policyjne wyposażenie.
W spotkaniu wzięło  udział 13 
dzieci i ich mamy. Policjanci 
rozmawiali o bezpieczeństwie 
obywateli Ukrainy na terenie 
Polski. Po spotkaniu w naszej 
jednostce dzieci wraz z 
opiekunami zostały  zaproszone 
do kręgielni gdzie mogły 
spędzić czas na zabawie. 
Organizatorzy zapewnili im 
również poczęstunek.

JAK W STRZYŻOWIE POMAGAJĄ DZIECIOM NA UKRAINIE
Podkarpacka Grupa Wojewódzka    Tekst: Maciej Matoń    Foto: Rafał Cybulski

DZIEŃ DZIECKA 
W	dniu	4	czerwca	2022	roku	w	Kwidzynie,	na	Terenach	
Rekreacyjno-Wypoczynkowych	 „Miłosna”	 Region	
IPA	 Kwidzyn	 zorganizował	 wspólnie	 ze	 Związkami	
Zawodowymi	Służb	Mundurowych	z	Kwidzyna	-	Dzień	
Dziecka.	Było	bardzo	wiele	atrakcji,	a	dzieci	bawiły	się	
wspaniale, co widać na zdjęciach.
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W	dniach	24-25	marca	br.	dwóch	przedstawicieli	naszej	grupy	w	osobach	
Michała	 i	Arkadiusza	SRZYPCZAKÓW,	udało	 się	z	pomocą	humanitarną	
do	Lwowa.
Nasz konwój zawierający głównie artykuły spożywcze o długim terminie ważności 
w ilości 6 ton wyruszył w dniu 24 marca br. z Centrum Logistycznego Żabka Polska 
w Nadarzynie, gdzie jeszcze tego samego dnia został w Przemyślu przeładowany 
na specjalnie przygotowany ukraiński samochód ciężarowy. Operacja ta była konieczna ze 
względu, brak możliwości wjazdu samochodu dostawczego Żabki na terytorium Ukrainy.  
Ze względu na szczególne przepisy dotyczące pomocy humanitarnej dla Ukrainy,  
w przeciągu dwóch godzin, udało nam się załatwić wszystkie formalności celne w Medyce 
i kontynuować podróż w stronę Lwowa, konwojowani przez radiowóz milicyjny.
Na miejscu w Lwowie zostaliśmy powitani przez generała majora milicji Vasyla 
RIABOSHAPKO, pułkownika Yuri HLADUNA, pułkownika Alexandr SOTENNIKOV, m.in. 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na międzynarodowym lotnisku im. Danylo 
Halytskyi w Lwowe. Ze względu na zbliżającą się godzinę policyjną, po krótkiej rozmowie, 
udaliśmy się na nocleg do przygotowanego dla nas hotelu.
Dnia następnego, udaliśmy się do magazynów, gdzie został rozładowany transport naszych 
produktów. Dziękując za otrzymaną pomoc, Vasyl RIABOSHAPKO powiedział, iż cały transport 
w postaci jedzenia w puszkach, batonów, napoi w małych w butelkach, zostanie już dnia następnego przewieziony  
w rejony gdzie prowadzone są działania wojenne. Ze względu na małe gabaryty produktów będą one nie tylko łatwiejsze  
w transporcie, ale również poręczniejsze w ewentualnym noszeniu dla uczestniczących w działaniach żołnierzy  
i policjantów.
Opuszczając Lwów, mijając kolejne check-pointy, zastanawialiśmy się czy kiedykolwiek jeszcze zobaczymy to miasto 
nie zniszczone przez działania wojenne. Dnia następnego po powrocie do kraju, usłyszeliśmy że właśnie ostrzelano 
rakietami tereny w pobliżu lotniska… w Lwowie.

Realizacja pomocy humanitarnej skierowanej bezpośrednio do służb mundurowych walczących na 
froncie, była możliwa dzięki wsparciu Spółki Żabka Polska współpracującej na co dzień z Wielkopolską Grupą 

Wojewódzką IPA.Na koniec chciałbym serdecznie podziękować Tomaszowi SUCHAŃSKIEMU, Prezesowi Spółki Żabka 
w Poznaniu za ogromne wsparcie logistyczne, bez którego nie moglibyśmy przekazać tylu artykułów spożywczych 
dla osób walczących o niepodległość Ukrainy. Ponadto, Janowi Faberowi i Wojciechowi Szczepanikowi za pomoc  
w zorganizowaniu miejsca przeładunku towarów w Przemyślu.

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Skrzypczak

KONWÓJ HUMANITARNY  
Z WIELKOPOLSKI NA UKRAINĘ

IPA NOWY TARG 
RUSZA NA POMOC UKRAINIE

Małopolska Grupa Wojewódzka     Tekst i zdjęcia: Lucjan Żółtek

Przyszło nam żyć w dobie XXI wieku, który jak poprzednie okresy historyczne okraszony jest konfliktami zbrojnymi.  
Dzisiaj mierzymy się z Ukraińsko – Rosyjską wojną. Jest to inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nazywana przez najeźdźcę 
jako „Wojskowa Operacja Specjalna”, która została rozpoczęta 24 lutego 2022 roku. Jest to bardzo trudny do zrozumienia 
i do opanowania okres naszej historii. Nasi sąsiedzi ze wschodu od samego początku potrzebowali mnóstwo pomocy  
z każdej możliwej strony, gdyż najeźdźca okazał się niezwykle brutalny i okrutny. Dlatego niezwłocznie ruszyliśmy  
na pomoc uchodźcom oraz Służbie Granicznej Ukrainy.
Tydzień po rozpoczęciu inwazji bo już od 02 marca 2022r. Region IPA Nowy Targ przy Komendzie Powiatowej Policji w Nowym 
Targu zorganizował pierwszą zbiórkę, a w późniejszym czasie wiele innych zbiórek dla uchodźców oraz funkcjonariuszy 
Państwowej Służby Granicznej w objętej wojną Ukrainie. W zbiórkę włączyli się członkowie Regionu IPA Nowy Targ, 
funkcjonariusze Policji i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz funkcjonariusze Straży 
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Granicznej. Pomoc płynęła również z innych zaprzyjaźnionych 
krajów i regionów takich jak IPA Wiedeń, IPA Berlin oraz  
z Holandii. Ogromną pomocą i wsparciem okazały się również 
zaprzyjaźnione firmy wspierające Region IPA Nowy Targ, które 
przekazały mnóstwo żywności oraz środków medycznych  
i higienicznych. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i bardzo 
dziękuję za okazaną pomoc. 
Pierwszy transport odbył się w dniu 16 marca 2022r. gdzie udaliśmy się wraz z kol. Tadeuszem Błachem do miasta Chełm, 
gdzie znajdował się nasz docelowy punkt rozładunku. W trakcie naszej podróży, po drodze odwiedziliśmy trzy punkty 
gdzie dokonywaliśmy rozładunku poszczególnych towarów. W Hrubieszowie zrzuciliśmy dużą cześć odzieży, koce, kołdry, 
poduszki oraz torby do pakowania. Odwiedziliśmy tam naszą koleżankę i zarazem pracownicę Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Targu kol. Lidię Karkulę, która swój wolny czas poświęciła na bardzo ciężką pracę jaką jest Wolontariat.  
Kolejnym miejscem na naszej liście była miejscowość Srebrzyszcze gdzie zrzuciliśmy partię zebranych mundurów na 
Ukraińskich żołnierzy. Podróż zakończyliśmy w Chełmie, gdzie dostarczyliśmy odzież, żywność, środki higieniczne, 
lekarstwa, opatrunki i środki higieny osobistej. Powitali nas tam Przewodniczący Regionu IPA Chełm kol. Grzegorz Worlicki 
oraz Członek Ukraińskiej Sekcji IPA kol. Iгop Aйcahob. Spotkanie napełniło nas pozytywną energią do dalszego działania. 
Po zakończonym rozładunku pożegnaliśmy się z gospodarzami i udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do malowniczego 
miasta Zamość. 
Z drugim transportem dnia 24.03.2022 r. kol. Wojciech Frańczak oraz kol. Robert Stasik członkowie Regionu IPA Nowy Targ 
udali się na przejście graniczne do Medyki z żywnością oraz środkami medycznymi dla Ukraińskiej Służby Granicznej. 
Tam spotkali się z ppłk. Januszem Sobejko – byłym zastępcą Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej  
i za jego pośrednictwem przekazali na ręce gen. Andreja Kuczerenki przedstawiciela Zachodniego Zarządu Regionalnego 
Państwowej Służby Granicznej Ukrainy przywiezione towary. Przekazanie odbyło się na przejściu granicznym Medyka 
– Szeginie, z skąd towary trafiły bezpośrednio do szpitala i na linię frontu dla Służby Granicznej. Spotkanie odbyło się 
w przyjacielskiej atmosferze lecz ze smutnym akcentem, gdyż w spotkaniu uczestniczył młody chłopak (może miał  
18 lat), który towarzyszył generałowi w pełnym uzbrojeniu i gotowy do walki. Takie spotkania z jednej strony napawają 
optymizmem, ale z drugiej pokazuje gorycz i dramat z jakim muszą się dzisiaj zderzyć młodzi mieszkańcy Ukrainy.
Z kolejną partią pomocy humanitarnej w dniu 15.06.2022 r. wyruszyli członkowie naszego Regionu Wojciech Frańczak 
i Robert Stasik. Na ten wyjazd nasz Region pozyskał ogromną ilość żywności, środków medycznych, noszy polowych, 
apteczek i odzieży, które dostarczyli na teren Ukrainy dla Państwowej Służby Granicznej. Cel wyjazdu przejście graniczne 
Medyka – Szeginie. Dostarczyliśmy tam również żywność, odzież, kosmetyki i apteczki otrzymane od przyjaciół z Holandii 
jako dary dla szpitali. Na miejscu spotkali się z ppłk. Januszem Sobejko oraz gen. Andrejem Kuczerenko przedstawicielem 
Zachodniego Zarządu Regionalnego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, któremu jak ostatnio zostały przekazane 
przywiezione towary.
Niestety muszę też poruszyć smutniejszą stronę naszych wyjazdów. To co widzieliśmy i to co słyszeliśmy podczas rozmów 
z wolontariuszami, medykami, policjantami, czy strażnikami granicznymi o tym co się dzieje przy naszej granicy i za naszą 
wschodnią granicą to czasem niewielki procent wiadomości, które docierały do mediów. Dramat uchodźców i tych co 
w kraju pozostali jest ogromny. Obcowanie z uchodźcami  w Hrubieszowie było dla mnie wstrząsające i nie do opisania. 
Tak naprawdę kilkadziesiąt minut rozmowy może diametralnie zmienić każdego człowieka i jego podejście do wojny. 
Negatywne bodźce jakie trafiały do nas z każdej strony utwierdziły nas tylko, że dopóki damy radę to będziemy pomagać 
bo każdy człowiek zasługuje na pomoc niezależnie od pochodzenia czy historii jego kraju…
Nasza pomoc Ukrainie nie pozostała niezauważona, niedoceniona i bez echa u wschodnich dowódców. Na moje 
ręce, Region IPA Nowy Targ otrzymał podziękowania od Naczelnika 7 Karpackiego Oddziału Granicznego płk. Anatolija 
Fedorczuka za okazaną wielokrotną pomoc dla Państwowej Służby Granicznej. Taki drobny gest wdzięczności bardzo 

motywuje i mobilizuje do dalszej pracy i pomocy potrzebującym…
To nie koniec naszej działalności humanitarnej, gdyż powoli 
przygotowujemy się do kolejnego transportu, ale to już inna wyprawa 
i inna historia, ale motto zawsze takie samo…

                                              „Servo Per Amikeco”
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Lubelska Grupa Wojewódzka          

Tekst: Waldemar Dziedzic       

Zdjęcia: Organizatorzy Pikniku

PIKNIK RODZINNY
W	 dniu	 19.06.2022	 r.,	 w	 „Lawendowym	 Dworku”	 w	 Lublinie,	
Prezydium	 Lubelskiej	 GW	 IPA	 wraz	 z	 	 ZT	 NSZZ	 Policjantów	 
KWP	 w	 Lublinie	 oraz	 Regionem	 IPA	 Lublin,	 z	 okazji	
rozpoczynającego	się	lata	zorganizowali:	„XIV	PIKNIK	RODZINNY	
Z	LUBELSKIM	KOZIOŁKIEM”.
W imprezie uczestniczyło około siedemdziesięcioro dzieci wraz  
z rodzicami. Pomimo iście tropikalnej temperatury dzieci bawiły się na 
różnych urządzeniach do zabaw udostępnionych przez firmę Paintboll 
Ninja oraz delektowały się  potrawami z grilla przygotowanymi przez 
personel „Lawendowego Dworku”. Nie zabrakło również słodyczy 
w postaci całej gamy ciastek oraz waty cukrowej, która cieszyła 
się wyjątkowym wzięciem. W tym czasie rodzice mogli spokojnie 
odpoczywać racząc się kawą i herbatą. Ta sielanka nie trwała jednak 
długo, gdyż jedną z zabaw zorganizowanych przez animatorów 
była rodzinna olimpiada. W szranki stanęły cztery pięcioosobowe 
drużyny. Zabawy było co niemiara, bowiem na drużyny czekało pięć 
mocno wymagających konkurencji, między innymi: „bieg w workach”, 
„bieg drwala”, „człapanie narciarza”, czy „spacer chomika”! Zwyciężyła 
oczywiście drużyna, która uzyskała najkrótszy czas, ale wszyscy 
uczestnicy zostali sowicie nagrodzeni gadżetami przygotowanymi 
przez organizatorów.
Wspomnieć należy, że zabawę umilał „DJ Patryk” – nasz kolega „ipowiec” 
z Oddziału Prewencji w Lublinie, który wyciskał ze sprzętu „siódme 
poty”, by zgromadzone na parkiecie towarzystwo świetnie się bawiło. 
Szaleńczym zabawom nie było końca, a rodzice mogli dzieci wyżymać 
jak przysłowiowe pranie. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy 
i dobrze po godzinie szesnastej trzeba było powoli zakończyć zabawę. 
Grono organizatorów serdecznie dziękuję przybyłym rodzinom 
za wspaniałą zabawę, a animatorom i pracownikom za pełen 
profesjonalizm w obsłudze pikniku. Szczególne podziękowania za 
pomoc w organizacji imprezy rodzinnej należą się właścicielowi 
„Lawendowego Dworku”, oraz firmom: BROWARY LUBELSKIE „PERŁA” 
S.A. oraz „PSZCZÓŁKA” z Lublina  
Do zobaczenia na kolejnym pikniku! 
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POSIEDZENIE ZARZĄDU 
LUBELSKIEJ GRUPY
W	dniu	6	kwietnia	2022	r.	w	hotelu	„Victoria”	w	Lublinie	odbyło	się	coroczne	zebranie	Zarządu	Lubelskiej	GW	IPA.	
Na	zebranie	przybyło	18	osób	wśród	których	byli:	kol.	Prezes,	Skarbnik,	Sekretarz,	Przewodniczący	Regionów	
IPA	LGW	z	Chełma,	Lublina,	Opola	Lubelskiego,	Białej	Podlaskiej,	Włodawy	i	Zamościa,	Komisja	Rewizyjna	oraz	
delegaci,	wybrani	przez	członków	swoich	regionów.  
Tuż przed rozpoczęciem zebrania Zarządu, trzech kolegów zostało wyróżnionych Medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej 
IPA”. Medal z rąk Prezydenta SP IPA kol. Piotra Wójcika otrzymali: kol. Sławomir Jarocki z Regionu IPA Biała Podlaska,  
kol. Ryszard Janowicz z Regionu IPA Chełm i kol. Piotr Niewiadomski z Regionu IPA Włodawa. Ponadto dwóch kolegów  
tj. Stanisław Jaroszyński i Andrzej Pitucha zostali wyróżnieni tytułem honorowym „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” 
otrzymując od Prezydenta stosowną legitymację, a od kol. Bożeny Szymańskiej drobne upominki z logo IPA.
W trakcie zebrania dokonano podsumowania działalności LGW IPA w 2021 roku, szczegółowo omówiono sprawy 
finansowe Grupy Wojewódzkiej, w tym wpływy i wydatki z 1%. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej. Kol. Prezes i Przewodniczący Regionów IPA LGW 
przedstawili plany działalności na 2022 rok.
Po wyczerpaniu programu zebrania kol. Prezes podziękował obecnym za przybycie oraz wspólnie z kol. Przewodniczącym 
Regionu IPA Lublin złożył wszystkim zebranym życzenia wielkanocne.

                        

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Waldemar Dziedzic
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Hanna Wachowiak, Łukasz Kedziora
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XXX LAT IPA MINĘŁO W POZNANIU
Region	 IPA	 Poznań	 obchodził	 30-lecie	 powstania	 oraz	 swojej	 działalności.	W	 ramach	 Jubileuszu,	 w	 sa	 li	 im.	
Wiktora	Ludwikowskiego	na	terenie	Komendy	Wojewódzkiej	Policji	w	Poznaniu,		odbyła	się	Uroczysta	Gala,	na	
którą	 zostali	 zaproszeni	 ci,	 którzy	 nie	 tylko	 czynnie	działali	 ale	 też	wspierali	 działalność	Międzynarodowego	
Stowarzyszenia Policji. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – International Police Accociation  (w skrócie IPA) jest organizacją, która w myśl  
idei założyciela,  zrzesza w swoich szeregach mundurowych z całego świata, bez różnic w stopniach, wykształceniu, płci, 
rasy, barwy skóry, mowy oraz religii.  Zostało założone w 1950 roku przez sierżanta Policji Brytyjskiej sir Artura Troopa.  
Mottem przyświecającym zrzeszonym w Stowarzyszeniu policjantom i emerytom są słowa, które w języku esperanto 
brzmią „Servo Per Amikeco” czyli „Służyć poprzez przyjaźń”. 
Początki powstania struktur IPA w Polsce sięgają 1991 roku. Wówczas w podpoznańskim Kiekrzu odbył się zjazd założycielski, 
którego inicjatorami byli policjanci z Poznania. Następnie w 1992 roku Polska została przyjęta w szeregi Światowej Sekcji 
IPA. Od tego właśnie momentu do chwili obecnej w Poznaniu rozwijają się struktury IPA, które obchodziły wspaniały 
jubileusz 30 lat działalności. Uroczyste obchody zaplanowano w dniach 17 – 18. 06. br. Jubileusz rozpoczęła Uroczysta 
Gala, która odbyła się w sali konferencyjnej im. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
Wzięły w niej udział osoby, które na przestrzeni minionych lat w sposób oddany szerzyły ideę jaka przyświecała organizacji 
oraz  ci, bez wsparcia których, taka działalność byłaby trudna. 
Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Sekcji Polskiej IPA i odegraniem hymnu Polski i IPA. Następnie wieloletni 
Przewodniczący Regionu IPA Poznań kolega Witold Drzażdżyński powitał znamienitych gości oraz dokonał krótkiego 
podsumowania 30 lat działalności i nakreślił krótki rys historyczny powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  
w Poznaniu, a tym samym i w Polsce.
Praca członków Regionu IPA Poznań została doceniona i nagrodzona przyznaniem złotych, srebrnych i brązowych Krzyży 
Zasługi IPA oraz Medali za wyróżniającą działalność statutową. Odznaczenia wręczali Komendant Wojewódzki Policji  
w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, Prezydent Sekcji Polskiej IPA kolega Piotr Wójcik oraz Przewodniczący Regionu IPA Poznań 
kolega Witold Drzażdżyński. Również Przewodniczący mł.insp. Andrzej Szary uhonorował i wręczył Medale NSZZ P woj. 
wielkopolskiego za wieloletnią współpracę.
Trzydzieści lat działalności na rzecz Stowarzyszenia, to nie mało, biorąc pod uwagę, iż odbywało się to głównie w czasie 
wolnym od służby. Tak więc jednym ze szczególnych momentów Gali było wręczenie podziękowań dla członków, którzy 
nie tylko byli w grupie inicjatywnej, ale służą tej organizacji od momentu rejestracji w KRS, to jest  30 lat. 
Jednym z celów działalności IPA jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy 
służbami policyjnym na całym świecie. Dzieje się to dzięki nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, wymianie 
doświadczeń na niwie służbowej, udzielanej pomocy członkom, których dotknęło nieszczęście oraz organizacji imprez 
będących okazją do rywalizacji sportowej.
Pierwsze kontakty zostały nawiązanie z kolegami z Francji, Niemiec, Holandii, Litwy, Czech i Ukrainy. Następne, które 
trwają po dzień dzisiejszy to więzi z IPA Debreczyn (Węgry), IPA Koszyce (Słowacja), IPA Oradea (Rumunia). Również na 
obchodach z okazji 30-lecia Regionu IPA Poznań nie zabrakło wieloletnich kolegów i przyjaciół. Im też zostały wręczone 
statuetki z podziękowaniami za długoletnią przyjaźń.
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Jakie	wydarzenie	miało	miejsce	w	Opolu	w	dniach	od	17	do	20	marca?	Było	na	pewno	ich	
wiele.	Ale	najważniejsze,	to	obchody	jubileuszu	25-lecia	Opolskiej	Grupy	Wojewódzkiej.	
Co	prawda	ćwierć	wieku	stuknęło	nam	w	ubiegłym	roku,	ale	niewidoczny	twór	przylepił	
się do naszych komórek i musieliśmy przenieść obchody na ten rok.
 Przyjechało do nas sporo gości z Polski i zagranicy. Koledzy z zaprzyjaźnionych 
regionów IPA Czechy, Słowacja, Słowenia, Niemcy i Węgry. Sercem byli z nami Ukraińcy.  
Ze względu na stan wyjątkowy nie dojechali przedstawiciele IPA z Rumunii, ale wspierali nas 
mentalnie.
Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym samym czasie obradował u nas wiosenny krajowy zarząd 
Sekcji Polskiej IPA, a to spowodowało, że nasz jubileusz razem z nami świętował Prezydent 
Sekcji Polskiej, inni członkowie Prezydium oraz Prezesi wszystkich Grup Wojewódzkich. 
Oczywiście zwykli członkowie IPA, zasłużeni i zaproszeni goście. Razem około 160 osób.
Część oficjalna obchodów miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pani Zuzanna Donath-Kasiura, Pierwszy Zastępca 
Prezydenta Opola, Pan Maciej Wujec, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Pan insp. Rafał 
Stanisławski i zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu, Pan mjr SG Roman Muchorowski. 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru IPA i odegrania hymnu naszego Stowarzyszenia. W szacunku dla 
bohaterskiego Narodu Ukraińskiego odegrany został hymn Ukrainy. Zaprezentowały się również regiony IPA naszej Grupy 
Wojewódzkiej. Uroczysta kolacja miała miejsce w hotelu „Festival”, gdzie nasi goście byli również zakwaterowani.
Z uwagi na to, iż większość gości nigdy nie była w Opolu zwiedzanie miasta i jego zabytków było nieodłączną częścią 
spotkania. Oczywiście Opole to nie wszystko, całe nasze województwo jest piękne i turystycznie atrakcyjne. Co można 
pokazać w tak krótkim czasie? Oczywiście Zamek w Mosznej, który ze swoimi 99 wieżami sugeruje, że to z niego Disney 
ściągnął sobie czołówkę do kreskówek. Tam też, w sali, w której jadał hrabia Winkler zasiedliśmy do obiadu rozkoszując się 
przyległą oranżerią. W tym miejscu dziękuję za możliwość zwiedzania i oprowadzenie nas Prezesowi Zarządu Zamku Panu 
Tomaszowi Ganczarkowi oraz Wójtowi Gminy Strzeleczki, Panu Markowi Pietruszce.
Mieliśmy też możliwość zwiedzania zespołu kościelno-klasztornego oraz Sanktuarium Św. Anny, które przebiegało  

w atmosferze sprzyjającej refleksji. Pomnik Czynu Powstańczego, to też chwila 
zadumy.
Za cztery lata minie nam kolejne 5 lat i już zaczynamy przygotowania.
Spotkanie częściowo było finansowane z dotacji, ze środków Województwa 
Opolskiego.

Opolska Grupa Wojewódzka     Tekst: Mirosław Moliszewski     Zdjęcia: Adrian Wrzesiński

XXV   LECIE  OPOLSKIEJ GRUPY IPA

Na przestrzeni trzydziestu lat Region  IPA Poznań nawiązał współpracę 
z wieloma podmiotami zarówno na niwie służbowej, jak i poza nią.  
I właśnie tak znamienny Jubileusz był odpowiednim momentem, by 
podziękować wszystkim tym, bez których realizacja celów statutowych 
byłaby trudna a może i wręcz niemożliwa. Podziękowania oraz 
pamiątkowe odznaki, zaprojektowane specjalnie na tą okazję, wręczył 
kolega Witold Drzażdżyński wraz z kolegą Piotrem Szymurskim Przewodniczącym Komisji Rewizyjne Regionu. 
Galę zakończono wyprowadzeniem sztandaru Sekcji Polskiej IPA.
W kolejnym dniu  obchodów goście, w tym również zagraniczni, zwiedzali miasto Poznań oraz odwiedzili Muzeum Pyry, 
gdzie sami przyrządzili sztandarowe danie wielkopolski czyli „pyrę z gzikiem”. Kto jadł, ten wie, że jest to PYSZNE danie.
Zaplanowane uroczystości zwieńczył zorganizowany na świeżym powietrzu  grill. Przy dźwiękach muzyki dyskotekowej 
uczestnicy wymieniali wrażenia i wspominali minione lata swojej działalności. Była to również forma podziękowań  
od Prezydium Regionu IPA dla  wszystkich członków, którzy biorą czynny udział w działaniach na rzecz Stowarzyszenia.
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Starosta	 Mogileński	 Tomasz	 Krzesiński,	
Waldemar	 Polak	 oraz	 Artur	 Łaganowski,	
to 3 nowe osoby uhonorowane tytułem 
„Zasłużony	dla	IPA	Sekcja	Polska”.
Pod koniec maja w podmogileńskiej restauracji 
„Heaven” doszło do uroczystego spotkania 
członków i sympatyków IPA Grupa Mogilno. 
W jego trakcie trzy nowe osoby zostały 
uhonorowane tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja 
Polska”,  za wkład i rozwój stowarzyszenia. 
Są nimi: Starosta Mogileński Tomasz Krzesiński, 
Waldemar Polak oraz Artur Łaganowski. Prezes 
Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA Sekcja Polska, Jerzy Archacki, wręczył 
legitymacje nowym członkom stowarzyszenia.
Serdecznie gratulujemy!

Kujawsko - Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcie: Mariusz Niecikowski
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W	dniu	25	czerwca	2022	roku	odbyło	się	w	Sopocie	posiedzenie	Prezydium	KZ	SP	IPA.	Miejscem	obrad	był	
obiekt	rekomendowany	przez	IPA	SP,	Hotel	„Sopocki	Zdrój”	prowadzony	przez	kol.	Konrada	Świątkowskiego,	
posiadającego	 Honorowy	 Tytuł	 „Zasłużony	 dla	 IPA	 SP”.	 Podczas	 uroczystej	 kolacji,	 po	 zakończonych	
obradach,	Prezydent	SP	IPA	kol.	Piotr	Wójcik	w	asyście	Wiceprezydenta	kol.	Witolda	Drzażdżyńskiego	oraz	
Prezesa Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej kol. Macieja Matonia uhonorowali najwyższym wyróżnienie w SP 
IPA	Medalem	„Zasłużony	dla	Sekcji	Polskiej	IPA”	kol.	Kazimierza	Wierzbickiego.																								

WRĘCZENIE MEDALU Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcie: Maciej Matoń

NOWI ZASŁUŻENI  
W KUJAWSKO-POMORSKIEJ 
GRUPIE
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Zbliżają się wakacje,  okres odpoczynku i  podróży. Sposobów na 
spędzenie	tego	czasu	jest	wiele.	Jednym	z	nich	jest	realizacja	marszów	
długodystansowych.	 Ta	 mało	 popularna	 forma	 aktywności	 fizycznej	 
w ostatnich latach zyskała wielu zwolenników.
 Jednym z nich jest starosądecki policjant Kamil Trojan. Górskie 
jednodniowe wypady postanowił rozwinąć do kilkunastodniowych wypraw.  
Dla utrudnienia postanowił nie używać obuwia. Tak powstał plan obejścia 
Polski wzdłuż granic na boso. Pomysł realizuje w trakcie urlopów. Z uwagi na 
dużą odległość do pokonania całość podzielona jest na etapy. Pierwszy odbył 
się we wrześniu 2020 roku. Ograniczenia wynikające z pandemii nie zachęcały 
wówczas do odpoczynku w popularnych kurortach. Natomiast piesza 
wyprawa z namiotem nie różniła się zbytnio od tej z czasów przed pandemią. Korzystając ze szlaków turystycznych i mniej 
popularnych dróg często unika większych skupisk ludzi. Na samotność nie narzeka doceniając otwartość napotkanych 
po drodze turystów lub mieszkańców, od których niejednokrotnie uzyskiwał pomoc. Kilkukrotnie w trasie odwiedzali go 
też przyjaciele, by przez parę dni przyłączyć się do jego podróży. Od momentu, gdy maszeruje wzdłuż granicy z Ukrainą 
codziennie spotyka się również ze Strażnikami Granicznymi. Z perspektywy turysty i osoby legitymowanej wielokrotnie 
miał okazję przekonać się jak sprawnie działa ta służba. Dzięki przyjaźniom zawartych w IPA miał również możliwość 
nawiązać kontakt z ludźmi z rejonów, po których podróżował. Sprawiało to, że gdyby wystąpiły poważne problemów 
zawsze mógł liczyć na wsparcie. Sama ta świadomość ułatwia realizację tej niełatwej logistycznie podróży.
Na ten moment zrealizował przygraniczną trasę z Piwnicznej - Zdrój do Dorohuska pokonując około 680 km w 43 dni. 
Ostatni 16 dniowy wypad z Krościenka (podkarpacie) wygenerował niemal połowę pokonanego w całej podróży dystansu. 
Nie tylko podróże, ale i przygotowania sprawiły, że jego nogi z czasem zaczęły lepiej radzić sobie z brakiem butów  
i ciężkim plecakiem wypełnionym całym wyposażeniem niezbędnym do tego typu marszów. Było to też spowodowane 
opuszczeniem pięknych, lecz wymagających Beskidów i Bieszczad. Mierząc się z urozmaiconą nawierzchnią, zmienną 
pogodą i kilometrami Kamil ma zamiar zakończyć tą trasę w ciągu najbliższych kilku lat. 
Swoją działalność publikuje w serwisie Facebook na profilu “Bosy Szlif”. Relacjonuje tam poszczególne dni podróży. Idea, 
która towarzyszy mu przy tych publikacjach to zachęcanie do aktywności fizycznej, spędzania czasu na łonie natury 
oraz podróżowania. Jak uważa, warto samemu poznać najbliższą okolicę, gdyż znajduje się w niej najczęściej więcej 
ciekawostek niż nam się wydaje. W podróżowaniu w dalsze zakątki preferuje też kierowanie się miejsca mniej popularne, 
lecz posiadające swój urok.

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: K. Trojan
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Niezapomniane	 wrażenia	 	 na	 	 uczestnikach	
wycieczki	zorganizowanej	30	kwietnia	2022	roku,	
przez	Jasielski	Region	IPA	zrobił	Pałac	Zamojskich	
w	 Kozłówce	 zbudowany	 w	 latach	 1736–1742.	
Przepiękne	 komnaty	 wyposażone	 w	 oryginalne	
sprzęty	 użytku	 domowego,	 obrazy	 malowane	
przez znanych mistrzów w przepięknych, 
złoconych	 ramach.	 Otoczenie	 Pałacu	 stanowią	
ogrody	 obsadzone	 ozdobnymi	 krzewami,	
kolorowymi kwiatami.   
Z tego przepięknego miejsca przejechaliśmy do 
Lublina. Z przewodnikiem zwiedziliśmy Wzgórze 
Zamkowe z muzeum, Kaplicę Trójcy Świętej,  donżon/wieża  widokowa/, Wzgórze Staromiejskie, Kościół i Klasztor 
Dominikanów ze  skarbcem, krużgankami, wirydarz i refektarz, Trybunał Koronny, Dom mansjonarski (XV-wieczny zabytek 
w zespole dawnego kościoła farnego pw. Św. Michała na Starym Mieście w Lublinie). Zwiedzaliśmy katedry i kościoły  
z przepięknymi wnętrzami. Przeszliśmy zabytkowym Krakowskim Przedmieściem, Rynkiem Starego Miasta. Po pysznym 
obiedzie w restauracji „Sielsko, Anielsko” wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: B. Łach      Zdjęcie: archiwum Regionu WYCIECZKA DO LUBLINA

BOSY SZLIF
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VII GALA IPA ŚLĄSK - CZYLI KOLEJNY BAL IPA ŚLĄSK
Można powiedzieć, że tutaj się to rozpoczęło. Nasuwa się oczywiście pytanie co? No oczywiście pandemia covidu19. 
Prawie dwa lata temu odbył się VI Bal IPA, po którym ogłoszono stan epidemii, który trwa do dzisiaj. Mamy nadzieje, że 
piąta fala wygasa, a za chwilę znikną obostrzenia.
W tym duchu i w reżimie sanitarnym odbyła się kolejna edycja eventu śląskiej IPA. Miejscem akcji jak zwykle od kilku 
sezonów był Hotel Klimczok Resort & SPA. Miejscówka z tradycjami, klimatem oraz pewną i profesjonalna obsługą.
Goście stawili się w komplecie w sobotę 12 lutego tuż po 18.00. Inauguracja balu nastąpiła punktualnie o 19.00 a mistrzem 
ceremonii i głównym prowadzącym był niezastąpiony dziennikarz, konferansjer i artysta estradowy Irek Bieleninik. 
Wykwintna kolacja serwowana była pod czujnym okiem hotelowego mistrza kuchni.
Już pierwszy set muzyczny nie pozostawił złudzeń zabawa będzie przednia. Podczas pierwszego utworu muzycznego 
parkiet był już zaklinowany. I tak set za setem było tylko lepiej. W kulminacyjnym momencie gali pojawili się oni! Zespół 
FEEL	z	liderem	Piotrem	Kupichą weszli w owacjach na stojąco. Tylko zadrżały pierwsze akordy gitary a już cala śpiewała 
znane i popularne hity gwiazdy. Niespodziewanie wejście wydłużyło się o kolejne utwory, a i bisu też nie zabrakło. W tej 
atmosferze bal przyśpieszył, a naszym artystom chyba też się podobało ponieważ zabawiali z nami do późna.
Kolejne skecze prowadzącego, imponująca iluminacja i zawodowy DJ rozkręcali atmosferę umilając przerwy konkursami  
i loteriami. O czwartej rano z bólem musieliśmy ogłosić, że spotykamy się za rok. Impreza została zamknięta.
Reasumując należy podkreślić, ze wydarzenie to stało się od kilku lat podsumowaniem okresu minionego i otwarciem 
nowego roku w stowarzyszeniu. Tym razem był to czas oczekiwania blisko dwuletni ale to nie zmieniło naszych uczestników, 
którzy pamiętają o nas, o naszych projektach, naszych podopiecznych i zbiórce 1% podatku. Ta pierwsza duża impreza 
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej utwierdziła nas w przekonaniu, że jest na nas zapotrzebowanie, nadal jesteśmy rozpoznawalni 
i potrzebni w naszej społeczności.

Do zobaczenia za rok
 

Śląska Grupa Wojewódzka

Trekst: Paweł Pasternak

Zdjęcia: Paweł Pasternak, Mariusz Kajdana
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20 maja br. na terenie 3 hektarowego zbiornika w Hermanowicach “no kill” należącego do 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane 
przez Bieszczadzki Region IPA i Przemyski Region IPA. W szranki stanęło 11 zawodników  
reprezentujących Regiony IPA: Bieszczady-Sanok, Bieszczadzki SG, Przemyski oraz 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Sanoku. W czasie 5-godzinnych zmagań 
złowiono prawie 70 kg ryb.  
Zwycięzcą zawodów został kol. Klaudiusz Bartnicki (15,810 kg). Drugie miejsce zajął kol. Tomasz 
Hajduk (12,380 kg),  a trzecie miejsce kol. Marcinowi Pawłoś (10,700 kg).
W kategorii NAJWIĘKSZA RYBA zwycięzcą został kol. Mariusz Żyga.
Słowa uznania dla kol. Marcina Pawłosia.

W	 dniach	 27-29	 maja	 2022	 roku,	 w	 Serpelicach	 odbyła	 się	„VIII	 NADBUŻAŃSKA	 BIESIADA	 MOTOCYKLOWA”,	
organizowana	przez	Prezydenta	i	członków	Riders	of	IPA		LE	MC	Poland	chapter	Włodawa.	W	zlocie	wzięli	udział	
przedstawiciele	poszczególnych	chapterów,	zaprzyjaźnionych	klubów,	„zasłużeni	dla	IPA	Polska”	i	nasi	przyjaciele.
Cykliczną i sztandarową imprezą organizowaną przez Prezydenta Riders of IPA LE MC Poland - chapter Włodawa - Virusa 
jest Nadbużańska Biesiada Motocyklowa. W tym roku tradycyjnie w ostatni weekend maja odbyła się już VIII Biesiada 
połączona z obchodami rocznicy powołania klubu. Podczas zlotu uczciliśmy rocznicę szybowania po niebiańskich 
autostradach naszego  przyjaciela ś.p. Adasia – Shreka. Niezwykle wymowne były puszczone do nieba białe balony  
z naszymi wiadomościami do Adama, które do rana zostały na drzewach i razem z nami uczestniczyły w Biesiadzie, by 
już rano polecieć dalej. W tegorocznym zlocie niezwykle licznie wzięli udział przedstawiciele poszczególnych chapterów,  
w tym nasi nowi koledzy z Litwy i Rumunii, zaprzyjaźnione kluby, „zasłużeni” dla IPA Polska i nasi przyjaciele z całego 
kraju. Kolorystyka tegorocznych koszulek była hołdem niezwykle dzielnej i walczącej Ukrainie – bo sercem ciągle jesteśmy  
z nimi i wspieramy, jak tylko się da!  Swoją obecnością na Biesiadzie zaszczycił nas Zastępca Sekretarza Generalnego SP 
IPA kol. Radosław Skubina (reprezentujący Prezydenta Sekcji Polskiej IPA), który wręczył legitymacje naszym „zasłużonym” 
kol. Rafałowi, Krzyśkowi, Darkowi i Jackowi, naszym nowym członkom Pawłowi i Krzyśkowi, oraz odznakę i certyfikat  
X – lecia w strukturach IPA Mariuszowi „Siwemu”. Gratulujemy! Część oficjalna połączona była z nadaniem barw klubom 
i poszczególnym członkom oraz przyjęciem w struktury klubu nowych członków. Uroczystościom przewodził Prezydent 
Riders of IPA LE MC Poland kol. Sławek Brotaj – Kiwaczek wspierany przez poszczególnych Prezydentów. Po części oficjalnej 
spędziliśmy przemiły czas na rozmowach, tańcach i spotkaniach pod serpelickim niebem, a do białego rana grał nam nasz 
kol. Marek, który tak nas zna i tak nam grał, że szkoda było iść spać. W sobotę uczestniczyliśmy w otwarciu club-house 
chapteru Biała Podlaska – gratulujemy chłopakom fantastycznego obiektu, zwiedzaliśmy okolicę, a później tradycyjnie już 
bawiliśmy się niemal do rana.Dziękuję Virusowi za fenomenalnie przygotowaną imprezę, świetnych ludzi z którymi dzięki 
niemu mogliśmy się spotkać i fantastyczny klimat tego wydarzenia. Jureczku kochany! Jesteś wielki!

SERPELICE

WĘDKARSKA MAJÓWA W HERMANOWICACH

Lubelska Grupa wojewódzka

Tekst:  Przewodnicząca

Zdjęcia:  Ula, Mati, Tadzio Grom Fal, Marian, Benka

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcie: J. Faber
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Marcjan/Michał Sługocki

Spotkania z policjantami z innych krajów to nie 
tylko świetna platforma do nawiązywania często 
życiowych przyjaźni, ale przede wszystkim okazja 
do	 wzajemnej	 wymiany	 doświadczeń.	 Nie	 inaczej	
było przed kilkoma dniami, kiedy to Komendę 
Wojewódzką Policji we Wrocławiu odwiedził 
pułkownik	doktor	Orazio	Anania	z	włoskiej	Policji. 

Funkcjonariusz ze słonecznej Italii brał udział  
w międzynarodowym seminarium organizowanym 
przez Uniwersytet Wrocławski i nie omieszkał 
zawitać do swoich kolegów po fachu. Mundurowy  
z Półwyspu Apenińskiego spotkał się z dolnośląskimi 
policjantami oraz zwiedził gmach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nie ukrywał, że monumentalny 
budynek, który już prawie 100 lat służy stróżom prawa, zrobił na nim duże wrażenie. Szczególnie docenił otwartą 
przed zaledwie kilkoma miesiącami Izbę Pamięci. Miał możliwość zapoznania się z historią powstania naszej formacji 
oraz życiorysem patrona naszej Komendy, komisarza Józefa Biniasia i patrona wspomnianej Izby, nadkomisarza Piotra 
Jurczaka. Obydwaj oddali życie za ojczyznę, służąc w policyjnym mundurze do samego końca. Razem z płk. Ananią 
Komendę odwiedził także Skarbnik Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji inspektor doktor Adam 
Pietrzkiewicz, autor wielu prac naukowych dotyczących przedwojennej Policji Państwowej. Obaj goście, oprowadzani 
przez Prezesa IPA Dolny Śląsk kom. Bartłomieja Majchrzaka i członka IPA kolegę Krzysztofa Marcjana, zapoznali 
się także z innymi wystawami, które przybliżają służbę w mundurze. Następnego dnia gość z Włoch, wspólnie  
z członkami Regionu IPA Wrocław Anną Janczur i Michałem Sługockim, podziwiał piękno Karkonoszy. Dzięki zaangażowaniu 
jeleniogórskiego członka IPA – Bogumiła Kotowskiego, Komendanta Straży Karkonoskiego Parku Narodowego, Orazio 
Anania miał możliwość obejrzenia panoramy Karkonoszy z punktu widokowego Złoty Widok w Górach Izerskich  
a także Wodospad Kamieńczyka – najwyżej położony wodospad po polskiej stronie Karkonoszy (846 m. n.p.m.). Wizyta  
w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie jeszcze bardziej podsyciła apetyt naszego gościa, 
który poprzez interaktywne mapy i makiety poznał mnogość atrakcji turystycznych do zwiedzenia w górach Dolnego 
Śląska. Po przepysznym obiedzie w Interferie Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie, wizytę na terenie Regionu IPA Jelenia 
Góra zakończyło zwiedzanie Huty Szkła Julia w Piechowicach, gdzie płk. Anania mógł przyjrzeć się linii produkcyjnej 

szkła kryształowego. Kolejnego dnia nasz gość z IPA 
Toskania wziął udział w Targach Motocyklowych w Hali 
Stulecia we Wrocławiu, gdzie spotkał się z policjantami  
z Czech i Niemiec oraz funkcjonariuszami Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przed powrotem 
do Włoch Orazio odwiedził jeszcze Żmigród, gdzie 
gorąco kibicował członkom IPA Wrocław podczas  
I Półmaratonu Doliny Baryczy. Mamy nadzieję, 
że pobyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu oraz naszym województwie nie będzie 
ostatni, a informacje o gościnności dolnośląskich 
policjantów zostaną przekazane mundurowym  
z innych krajów i jednostek. 

WŁOSKI POLICJANT  
NA DOLNYM ŚLĄSKU
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Zakończenie obostrzeń pandemicznych stworzył 
możliwość rozwinięcia działalności statutowej. 
Prezydium Przemyskiego Regionu po dwóch latach 
ograniczeń  wyszło z propozycją  zorganizowania 
integracyjnego spływu kajakowego na rzece 
Tanew, połączonego ze spotkaniem integracyjnym.  
W dniu 25 czerwca rano grupa 43 osób (członkowie 
Regionu IPA wraz z rodzinami), wyruszyła z Przemyśla 
autobusem do Osuchy powiat biłgorajski (miejsce 
startu spływu).
Kilkanaście minut po godzinie 10-tej,  przy pięknej 
słonecznej pogodzie (na niebie ani jednej chmurki), cała grupa wyruszyła na 10 km spływ przepiękną i urokliwą Tanwią. 
Miejscem docelowym była baza w Pisklakach.  Na miejscu czekały na nas grillowane potrawy i przede wszystkim zimne  
napoje oraz „boski napój” – zimne piwo.
O godzinie 18-tej kierownik wycieczki kol. Artur ogłosił odbój i wszyscy w komplecie zameldowaliśmy się w autobusie 
gotowi do drogi powrotnej. Koledze Arturowi Ważny dziękuję za przygotowanie spływu.

PRZEMYSKIE KAJAKI

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst:J. Faber

Zdjęcia: archiwum Regionu

20 lipca br. w nowosądeckiej komendzie  
z	okazji	 Święta	Policji	 odbyła	 się	uroczysta	
zbiórka.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. 
nadinsp. Michał Ledzion – Komendant 
Wojewódzki Policji w Krakowie. Nie zabrakło 
również przedstawicieli Sejmu, samorządów, 
wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych  

i ratowniczych, urzędów, instytucji, uczelni wyższych oraz firm, z którymi współpracuje sądecka Policji, a także związków 
zawodowych i policyjnych stowarzyszeń w tym IPA.
Do zebranych policjantek i policjantów swoje słowa skierowali m.in. nadinsp. Michał Ledzion oraz insp. dr Krzysztof Dymura, 
dziękując im za dotychczasową służbę oraz zaangażowanie i poświęcenie oraz życząc wszelkiej pomyślności każdego dnia 
zarówno w służbie, jak i w życiu osobistym. Zostały wręczone odznaczenia i medale, a także akty mianowania na wyższe 
stopnie służbowe.
2 dni później, odbył się organizowany już po raz 17 przez Region IPA Nowy Sącz, piknik pn. „Dni przyjaźni”, w którym udział 
wzięli zrzeszeni i niezrzeszeni w IPA, policjanci i członkowie ich rodzin, a także nasi emerytowani policjanci. Uczciliśmy 
minutą ciszy naszego kolegę Karola, który odszedł w tym roku od nas, bo pamięć o tych co odeszli jest dla nas bardzo 
ważna.
Pogratulowaliśmy awansowanym i nagrodzonym i przy wspaniałej muzyce DJ oraz świetnym piknikowym jedzeniu, 
stworzyliśmy okazję do tego abyśmy mogli po czasie pandemii, rozmawiać i bawić się. Aby móc oderwać się chociaż na 
chwilę od tych trudnych czasów i wyborów, których musimy codziennie dokonywać.
Po reakcjach uczestników i podziękowaniach pod naszym adresem, wiemy już, że się nam to udało.
Wsparcia w organizacji pikniku udzieliła nam firma Żabka, za co składamy serdeczne podziękowania kierownictwu tej 
firmy na czele z Prezesem Tomaszem Suchańskim. 

Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: Elżbieta Gargula
Zdjęcia:  Zespół Prasowy KMP

ŚWIĘTO POLICJI I PIKNIK  
W NOWYM SĄCZU
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W sobotę 2 lipca, w Budach Głogowskich odbył się piknik rodzinny. Imprezę dla rodzin funkcjonariuszy i pracowników 
rzeszowskich komend miejskiej i wojewódzkiej zorganizowało Prezydium IPA Region Rzeszów, KMP Zarządy Terenowe 
NSZZ Policjantów i NSZZ Pracowników Policji. Na pikniku bawiło się ponad 500 osób. 
W centrum uwagi organizatorów byli najmłodsi. Dzieci, jak i całe rodziny mogły zmierzyć się w licznych konkursach  
z atrakcyjnymi nagrodami. Najmłodsi uczestnicy mogli bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, mini torze gokartowym 
oraz podczas prowadzonych przez animatorów zabaw. Piknik odwiedzili motocykliści z Klubu Knight Riders. Dzieci i dorośli 
mogli nie tylko oglądnąć atrakcyjne motocykle, ale skorzystać z przejażdżek nimi. Ogromne zainteresowanie wzbudziły 
policyjny Harley Davidson oraz radiowozy prezentowane przez policjantów ruchu drogowego. 
Uwagę obecnych przyciągnął pokaz ratownictwa zaprezentowany przez ratowników medycznych „Medyk”.  Pokaz sprzętu 
oraz akcję ratowniczą wydobycia z wraku samochodu osoby tam zakleszczonej po wypadku przygotowali strażacy  
z Państwowej Straży Pożarnej z rzeszowskiej Komendy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionce oraz Lipia. Obok nich 
zaprezentowali się również ratownicy ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.  
Dużo atrakcji przygotowali sami policjanci. Piknik odwiedził patrol konny z Ogniwa Konnego z Komendy Wojewódzkiej 
w Rzeszowie.  Świetną zabawę w strugach wody zapewniła armatka wodna z Oddziału Prewencji z Rzeszowa. Przyszli 
potencjalni funkcjonariusze mogli przymierzyć policyjne wyposażenie. Podczas pikniku czas umilała bluesowo-rockowa 
kapela „Cops”, w skład której wchodzą między innymi policjanci rzeszowskiej komendy.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A. Szelag

Zdjęcia: archiwum Regionu
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PŁOŃSK ZAWITAŁ DO BIAŁEGOSTOKU

PIKNIK RODZINNY W RZESZOWIE

W dniach 3–5 czerwca 2022 r. Region IPA Płońsk zorganizował kolejny wyjazd rodzinny. Tym razem członkowie naszego 
Regionu, współpracujący z Regionem Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA oraz ich rodziny odwiedzili stolicę Ziemi Podlaskiej 
– Białystok. Jest już tradycją, że program zwiedzania konsultujemy z miejscowym Regionem IPA. W zakresie wskazania 
miejsca noclegowego, restauracji, obiektów godnych odwiedzenia oraz doboru przewodnika skorzystaliśmy z pomocy 
kol. Sławka Zrajkowskiego – Przewodniczącego Regionu IPA Białystok, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Piątkowe 
popołudnie przeznaczyliśmy wyłącznie na dojazd i zakwaterowanie w Hotelu. Natomiast sobotę rozpoczęliśmy od 
zwiedzenia kompleksu pałacowo-ogrodowego Branickich, potem spacer do rynku miejskiego, wejście do Katedry  
Św. Mikołaja i Katedry pw. Wniebowzięcia NMP. Po południu zwiedziliśmy Muzeum Historyczne Białegostoku i Muzeum 
Sybiru. Wieczorem zaprosiliśmy na kolację integracyjną kol. Sławka, wymieniliśmy prezenty i pamiątkowe gadżety. 
W niedzielę odwiedziliśmy dwie okoliczne 
miejscowości Supraśl i Tykocin, w czym pomagał 
nam kol. Sławek. W Supraślu zwiedziliśmy 
Muzeum Ikon, a w Tykocinie odrestaurowany 
zamek. W późnych godzinach popołudniowych 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Płońska. 
Region IPA Płońsk składa serdeczne 
podziękowanie kol. Sławkowi Zrajkowskiemu 
– Przewodniczącemu Regionu IPA Białystok za 
pomoc w organizacji naszego wyjazdu.

Mazowiecka Grupa Wojewódzka    Tekst i zdjęcie: Zbigniew Kaniak
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Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Waldemar Dziedzic

W dniu 21.04.2022 r., w Zakopanem odbyło się 
wyjazdowe	zebranie	Prezydium	Regionu	IPA	Lublin	oraz	
ZT	 NSZZ	 Policjantów	 KWP	w	 Lublinie.	 Na	 zaproszenie	
kandydata	na	„Zasłużonego	dla	IPA	SP”	kolegi	Józefa	Zborowskiego,		delegacja	Lubelskiej	GW	IPA,	Regionu	IPA	
Lublin	oraz	ZT	NSZZP	KWP	w	Lublinie	odbyła	wyjazdowe,	robocze	zebranie	w	Zakopanem.		
Pierwsza część zebrania poświęcona była omówieniu bieżącej działalności Regionu IPA Lublin oraz ZT NSZZP KWP  
w Lublinie oraz przyjęcia kierunków działalności w 2022 roku.  
W trakcie drugiej części zebrania, Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik „w uznaniu za dotychczasowe wspieranie działalności 
statutowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz organizacyjne wspomaganie inicjatyw Regionu IPA Lublin  
i Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA”, w imieniu Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA, wręczył kol. Józefowi ZBOROWSKIEMU 
- legitymację potwierdzającą przyznanie tytułu honorowego „ZASŁUŻONY DLA IPA SEKCJA POLSKA”. 
Na zakończenie spotkania, koledzy z IPA Lublin przekazali „nowemu zasłużonemu” okolicznościowe gadżety z logotypem 
naszego Stowarzyszenia. 
Szczególne podziękowania należą się kol. Grzegorzowi Adamczykowi z Regionu IPA Lublin (aktualnie mieszka w Zakopanem), 
który przyjął delegację z Lublina na terenie swojego kompleksu domków wypoczynkowych „OSADA CHŁABÓWKA 
ZAKOPANE & SPA” mieszczącego się w Chłabówce 31A i logistycznie zabezpieczył to wyjazdowe zebranie. Zapraszam do 
odwiedzenia tego klimatycznego miejsca, które – mam nadzieję - niedługo zostanie obiektem rekomendowanym SP IPA.  

REGION IPA LUBLIN 

W ZAKOPANEM  

Tradycyjnie	 w	 pierwszej	 połowie	
czerwca	 członkowie	 Regionu	
IPA	 Włodawa	 Lubelskiej	 GW	
oraz Związków Zawodowych 
Pracowników Cywilnych KWP  
w	Lublinie	dzięki	niezastąpionemu	
w	 organizacji	 górskich	 wycieczek	
kol. Andrzejowi ponownie 
odwiedzili Zakopane.
W dniu 9 czerwca 2022 roku, niezwykle liczna grupa, wymarzonym 

piętrowym autobusem wyruszyła w kierunku Zakopanego, żeby spędzić fantastyczne 
4 dni na kolejnej wycieczce zorganizowanej przez „zasłużonego dla IPA SP  
- kol. Andrzeja Pituchę. Podróż, jak i cały wyjazd upływały w niezwykle wesołej 
atmosferze. Mieszkaliśmy ponownie w hotelu „Dafne” w Zakopanem (Hotel 
rekomendowany SP IPA – ze specjalnymi zniżkami dla naszych członków), korzystając 
z wszystkich dobrodziejstw obiektu i okolicy. Od rana do wieczora chodziliśmy po 
górach – była Gubałówka, Świnica, Kasprowy, Ornak, Gęsia Szyja, Rusinowa Polana, 
Wiktorówki, jaskinie i wiele innych miejsc. Niektórym udało się nawet spotkać 
niedźwiedzia! Ci którzy nie chcieli w góry – spływali Dunajcem, wypoczywali  
w termach i korzystali z różnych lokalnych atrakcji.
Dziękujemy Andrzejowi za fenomenalną organizację i jak zwykle nie możemy się już 
doczekać kolejnego wyjazdu! Dobrze, że wrzesień już blisko :)

REGION IPA WŁODAWA  
NA WYCIECZCE W TATRACH

Lubelska Grupa Wojewódzka    Tekst: Bożena Szymańska  

Zdjęcia: Grażyna, Kamila, Iwona, Andrzej, Krzysiek, Łukasz, Mariusz.
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Prezydium	 Regionu	 IPA	 Zakopane	 kontynuując	 współpracę	 
z	 Dyrekcją	 Placówki	 Opiekuńczo-Wychowawczej	 „Tatrogród”	 
w	Zakopanem	zorganizowało	wychowankom	placówki	wycieczkę	
do Kopalni Soli w Bochni oraz do Krakowa. 
W dniu 10 czerwca 2022 r. wychowankowie tej placówki pod opieką 
wychowawców wyjechali autokarem do Bochni. Na parkingu przed 
kopalnią zastaliśmy tłumy dzieci i młodzieży z różnych stron Polski oraz 
obcokrajowców oczekujących na zjazd windą do wnętrza kopalni. Nasz 
spacer z przewodnikiem chodnikiem oraz wyrobiskami trwał około  
3 godzin. W tym czasie przewodnik ciekawie opowiadał o historii kopalni, 
o pracujących w niej ludziach, sposobach wydobycia soli, narzędziach, 
jakimi posługiwali się zatrudnieni tam robotnicy, kto był założycielem  
i kim byli kolejni zarządcy i właściciele kopalni. Słuchaliśmy opowieści 
pana przewodnika z wielkim zainteresowaniem. Obejrzeliśmy wiele 
ciekawych eksponatów, a przede wszystkim wzbogaciliśmy naszą 
wiedzę o Bochni i kopalni, która wpisana jest na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Po wyjechaniu na powierzchnię i zakupie 
pamiątek pojechaliśmy do Krakowa, gdzie zwiedziliśmy Smoczą Jamę 
oraz ziejącego ogniem smoka, po czym udaliśmy się na dziedziniec Wawelu, piękną siedzibę polskich królów. Pobyt  
w Krakowie zakończyliśmy spacerem po Rynku Głównym. 
Wszędzie gdzie byliśmy zrobiliśmy wiele pamiątkowych zdjęć. W drodze powrotnej do Zakopanego zatrzymaliśmy  
się w restauracji McDonald’s, gdzie z wielkim apetytem spałaszowaliśmy burgery i frytki popijając je colą. Pełni wrażeń,  
w godzinach wieczornych wróciliśmy do Zakopanego.
Sympatycznym dzieciakom i młodzieży zamierzamy przygotować w przyszłości kolejną niespodziankę.

Małopolska Grupa Wojewódzka      Tekst i zdjęcia: Jan Szymański

WYCIECZKA DO BOCHNI I KRAKOWA

W	dniu	25	maja	2022	roku	zgodnie	z	coroczną	tradycją	
członkowie	 Regionu	 IPA	Gorlice	wspólnie	 z	 członkami	
Zarządu	 Koła	 Stowarzyszenia	 Emerytów	 i	 Rencistów	
Policyjnych	 zorganizowali	 wycieczkę	 krajoznawczą	 do	
Żywca,	Wisły	i	Koniakowa.
W Żywcu zwiedzanie miasta wycieczka rozpoczęła od 
Parku Habsburgów, obecnie jest to Park Miejski, a następnie 
oglądała mini ZOO. Dalszym etapem zwiedzania był zamek, 
którego budowę zapoczątkował ród Komorowskich, 
następnie przeszedł w ręce Wielopolskich, a ostatecznie władał nim ród Habsburgów, aż do czasów II wojny światowej. 
Kolejnym obiektem zwiedzania była gotycka katedra Narodzenia NMP, która ma bogaty wystrój w stylu renesansowym 
i barokowym. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również rynek miasta. Zgodnie z dalszym planem, wycieczka udała się 
autokarem do Wisły, gdzie zwiedzała skocznię narciarską „Malinka” im. Adama Małysza, a w dalszym etapie galerię 
sportową Adama Małysza między innymi z trofeami i sprzętem narciarskim. W Wiśle był czas wolny dla uczestników, 
a następnie autokarem wycieczka udała się przez Istebną do Koniakowa. W Koniakowie wycieczka zwiedzała sklep 
z wyrobami góralskimi „Bacówka”, gdzie można było zakupić wyroby z sera owczego. W pobliżu sklepu w „Chacie na 
szańcach”, w towarzystwie gawędziarza Tadeusza Ruckiego uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć dzieła ludowych 
twórców amatorów z okolic Beskidzkiej Trójwsi tj. Koniakowa, Istebnej i Jaworzynki, w postaci rzeźb, obrazów i przede 
wszystkim wyrobów koronkarskich, z których słynie Koniakowa.

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Aleksander Szymański

Zdjęcie: Mirosław Janik

GORLICKA IPA ODWIEDZIŁA 
ŻYWIEC
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Po dwuletniej przerwie na boisku sportowym klubu Dragon Jaczów odbył się 
rodzinny piknik Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Głogów. 
Mimo niepogody atmosfera była gorąca, a uśmiechy naszych dzieci rozpaliły ogień, 
który musiał gasić zastęp młodzieży OSP Jaczów. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
radiowozów Policji i Milicji oraz akcji zatrzymania groźnego przestępcy. Gościliśmy 
również kolegów z Patrolu Saperskiego Wojsk Inżynieryjnych, WOPR z motorówką 
oraz OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego, która z góry za pomocą drona 
rozganiała chmury deszczowe i witała słońce. Były konkursy dla dzieci oraz dorosłych. 
Fabryka Piękna stroiła, malowała, czesała i czarowała dzieci. Policyjny Lew zabawiał 
najmłodsze pociechy oraz rozdawał im słodycze. Strzelnica Głogów przygotowała 
zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Przyjechały i zrobiły dużą furorę samochody 

wojskowe z II wojny światowej. 
Podczas festynu wręczono 
wyróżnienia dla członków za wieloletni staż IPA oraz legitymacje  
i wyróżnienia dla Zasłużonych dla IPA. 
Były serwowane pyszne potrawy z grilla, znakomite ciasta,  
a na deser była przystawka z dziczyzny. W festynie brało udział ok. 250 
osób, wśród których byli m.in. Wicestarosta Powiatu Głogowskiego 
Jeremiego Hołownia oraz przewodniczący DGW IPA Bartłomiejem 
Majchrzak. Wszyscy mogli się sfotografować w foto-budce  
i otrzymać na pamiątkę wyjątkowe zdjęcia. Wszyscy uśmiechnięci  
i radośni wrócili do domów.

ŚWIĘTO POLICJI NA DOLNYM ŚLĄSKU
W dniu 20 lipca 2022 r. we Wrocławiu odbyły się uroczystości dolnośląskich 
obchodów 103. Rocznicy powołania Policji Państwowej. Podczas uroczystej 
zbiórki zostali odznaczeni wyróżniający się i zaangażowani w działalność 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji członkowie IPA z Dolnego 
Śląska. Najwyższym odznaczeniem medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej 
IPA” uhonorowany został kolega Piotr Malon. Złotym „Krzyżem Zasługi IPA 
Sekcja Polska” zostali odznaczeni kolega Zdzisław Mirecki i kolega Fryderyk 
Orepuk. Srebrnym „Krzyżem Zasługi IPA Sekcja Polska” kolega Roman Herezo. 
Kol. Z. Mirecki i kol. R. Herezo otrzymali jednocześnie certyfikaty z odznaką 
jubileuszową XXX-lecia stażu w szeregach Sekcji Polskiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia IPA Policji (IPA), która w tym roku obchodzi również 30-lecie 
swojego istnienia. Brązowym „Krzyżem Zasługi IPA Sekcja Polska” zostali odznaczeni koleżanka Ewa Wycech oraz 
nadkom. Bartłomiej Majchrzak. Medalami za Wyróżniającą się Działalność Statutową zostali odznaczeni nadinsp. Dariusz 
Wesołowski (srebrny), podinsp. Szymon Fiedorow (srebrny), asp. Bartosz Wanot z Klub Żeglarski Policjantów „Wodnik” 
(brązowy) oraz kolega Władysław Leszczyński (brązowy). Krzyże i medale IPA wręczał Prezydent SP IPA Piotr Wójcik. 
Podczas obchodów Święta Policji w KPP w Głogowie uhonorowanym został natomiast kolega Krzysztof Samborowicz, 
który otrzymał z rąk Wiceprezydenta Sekcji Polskiej IPA Janusza Podżorskiego medal „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. 
Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji na Dolnym Śląsku, jest uczczenie 
pamięć zamordowanych i poległych funkcjonariuszy. Dlatego oddając im hołd, dzień wcześniej 19 lipca 2022 r., pod 
ścianą pamięci przy ul. Wittiga, przy pomniku na Cmentarzu Osobowickim oraz pod tablicą w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu symboliczny znicz zapaliła delegacja Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej w składzie: podinsp. 
Agnieszka Gębska, nadkom. Bartłomiej Majchrzak, kom. Arkadiusz Majcherek i asp. Bartosz Wanot.

Dolnośląska Grupa wojewódzka

Tekst: Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcia: źródło KWP we Wrocławiu/Łukasz Żukowski

Dolnośląska Grupa wojewódzka   Tekst: Artur Klimczak   Zdjęcia: Ryszard Bura 

PIKNIK W GŁOGOWIE
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W	 dniach	 9-12	 czerwca	 2022	 członkowie	 Kujawsko-
Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA wraz z jej Prezesem 
Jerzym Archackim przebywali na Mierzei Wiślanej oraz 
Żuławach.	 Zakwaterowanie	 i	 wyżywienie	 odbywało	
się w urokliwym pensjonacie Riwiera w Krynicy przy 
ul. Rybackiej, który śmiało można polecić rodzinie  
i znajomym. Podawane posiłki, pierwsza klasa.
W drodze do Krynicy zwiedziliśmy Zamek w Kwidzynie 
oraz zatrzymaliśmy się na kawę obok Zamku w Malborku. 
Grupa 24 motocykli robiła wrażenie podczas przejazdu  
i na postojach. W godzinach popołudniowych dojechaliśmy 
do Krynicy. W pierwszym dniu zorganizowaliśmy spacer 
po Krynicy, a podczas spaceru po plaży nie obyło się 
bez spontanicznej kąpieli w Bałtyku, bez względu na 
temperaturę morza. Wieczorem organizowaliśmy ognisko 
w ramach integracji, gdyż większość z nas nie widziała się 
od wrześniowego wypadu.
Na drugi dzień po śniadaniu część z nas pojechała do 
Muzeum Stutthof, a część pozostała na plaży. Dzień kończył 
się kolejnym ogniskiem i podsumowaniem wrażeń z całego 
dnia (i poprzedniego wieczoru). 
Trzeci dzień – sobota, udaliśmy się do Tolkmicka 
malowniczą drogą przy Zalewie Wiślanym przez Suchacz 
i Kadyny. Następnie pojechaliśmy do Fromborka, gdzie 
zwiedziliśmy Zespół Katedralny. Przy okazji mieliśmy 
możliwość uczestniczyć w pięknym koncercie organowym. 
Z Fromborka przez Braniewo udaliśmy się na granicę 
polsko- rosyjską do Gronowa. Potwierdzamy fakt jej 
zamknięcia, rozmawialiśmy bowiem z kolegami ze Straży 
Granicznej. Wieczorem zrobiliśmy trzecie, kolejne ognisko  
i zorganizowaliśmy mecz siatkówki. 
W ostatnim dniu, w niedzielę, wypoczęci i w dobrych 
humorach wróciliśmy do swoich miejsc zamieszkania. 
Atmosfera była fantastyczna, wrażeń co nie miara. W trakcie 
pobytu byliśmy tak zajęci, że nie zdążyliśmy omówić miejsca 
wyjazdu na wrzesień. Zatem wszystko jeszcze przed nami. 

Synoptyk to całkiem spokojny zawód – można się 
mylić	 do	 woli,	 a	 i	 tak	 konsekwencji	 żadnych.	 Na	
sobotę, 21 maja zapowiadano deszcze, a nawet burze. 
Tymczasem	dopiero	wieczorem	przelotnie	pokropiło.	
I dobrze, bo impreza w pod radomskich Siczkach 
bardzo się udała.
Sezon grillowo-integracyjny ’22 został uroczyście otwarty 
wspólnie z Zarządem Terenowym Emerytów i Rencistów 
NSZZP KWP zs. w Radomiu poprzez zorganizowanie 
plenerowego spotkania grillowego w zaprzyjaźnionym 
z radomskim Regionem IPA gospodarstwie. Jak zwykle 
mogliśmy liczyć na przejażdżkę „wesołym wozem”, o mocy 
jednego konia żywego, po terenie Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego. Do tego smakołyki z grilla, tradycyjna 
pajda chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, a przede 
wszystkim dobre towarzystwo pół setki biesiadników 
i zabawa przy muzyce z głośników, ale i tej z akordeonu 
obsługiwanego przez kol. Mirka Karpińskiego.
Rozpoczęliśmy od części bardziej oficjalnej, honorując 
trzech kolegów certyfikatami X- i XX–lecia członkostwa 
w IPA. Otrzymali je Marek Skóra, Wiesław Katus i Zygmunt 
Żyglicki. Z kolei związkowcy odznaczyli honorowym 
medalem jedną z założycielek policyjnych związków 
zawodowych w Radomiu – kol. Lucynę Pietrzyk.  
Sezon uważamy za otwarty!

SEZON GRILOWY OTWARTY MIERZEJA WIŚLANA 
I ŻUŁAWY

Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Tekst i Zdjęcie: Krzysztof Kapturski

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka      

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Paczkowski
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W	dniach	9	–	12	czerwca	2022	r.	na	zaproszenie	przewodniczącego	IPA	Zrenjanin	Mile	Pejic	 	nasza	4	osobowa	
delegacja	przebywała		w	Zrenjanin	–	Serbia.	
Przybyliśmy tam w czwartek w godzinach popołudniowych i udaliśmy się bezpośrednio do miejsca naszego zakwaterowania 
tj.  Apartamenty Sveti Dorde – miejsce znane praktycznie każdej delegacji przebywającej w Zrenjanin. Na miejscu przywitał 
nas gospodarz, który znając trudy naszej 12 godzinnej podróży, uraczył nas pysznym 20-letnim regionalnym  napitkiem. 
Po zakwaterowaniu zostaliśmy zabrani przez  Mile Pejic oraz Sonję Hinic do restauracji, gdzie mogliśmy skosztować 
tradycyjnych lokalnych dań, wśród, których najbardziej zafascynowała nas zupa będąca odpowiednikiem naszego rosołu. 
Kolacja była okazją do zapoznania się delegacją z Czarnogóry, z którą dzieliliśmy pokoje w apartamentach Sveti Dorde.   
W składzie delegacji Czarnogóry obecni byli znani dla każdego uczestnika olimpiady w Czarnogórze Szeki oraz odgrywający 
rolę maskotki na olimpiadzie Ibrahim Shaptafa W godzinach późno wieczornych powróciliśmy do miejsca zakwaterowania 
z ciekawością oczekując przygód kolejnego dnia.  W piątek w godzinach porannych udaliśmy się do Ratusza, gdzie 
obowiązkiem każdej delegacji było spotkanie z władzami miasta Zrenjanin. Na miejscu zostaliśmy mile przyjęci przez 
Prezydenta miasta, oraz jego zastępcę, a sama wizyta była okazją do zwiedzenia zabytkowego Ratusza. Po spotkaniu  
z włodarzami miasta udaliśmy się na pobliskie lotnisko, gdzie zgodnie z protokołem wizyty przywitał nas dyrektor lotniska 
i następnie mieliśmy przystąpić do gwoździa programu – podziwianie miasta i okolic  z lotu ptaka. Niestety,  porywisty 
wiatr uniemożliwił start samolotów, więc na możliwość lotu oczekiwaliśmy w przylotniskowym pubie, gdzie mogliśmy 
delektować się pieczonym prosiakiem licząc na poprawę pogody. Warunki pogodowe nie uległy zmianie, więc nasz 
pobyt na lotnisku ograniczył się tylko do zwiedzania hangarów i podziwiania z bliskiej odległości samolotów przeróżnej 
konstrukcji. Po powrocie z lotniska zostaliśmy zabrani do restauracji, gdzie,  przywitały nas delegacje IPA z Kikindy oraz 
Zajcar. Sam pobyt w restauracji nie ograniczył się tylko do degustowania się miejscowymi potrawami. Równolegle na sali 
odbywała się zabawa w akompaniamencie bałkańskiej muzyki, której byliśmy czynnymi uczestnikami.
W kolejnym dniu naszego pobytu pojechaliśmy nad rzekę Cisa, gdzie z łodzi motorowej mogliśmy podziwiać piękno 
natury i łagodny nurt rzeki. Nad rzeką spędziliśmy czas do godzin wieczornych spożywając grillowe dania. Sielankę  
i błogość przerwała gwałtowna burza, która zmusiła nas do szybkiego powrotu do miejsca zakwaterowania. Wieczór 
spędziliśmy spacerując zabytkowymi  ulicami miasta Zrenjanin.
Niedzielny poranek to była chwila pożegnań i powrotu do Polski. 

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst  Walenty Padula

Zdjęcia: uczestnicy

WIZYTA
U PRZYJACIÓŁ 
W ZRENJANIN
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W maju 2022 roku, na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich 
Policjantów	 w	 Nowym	 Jorku	 Pułaski,	 Przewodniczący	
Regionu	 IPA	 CBŚ	 -	 członek	 Zarządu	 Stołecznej	 Grupy	
Wojewódzkiej	 Międzynarodowego	 Stowarzyszenia	 Policji	
IPA	 ds.	 sportu	 mł.	 insp.	 w	 st.	 spocz.	 Andrzej	 Kuczyński	
wspólnie	z	rzecznikiem	Polskiej	Policji	–	członkiem	Regionu	
Centralne	 Biuro	 Śledcze	 SGW	 IPA	 mł.	 insp.	 Mariuszem	
Ciarką	 brał	 udział	 w	 tygodniowej	 delegacji	 w	 Stanach	
Zjednoczonych.
Program wizyty był bardzo napięty, ale z pomocą kolegi  
z nowojorskiej Policji Martina Toczka mogliśmy w tak krótkim 
czasie zwiedzić wiele miejsc, a także spotkać się z najwyższymi 
rangą oficerami nowojorskiej Policji oraz szefostwem 
Stowarzyszenia Pułaski. W trakcie pobytu odwiedziliśmy 
m.in. Komendę Główną Policji Nowy Jork, kilka komisariatów 
Policji, Akademię Policyjną. Na zaproszenie Szefowej 
Policji w Nowym Jorku Keechant L. Sewell braliśmy udział  
w corocznym spotkaniu Policyjnych Stowarzyszeń działających 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki w tym Międzynarodowe 
Stowarzyszenie IPA Sekcja USA, na którym to zobaczyliśmy jak 
są upamiętnieni i szanowani amerykańscy policjanci, którzy 
zginęli w służbie, a także ci, którzy zostali ranni w różnego 
rodzaju działaniach na terenie kraju. Nie zapomniano także 
o ich rodzinach, którym nowojorska Policja cały czas udziela 
pomocy. Wizyta była bardzo wzruszająca i wywarła na nas 
ogromne wrażenie. Kolejnym etapem naszej delegacji było 
spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej  
w Nowym Jorku Panem Adrianem Kubickim, który przyjął nas 
w swoim zabytkowym gabinecie z 1905 roku. Konsul Generalny 
RP zaprosił naszą dwuosobową delegację na spotkanie  
z Polonią Amerykańską, podczas którego poznaliśmy wiele 
znakomitych postaci polskiego pochodzenia mieszkających  
w USA. Jedną z takich osób był słynny piosenkarz Stan Borys,  
z którym poruszyliśmy wiele wątków polskich i amerykańskich. 
W konsulacie czuliśmy się jak w naszej ojczyźnie i te kilka godzin 
spotkania z naszymi rodakami na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Poznaliśmy tam również wspaniałych pracowników: 
m.in. byłego funkcjonariusza Policji Rafał Rysia i emerytowanego 
funkcjonariusza Straży Granicznej Sławomira „Pułkownika”, którzy 
pomogli nam w znalezieniu kwatery i przekazali szereg cennych 
uwag dotyczących ostatniego etapu podróży tj. zwiedzania 

Z WIZYTĄ  
W NOWYM JORKU

Stołeczna Grupa Wojewódzka

Tekst: Magdalena Ciesielska

Zdjęcia: Artur Klimczak
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W	dniach	20-22	maja	2022	roku	członkowie	i	sympatycy	Międzynarodowego	Stowarzyszenia	Policji	IPA	Region	
Krosno,	 we	 współpracy	 z	 Biurem	 Pielgrzymkowo-Turystycznym	 „Floratur”	 z	 Rymanowa-Zdroju	 oraz	 firmą	
transportową	„Ducato”	z	Krosna,	kontynuowali	podróżnicze	plany	zwiedzania	 stolic	europejskich.	Tym	razem	
nasza	 ponad	 50-osobowa	 ekipa	 dotarła	 do	 czeskiej	 Pragi	 –	miasta	„stu	 wież”,	 nazywanego	 często	„Paryżem	
wschodu”.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od dzielnicy pełnej 
uroczych kamienic, barokowych pałaców, 
zabytkowych kościołów i wspaniałych ogrodów, 
tzw. Małej Strany. Praga oferuje mnóstwo dobrych 
restauracji, a czeska kuchnia pełna jest mięsa, piwa 
i różnych słodkości, z których korzystaliśmy do woli. 
Z lokalnych potraw obowiązkowo skosztowaliśmy 
flagowych dań, takich jak knedliczki z mięsnym 
gulaszem, czy smażony ser. Nie sposób było 
ominąć piwiarni, których w stolicy Czech jest 
podobno tyle, że w każdy dzień w roku można 
wypić kufel w innej. W drugim dniu zwiedzania 
Pragi obowiązkowym punktem programu był spacer po Moście Karola, łączącym oba brzegi rzeki Wełtawy, Stare Miasto  
i Rynek z Hradczanami i Małą Straną. W ostatnim  dniu naszej podróży udaliśmy się na łono przyrody, w rejon pasma Gór 
Stołowych, tzw. „Skalnego Miasta” – Adršpach. 
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przepięknego Nowego Jorku. Jednym z najatrakcyjniejszych punktów 
programu przygotowanym przez Marcina Toczka był rejs policyjną 
łodzią wraz z załogą NYPD po rzece Hudson, z pokładu której mogliśmy 
zobaczyć piękno Manhattanu (most Brooklyński, Statuę Wolności  
i tzw. nowojorskie drapacze chmur). Marcin zorganizował dla nas wjazd 
na taras widokowy wieży WTC, z którego podziwialiśmy niesamowite 
widoki Nowego Jorku. Złożyliśmy również hołd tym, którzy zginęli  
w zamachach terrorystycznych w 2010 roku na dwie wieże World Trade 
Center. W ostatnim dniu wizyty przeszliśmy mostem Brooklyńskim 
z dzielnicy Manhattan do dzielnicy Brooklyn, co było kolejnym 
niezapomnianym przeżyciem i na koniec dnia zostaliśmy z insp. Mariuszem 
Ciarką zaproszeni na spotkanie z Panią Prezydent Stowarzyszenia Pułaski 
Panią Donną Zabo, Martinem Toczkiem i emerytowaną policjantką 
polskiego pochodzenia Christiną Gryziec. Na tym szczególnym 
spotkaniu poruszyliśmy temat współpracy z polską Policją, Stołeczną 
Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz 
Stowarzyszeniem Weteranów Działań poza Granicami RP. Na zakończenie 
spotkania zaprosiliśmy Panią Donnę Zabo do Polski na obchody Święta 
Policji 2022 w lipcu. Podczas jej wizyty w Polsce przygotujemy również 
spotkanie z Zarządem Stowarzyszeń  SGW IPA oraz Weteranów Działań 
poza Granicami RP, na którym przedstawimy formę współpracy obu 
Stowarzyszeń w przyszłości.

WYCIECZKA Z KROSNA 
DO PRAGI Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst:  Beata Raus   Zdjęcie: archiwum Regionu
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W	 związku	 z	 otrzymanym	 zaproszeniem	 od	 zaprzyjaźnionego	 od	
wielu	lat	z	naszym	stowarzyszeniem	Regionu	IPA	Ljubljana	w	Słowenii,	
w	 dniach	 3-5	 czerwca	 2022	 roku	 nasza	 czteroosobowa	 delegacja	
IPA	 Nowy	 Sącz,	 wzięła	 udział	 w	 spotkaniu	 zorganizowanym	 przez	
przedstawicieli Zarządu IPA ze Słowenii.
Po przyjeździe przywitał nas Wiceprzewodniczący Zarządu Marjan Prah-Podborski. W pierwszym dniu, po krótkim 
odpoczynku udaliśmy się wspólnie na zorganizowany przez Region IPA Ljubljana w Słowenii turniej tenisa ziemnego. 
W wydarzeniu sportowym uczestniczyły deblowe pary z różnych regionów IPA m.in. ze Słowacji i Słowenii. Nasza ekipa 
nie stanęła jednak na podium, pośród zwycięzców. Po turnieju wspólnie z Marjanem Prah-Podborskim udaliśmy się do 
pięknej i malowniczej miejscowości Mirna Peć położonej w odległości ok. 60 km od Ljubljany, gdzie mieliśmy okazje 
poznać zwyczaje lokalnej społeczności, jak również zobaczyć pokaźną prywatną kolekcję czapek policyjnych z całego 
świata, zgromadzonych przez Marjana. Następnie odwiedziliśmy potężny średniowieczny zamek – symbol stolicy Słowenii, 
usytuowany wysoko ponad samym centrum Ljubljany i stanowiący tym samym historyczne i kulturowe centrum swojego 
kraju. Po wspólnej kolacji Marjan pokazał nam urokliwe miejsca stolicy, jak również i tu niespodzianka; miejski cmentarz. 
Podczas zwiedzania cmentarza wskazał miejsce pochówku, jak również opowiedział historię jednego z bossów świata 
przestępczego Ljublajny, który został zlikwidowany przez członków swojej własnej grupy. Drugiego dnia do południa 
zwiedziliśmy stare miasto stolicy, spacerowaliśmy wzdłuż rzeki Ljublijanica u podnóża zamkowego. Popołudniu dla 
wszystkich członków IPA Ljubljana oraz zaproszonych gości odbył się piknik, który był bardzo podobny do organizowanej 
przez nasz region corocznej imprezy w Feleczynie. Na imprezie przywitał nas Przewodniczący Zarządu Regionu IPA Ljubljana 
Michael Burilov. Jedną z tradycji tej imprezy była organizowana tam loteria fantowa zasadami przypominająca grę w bingo. 
Zebrane środki finansowe za zakup kuponów do gry zostały przekazane na cele charytatywne. Główną nagrodą loterii 
był zegarek marki Tissot, który trafił do szczęśliwca z Austrii. Dwóm naszym delegatom tj. Sebastianowi i Tomaszowi też 
dopisało szczęście i w losowaniu po trafieniu w zakupionych wcześniej kuponach „piątki” i „czwórki” w tzw. linii, otrzymali 
drobne gadżety. Na zakończenie spotkania wręczyliśmy sobie nawzajem upominki oraz wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia. 
Wieczorem po zakończonym pikniku postanowiliśmy ponownie odwiedzić stare miasto, które oświetlone wyglądało 
jeszcze piękniej niż za dnia, dzięki czemu spacer po nim był przyjemnym doświadczeniem. W niedzielę po śniadaniu 
i pożegnaniu z przedstawicielem IPA Ljubljana cała nasza czwórka opuściła stolice Słowenii i zamiast wracać do kraju, 
udaliśmy się w przeciwnym kierunku do Triestu we Włoszech tj. portowego miasta leżącego u północnych wybrzeży 
Adriatyku, nad Zatoką Triesteńską, która stanowi najbardziej na północ wysuniętą część basenu Morza Śródziemnego.  
W Trieście odwiedziliśmy główne atrakcje, które zlokalizowane są wokół najważniejszych miejskich placów m.in. port, 
Schody Gigantów oraz Zamek Miramare. Zwiedzanie zakończyliśmy morską kąpielą w Adriatyku i po krótkim odpoczynku 
na plaży położonej tuz na pograniczu Słowenii i Włoch zakończyliśmy swoją przygodę, po czym udaliśmy się w podróż 
do domu.
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Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Tomasz Fortuna

Zdjęcia: uczestnicy delegacji

LJUBLJANA PO RAZ KOLEJNY 
PRZYWITAŁA KOLEGÓW  
Z NOWEGO SĄCZA
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Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: J. Szymański

Trzy lata temu Małopolska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, a konkretnie nieoceniony  
kol. Józef Wójciaczyk, byli inicjatorami wyprawy – wycieczki do Gruzji i Armenii. Logistycznym przygotowaniem wyprawy 
zajął się właśnie kol. Józef z biurem podróży „Wytwórnia Wypraw” z Krakowa. Z ramienia biura współpracowała z nami 
Kamila Gruszka, która następnie została pilotem tej wyprawy. W trakcie powrotu do Polski Kamila zaproponowała kolejną 
wyprawę, tym razem do Iranu i już wówczas podjęliśmy decyzję o wyjeździe do Iranu w następnym roku. Niestety na 
przeszkodzie stanęła pandemia Covid-19. Udało zorganizować się tę wyprawę wiosną br. 26 marca 2022 r. spotkaliśmy się 
na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, skąd samolotem udaliśmy się do Stambułu w Turcji, a następnie po przesiadce do 
Teheranu. Stolica Iranu niespodziewanie, jak na ten rejon, powitała nas niezbyt wysoką w granicach 10 stopni C, ale nie 
przeszkodziło nam to w zwiedzaniu. Odwiedzone zabytki i obiekty Teheranu, jak Pałac Golestan, Wieża Wolności, Skarby 
Persji i dawna Ambasada USA wywarły ogromne wrażenia. Program wyprawy ułożony został tak, aby poznać maximum 
miejsc, zabytków i innych atrakcji. Przemieszczaliśmy się codziennie do kolejnych miast klimatyzowanym autokarem, 
kierowanym na zmianę przez 2 kierowców. Jednym z nich był Hasan, a drugim Ali. Obaj bardzo mili, sympatyczni  
i uczynni, szczególnie przy załadunku i rozładunku bagaży. Kamilę wspomagał przewodnik irański Farad. Oboje stanowili 
zgrany, uzupełniający się duet. Korzystając z ich ogromnego zasobu informacji mogliśmy wzbogacić swoją wiedzę o tym 
wspaniałym kraju, jego mieszkańcach, kulturze, historii i zobaczyć miejsca, które każdemu z uczestników zapadły na długo 
w pamięci. Po Teheranie kolejno zwiedzaliśmy Kaszan, Jazd, Kerman, Bam, Geshm, wyspy Hengam i Hormuz w Zatoce 
Perskiej, Sziraz, Biszapur, Shushtar, amfiteatralnie położoną wioskę Abayaneh zbudowaną na bazie czerwonych skał. 
Zwiedziliśmy mnóstwo meczetów, szkołę koraniczną, jeździliśmy na wielbłądach po pustyni, gdzie temperatura sięgała 
40 stopni C. Robiliśmy zakupy na bazarach, pływaliśmy łodzią pośród lasów mangrowych. Zwiedziliśmy również warsztaty  
i naocznie widzieliśmy, jak miejscowi rzemieślnicy wyrabiali słynne perskie dywany. W muzeum instrumentów muzycznych 
wysłuchaliśmy koncertu, który był zorganizowany wyłącznie dla naszej grupy. Wszędzie byliśmy traktowani i przyjmowani 
przez Irańczyków bardzo mile i serdecznie. Zrobiliśmy z nimi wiele pamiątkowych zdjęć. Ostatni dzień spędziliśmy  
w Esfahan. Pokłoniliśmy się na cmentarzu nad grobami żołnierzy gen. Andersa. Z lotniska w Esfahan dotarliśmy ponownie 
do Stambułu. Kamila, aby urozmaicić czas oczekiwania na samolot do Warszawy, zorganizowała kolejną niespodziankę 
– prawie 3 godzinny rejs statkiem po cieśninie Bosfor. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń w dniu 10 kwietnia 
bezpiecznie wróciliśmy do Polski. 
Dziękujemy kierowcom Hasanowi, Alemu, przewodnikowi Faradowi, ale szczególnie Kamili za wspaniałą dla wielu 
„wyprawę życia”. Do zobaczenia na kolejnych wyprawach proponowanych przez Kamilę.

WYPRAWA DO IRANU
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IPA CHODZIEŻ W NIEMCZECH

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Żulewska

Delegacja Regionu IPA Chodzież na zaproszenie Burmistrza miasta Chodzieży Jacka Gursz wraz z innymi 
delegacjami w dniach 16 – 19 czerwca 2022 roku udała się do miejscowości Nottuln, gdzie uczestniczyła 
w obchodach 30-lecia Partnerstwa miast Chodzież i Nottuln. Wyjazd był okazją do nawiązania nowych 
znajomości (nawiązania współpracy) z policjantami z miejscowości Nottuln oraz Dülmen. W trakcie spotkania 
policjanci Rolf Werenbeck-Ueding, Anne Frondziak,  Wendelin Rölle,  przedstawili nam strukturę organizacyjną 
jednostki, sprzęt oraz wyposażenie do służby będące w ich dyspozycji. Zwiedziliśmy Komendę Policji  
w  Dülmen, wymieniliśmy się informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszych jednostek, oraz sposobem 
organizacji służby. Na koniec wizyty zaprosiliśmy Policjantów na wizytę do miejscowości Chodzież,  
oraz wymieniliśmy się kontaktami.
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IPA MIELEC NA TURNIEJU W RUMUNII
W	dniach	18-21	maja	2022	roku	członkowie	IPA	Region	Mielec	uczestniczyli	w	XVII	Międzynarodowym	Turnieju	
Piłkarskim	Lotus	CUP	w	miejscowości	Oradea	w	Rumunii.	Turniej	ten	cieszy	się	bardzo	dużą	popularnością	 
i od wielu lat jest największym turniejem drużyn policyjnych w Rumunii. W zawodach uczestniczyło kilka 
krajów	europejskich	w	tym	tylko	dwie	drużyny	z	Polski:	Reprezentacja	Komendy	Głównej	Policji	i	IPA	Region	
Mielec. 
Reprezentacja IPA Mielec wystąpiła w dwóch kategoriach wiekowych +35 i +45. Zaraz po ceremonii rozpoczęły się 
zmagania w grupach +35. Po bardzo ofiarnej grze zajęliśmy 2. miejsce, które dało nam awans do ćwierćfinałów, czyli do 
fazy pucharowej w dniu 21 maja 2022 roku. Następnego dnia (20 maja 2022 roku) na boisko wybiegła druga nasza ekipa 
złożona z zawodników +45, która po dosyć pechowych przegranych meczach zajęła 3. miejsce w grupie i nie udało 
się jej awansować do ćwierćfinałów. W dniu 21 maja odbyły się najważniejsze mecze i w 1/4 turnieju los zetknął nas  
z faworytem rozgrywek, drużyną IPA Bukareszt, która we wcześniejszej fazie była niepokonana. Nikt poza naszą drużyną 
nie przewidywał innego rezultatu, jak zwycięstwo drużyny ze stolicy Rumunii. Mecz zakończył się wynikiem 1:1,  
a o dalszych losach zadecydowały rzuty karne. Z tej wojny nerwów lepiej jednak wyszli nasi reprezentanci. 
W ostatnim akcencie tego turnieju skrzyżowaliśmy rękawice z zespołem IPA 2 Brasov z Rumuni. Był to kolejny 
dreszczowiec, w którym zremisowaliśmy 1:1, i o trzecim miejscu musiały znowu w naszym przypadku zadecydować 
rzuty karne. Dzięki naszemu bramkarzowi Stanisławowi Jeżowi przeciwnicy nie byli w stanie strzelić żadnej bramki 
spośród 3 prób, jakie wykonali. Zajęliśmy ostatecznie 3. Miejsce, a nasz bramkarz zdobył statuetkę najlepszego 
bramkarza turnieju!!!

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: T. Mroczek

Zdjęcia: archiwum IPA Mielec

Grzegorz	Wesołowski	i	Przemysław	Niecikowski,	to	członkowie	
IPA	Grupa	Mogilno,	których	największą	pasją	jest	sport.	
O Grzegorzu i Przemku pisaliśmy już w jednym z poprzednich 
numerów naszego czasopisma. Od kilku lat trenują m.in. bieganie 
i spełniają się podczas zawodów organizowanych w całym kraju. 
Swoje hobby cały czas rozwijają, o czym świadczy udział w kolejnych 
zawodach. Ostatnio udało im się przebiec półmaraton z Mogilna 
do Trzemeszna. Ponadto Przemek ukończył morderczy bieg z przeszkodami „Terenowa Masakra”, organizowany  
w Bydgoszczy. Jak sami zapowiadają w planach mają już kolejne starty.
Naszym kolegom gratulujemy wyników i trzymamy kciuki za kolejne sportowe wyzwania!

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka       Tekst: Mariusz Niecikowski

ZE SPORTEM „ZA PAN  BRAT”
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TURNIEJ PIŁKARSKI W JAŚLE

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Grzegorz Worlicki

W	sobotę	16.07.2022	r.,	na	strzelnicy	Hubale	k/Zamościa,	odbyły	się	
II	Ogólnopolskie	Zawody	Strzeleckie	IPA	dla	Służb	Mundurowych	
„o	 Puchar	 Prezydenta	 Sekcji	 Polskiej	 IPA”,	 zorganizowane	 przez	
Prezydium	Zarządu	Lubelskiej	GW	IPA,	Region	IPA	Zamość,	Region	
IPA	Lublin	oraz	ZT	NSZZP	KWP	w	Lublinie.
W zawodach, pod honorowym patronatem Prezydenta Sekcji Polskiej IPA, 
udział wzięło 19 trzyosobowych drużyn reprezentujących Regiony IPA  
z Nowego Sącza, Zakopanego, Rzeszowa, Krosna, Przemyśla, Zamościa, 

Lublina, Chełma, Włodawy i Białej Podlaski, oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z Chełma, Hrebennego, Dołhobyczowa 
i Hrubieszowa, Zakładu Karnego w Zamościu oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Zawody strzeleckie miały na celu 
integrację środowiska służb mundurowych, jak również upamiętnienie 30. rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA. Turniej 
strzelecki został przeprowadzony w trzech konkurencjach: strzelanie z broni krótkiej, długiej oraz do rzutek.
Po zakończeniu turnieju i podsumowaniu wyników, najlepszą drużyną okazał się Region IPA Nowy Sącz, drugie miejsce 
zajęła drużyna Wojsk Obrony Terytorialnej z Zamościa, a trzecie miejsce przypadło drużynie Regionu IPA Zamość. Wręczono 
również wyróżnienia w klasyfikacjach indywidualnych, gdzie najlepszym strzelcem turnieju został kol. Zygmunt Noga  
z Regionu IPA Nowy Sącz, w kategorii broni krótkiej wygrał kol. Robert Niedzwiecki, a w strzelbie kol. Krzysztof Rybak. 
Puchary i nagrody wręczali: Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr Wójcik, Przewodnicząca Regionu IPA Zamość  
– kol. Monika Kot oraz Przewodniczący Regionu IPA Lublin – kol. Waldemar Dziedzic. 
Szczególne podziękowania należą się koledze Janowi Staniszewskiemu -  Prezesowi Klubu Strzeleckiego „Vis”  
– za zaangażowanie w organizację zawodów i udostępnienie strzelnicy oraz Dyrektorowi Generalnemu Browarów 
Lubelskich „PERŁA” S.A za wsparcie organizacyjne zawodów strzeleckich.
Do zobaczenia za rok, na następnych zawodach strzeleckich.

W sobotę 2 lipca br. boisko sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle stało się areną zmagań drużyn 
uczestniczących w I Turnieju Piłkarskim Służb Mundurowych Powiatu Jasielskiego. Organizatorzy połączyli sportową 
rywalizację z piknikiem rodzinnym, podczas którego zaprezentowano widzom wiele ciekawych i niecodziennych atrakcji. 
Inicjatorem tego wydarzenia było Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Jasło, Komenda Powiatowa Policji 
w Jaśle. Honorowy patronat nad turniejem objął Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła. W zawodach uczestniczyło 
sześć drużyn reprezentujących służby mundurowe powiatu jasielskiego, w tym dwie drużyny szkół średnich o profilu 
mundurowym. Po emocjonujących pojedynkach, zwycięstwo przypadło drużynie Służby Więziennej z Jasła. Drugie 
miejsce na podium zajęła reprezentacja IPA Region Jasło, a trzecie zespół Straży Ochrony Kolei.  Równolegle z turniejem 
piłkarskim odbywał się piknik rodzinny. Organizatorzy, w tym także przedstawiciele służb mundurowych, zapewnili 
widzom wiele ciekawych atrakcji. Podczas pikniku można było obejrzeć m.in. pokaz samoobrony oraz tresury psa 
wykonany przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, pokaz ratownictwa drogowego przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu hydraulicznego zaprezentowany przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Imprezę uatrakcyjnił patrol 
policji konnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: P. Wojtunik

zdjęcia: Archiwum Regionu Jasło

TURNIEJ STRZELECKI  
W ZAMOŚCIU
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NA TURNIEJU W GOSTYNIU

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Paweł Rutkiewicz

Zdjęcia: Dariusz Fabianowski

CHEŁM GOSPODARZEM 
TURNIEJU STRZELECKIEGO
W	dniu	4.06.2022	r.,	na	strzelnicy	chełmskiego	stowarzyszenia	sportowego	„Magnum”	w	Puszczy	k/Chełma,	odbył	
się	„IV	TURNIEJ	STRZELECKI	O	PUCHAR	PREZESA	LUBELSKIEJ	GW	 IPA”.	W	tym	roku	zawody	strzeleckie	zostały	
zorganizowane	z	okazji	30.	rocznicy	powstania	Sekcji	Polskiej	IPA.	
Zawodnicy strzelali z broni krótkiej (pistolet) i długiej (karabin). Rywalizacja odbyła się w klasyfikacji drużynowej oraz 
indywidualnej z broni krótkiej i długiej. Turniej otworzył Prezes Lubelskiej GW IPA kol. Piotr Wójcik razem z Przewodniczącym 
Regionu IPA Chełm kol. Grzegorzem Worlickim. W zawodach udział wzięło 7 (trzyosobowych) drużyn, reprezentujących 
Regiony IPA z terenu woj. lubelskiego tj.: (Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Włodawa i Zamość), drużyna Prezydium LGW IPA 
oraz gościnnie drużyna z Koła Wędkarskiego „Brzana”.
Organizatorem turnieju był Region IPA Chełm oraz Prezydium LGW IPA (szczególne podziękowania za zaangażowanie  
w organizacje turnieju należą się kol. Grzegorzowi Worlickiemu i Grzegorzowi Pieczykolanowi).  
Po spokojnej, ale zaciętej rywalizacji, Turniej wygrała drużyna Regionu IPA Chełm drugie miejsce zajęła drużyna Regionu IPA 
Zamość, a trzecie drużyna Regionu IPA Włodawa. Najlepszym strzelcem z broni długiej okazał się Leszek LIGAJ z Regionu 
IPA Chełm, a z broni krótkiej kol. Robert NIEDŻWIECKI z Regionu IPA Zamość. Po zakończeniu turnieju, Prezes Lubelskiej 
GW IPA kol. Piotr Wójcik oraz Przewodniczący Regionu IPA Chełm kol. Grzegorz Worlicki wręczyli okolicznościowe puchary 
i dyplomy wszystkim biorącym udział w turnieju drużynom oraz nagrody indywidualne dla najlepszych strzelców turnieju.  
Do zobaczenia na następnym turnieju już za rok.

Lubelska Grupa Wojewódzka   Tekst: Piotr Wójcik   Zdjęcia: organizatorzy turnieju

25	czerwca	2022	r.	na	przepięknych	obiektach	strzelnicy	Bractwa	Kurkowego	w	Poniecu	zorganizowaliśmy	turniej	
strzelecki		o	Puchar	Przewodniczącego	Międzynarodowego	Stowarzyszenia	Policji	IPA	Region	Gostyń. W imprezie 
udział wzięło 35 osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz zaproszeni goście. W trakcie zawodów rozegrano 5 konkurencji, 
a były to: strzelanie do tarczy dla kobiet, mężczyzn i dzieci oraz przygotowane przez Braci Kurkowych strzelania do kura  
i tarczy okolicznościowej przygotowanej specjalnie na tę okoliczność. Wiele emocji wywołało strzelanie do kura, który nie 
poddawał się uczestnikom konkursu, a każdy kolejny strzał oddany w jego kierunku podgrzewał atmosferę i wzbudzał 
niedowierzanie, że to jeszcze nie ten ostateczny. Zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach odnieśli: Wioleta Skrzypczak-
Binek, Dariusz Fabianowski, Filip Feledziak, Genowefa 
Tacka i Robert Pilch. Zwycięzcy otrzymali puchary,  
a Robert Pilch dodatkowo okolicznościową tarczę.  
Po zakończeniu konkursu strzeleckiego przyszedł czas 
na biesiadę i tańce. Spotkanie było okazją do zbiórki na 
leczenie Zuzi Suleckiej. Dziękuję bardzo za swój wkład  
w przygotowanie i organizację turnieju i biesiady Braciom 
Kurkowym z Ponieca, Łukaszowi Busz Huta Szkła „Gloss” 
w Poniecu, Grzegorzowi Jesiak Piekarnia – Ciastkarnia  
w Krobi, HJ Heinz Polska sp. z o.o. w Pudliszkach, 
Dariuszowi Wilk z Bejot Manieczki, Monice i Łukaszowi 
Augustyniak oraz Genowefie i Hieronimowi Tacka.
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Region	 IPA	 we	 Wrocławiu,	 we	
współpracy z Komendą Wojewódzką 
Policji we Wrocławiu i Zarządem 
Wojewódzkiego	 NSZZ	 Policjantów	
woj.	 dolnośląskiego	 zorganizował	
Mistrzostwa	 Międzynarodowego	
Stowarzyszenia Policji IPA  
w	 Półmaratonie	 Ślężańskim	 pod	
Honorowym Patronatem Prezydenta 
Sekcji Polskiej IPA Piotra Wójcika. 
Zawody	 odbyły	 się	 w	 ramach	 XIV	
„Panas”	 Półmaratonu	 Ślężańskiego	
na	 dystansie	 21,097	 km	 drogami	
asfaltowymi	wokół	Góry	Ślęży.	
Jak co roku bieg ten był jedną  
z imprez sportowych otwierających sezon 
biegowy w Polsce. W tym roku w biegu 
wzięło udział 76 policjantek i policjantów. 
Zawody odbyły się w dniu 26 
marca br. drogami asfaltowymi 
wokół Góry Ślęży: z miejscowości 
Sobótka, przez Strzegomiany - 
Będkowice - Sulistrowiczki - Przełęcz 

Tąpadła - Sady - Sobótkę Zachodnią z metą w Sobótce. Start wyścigu 
wyznaczono na godz. 11.00, a uroczyste zakończenie na godz. 14.15. 
Organizatorem tego sportowego wydarzenia był Zarząd Regionu IPA 
Wrocław przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu  
i Zarządem Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

Najlepszym biegaczom reprezentującym Policję puchary wręczali podinsp. 
Szymon Fiedorow z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu oraz 
kom. Bartłomiej Majchrzak – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego 
Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Dodatkowo, dzięki wsparciu 
Prezydenta Sekcji Polskiej IPA najszybsza biegaczka IPA otrzymała voucher 
do wykorzystania w Hotelu Victoria w Lublinie. Natomiast najwcześniej 
urodzony zawodnik IPA, który ukończył zawody otrzymał voucher od 
Hotelu Bukowy Park i Apartamenty z Polanicy Zdrój.
Podczas ceremonii medalowej odbyła się również uroczystość wręczania 

legitymacji 
„Zasłużony 
dla Sekcji Polskiej IPA” Panu Wojciechowi Kasperskiemu 
- Dyrektorowi Półmaratonu Ślężańskiego, Antoniemu 
Stankiewiczowi z Komitetu organizacyjnego Biegu i Panu 
Andrzejowi Panasowi sponsorowi biegu, którzy od lat 
wspierają organizację Mistrzostwa. 
 

Klasyfikacja kobiet:
1. miejsce - Anna Ficner (1:27:43) KWP Wrocław 
2. miejsce - Marlena Bajsarowicz (1:41:19) KMP 
Wrocław
3. miejsce - Monika Mrugała (1:44:52) KWP Opole

Klasyfikacja mężczyzn:
1. miejsce - Paweł Wylężek (1:14:48) OPP Katowice
2. miejsce - Mateusz Wolnik (1:15:07) KWP Katowice
3. miejsce - Bartłomiej Olbrych (1:22:07) IPA Gorlice

KATEGORIE	WIEKOWE
Kobiety:
K-20 /kobiety w wieku od 20-29 lat/
1. miejsce - Marlena Bajsarowicz (1:41:19) KMP 
Wrocław

K-30 /kobiety w wieku od 30 do 39 lat/
1. miejsce - Anna Ficner (01:27:43) KWP Wrocław
2. miejsce - Sylwia Szpocińska (01:56:44) KMP 
Wrocław 
3. miejsce - Renata Piech (02:05:19) KMP Wrocław

K-40 /kobiety w wieku 40 do 49 lat/
1. miejsce - Monika Mrugała (01:44:52) KWP Opole
2. miejsce - Agnieszka Antoszak (02:17:35) KPP 
Gniezno

Mężczyźni:
M-20 /mężczyźni w wieku od 20 do 29 lat/
1. miejsce - Jakub Pasiewicz (1:27:02) KPP Świdnica
2. miejsce - Damian Połeć (01:28:36) KMP Ruda 
Śląska
3. miejsce - Marcin Bul-Mucha (01:57:19)

M-30 /mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat/
1. miejsce - Wojciech Błazik (01:25:07) KSP
2. miejsce - Marcin Respondek (01:26:18) KWP 
Katowice
3. miejsce - Dawid Palusiński (01:30:14) 

M-40 /mężczyźni w wieku od 40 do 49 lat/
1. miejsce - Szymon Fiedorow (01:37:51) KWP 
Wrocław
2. miejsce - Paweł Czechowski (01:38:15) KWP 
Wrocław
3. miejsce - Mariusz Noski (01:38:20) KMP Wrocław 
M-50 /mężczyźni powyżej 50 lat/
1. miejsce - Piotr Fielek (01:32:44 ) Region IPA 
Wrocław (również 3. miejsce w kategorii wiekowej 
OPEN)
2. miejsce - Paweł Jankowski (01:32:53 ) Region IPA 
Wrocław
3. miejsce - Cezary Kupiński (01:34:58 )
M-60
1. miejsce - Andrzej Szydłowski (01:41:36)
2. miejsce - Leszek Łukasik (01:47:34) 
3. miejsce - Jan Mandat (01:59:02)

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Mariusz „Napoleon” Łęcki

PÓŁMARATON 
ŚLĘŻAŃSKI
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KIELECKI TOR
W	 dniu	 8	 maja	 2022	 r.	 Region	 Kielce	 Centrum	 Świętokrzyskiej	 Grupy	Wojewódzkiej	 IPA	 przeprowadził	
działania	profilaktyczne	na	Torze-Kielce	w	Miedzianej	Górze.	
Podczas trwania giełdy samochodowej na Torze-Kielce w Miedzianej Górze nasi przedstawiciele: Marcin Durnaś, 
Marcin Grochowski oraz Dawid Korciba, w ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa, omówili zasady z obszaru ruchu 
drogowego, cyberprzestępczości oraz dotyczące seniorów, których bezwzględnie należy przestrzegać, aby nie paść 
ofiarą przestępstwa. Ponadto wskazali metody działania oszustów podszywających się pod „wnuczka”, „policjanta” czy 
też inne osoby. Zwrócili się z apelem, by pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy lub rzeczy wartościowych 
osobom nieznanym. Podkreślali, że policjanci nigdy nie uczestniczą w przekazywaniu jakichkolwiek pieniędzy oraz 
nie proszą o ich użyczenie. Ponadto omówili metody działania oszustów, którzy chcą przy pomocy internetu wyłudzić 
dane osobowe. 
W godzinach 14.00-18.00 podczas eventu profilaktyczno-integracyjnego, który zorganizował Region Kielce Centrum 
wspólnie z Automobilklubem Kieleckim na Torze-Kielce w Miedzianej Górze uczestnicy doskonalili techniki bezpiecznej 
jazdy samochodem, gdzie w programie znalazła się m.in. jazda na trolejach, symulacja poślizgu, próba Stewarta, 
jazda po płycie poślizgowej, test z okularami „Alcogogle” - symulacja stanu nietrzeźwości oraz trenażer dachowania 
– symulacja dachowania. Podjęte przedsięwzięcie objęło swoim zasięgiem około 3000 osób. Event zakończył się 
wspólną biesiadą plenerową. 

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Paweł Dziopa

Zdjęcia: Tomasz Królak
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ROBERT KOTECKI

Karierę	 zawodową	 w	 Policji	 zakończyłem	 w	 	 2019	 roku.		 
Pełniłem	wówczas	funkcję	kierownika	sekcji	negocjacji	BOA	KGP	oraz	
obowiązki	koordynatora	krajowego	ds.	negocjacji.	
Na	początku	lat	90.	zaczynałem	jako	policjant	pionu	kryminalnego,	
potem	 był	 czas	 służby	 w	 pionie	 przestępczości	 gospodarczej	
i	 AT.	 Mogę	 powiedzieć,	 że	 pracę	 	 policjanta	 poznałem	 od	
podstaw.	 Jednak	 to	 negocjacje	 okazały	 się	 tym,	 co	 pociąga	
mnie	 najbardziej.	 Dlatego	 też	 z	 ogromnym	 zaangażowaniem	 
i radością uczestniczyłem w kolejnych szkoleniach i zdobywałem 

kolejne	 certyfikaty	 i	 stopnie	 wtajemniczenia.	 Moim	 największym	 osiągnięciem	 w	 tej	 dziedzinie,	 jest	
certyfikat	Crisis	Negotiation,	uzyskany	po	szkoleniu	zorganizowanym	przez	FBI.	Ponieważ	od	samego	
początku	moim	założeniem	była	praca	do	osiągnięcia	wieku	emerytalnego,	kiedy	to	się	stało,	rozpocząłem	
kolejny etap w moim życiu. Miałem czas i możliwość zastanowienia się nad tym, co jest dla mnie ważne i co 
chciałbym robić. W ten sposób odkryłem w sobie żyłkę zdobywcy. 
Wszedłem	 na	 pięciotysięcznik,	 w	 17	 dni	 przeszedłem	 GSB	 
w	 ramach	 charytatywnego	 projektu	 IPA,	 dwa	 razy	 ukończyłem	
triathlon,	 uzyskałem	 tytuł	 instruktora	 szachowego.	 Złapałem	
oddech	i	podjąłem	kolejne	wyzwanie	–	właśnie	kończę	studia	na	
kierunku	 psychologia.	 Uważam,	 że	 człowiek	 cały	 czas	 musi	 się	
rozwijać. Może dzięki temu do tej pory służby mundurowe i nie 
tylko	proszą	mnie	o	szkolenia	i	konsultacje	w	zakresie	negocjacji.

Służyć	 przez	 przyjaźń: praca w atmosferze przyjaźni i zaufania są 
niezwykle ważne, a  doświadczenie i rady starszych kolegów są nie 
do przecenienia. Przekonałem  się o tym już jako młody policjant. 
Budowanie dobrych relacji i sieci wsparcia  wśród funkcjonariuszy 
emerytów Policji i Straży Granicznej na płaszczyźnie lokalnej  
i międzynarodowej ma ogromne znaczenie.  IPA daje taką możliwość. 
Dobrze jest mieć poczucie, że gdziekolwiek się jest, zawsze można się 
zwrócić do jej członków.

Kiedy pojawiła się u mnie IPA: o IPA dowiedziałem się przypadkiem,  
w 2001 roku. Kiedy kolega zaczął mi o niej opowiadać, od razu 
wiedziałem, że chcę być jej członkiem.

Dlaczego	warto	mieć	pasję: pasja jest paliwem, napędza do życia. 
Jak się spełnia marzenia: realizując je. Czasami żmudnie latami krok  
po kroku a czasami spontanicznie ad hoc.

Czego	chciałbyś	aby	było	więcej	w	IPA:	  widzę jak IPA Region KGP 
rozwija się, wszystko idzie w dobrym kierunku więc życzyłbym sobie 
dalszego takiego rozwoju.
Z okazji 30 lat Negocjacji Policyjnych życzę wszystkim negocjatorom zdrowia i tylko pozytywnych realizacji.
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Od	Redakcji
W	poprzednim	numerze	błędnie	podaliśmy	nazwisko	kolegi	z	IPA	Tarnów.	
Powinno	być	Łukasz	JANKOWSKI,	a	było	Janowski.	Mamy	nadzieję,	że	kolega	przyjmie	nasze	przeprosiny.	
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W dniach 3-4 września w Przemyślu odbędą się 

VI	MISTRZOSTWA	POLSKI	W	SIATKÓWCE		
PLAŻOWEJ	SŁUŻB	MUNDUROWYCH	

–	TWIERDZA	PRZEMYŚL	2022.	
Organizatorami mistrzostw są Regiony IPA: Bieszczadzki SG i Przemyski oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG BiOSG.  
W mistrzostwach udział biorą reprezentacje poszczególnych służb. Mogą brać w nich udział również drużyny na podstawie 
indywidualnych zgłoszeń. Pula nagród I-III miejsce wynosi 6000 zł. Turniej wpisany w kalendarz imprez PZPS. Szczegóły na 
stronach internetowych: ipapodkarpacie.pl, ipaprzemysl.pl, ipabieszczadzki.pl. 
Gorąco zapraszamy 
Informacji udzielają: Marek SAMEK - tel. 534 648 000 oraz Jan FABER - tel. 667 666 090

WSPOMNIENIE	O	RYSZARDZIE	MACIAŁCZYKU
Z ogromnym żalem informujemy, iż wieku 73 lat zmarł wieloletni członek IPA Region Poznań, Wielkopolskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA i członek Komisji Rewizyjnej  IPA Sekcja Polska.
Rysiu był człowiekiem niezwykle sympatycznym, kompetentnym, koleżeńskim i zawsze pomocnym. Służyć Poprzez 
Przyjaźń ( SERVO PER AMICECO) to idea której przestrzegał i zarażał nią 
młodych policjantów, którzy wstępowali w szeregi IPA. Człowiek z pasją i 
wielkim sercem dla naszego stowarzyszenia. 
Dziękujemy Tobie za rozpoczęcie drogi naszego Stowarzyszenia, którą 
wspólnie zaczęliśmy kroczyć, aby zgodnie z intencją założyciela nasze 
organizacji tworzyć autentyczną przyjaźń i koleżeństwo zawodowe 
wśród policjantów na całym świecie.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

Witold Drzażdżyński – Prezes Wielkopolskiej GW

Zdjęcie – E. Gargula z zasobów własnych
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