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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:

• 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 rodzinnych 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

• 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)
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Za oknami zima, w kalendarzu grudzień, tak więc jubileuszowy dla naszej Sekcji rok 
właśnie się kończy. Chciałbym podsumować to nasze   oraz przekazać Wam trochę 
informacji o IPA. W 1950 roku Europa podnosiła się po traumie II wojny światowej i to 
właśnie wtedy szeregowy angielski policjant sierżant Artur Troop, wdrożył w życie swoje 
marzenia związane ze stworzeniem możliwości porozumienia pomiędzy policjantami 
poprzez powołanie do życia organizacji zrzeszającej policjantów z całego świata. Nazwał 
tą organizację International Police Association (IPA).    
Niestety, historia Polski potoczyła się tak, że dopiero po upadku „muru berlińskiego”  

i utworzeniu Polskiej Policji, policjanci z naszego kraju mogli zacząć nawiązywać kontakty z policjantami z innych 
państw.  Dążyli też do stworzenia struktury centralnej i przyjęcia Sekcji Polskiej w struktury światowe. Doszło do 
tego w dniu 6.11.1992 r., podczas Kongresu Światowego IPA, w Rio de Janeiro, w Brazylii, gdzie jednomyślną decyzją 
delegatów, Sekcja Polska została przyjęta w struktury światowe. Od tego dnia liczymy historię naszej Sekcji, która 
to z sześciuset członków w roku 1992 – dziś osiągnęła stan ponad 10.000 członków. Jesteśmy dziewiątą Sekcją  
w świecie pod względem ilości zrzeszonych osób. 
 Przez wszystkie lata działalności Sekcji Polskiej rozwijała się międzynarodowa współpraca w ramach „Placement 
Programme”, nasi członkowie uczestniczyli w międzynarodowych seminariach zarówno w IBZ Gimborn, jak też  
w organizowanych przez sekcje narodowe z całego świata. Cały czas rozwijamy bazę obiektów rekomendowanych, 
rozbudowujemy różnego rodzaju oferty zniżkowe dla naszych członków, pomagamy funkcjonariuszom  
i członkom ich rodzin w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
W 2020 roku – w wyniku światowej pandemii wirusa SARS-Cov-2 - nasza działalność statutowa została poddana 
próbie i znacznie ograniczona. Jednak dzięki bardzo aktywnej działalności wszystkich struktur terenowych naszej 
sekcji podołaliśmy temu wyzwaniu.   
Kiedy wydawało się, że jedno zagrożenie prawie minęło, w lutym tego roku terrorystyczne państwo rosyjskie 
napadło zbrojnie na Ukrainę i spowodowało ogromny kryzys humanitarny. Ale i tutaj ludzie zrzeszeni  
w strukturach terenowych naszej sekcji stanęli na wysokości zadania i od pierwszych dni wojny bardzo aktywnie 
włączyli się w pomoc uchodźcom. Sekcja Polska koordynowała pomoc przekazywaną zarówno przez wszystkie 
Grupy Wojewódzkie w kraju, jak też przez inne sekcje narodowe. W duchu naszego motto cały czas jesteśmy  
z naszymi przyjaciółmi z udręczonej Ukrainy!!! 
Chciałbym mocno podziękować wszystkim Regionom i Grupom Wojewódzkim, które z ogromnym poświęceniem  
  i zaangażowaniem udzielały wsparcia i koordynowały pomoc humanitarną przekazywaną przez struktury naszego 
Stowarzyszenia zarówno z Polski jak i z całej Europy. Dziękuję wszystkim poprzednim i obecnym Komendantom 
Głównym Policji i Straży Granicznej, oraz Komendantom Wojewódzkim, Powiatowym i  Miejskim Policji jak też 
Komendantom Oddziałów i Placówek Straży Granicznej bez wsparcia których, wielu naszych zamierzeń nie 
moglibyśmy zrealizować. Dziękuję także wszystkim, którzy przez te 30 lat przyczynili się do funkcjonowania  
i rozwoju Sekcji Polskiej IPA, w szczególności wszystkim byłym Prezydentom, członkom aktualnych i byłych władz 
wszystkich szczebli, delegatom na kolejne Kongresy, członkom komisji rewizyjnych oraz Wam, drodzy bezimienni 
członkowie, którzy codziennie zajmujecie się sprawami organizacyjnymi i na bieżąco prowadzicie aktywną 
działalność. To dzięki Wam, Sekcja Polska stale się rozwija i mam nadzieję, że tak będzie w następnych latach, a IPA 
zawsze będzie dla Was miejscem życzliwej atmosfery, niesamowitych spotkań oraz realizacji planów i zamierzeń 
zarówno zawodowych jak i prywatnych. 
 Na zakończenie - z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia - życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz 
Waszym rodzinom mnóstwo satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech radość i spokój tych Świąt towarzyszy 
Wam przez cały Nowy 2023 Rok. Życzę, aby był to czas szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia  
i dążenia zawodowe oraz żeby przyniósł Wam wiele satysfakcji z własnych dokonań.  
 Do Siego Roku 2023 !!!



6

zazwyczaj, jeśli myślimy wyjątkowo ciepło o jakimś okresie roku, to są to Święta Bożego 
Narodzenia. Czas, przywołujący nam zawsze wspomnienia z dzieciństwa, Wigilię, 
prezenty, śnieg i mamy wówczas wrażenie, że jesteśmy lepszymi ludźmi.  Dla bliskich  
i  dla siebie.
To wtedy rodzą się w naszych głowach postanowienia, wyzwania, nowe projekty, 
które chcemy materializować w Nowym Roku. To wtedy zamykamy szuflady z naszymi 
porażkami, smutkami, aby nie siedziały w naszych głowach na kolejne miesiące.  
Ten wyjątkowy czas sprawia, że mamy wrażenie otrzymania dodatkowej energii do 
działania.
Miniony rok był wyjątkowy dla naszego stowarzyszenia, które obchodziło swój jubileusz 30 lecia istnienia. 
Okrzepliśmy już w tej policyjnej rodzinie z całego świata, nie jesteśmy młodą sekcją i przyszedł czas abyśmy się 
sprawdzili. Takiego wyzwania na kolejne lata podjął się obecnie funkcjonujący Zarząd Sekcji Polskiej na czele  
z Prezydentem Piotrem Wójcikiem. Nadeszła pora na to, aby w Polsce zorganizować Kongres światowy IPA -  
i został on nam przyznany. Otrzymaliśmy także prawo do organizacji  IPA CUP, zwanymi także igrzyskami IPA, które 
odbędą się we Wrocławiu. To duży sukces naszej Sekcji na arenie międzynarodowej. 
 Po 2 latach w cieniu pandemii, ruszyliśmy z impetem w organizację wydarzeń, spotkań i jubileuszy, nie tracąc  
z oczu faktu, że za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. 
Włączyliśmy się w ten nurt niesienia pomocy uchodźcom, członkom naszego stowarzyszenia a także ludziom,  
którzy tam pozostali. To wyjątkowe gesty ludzkiej solidarności, które pokazują dobrą stronę naszego 
człowieczeństwa.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,  a także Nowego Roku 2023 w imieniu własnym oraz zespołu 
redakcyjnego, życzymy Wam tej wyjątkowej atmosfery, pełnej życzliwości, ciepła i zrozumienia. Aby byli z Wami 
wszyscy Ci , którzy są Wam najbliżsi. 
Na nadchodzący Nowy Rok, życzymy Wam dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin, spokoju i pokoju, cierpliwości 
i wyrozumiałości a także dużo życiowego optymizmu i jak najwięcej radosnych dni.

Wesołych Świąt
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Koleżanki i Koledzy z Sekcji Polskiej IPA.
Nadchodzący 2023 rok jest szczególnie istotny 
gdyż odbędzie się kolejny Kongres Delegatów.  
Zgodnie z zapisami w Statucie SP IPA  delegatów 
w grupach wojewódzkich wybiera się  
z zachowaniem proporcjonalności: 1 delegat na 150 
członków.  Dlatego bardzo istotnym elementem 
jest  szybkie uregulowanie składek członkowskich  
z Sekcją Polską IPA. Składki  powinny być wpłacone 
na rachunek Sekcji Polskiej IPA do końca roku 2022. 
Stąd apeluję o regularne  wpłacanie w Regionach 
i odprowadzanie składek. Nadal od 2011 roku 
obowiązuje kwota 40,00 zł odprowadzana do 
Sekcji Polskiej IPA.  Z  niniejszych kwot wydatkuje 
się m.in. trzy wydania Wiadomości SP IPA, składka  
do światówki w kwocie 1,50 €  od 1 członka IPA, 
opłata stała IBZ Gimborn po 0,10 € od 1członka, 
dofinansowanie dla uczestników seminariów  
w Gimborn  po 150 € na osobę, dofinansowanie go 
programu YPOS, udzielanie na wnioski zapomóg 
finansowych członkom IPA, zakup gadżetu roku 
dla każdego członka SP IPA, dofinansowanie 50% 
do znaczka i certyfikatu „lecia” członkowstawa  
w naszym stowarzyszeniu, oraz naklejki na szybę 
samochodu. Jednocześnie  uprzejmie informuję, 
że decyzją KZ SP IPA gadżetem roku na 2023 będzie przedstawiony na wzorze brelok 4w1. 
Natomiast  naklejka w 2023 roku wyglądać będzie wg. załączonego wzoru.

Servo Per Amikeco
Skarbnik Sekcji Polskiej IPA

Adam Pietrzkiewicz

INFORMACJE OD SKARBNIKA

PL 2023
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W dniach 4-9 października 2022 roku, Lloret de 
Mar, w Hiszpanii odbył się 65. Kongres Światowy 
IPA. W imieniu Sekcji Polskiej IPA w Kongresie 
uczestniczył Prezydent SP kol. Piotr Wójcik. 
 Oficjalne otwarcie Kongresu odbyło się  
w dniu 5 października w sali konferencyjnej Hotelu 
„Evenia Olympic Resort”, na którym oprócz delegatów 
obecni byli przedstawiciele władz hiszpańskiej Policji, 
jak również władz państwowych i samorządowych oraz inni znamienici goście zaproszeni przez organizatorów 
Kongresu. Po części oficjalnej, rozpoczęły się obrady, podczas których poszczególni członkowie IEB (Prezydium 
Światowego IPA) przedstawili sprawozdania ze swojej działalności. W trakcie dwudniowych obrad delegaci 
obecni na 65. Kongresie Światowym IPA podjęli następujące decyzje: 
1. IPA Albania została uznana za pełnoprawnego członka naszego Stowarzyszenia.
2. Członkostwo Sekcji IPA Rosja (po burzliwej dyskusji i odrzuceniu wniosków o wykluczenie tej sekcji ze struktur 

IPA) zostało zawieszone na kolejny rok - do czasu kolejnego Światowego Kongresu IPA, a Sekcja IPA Holandia 
została wyznaczona jako reprezentująca IPA Rosja (Holandia wprowadzała Rosję do IPA).

3. Na wniosek Sekcji IPA Niemcy, ulegnie zmianie logotyp Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (zmiana 
została przyjęta różnicą jednego głosu 28 za, 27 przeciw). Nowe logo ma być zabezpieczone i wejść w pełne 
użytkowanie od 1.01.2028 r. Obie opcje będą wykorzystywane w okresie przejściowym - istniejące dotychczas 
(tworzone przez Arthur Troop) oraz zaproponowane przez IPA Niemcy nowe logo.

4. Nazwa istniejącej Komisja Stosunków Zagranicznych (ERC) została zmieniona na Komisję Stosunków 
Międzynarodowych (IRC).

5. Utworzone zostało stanowisko „Radcy Prawnego” przy Biurze Światowym IPA.
6. Przyjęto nowe procedury dot. YPOS oraz procedury dot. organizacji Światowego Kongresu w formie zdalnej.
7. Przyjęty został wniosek Sekcji Polskiej o organizację Kongresu Światowego IPA w 2025 roku (64 głosy za),  

a Światowe Kongresy IPA w najbliższych latach odbędą się następująco: w 2023 roku w Grecji i w 2024 roku 
w Macedonii Północnej. Sri Lanka wyraziła swoją propozycję zorganizowania Światowego Kongresu w 2026 
roku, a Hongkong ogłosił chęć zorganizowania Światowego Kongresu i Seminarium Młodych Policjantów 
(YPOS) w 2027 roku.

8. Najbliższe seminaria dla młodych policjantów (YPOS) odbędą się - w 2023 roku, w Nowej Zelandii, w 2024  
w Austrii, w 2025 w Belgii i w 2026 w Niemczech.

9. Przyjęto wniosek Sekcji Polskiej o organizację IPA Games w 2026 roku we Wrocławiu (66 głosów za), a IPA 
Games w 2024 roku odbędzie się w Rumunii. 

10. Odrzucono wniosek o zatwierdzenie języka angielskiego jako jedynego oficjalnego języka Stowarzyszenia. 
Przyjęto wniosek o zatwierdzeniu języka angielskiego jako jedynego języka na Kongresach Światowych IPA.

11. Odrzucono wniosek Sekcji IPA Czarnogóra o organizację Międzynarodowego Turnieju Szachowego.
12. Przyjęto budżet IPA na 2023 rok, podnosząc składkę członkowską do wysokości 1,50 euro od członka IPA (było 

1,48 euro). Aktualne dane dot. IPA w świecie to: 69 sekcji krajowych (w tym 3 oczekujące na przyjęcie), 365 779 
członków, z czego 1 143 - z krajów, w których nie utworzono sekcji krajowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w trakcie Kongresu, w imieniu naszej Sekcji odebrałem od kolegów z Ukrainy 
podziękowanie za pomoc udzieloną Ukrainie w tym trudnym dla nich czasie, a IPA Irlandia podziękowała nam za 
ogromne zaangażowanie członków IPA Polska w pomoc humanitarną dla Ukrainy. Prezydent z IPA Armenia wyróżnił 
mnie medalem w podziękowaniu za wsparcie finansowe jakiego udzieliliśmy tej sekcji dla osób poszkodowanych 
w wyniku wojny z Azerbejdżanem, a na zakończenie Kongresu kilka innych sekcji (USA, Australia, Włochy, Hong 
Kong, Islandia i Austria) doceniając naszą działalność i dziękując za dotychczasową współpracę przekazało nam 
okolicznościowe medale.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik

KONGRES 
ŚWIATOWY
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Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy

30 lat Sekcji PolSkiej iPa  
To były wyjątkowe obchody. Można powiedzieć, że wróciliśmy do źródeł, bo właśnie pod Poznaniem  
w miejscowości Kiekrz odbył się pierwszy kongres Sekcji Polskiej IPA. Tym razem w podpoznańskim 
Trzebawiu w hotelu Delicjusz spotkali się przedstawiciele z Polski oraz 11 delegacji zagranicznych  
z Sekretarzem Generalnym May-Britt Ronnebro na czele.
Tak ważna uroczystość nie mogła rozpocząć się inaczej jak od hymnu zarówno Polski jak i naszego stowarzyszenia. 
Podniosły charakter rozpoczęty w tym momencie utrzymywał się przez większą część imprezy. Nie zabrakło 
również chwil wzruszenia. Takim z pewnością był moment w którym wśród osób które zostały odznaczone 
okolicznościowymi medalami stanęły dwie wyjątkowe kobiety. Renata Literacka oraz Mirosława Kuropatwa 
żony naszych dwóch kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie, a zostali pośmiertnie odznaczeni  
w podziękowaniu za swoją działalność na rzecz stowarzyszenia.
Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień. Prezydent Sekcji Polskiej podsumował 30-letnią działalność 
stowarzyszenia i podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły do rozwoju IPA w Polsce. Głos zabrał 
również nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz Sekretarz Generalny IPA May-Britt  
Ronnebro, którzy podkreślili rolę naszego stowarzyszenia i podziękowali za dotychczasowe działania Sekcji 
Polskiej oraz jej członków. Wyjątkowym wydarzeniem było również odznaczenie przyznane naszej sekcji od 
Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów. Piękny Krzyż do naszego sztandaru przypiął Przewodniczący 
z NSZZP województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary. Po oficjalnej części goście zostali zaproszeni na 
międzynarodową konferencję „Kryzys migracyjny na granicy Unii Europejskiej oraz rola IPA w udzielaniu pomocy 
humanitarnej”. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji Zbigniewa Tomaszka – zastępcy skarbnika SP IPA, Anety 
Sobieraj – Wiceprezydent SP IPA oraz Biljany Dulović – Prezydent Sekcji IPA Czarnogóra. Prezentacje dały pogląd 
na problem uchodźczy w naszym kraju oraz na Bałkanach. Pokazały również jak zaangażowała się IPA w pomoc 
ludziom, którzy uciekali z tego ogarniętego wojną kraju.  
Pięknym finałem oficjalnej części obchodów był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, która pod 
batutą mjr Pawła Joksa zagrała specjalnie przygotowany na to wydarzenie repertuar. Występ został bardzo gorąco 
przyjęty przez widownię i nagrodzony owacjami na stojąco zarówno przez Polaków jak i gości zagranicznych.
Obchody te nie mogłyby się odbyć bez osób i firm które wspierają nasze stowarzyszenie. Chcielibyśmy 
podziękować:
Prezesowi Browaru BOJAN w Bojanowie,  Firmie Agro-Rydzyna sp. z o.o, Zakładom Mięsnym BYSTRY w Swarzędzu, 
Zakładom Mięsnym SOKOŁÓW, Firmie Selgros Poznań
Podziękowania należą się również:
Prezesowi Zarządu firmy „Żabka” Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Dyrektorowi Generalnemu Browarów 
Lubelskich „Perła” S.A w Lublinie, Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z. o.o. w Lublinie, firmie „GEOMAX” Misztal-
Stateczny Sp. Jawna w Opolu Lubelskim.
Dziękujemy za wsparcie organizacyjne naszego jubileuszu!
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KONFERENCJA W RUMUNII
W dniach 20-22.09.2022 r. na zaproszenie Sekcji Rumunii delegacja Sekcji 
Polskiej IPA w osobach Witolda Drzażdżyńskiego oraz Zbigniewa Tomaszka 
uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji „The young generation facing 
the challenges of the modern world: violence, drugs, alcohol – prevention of 
violence in schools”. 
Organizatorem powyższej konferencji była Sekcja IPA Rumunia wspólnie  
z organizacjami i instytucjami, które na co dzień rozwiązują problemy nurtujące 
dzisiejszą młodzież m.in. narkotyki, alkohol, odtrącenia przez rówieśników, przemoc 
w szkole itp. Poza delegacją z Polski w obradach uczestniczyły delegacje z Austrii, 
Węgier, Kanady, Hiszpanii, Bułgarii. Mołdawii i  Macedonii Północnej.
W pierwszym dniu obrad uczestnicy udali się do miejscowości Sigisoara, w której 
spotkaliśmy się z młodzieżą ucząca się w jedyną w Rumunii szkoła niemiecko-
języczna, której korzenie sięgają XIX wieku. W trakcie spotkania bardzo intresująca 
była forma prowadzonej przez rumuńskie 
policjantki, pracujące na co dzień  
z dziećmi i młodzieżą pogadanki  
tj. grupy uczniów otrzymały do 
rozwiązania problem dot. uzależnień  
a ich zadaniem było przedstawienie jego 
rozwiązania.
Po wizycie w szkole mogliśmy zapoznać 
się z Starym Miastem otoczonym 
średnowiecznymi murami, w których 
nadal mieszkają ludzie, a samo miasto 
zostało założone na przełomie XII i XIII 
wieku. Oczywiście, jak w każdym mieście 
w Transylwanii również tu mogliśmy 
spotkać Drakulę, czyli Wlada Palownika.
W drugim dniu konferencji każda  
z przybyłych delegacji zaprezentowała 
krótkie wystąpienie w trakcie którego 
przedstawiono programu prewencyjne, 
które dot. działań wśród dzieci i młodzieży.
Bardzo intresujące naszym zdaniem 
było wystąpienie kolegów z Austrii, 
którzy zaprezentowali Program „Kinder 
Polizei”.  Również bardzo intresujące 
było wystąpienie przedstawicieli służb 
mundurowych gospodarzy Konferencji 
– naszych kolegów policjantów 
rumuńskich.
Dzień zakończył się uroczystą kolacją  
w trakcie której zaprezentowane zostały 
zespoły folkrorystyczne regionu Mures. 
W trakcie uroczystości w imieniu Sekcji 
Polskiej IPA przekazaliśmy gospodarzom 
pamiątkowy grawerton wraz  
z najlepszymi życzeniami od naszych 
członków.

Tekst i zdjęcia: Witold Drzażdżyński
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JUBILEUSZ FUNDACJI POMOCY 
WDOWOM I SIEROTOM PO 
POLEGŁYCH POLICJANTACH

„Ciągle istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, 
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie” -   Phil Bosmans

To sława doskonale przedstawiające osoby, które 
zainicjowały powstanie Fundacji Pomocy Wdowom  
i Sierotom Po Poległych Policjantach i które, niezmiennie 
od 25 lat,  wspierają  rodziny funkcjonariuszy, którzy 
stracili życie podczas wykonywania obowiązków 
służbowych. 
Misja i cele fundacji realizowane są dzięki społecznemu 
zaangażowaniu wielu osób, a także przy dużym 
wsparciu i zaangażowaniu policjantów i pracowników 
Policji w kraju.
Na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji jest 
125 nazwisk, funkcjonariuszy, którzy w ten sposób 
zakończyli swoją służbę, wypełniając rotę ślubowania 
do końca ale potrzebujących wsparcia jest znacznie 
więcej. Również wśród wsperających działalność 
fundacji nie może zabraknąć Sekcji Poskiej IPA.
Jubileuszowe obchody rozpoczęły się w piątek,  
w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie,  
uroczystą mszą świętą w intencji funkcjonariuszy, 
którzy zginęli podczas służby oraz ich rodzin. 
Niezwykle podniosłą chwilą był Apel Pamięci z udziałem 
najwyższych władz Policji i przedstawicieli Rady  
i Zarządu Fundacji oraz oddanie salwy honorowej na 
cześć poległych. 
Kolejny dzień był bardzo intensywny i rozpoczęłą 
go Uroczysta Gala, na którą  przyjechali podopieczni 
Fundacji z całej Polski. Przewodniczący Rady Fundacji 
nadinsp. Padło oraz jej Prezes  mł.insp. Irena Zając nie 
kryli  wzruszenia witając wszystkich przybyłych gości. 
Z wdzięcznością dziękowali za przybycie i wieloletnie 
wspieranie swojej działalności. 

Od czasu kiedy pan generał Marek Papała założył tę 
fundację i dało to podstawy prawne i organizacyjne, 
żeby móc pomagać rodzinom policjantów poległych 
na służbie, 25 lat temu, nasza fundacja bardzo się 

Tekst i zdjęcia: Witold Drzażdżyński

zmieniła. Było to epokowe wydarzenie. Po tych 25 latach 
odczuwamy ogromną satysfakcję z naszych osiągnięć – 
takie słowa padły z mównicy. 

Podziękowaniem za wszystkie gesty ofiarności, 
życzliwości i wsparcia było wręczenie najwyższego 
wyróżnienia, którym Fundacja honoruje ludzi  
o wielkim sercu  - Medali „Szlachetnemu Sercu - Cordi 
Nobile”.- wyjątkowy medal zaprojektowany w 2010 r. 
Kolejną formą podziękowań za wspieranie Fundacji 
oraz działalność na rzecz podopiecznych było 
wręczenie Statuetki Jubileuszowej z napisem 
„Dziękujemy”. Taką Statuetkę otrzymała m.in Komenda 
Wojewódzka Policji w Poznaniu.
Przyszedł tez czas na  oddanie głosu gościom. Zarówno 
Minister SWiA Mariusz Kamiński jak i Komendant 
Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk, w  swoim 
wystąpieniach,  dziękowali wszystkim zaangażowanym 
w pracę Fundacji,  która zajmuje się pomocą rodzinom 
poległych policjantów, oraz tym, którzy tą działalność 
wspierają swoją ofiarnością i pomocą, ale przede 
wszystkim podopiecznym za ich siłę w pokonywaniu 
bólu i  tęsknoty, dzielność i wytrwałość, za odwagę  
w stawianiu czoła wszelkim przeciwnością jakie niesie 
codzienność.
Przyszedł też czas na podziękowania od tych którzy 
niewątpliwie potrzebowali dużego wsparcia bo zostali 
sami po stracie najbliższej osoby - podopiecznych 
Fundacji. W imieniu całej „fundacyjnej rodziny” głos 

W dniach 4 – 6 listopada 2022 r., w Jachrance, Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA Witold Drzażdżyński 
reprezentując IPA Polska, brał udział w obchodach 25-Lecia powołania Fundacji Pomocy Wdowom  
i Sierotom Po Poległych Policjantach.
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zabrała Maria Karczewska z Poznania. Trudno opisać wzruszenie, które 
owładnęło wszystkimi obecnymi po słowach:
„…służyć wiernie Narodowi…nawet za cenę życia”.
Na zakończenie  gali wszyscy obecni wysłuchali koncertu w wykonaniu 
artystów operowych Marty Huptas i Jacka Laszczkowskiego, którym 
towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. 
Zwieńczeniem jubileuszowych obchodów była uroczysta kolacja, podczas 
której „Fundacyjne Anioły”  odbierały jeszcze podziękowania oraz 
gratulacje za swoją wspaniała działalność. Podziękowania za trud i serce 
włożone w wspieranie potrzebujących złożył również Wiceprezydent 
Sekcji Polskiej IPA Witold Drzażdżyński, wręczając w imieniu członków IPA 
pamiątkową statuetkę oraz obraz z wizerunkiem poznańskiego Ratusza.   
W swoim wystąpieniu zapewnił o pomocy ze strony IPA w działaniach 
fundacji oraz podziękował za 25 lat działania, życząc jednocześnie władzom 
Fundacji oraz jej członkom wytrwałości w działaniu.

Tekst: Piotr Wójcik WstępoWanie policjantóW 
do sekcji polskiej MiędzynarodoWego 
stoWarzyszenia policji 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. zasad przyjmowania nowych członków do Sekcji Polskiej IPA 
(wątpliwości w sprawie raportu do przełożonego) informuję, że:
Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 63 ust. 3 ustawy o Policji – cyt.  „policjant obowiązany jest 
poinformować przełożonego o przynależności do stowarzyszeń krajowych działających poza służbą”.
Sekcja Polska IPA w dniu 20 sierpnia 1991 roku uchwaliła statut stowarzyszenia i rozpoczęła działalność 
jako stowarzyszenie krajowe działające w służbie. Zgodnie z § 10 ust. 2 obowiązującego wówczas statutu, 
członkami stowarzyszenia mogły być wyłącznie osoby pełniące służbę w Policji. Z tego powodu wymagana 
była zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych na utworzenie i działalność Sekcji Polskiej IPA. 
W dniu 4 lipca 1991 roku Minister Spraw Wewnętrznych (Henryk Majewski) na wniosek Komendanta 
Głównego Policji (Leszka Lamparskiego) wyraził zgodę na utworzenie i rozpoczęcie działalności Sekcji 
Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Otrzymanie takiej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych 
na działalność Sekcji Polskiej IPA w Policji wynikało z art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo  
o Stowarzyszeniach. Sekcja Polska IPA uzyskała tym samym statut Stowarzyszenia działającego na terenach 
i w obiektach Policji. Siedziby struktur IPA mogły znajdować się i znajdują się w siedzibach jednostek Policji.
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji nie jest stowarzyszeniem działającym poza 
służbą i tym samym policjant nie ma obowiązku zgłaszania o przynależności do stowarzyszenia. 
Wynika to jednoznacznie z uzyskanego zezwolenia MSW wydanego w 1991 roku na podstawie ustawy Prawo  
o Stowarzyszeniach, celów statutowych stowarzyszenia (§8, 8a i 9) oraz Porozumienia z dnia 29 czerwca 
2010 roku o współdziałaniu Policji i International Police Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji) – Sekcja Polska. W dniu 1 kwietnia 2003 roku Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda zarejestrował  
w Krajowym Rejestrze Sądowym Sekcję Polską IPA nadając numer 0000154720, tym samym Sekcja Polska 
uzyskała osobowość prawną.
Art. 44 ust. 2 ustawy prawo o Stowarzyszeniach:
„działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów 
wojskowych albo resortu spraw wewnętrznych wymaga zezwolenia odpowiednio Ministra Obrony Narodowej lub 
Ministra Spraw Wewnętrznych albo organów przez nich określonych”.
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xxx lat KUJaWSKO-POMORSKIEJ
W dniu 15 października 2022  roku w hotelu City w Bydgoszczy odbyły się uroczystości związane z obchodami 
Jubileuszu 30-lecia utworzenia KUJAWSKO-POMORSKIEJ GRUPY WOJWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO 
STOWARZYSZENIA POLICJI  (International  Police  Association) Sekcja Polska.
Na uroczysty jubileusz w imieniu  Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej International  Police 
Association Jerzego Archackiego, zaproszono przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którą  
reprezentował Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Leciejewski, a także wielu policjantów, członków IPA 
z całego województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Zaproszonymi gośćmi byli również przedstawiciele władz naszego województwa oraz zasłużeni dla Sekcji Polskiej 
IPA. W uroczystościach brały udział delegacje policyjne z wielu sekcji międzynarodowych, w tym z Estonii, Litwy, 
Łotwy i USA, jak również z sekcji krajowych, na czele z Prezydentem IPA Polska Piotrem Wójcikiem.
Zaproszeni goście zwiedzili Bydgoszcz, w tym Stare Miasto wraz z Wyspą Młyńską i Muzeum Wojsk Lądowych.
Na uroczystej gali w hotelu City  Prezes KUJAWSKO-POMORSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA Jerzy Archacki 
przedstawił w obecności 160 zaproszonych gości historię powstania IPA wraz z przygotowanym filmem  
i zdjęciami naszej 30-letniej pracy na rzecz policjantów, którzy odbywali i odbywają praktyki zawodowe w wielu 
zagranicznych jednostkach Policji, w tym między innymi w Niemczech, Irlandii, Anglii, Stanach Zjednoczonych. 
Nawiązujemy i utrzymujemy kontakty towarzyskie polegające na wzajemnych wizytach w duchu  naszego motto 
SERVO PER AMIKECO, co oznacza służyć poprzez przyjaźń.
Nasze działania mają również charakter niesienia pomocy humanitarnej dla zaatakowanej przez agresora 
rosyjskiego Ukrainy.
W ramach naszego stowarzyszenia współuczestniczymy 
także w innych przedsięwzięciach sportowych, kulturalnych, 
honorowym krwiodawstwie itp. Prezes Jerzy Archacki odznaczył 
i wręczył medale, dyplomy i upominki wielu członkom IPA, a 
także zasłużonym dla Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji.   Uroczysta gala wraz z kolacją zakończyła obchody 
jubileuszu 30-lecia powstania KPGW IPA.

W dniu 12 listopada 2022 r. w naszym pokoju 
znajdującym się w budynku Międzynarodowej 
Akademii Nauk Stosowanych w Łomży odbyła 
się uroczystość w związku z XXX leciem 
członkostwa w IPA  członków  Podlaskiej Grupy 
Wojewódzkiej  Regionu Łomża. 
W trakcie uroczystości zostały wręczono przez 
Prezesa PGW IPA Dariusza Kuzia certyfikaty XXX 
lecia nadane przez Sekcję Polską IPA kol. Dariuszowi 
Czeczel, Mieczysławowi Kulesza, Krzysztofowi 
Ćwik,  Robertowi Twarowskiemu  oraz wręczono 
odznaczenia honorowe  „Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska” ( BRĄZOWY ) kol. Andrzejowi Wszeborowskiemu.  
Prezesa PGW IPA Dariusza Kuzia oraz Przewodniczący  IPA Region Łomża Mariusz Kozikowski  pogratulowali 
jubilatom oraz odznaczonym za ich długoletnie członkowstwo oraz podziękowali za ich działalność na rzecz 
propagowania idei IPA oraz życzyli następnych   jubileuszy  w gronie IPA.
Po części oficjalnej w sympatycznej atmosferze toczyły się rozmowy z kolegami o najdłuższym stażu w IPA 
przeplatane ich wspomnieniami o początkach powstania Sekcji Polskiej oraz PGW IPA Region Łomża.
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Podlaska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Mariusz Kozikowski 

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka    Tekst: Krzysztof Warchał     Zdjęcia: Paweł Mazurek

xxx lat ipa łomża
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W dniu 24 września 2022 roku w auli Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Nowym Sączu odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 30-lecia IPA w Nowym Sączu. 
Uroczystości patronatem honorowym objęli Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, 
Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg SG Stanisław Laciuga oraz Prezydent Miasta 
Nowego Sącza Ludomir Handzel. Galę poprowadzili Iwona Grzebyk-Dulak i Sebastian Wójtowicz.
Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztów sztandarowych, odśpiewania hymnu oraz uczczenia 
minutą ciszy, zmarłych członków IPA Region Nowy Sącz.
Przewodnicząca Regionu IPA Nowy Sącz Elżbieta Gargula w imieniu całego Zarządu przywitała przybyłych 
gości, wśród których znaleźli się między innymi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. 
Rafał Leśniak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg SG Stanisław Laciuga, Komendant Miejski Policji w Nowym 
Sączu insp. dr Krzysztof Dymura, Prezydent Sekcji Polskiej IPA Piotr Wójcik, Prezydent Miasta Nowego Sącza, 
Starosta Nowosądecki oraz delegacje policjantów z Albanii, Czarnogóry, Macedonii, Serbii, Słowacji i Słowenii.
Uroczystość była okazją do wręczenia medali i wyróżnień. 
Zarząd Regionu IPA Nowy Sącz przyznał złote i srebrne statuetki „Służyć Poprzez Przyjaźń”. Ponadto, wraz  
z Komendantem Miejskim Policji w Nowym Sączu, przekazał na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Krakowie symboliczny czek na kwotę 2000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach. Przekazane środki pieniężne zebrane zostały podczas IV Charytatywnego Rajdu Pieszego.
Po przemówieniach przyszedł czas na koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który uświetnił 
przebieg gali.
Po wysłuchaniu koncertu i licznych „bisach” nadszedł czas na bankiet, który odbył się w hotelu IBIS w Nowym 
Sączu. Był on świetną okazją na  przywołanie wspomnień z ostatnich 30 lat IPA w Nowym Sączu.  

25 lat IPa lESznO

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Sebastian Wójtowicz

Zdjęcia: Krzysztof Mierzwa 

xxx lat ipa nowy sącz

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Biliński

W dniach od 4 do 7 września 2022 roku Region IPA Leszno obchodził Jubileusz 25 lecia powstania.
W dniu 5 września na Ranczo Smyczyna w miejscowości Smyczyna odbyło się uroczyste spotkanie, na które 
przybyli zaproszeni goście z Regionów IPA w Jindrihuv Hradec (Czechy), Galanta (Słowacja), Regionów IPA  
w Gostyniu oraz IPA w Głogowie. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Prezydent Sekcji Polskiej IPA  
Piotr Wójcik, Wiceprezydent Sekcji Polskiej, Prezes Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej w Poznaniu  
Witold Drzażdżyński, zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA, członkowie Regionu i ich rodziny oraz przyjaciele.
Obchody 25 lecia Regionu IPA w Lesznie otworzył Przewodniczący Piotr Biliński, który powitał zgromadzonych 
gości. Wspólnie odśpiewano Hymn Polski oraz odegrano hymn Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
W dalszej części Przewodniczący leszczyńskiego regionu przedstawił krótką historię powstania IPA na świecie 
oraz Regionu w Lesznie, którego zebranie założycielskie odbyło się w maju 1996 roku. Przypomniał także, że 
maksymą IPA na świecie jest hasło:  „Servo Per Amikeco” co w tłumaczeniu znaczy „Służyć poprzez przyjaźń”.
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Podczas ceremonii  Prezydent  SP IPA 
w asyście  Przewodniczącego  
Regionu wraz ze skarbnikiem 
Mirosławem Kamińskim uhonorowali 
koleżanki i kolegów założycieli 
Regionu, okolicznościową odznaką 
„25 - lecia Regionu IPA Leszno”. 
Odznaką tą jak i podziękowaniami 
uhonorowano także Prezydenta 
Piotra Wójcika i wiceprezydenta 
Witolda Drzażdżyńskiego.
Działalność Regionu IPA Leszno nie 
byłaby możliwa bez współpracy  
z osobami, które od wielu lat wspierają 
jego działalność. 
 
W związku z tym dziękując za te lata wspólnej pracy na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, w 
imieniu leszczyńskiego Regionu, Piotr Biliński wręczył adresy gratulacyjne.
Wśród wyróżnionych w ten sposób, znaleźli się Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA Grażyna Zimnoch, Wacław 
Andrzejewski, Kazimierz Kamiński, Jan Pabierowski, Paweł Pęcak, Piotr Siemaszko oraz Paweł Żak.
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego Wiceprezydent SP Witold 
Drzażdżyński „Brązowym Medalem NSZZ P województwa wielkopolskiego” odznaczył Mariolę Wiśniewską, Piotra 
Bilińskiego, Mirosława Kamińskiego, Jana Pabierowskiego, Kazimierza Kamińskiego.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje i przekazali symboliczne 
upominki oraz życzenia dla Regionu IPA Leszno.
Galę uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Marynia” ze Święciechowy, który we wspaniałych strojach 
zaprezentował tańce ludowe, klasyczne, a także nowoczesne. Po tym widowisku, przy głośnych fanfarach, na salę 
wwieziono tort jubileuszowy, a uczestnicy wydarzenia wznieśli toast za pomyślność leszczyńskiego Regionu IPA.
Tradycją Regionu IPA w Lesznie, w trakcie wizyt kolegów z Regionów m.in. Czech i Słowacji jest program 
turystyczno – sportowy. Tym razem naszych gości zaprosiliśmy do miejscowości Milicz, gdzie z kolegą Markiem 
Miś, zwiedziliśmy byłą fabrykę bombek choinkowych – obecnie Muzeum Bombki, kościół św. Andrzeja Boboli  
z 1707 roku.  Mieliśmy też okazję poznać linię produkcyjną w browarze rzemieślniczym Nepomucen w Szkaradowie, 
a wycieczkę zakończyliśmy w stadninie koni Adama Lachery w Dębnie Polskim.
We wtorek 6 września odbyliśmy wizytę u Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie insp. Krzysztofa Nowaka.  
W spotkaniu wzięli też udział Prezydent SP IPA Piotr Wójcik i Wiceprezydent Witold Drzażdżyński. Szef leszczyńskiej 
jednostki m.in. zaprezentował nam jeden z nowszych obiektów, w którym mieści się strzelnica oraz siłownia i sale 
szkoleń dla policjantów.
Zaprosiliśmy naszych gości do mieszczącej się przy Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie siedziby naszego 
Regionu. Tam zaprezentowaliśmy Kroniki Regionu, które prowadzone są od 1996 roku. Można było też obejrzeć 
naszą kolekcję europejskich mundurów policyjnych oraz pamiątek od zaprzyjaźnionych grup IPA.
Podsumowaniem dnia były zawody strzeleckie z broni krótkiej i karabinku, które odbyły się na strzelnicy Bractwa 
Kurkowego w Poniecu, (15 km od Leszna).  W środę 7 września goście z Czech i Słowacji oraz członkowie Regionu 

IPA Leszno spotkali się na terenie Ranczo Smyczyna - 
obiekcie rekomendowanym, na pożegnalnym śniadaniu. 
Po jego zakończeniu Przewodniczący IPA Region  
w Lesznie Piotr Biliński podziękował wszystkim za 
wspaniały czas spędzony w naszym kraju i mieście, wyraził 
także przekonanie, iż niedługo się znowu zobaczymy.  
Na pożegnanie wręczono wszystkim symboliczne 
upominki. Goście rewanżując się, przekazali podziękowania 
i życzenia dalszych sukcesów w działalności na rzecz 
Stowarzyszenia.
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W dniu 5 listopada 2022 roku w Nowym Targu 
odbyła się uroczystość Jubileuszu XX – lecia 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
Regionu IPA Nowy Targ. Jubileusz odbył się w 
Hotelu Ibis Styles w Nowym Targu. Uroczystość miała 
charakter międzynarodowy i wzięli w niej udział 
Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu oraz 
przedstawiciele KPP, Szef Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Nowym Targu, Komendant Wojskowego 
Ośrodka Szkolno Kondycyjnego w Zakopanem, 
Zastępca Skarbnika Sekcji Polskiej IPA, Prezydent 
Sekcji Serbskiej IPA Pomoravie, Przewodniczący 
Sekcji Słowackiej IPA Trencin, Przewodniczący Sekcji 
Słowackiej IPA Poprad, Prezydenta Sekcji Czeskiej IPA 
Uherské Hradiště, Przedstawiciel Sekcji Ukraińskiej 
IPA Łuck, oraz przedstawiciele Grup Wojewódzkich 
i Regionów Sekcji Polskiej IPA. W uroczystości 
uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych, 
Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA, przyjaciele i sympatycy 
Regionu IPA Nowy Targ. 
Na początku Przewodniczący regionu IPA Nowy Targ 
Lucjan Żółtek powitał znamienitych gości, a następnie 
przedstawił założycieli i okoliczności powstania 
Regionu IPA Nowy Targ. Po krótkim rysie historycznym 
podsumował 20 lat działalności Regionu. Następnie 
odegrano Hymn Polski oraz Hymn IPA i wręczono 
odznaczenia. Z okazji jubileuszu XX – lecia Prezydium 
Regionu IPA Nowy Targ odznaczyło dwudziestu 
członków Sekcji Polskiej IPA, Sekcji Austriackiej IPA, 

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Lucjan Żółtek

20 lat IPa nOWy taRg

Sekcji Słowackiej IPA oraz Sekcji Serbskiej IPA Krzyżami 
Zasługi dla Sekcji Polskiej IPA oraz Medalami Za 
Wyróżniającą Się Działalność Statutową.  Prezydium 
Regionu IPA Nowy Targ jako pierwsze w historii Sekcji 
Polskiej IPA uhonorowało i odznaczyło przedstawicieli 
zagranicznych Sekcji IPA wyżej wymienionymi 
odznaczeniami. 
Wręczono również mnóstwo wyróżnień i podziękowań. 
Wzruszającym akcentem okazały się podziękowania, 
które Igor Andruszkiewicz z Łucka Ukraińskiej Sekcji 
IPA przekazał na ręce przewodniczącego Lucjana 
Żółtka od 14 Brygady Zmechanizowanej im. Kniazia 
Romana Velikogo, gdzie kilka dni po wybuchu konfliktu 
na Ukrainie w myśl motta „SERVO PER AMIKECO” trafiła 
pierwsza pomoc humanitarna z Regionu IPA Nowy 
Targ. 
Po zakończeniu części oficjalnej podano jubileuszowy 
tort i rozpoczął się bal. Zaproszeni goście przy muzyce 
wspólnie spędzili niezapomniane chwile, a zabawa 
trwała do białego rana.
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 Ach, co to był za bal….
30 września 2022 roku gnieźnieński 
Region IPA na uroczystej Gali obchodził 
swój Jubileusz -  15 lecie powstania.  
Gościniec Dwa Stawy był tym miejscem, 
gdzie bawili się członkowie Stowarzyszenia 
wraz z osobami towarzyszącymi oraz 
zaproszeni Goście Specjalni. 
Uroczystość miała swój podniosły 
charakter, a to za sprawą sztandaru IPA 
Sekcja Polska wprowadzonego na salę 
przez poczet sztandarowy składający się 
z młodych, wspaniałych funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 
oraz został odegrany hymn IPA. 
Na początku uroczystości, w części oficjalnej, Przewodniczący naszego  Regionu Krzysztof Hernacki omówił 
ważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsca w ostatnich latach działalności. Były podziękowania, wyróżnienia  
i upominki dla naszych członków, szczególnie dla tych, którzy wyróżniali się w działalności Stowarzyszenia,  
przyczyniali się do  pomocy humanitarnej kolegom z Ukrainy. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: v-ce Prezydent IPA Sekcji Polskiej Witold Drzażdżyński, Komendant Powiatowy 
Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki, Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz i Starosta Powiatu 
Gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński zaszczycili swoją obecnością naszą jubileuszową uroczystość. 
Profesjonalną oprawę muzyczno-wokalną zapewnił nam zespół „Akustyczna Radiostacja” oraz trio wokalne 
„Happy”, a słodką niespodzianką dla urozmaicenia wieczoru był okolicznościowy tort.
Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu Stowarzyszenia IPA  Regionu Gniezno!

15 lat IPa gnIEznO

Region IPA Włodawa funkcjonujący w strukturze Lubelskiej GW IPA powstał w dniu 6 lipca 2007 r. Przez 
te 15 lat bardzo się rozwinęliśmy i aktualnie jest nas niemal 10 razy więcej niż na początku, a dzieje się  
u nas naprawdę dużo. W tym roku obchody 15 urodzin odbyły się 27 sierpnia. W związku z tym, że nasz Region 
geograficznie położony jest tam, gdzie mierzy się stan wody na Bugu we Włodawie - jubileusz jego utworzenia 
świętowaliśmy oczywiście po raz kolejny w kajakach i na wodzie.  Pogoda była bajeczna, a nam się nigdzie nie 
śpieszyło. Pokonaliśmy trasę z Wołczyn do Trójstyku Granic - więc tylko 15 kilometrów. Pełny relaks, piękne, 
bezchmurne niebo, słońce, wiatr, cisza i spokój.
Ten wyjątkowy czas spędzali  
z nami członkowie naszych rodzin, 
przyjaciele IPA i Zasłużeni dla IPA 
SP z różnych zakątków Polski. 
Wieczór spędziliśmy wspólnie 
na imprezie integracyjnej  
w nowym, fantastycznym 
miejscu. Był najlepszy na 
świecie tort, całe mnóstwo 
pysznego jedzenia, pięknych 
prezentów, życzeń, tańców, 

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Bożena Szymańska   

Zdjęcia: Beata, Benka, Dorka, Bono, Mati, Korzonek15 lat ipa włodawa
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Wielkopolska Wojewódzka

Tekst: Zdzisław Spychalski

Zdjęcia: Hernacka Bogumiła
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Od ponad 10 lat członkowie Karpackiego Regionu IPA „służą poprzez przyjaźń”. 
28 października br. w sądeckim hotelu „Beskid” odbyła się uroczysta kolacja dla członków Karpackiego Regionu 
IPA. Z okazji 10 lat działalności na uroczystość zaproszeni zostali wyjątkowi goście na czele z Prezydentem Sekcji 
Polskiej IPA – Piotrem Wójcikiem, Prezesem Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Aleksandrem Szymańskim, 
Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu – gen. bryg. SG Stanisławem Laciugą, 
Komendantem Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu insp. Krzysztofem Dymurą, Dyrektorem Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pawłem Szczygłem oraz Przewodniczącymi zaprzyjaźnionych regionów 
IPA.
Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania dziesięcioletniej działalności Regionu, jak również 
wyznaczenia nowych ambitnych celów do realizacji w przyszłości. O odpowiednią atmosferę uroczystego 
wieczoru zadbał Zespół Muzyczny Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który „porwał” wszystkich na 
parkiet.
Wszystkim obecnym na uroczystości dziękujemy serdecznie za przybycie i zachęcamy do jeszcze ściślejszej 
współpracy w myśl maksymy SERVO PER AMIKECO!

10 lecie karpackiego regionu ipa

śpiewów i przyjacielskich rozmów. Była to okazja do 
podziękowania tym wszystkim, którzy poświęcają swój 
czas na realizację naszych statutowych działań i na 
których zawsze można liczyć, świętowania początku 
nowej drogi życia naszych nowożeńców, powitania 
nowych członków Regionu, odnowienia starych 
znajomości, zawarcia nowych przyjaźni i powiększenia 
naszej ipowskiej rodziny.
Dziękuję za liczną obecność i wspólny cudowny czas!!! 
Ewelce, Andrzejowi, Mietkowi i Tomkowi dziękuję za 
ogromne zaangażowanie w organizację imprezy! Już 
dziś zapraszamy na kolejne – 16 urodziny Regionu IPA 
Włodawa.  
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Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: 
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W dniu 31 maja 2022 r. W Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Białymstoku miało miejsce uroczyste 
wręczenie legitymacji „Zasłużonego dla IPA Sekcji 
Polskiej” dla Wojciecha Nowickiego.            
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele IPA 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja 
Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Białystok  
w osobach przewodniczącego Sławomira 
Zrajkowskiego i Sekretarza Andrzeja Wakulewskiego 
oraz strony służbowej KWP w Białymstoku nadinspektora 
Roberta Szewca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji i mgr inż Sławomira Wilczewskiego Zastępcę 
Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz mł. insp. 
Maciej Zakrzewski Naczelnika Wydziału Prewencji. 
Nowy członek zasłużony dla IPA Sekcji Polskiej 

powstanie nowego regionu  
w bolesławcu

W roku jubileuszowym XXX-lecia istnienia 
International Police Association – Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji w Polsce, w dniu 18 
października 2022 r., przy aprobacie kierownictwa 
Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu  
i spełnieniu wymogów Statutu IPA, powołano Region 
IPA Bolesławiec, wchodzący w skład Dolnośląskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu. Zebranie 
założycielskie przeprowadził  kol. Zdzisław Mirecki  
(członek IPA od 1992 r.),  który na początku przedstawił 
bogatą historią IPA oraz wspomógł nas organizacyjnie i 
dokumentacyjnie przy założeniu tego Regionu IPA.
W trakcie zebrania wybrano władze,  tj. Prezydium  
w osobach: Tomasz KAZIMIERCZUK – przewodniczący, 
Grzegorz GÓRSKI – sekretarz, Mariusz BIAŁOWĄS 
- z-ca sekretarza, Sławomir MARYNIAK – skarbnik, 
Mateusz ZATYLNY - członek Prezydium. Komisja 
Rewizyjna Regionu IPA Bolesławiec: Piotr CZŁONKA – 
przewodniczący i Sławomir BYDŁOŃ - członek komisji.
Prowadzący zebranie pogratulował wybranym i wręczył pinsy - odznaki organizacyjne IPA. 
Zebranie wybrało też delegata na zjazd sprawozdawczo-wyborczy Dolnośląskiej GW IPA. Został nim  
kol. Zdzisław Mirecki. Nowy Region IPA na Dolnym Śląsku, został zatwierdzony przez Zarząd Dolnośląskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu oraz Zarząd Krajowy Sekcji Polskiej IPA na posiedzeniu w dniu 21 
października br. Region IPA Bolesławiec liczy 27 członków. Na zakończenie zebrania przewodniczący Tomasz 
Kazimierczuk zadeklarował aktywność działania w strukturach Stowarzyszenia zgodnie z dewizą IPA, która  
w języku esperanto brzmi – „Servo per Amikeco”, tj. „Służyć poprzez przyjaźń”. 

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Zdzisław Mirecki

Zdjęcia: Region IPA Bolesławiec
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nowy zasłużony  
w ipa białystok Podlaska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcie: Sławomir Zrajkowski
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nowe władze w PodlaSkiej gruPie

 W dniu 3 grudnia 2022 r. w Hotelu Mercury w Białymstoku zostało przeprowadzone Zebranie Sprawozdawczo 
– Wyborcze Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
Członkowie Regionów Łomżą, Suwałki i Białystok dokonali wyboru Prezesa i Prezydium. W wyniku ich decyzji 
Prezesem PGW IPA został ponownie wybrany kol. Dariusz Kuzia, co jest jednocześnie potwierdzeniem zaufania 
do jego osoby a także podsumowaniem jego poprzedniej kadencji i pozytywnym prognostykiem na przyszłość. 
Zebranie zaszczycił swoją osobą Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik, który po zakończonych wyborach 
pogratulował  nowemu Prezesowi IPA PGW kol. Dariuszowi Kuzia oraz Prezydium PGW życząc owocnej pracy  
i sukcesów w kadencji  w latach 2022 – 2026. Wręczył również „Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska” dla kol. Huberta 
Konopka i kol. Adama Matelak z Regionu Suwalskiego IPA.  
     Wybory zakończyły się uroczysta kolacją i czasem na rozmowy pomiędzy delegatami podsumuwujące  ten dzień 
i wybiegające w przyszłość naszego PGW przy smakowitych potrawach zaserwowanych przez Hotel Mercury     

Podlaska Grupa Wojewódzka         Tekst: Mariusz Kozikowski         Zdjęcia: Mariusz Kozikowski
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Podlaska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcie: Sławomir Zrajkowski

jest mieszkańcem Białegostoku, zawodnikiem Klubu Sportowego „Podlasie” Białystok a od niedawna został 
żołnierzem WP. Będąc reprezentantem Polski w rzucie młotem na Igrzyska Olimpijskie w 2021  w Tokio zdobył 
złoty medal. Ponadto w swoim dorobku sportowym posiada brązowy medalista igrzysk olimpijskich (Rio de 
Janeiro 2016), jak również jest trzykrotnym medalista mistrzostw świata (medal brązowe w 2015, 2017 oraz 2019) i 
mistrzem Europy (Berlin 2018). Wojciech Nowicki angażuje się w programy na rzecz bezpieczeństwa publicznego 
przygotowywanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Białystoku. Rozpoczął również współpracę z IPA 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka Region Białystok w celu 
propagowania idei Internatonal Police Association, z którymi się identyfikuje i bierze udział w spotkaniach 
Regionu.
Koledze Wojciechowi Nowickiemu życzymy wielu sukcesów sportowych na zbliżających się mistrzostwach 
Świata oraz Europy oraz w propagowaniu idei IPA
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sprzątanie grodziska
19.11.2022 r., w sobotni mroźny poranek członkowie Regionu IPA Włodawa, wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Odkrywców Ziemi Włodawskiej, pracownikami Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie, członkami OSP 
i MDP z Urszulina, Stowarzyszenia Historyczna Sosnowica oraz mieszkańcami Urszulina i okolic porządkowali 
teren dawnego grodziska w Andrzejowie. Były to kolejne działania w miejscu pamięci, a takich na naszej ziemi 
jest wiele. Na szczycie usypanego w kształcie ściętego stożka dawnego, średniowiecznego grodu znajdował 
się niszczejący i zapomniany cmentarz prawosławny, a u podnóża m.in. mogiła polskich żołnierzy poległych  
w roku 1920 i fosa.  Teren był bardzo zaniedbany i wymagał uporządkowania.  Zgodnie z Decyzją Konserwatora 
Zabytków oraz zgodą właściciela gruntu grupa wolontariuszy przystąpiła do działań. Robota paliła się  
w rękach i w kilka godzin uprzątnięto zakrzaczenia i śmieci odsłaniając wzgórze dawnego grodu i otaczającą je 
fosę. W tym miejscu jak głoszą źródła historyczne znajdują się  prochy 6 powstańców styczniowych poległych 
w rejonie Andrzejowa, 4 żołnierzy polskich z roku 1920 i 1 żołnierza KOP z września 1939r. Niespodziewanym 
wydarzeniem był pochówek szczątków ludzkich wydobytych podczas badań archeologicznych prowadzonych 
na terenie grodziska w roku 2018 przez Fundację Civitas Barbari.  Pochówku dokonał ks. mitrat Jerzy Ignatiuk  
z Parafii Prawosławnej we Włodawie, a uczestniczyli w nim również archeolodzy biorący udział w tych pracach  
Pani Marta Kaczmarek i  Pan Krzysztof Narloch.
Dziękujemy członkom Regionu IPA Włodawa oraz innym osobom, którzy tak licznie odpowiedzieli na ten apel  
i poświęcili swój wolny czas.

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst:  R. Tokarski/ Bożena Szymańska

Zdjęcia: Korzonek, Stasio, Irek, Tokarek
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Z NAMI BEZPIECZNIE  
I EKOLOGICZNIE 
Kontynuując  ogólnopolskie przedsięwzięcie IPA „Z nami ekologicznie i bezpiecznie” dniu 21 września 2022 roku, 
w ramach współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sporu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie, IPA Region Świnoujście 
przekazał na ręce pani Dyrektor Ośrodka Magdalenie Kucharczyk  materiały edukacyjne z zakresu bezpiecznego 
poruszania się dzieci na drogach. Mając na uwadze ogólne motto realizowanych długofalowo  przez IPA 
przedsięwzięć dodatkowo przekazano za pośrednictwem Pani Dyrektor  dla  najmłodszych uczniów kamizelki 
odblaskowe i opaski odblaskowe. 
Szczególnie atrakcyjne w aktualnych realiach  edukacyjnych okazały się książeczki zredagowane w języku 
ukraińskim.
 Kolejnym  udanym przedsięwzięciem w ramach kontynuacji  w/w akcji było  przeprowadzenie  
w dniu 27 września 2022 roku lekcji - pogadanki skierowanej do  grupy uczniów nauczania początkowego  
w Szkole Podstawowej  nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kapitana Mamerta  Stankiewicza w Świnoujściu.   

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Leszek Gawliński
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Dzieci pomimo młodego wieku wykazały się dużą wiedzą w zakresie 
profilaktyki i bezpiecznego zachowywania się na drodze, co w 
sytuacji zmieniających się pór roku, oraz spodziewanych w ramach 
oszczędności przedsięwzięć włodarzy miasta w zakresie poziomu 
oświetlenia ulic nabiera szczególnego znaczenia.  Uczestnicy 
spotkania również otrzymali kamizelki  i opaski odblaskowe, dzieci 
pochodzące z Ukrainy  dodatkowo stosowną literaturę w ich języku 
ojczystym. 
Ponadto wszystkie dzieci otrzymały  druki planów lekcji  
z naniesionym na nich Logo IPA.
Uważam, że tego typu przedsięwzięcia służą popularyzacji  
działań Stowarzyszenia IPA wśród społeczeństwa i powinny być  
kontynuowane w przyszłości.  Servo per Amikeco!!!  
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W dniu 25 czerwca 2022 roku Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji IPA Region ŚWINOUJŚCIE po dwuletniej 
przerwie spowodowanej restrykcjami pandemicznymi, przy 
współpracy służb mundurowych  Policji i MON, Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Stowarzyszenia 
Strzelecko Kolekcjonerskiego KAPER”, Miejskiego Domu 
Kultury i Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego  
w Świnoujściu  zorganizowali po raz szósty dla mieszkańców 
i gości Świnoujścia akcję profilaktyczno-rekreacyjną 
„BEZPIECZNE WAKACJE 2022”. Chociaż z założenia głównymi 
odbiorcami realizowanego przedsięwzięcia były dzieci  
i młodzież, to zaprezentowany przez organizatorów program 
spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych 
osób. Wyjątkowa sceneria  okrętów wojennych oraz jednostek brzegowych Marynarki Wojennej przyciągnęły 
tłumy osób w różnym wieku spragnionych niecodziennych atrakcji. W festynie w bardzo atrakcyjnej formie 
zaprezentowały się:
MSW:
• Komenda Miejska Policji w Świnoujściu, która w  swoim programie przeprowadziła prezentację wozów 

patrolowych oraz znakowanie rowerów.
• Wystawiony został pojazd - specjalistyczny quad POLARIS z KMP ŚWINOUJŚCIE, który cieszył się 

niesłabnącym powodzeniem, zwłaszcza najmłodszych z uwagi na swoją oryginalność (taka wersja 
„Słonecznego Patrolu”);

MSPiR SAR:
• Jednostka ratownicza R-2 wraz z Grupą ratowników SAR,  która przeprowadziła pokaz ratowania rozbitka  

z wody i przeprowadziła pokazowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przy wyciąganiu 
rozbitków z wody używając do tego celu pozoranta i manekinów szkoleniowych (fantomów).

OSiR WYSPIARZ:
• ufundował liczne nagrody dla uczestników konkursów i szkoleń.
Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie KAPER:
• 4 członków Stowarzyszenia zaprezentowało zainteresowanym  kilkadziesiąt sztuk historycznej broni 

palnej.
Po raz kolejny nasza akcja wpisała się w zauważalny sposób w coroczne święta „Dni Morza” i Święto Marynarki 
Wojennej RP”.

SERVO PER AMIKECO !!!

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka Tekst: Leszek Gawliński      Zdjęcia: Piotr Werszner,  Leszek Gawliński

bezpieczne wakacje
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  
O PRZEMOCY W RODZINIE
W dniu 17 listopada 2022 roku, IPA Nowy Sącz, KMP Nowy Sącz oraz Akademia Nauk Stosowanych  
w Nowym Sączu, zorganizowały konferencję naukową, którą swoim patronatem objęli:  
nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa 
Małopolskiego, Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Marek Kwiatkowski – Starosta 
nowosądecki. Gościem honorowym konferencji był Prezydent SP IPA – Piotr Wójcik.
Była to już szósta konferencja , którą wspólnie organizowaliśmy. W tym roku tematyka konferencji była szczególnie 
przedstawiona przez zaproszonych prelegentów, osoby zajmujące się zagadnieniem przemocy w rodzinie  
w MOPS-ach, prokuratorzy, policjanci. W trakcie konferencji diagnozowano to zjawisko na konkretnych 
przykładach, a także dyskutowano nad formami udoskonalenia współpracy, pomiędzy podmiotami zajmującymi 
się tym zagadnieniem. Wydana została publikacja konferencyjna, gdzie autorzy przybliżyli zjawisko przemocy  
w rodzinie.

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: E.G

Zdjęcia: K.Mierzwa 

Na zaproszenie kolegów z Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji w Prostějovie czteroosobowa 
delegacja Regionu IPA Gostyń przebywała w dniach 
22–25 września 2022r. z wizytą w tym pięknym mieście. 
Celem wyjazdu było ustalenie  form współpracy oraz 
podpisanie umowy pomiędzy Regionami z Gostynia  
i Prostějova. Uroczystość podpisania dokumentu 
miała miejsce  23 września 2022 roku,  w obecności 
Dyrektora Oddziału Terytorialnego Policji w Prostějovie 
płk. mgr. inż. Tomasa Adama.  Spotkanie było okazją do 
podziękowania Panu Dyrektorowi za zaproszenie do  
komendy, omówienia zjawisk uciążliwych społecznie 
z jakimi na co dzień  mają do czynienia Policjanci  
z naszych jednostek, przekazania drobnych upominków 
przygotowanych na tę okoliczność, oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć. Kolejnym punktem programu było 
spotkanie  w Ratuszu z samorządowcami oraz Burmistrzem Prostiejowa Frantiskiem Jurą. Po zakończeniu 
części oficjalnej, zwiedziliśmy budynek urzędu wraz z górującą nad miastem wieżą zegarową, dającą możliwość 
podziwiania panoramy miasta i okolicy. Popołudniu udaliśmy się z wizytą do obiektu Policji Drogowej, gdzie 
spotkaliśmy się z jej Naczelnikiem npor. Bc. Pavlem Benesem i policjantami inspektoratu. 

podpisanie umowy z czechami 
postojeve

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Tekst Paweł Rutkiewicz Zdjęcia: Josef Franc, Policja Prostějov
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Umożliwiono nam obejrzenie pojazdów i sprzętu, jaki 
wykorzystują w służbie. Po poczęstunku, przygotowanym 
przez jednego z czeskich policjantów, wyruszyliśmy zwiedzić, 
mającą ponad 500 letnią tradycję, destylatornię wódek  
i likierów „PALIRNA U zeleneho stromu”. Kolejny dzień pobytu 
upłynął na eksplorowaniu Jaskiń Javorickich, zwiedzaniu 
Zamku Bouzov oraz  muzeum serów ołomuckich.  Ostatni dzień 
wizyty to szybkie śniadanie w Hotelu Tennis Club, pożegnanie  
z kolegami z IPA Prostějov - Martinem Jurnikiem, Pavlem Hlivacem  oraz wizyta w muzeum Powozów Konnych 
w  Czechach pod Kosirem, gdzie pojechali z nami Przewodniczący Regionu Josef Franc oraz Pavel Benes.  
W drodze powrotnej, w Nemcicach nad Hanu, odwiedziliśmy rodziców naszego Przyjaciela Pavla Kominka 
(Członka IPA  Czeskie Budziejowice,  zmarłego w 2019 roku.) Wspólnie z  Państwem Kominek  udaliśmy się na 
miejscowy cmentarz, gdzie tradycyjnie zapaliliśmy znicz na mogile Pavla.
Pragnę podziękować za pomoc w przygotowaniu wyjazdu Zdzisławowi Dominiakowi, Grzegorzowi Jesiakowi, 
Romanowi Pawlakowi, Marcinowi Dudzie, Łukaszowi Buszowi oraz samorządom Gostynia, Krobi, Borku Wlkp.  
I Piasków za przekazane materiały promujące Nasz Region.

W dniu 04.10.2022 r. Kujawsko-Pomorska Grupa 
Wojewódzka IPA, Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Motorowego i Komisariat Policji w Koronowie 
przeprowadzili zajęcia z przedszkolakami w Kruszynie. 
Zajęcia poprowadzili policjanci z KP w Koronowie 
wspólnie z przedstawicielem International Police 
Association w Bydgoszczy, Wiesławem Rzyduchem.
Podczas spotkania zostały omówione zasady i przepisy 
związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 
Dzieci mogły same przećwiczyć i pokazać, jak należy 
bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych  
i czego nie należy robić, żeby nie doszło do wypadku  
z ich udziałem.
Omówiono również zalety noszenia elementów 
odblaskowych i jak ważną rolę pełnią one w codziennym 
poruszaniu się po drodze.
Wszystkie dzieci na koniec spotkania otrzymały 
słodycze, gadżety oraz elementy odblaskowe  
w postaci kamizelek. Kamizelki zostały  ufundowane  
przez współorganizatora, Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Motorowego, a zostały one  wręczone przez  
POLFINKA - maskotkę Kujawsko-Pomorskiej Policji.
Zajęcia przeprowadzili policjanci z Komisariatu Policji 
w Koronowie.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Wiesław RzyduchBezpieczna 
droga  
do szkoły 
z polfinkiem 
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PIKNIK W ROPCZYCACH
Region  IPA Ropczyce wspólnie z  NSZZP KPP Ropczyce  zorganizował  w dniu 3 września Piknik Rodzinny  
- „Bezpieczny Powrót do Szkoły”.  

Impreza odbyła się  w Domu Strażaka  OSP Ropczyce.  Główne atrakcje przeznaczone były dla dzieci i wnuków 
członków: PGW  IPA,  NSZZ Policjantów KPP Ropczyce,  SEiRP,   zasłużonych dla SP IPA   oraz dzieci z terenu 
Ropczyc .  Animatorzy z firmy „NASZ TYGRYSEK” organizowali dzieciom zabawę,  zapewnili malowanie 
twarzy dzieciom, bańki mydlane. Przez cały czas zabawy dzieci mogły skorzystać  do woli z popcornu, waty 
cukrowej, soków, słodyczy, „nagród 
niespodzianek” związanych z udziałem 
w zabawach. Nie zabrakło też atrakcji 
dla dorosłych. Żołnierze 3 Podkarpackiej 
Brygady Obrony Terytorialnej im. 
płk. Łukasza Cieplińskiego z Dębicy 
zapewnili wspaniałą zabawę  z   bronią 
wojskową.  Natomiast Żołnierze Wydziału 
Żandarmerii  Wojskowej z Rzeszowa  
ćwiczyli 
z dziećmi na „symulatorze zderzeń” 
wypadków drogowych. Oczywiście 
jak przystało na piknik była grillowana 
kiełbaska  oraz grochówka.

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Agata Kwiecień-Godzwon 

Zdjęcia: Agata Kwiecień-Godzwon, Wiesław Pióro

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst:  Z. Kwiek

Zdjęcie: archiwum Regionu

pomoc dla ukrainy
Rok 2022 to ciężki rok dla Naszych 
sąsiadów. Osoby, które zostały na 
Ukrainie potrzebują bardzo naszej 
pomocy. Członkowie Regionu Kielce 
i Regionu Staszów przy wsparciu 
osób zasłużonych i sympatyków 
tych regionów kierowani poczuciem 
solidarności oraz odruchem serca 
zdecydowali się na organizację 
pomocy dla kolegów z IPA Lwów. 
Termowizjer, specjalistyczne okulary  
i słuchawki, gaśnice, odzież mundurowa 
i termiczna oraz środki medyczne 
sukcesywnie trafiają do kolegów z IPA 
Lwów. 
Serdeczne podziękowania składamy 
wszystkim, którzy okazali dobre serce, 
przekazując dary dla potrzebujących. 
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Upamiętniając kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości członkowie regionu IPA w Sępólnie 
Krajeńskim wspólnie z Komendantem Powiatowym 
i Przewodniczącym ZT NSZZP złożyli wiązankę na 
grobie Pierwszego Komendanta Powiatowego Policji 
w Sępólnie Krajeńskim oraz oddali hołd poległym 
policjantom Policji Państwowej 16.11.2022 roku podczas 
obchodów Święta Niepodległości zarząd regionu IPA  
w Sępólnie Krajeńskim w składzie: Przewodniczący asp. 
szt. Arkadiusz Sontowski, sekretarz podinsp. Krzysztof 
Wieczorek wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Sępólnie Krajeńskim insp. Pawłem Zawadą oraz 
Przewodniczącym ZT NSZZP asp. szt. Piotrem Bociek upamiętnili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości 
poprzez złożenie wiązanki kwiatów na grobie Piotra Lindeckiego - Pierwszego Komendanta Powiatowego Policji 
w Sępólnie Krajeńskim, który spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku. Tym gestem oddali hołd tym 
wszystkim, którzy walczyli o wolność i niepodległość. Nie zapomniano również o pomordowanych policjantach 
Policji Państwowej powiatu sępoleńskiego na cześć których postawiono pamiątkową płytę na placu przy 
Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. W tym miejscu również złożono symboliczną wiązankę 
kwiatów oddając hołd wszystkim walczącym o wolną Polskę. W delegacji przy płycie pamiątkowej uczestniczyli: 
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) Sekcja Polska Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej 
pan Jerzy Archacki, Wice Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów woj. Kujawsko-pomorskiego  
mł. insp. Piotr Kujawa, Wice Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Kujawsko-pomorskiego 
podinsp. Jerzy Kostrzewski i Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji  
w Bydgoszczy Pan Zbigniew Szmigiero.

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Krzysztof Wieczorek

Zdjęcia: Tomasz Jaworski, Mirosław Wróblewski

święto niepodległości
w sępólnie

piknik w dębicy
Trzeciego września 2022 roku odbyła się II Edycja Turnieju Dębickich  Służb Mundurowych i Samorządowców 
w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. 
Jednym z organizatorów był także  Region IPA Dębica. Po bardzo wyrównanej grze  zwycięzcami okazali się 
pracownicy Urzędu Miasta w Dębicy, drugie miejsce wywalczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy, 
natomiast miejscowa drużyna policjantów 
uplasowała się na trzeciej pozycji. Z uwagi na to, że  
rozgrywki połączone były z piknikiem rodzinnym. 
a pogoda dopisała  wydarzenie cieszyło się  dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych 
jak i dzieci. Podczas pikniku prezentowane 
były m.in. wyposażenie do służby oraz  środki 
transportu jakich na co dzień używają: Policjanci, 
Strażacy , Funkcjonariusze Zakładu Karnego czy 
Wojskowi. Najmłodsi uczestnicy imprezy brali 
udział w licznych konkursach, grach i zabawach 
prowadzonych przez animatorów. Nie zabrakło 
również dmuchanych zjeżdżalni i waty cukrowej. 
Piknik zakończył się późnym wieczorem. 

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst:  M. Kułakowski

Zdjęcia: archiwum Regionu
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W dniach 8 – 11.09.2022 r. – po 
dwuletniej przerwie związanej  
z pandemią Covid-19 – Prezydium Zarządu 
Lubelskiej GW IPA wspólnie z Regionem 
IPA Lublin zorganizowało wycieczkę 
turystyczną w Bieszczady.  

Słonecznego, czwartkowego poranka, 
wyruszyliśmy z Lublina w kierunku 
Bieszczad. Pierwszym przystankiem 
był Łańcut, gdzie zwiedziliśmy Zamek, 
powozownię i stajnię zamkową.  
Po wypiciu szybkiej kawy udaliśmy się  
w dalszą podróż robiąc sobie przerwę na 
zwiedzanie Krosna. Podziękowania dla kolegi 
Adama Pietrzkiewicza z Regionu IPA Krosno, 
który oprowadził nas po swoim mieście 
oraz zorganizował obiad w zaprzyjaźnionej 
restauracji. W godzinach wieczornych 
dotarliśmy do Centrum Wypoczynkowo-
Konferencyjnego w Kalnicy k/Cisnej.
W piątek rano przejechaliśmy się Bieszczadzką 
Kolejką Leśną, a następnie przemieściliśmy się 
w kierunku Soliny, gdzie z nowo wybudowanej 
kolejki linowej mogliśmy podziwiać zaporę  
i jezioro solińskie. Wieczorem, bawiliśmy 
się przy grillu i balladach „bieszczadzkiego 
Zakapiora”.

Niestety sobota przywitała nas intensywnym 
deszczem, ale nie poddaliśmy się i wyruszyliśmy 
w kierunku górskich szlaków. Bardzo 
silny deszcz zmusił nas do „biwakowania”  
w Ustrzyckich restauracjach. Dopiero około 
południa udało nam się wyruszyć na krótki 
spacer po szlakach wokół Ustrzyk Górnych,  
a Ci co zostali w hotelu pospacerowali po 
szlakach wokół Kalnicy. 

Wszystko co piękne niestety szybko się kończy. W niedzielę 11 września, w godzinach porannych wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do Lublina. Odwiedziliśmy jeszcze Przemyśl, po którym oprowadził nas „Szwejk” czyli kolega 
Wiesław Pełech z Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka oraz Przewodniczący 
Regionu IPA Przemyśl kolega Jan Faber (ogromne podziękowania dla obu kolegów za poświęcony nam czas,  
a dla Janka dodatkowo za pomoc w organizacji wycieczki).   
Do Lublina wróciliśmy późnym wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni ze wspólnego wyjazdu w piękne,  
ale deszczowe Bieszczady. Musimy tu jeszcze wrócić!!!   

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy wycieczki

wycieczka w bieszczady
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Koledzy z REGIONU KARPACKIEGO IPA zatroszczyli 
się o bezpieczny powrót do szkół dla najmłodszych. 
Dwuetapowa wycieczka rowerowa wzdłuż Dunajca 
w malowniczym Beskidzie Sądeckim – bawiła, uczyła  
i pozostawiła wiele uśmiechu na twarzach dzieci.
 Rowerowy event pn. „Bezpieczny powrót do 
szkoły” wystartował 3 września br. spod ruin Zamku 
Królewskiego w Nowym Sączu. Na starcie rowerowej 
wycieczki zgromadziło się kilkudziesięciu członków 
naszej policyjnej rodziny wraz z rodzinami. Zmagania 
na trasie poprzedziła krótka rozgrzewka oraz 
przypomnienie zasad bezpieczeństwa. W rolę starterów 
wcielili się przewodniczący Regionu Karpackiego IPA 
Zbigniew Tomaszek oraz insp. Krzysztof Dymura – 
Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Następnie 
punktualnie o godzinie 10:00, peleton jednośladów 
wyruszył ścieżką rowerową Velo Dunajec w asyście…
rowerowego patrolu Policji!
 Pierwszy etap wycieczki uczestnicy osiągnęli po 
przejechaniu ok. 10 km, gdy dotarli na teren kąpieliska 
„Stawy Stary Sącz”. Tam też wręczono pierwsze nagrody: 
dla najmłodszego uczestnika oraz najliczniejszej 
(6-cio osobowej) rodziny. Następnie o atrakcje dla 
najmłodszych zadbali funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Strażacy przeprowadzili 
pokaz ratownictwa wodnego oraz pogadankę na temat 
bezpiecznego zachowania się nad wodą i na lodzie. 
Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się ze sprzętem 
ratunkowym Straży Pożarnej. Na koniec pierwszego 
etapu zorganizowany został słodki poczęstunek, po 
którym rowerowy peleton wyruszył dalej w kierunku 
Jazowska. 
 Do drugiego ok. 11 km etapu dołączyły kolejne 
„policyjne rodziny”. Po około godzinie pedałowania 
w górę Dunajca, uczestniczy dotarli do celu – boiska 
sportowego „Orlik” w Jazowsku. Uczestników na mecie 
przywitali funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej w Nowym Sączu wraz z  funkcjonariuszami 
Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz 
Komisariatu Policji w Starym Sączu.
Mundurowi przygotowali kolejne atrakcje dla 
najmłodszych, m.in. pokaz sprzętu i uzbrojenia 
wykorzystywanego w służbie, prezentację pojazdów 
służbowych oraz specjalne stoisko technika 
kryminalistyki, na którym dzieci mogły osobiście pobrać 

karpacki event 
ROWEROWy

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tomaszek 
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W dniach 7-8 listopada 2022 roku 
członkowie Regionu IPA Strzelin brali udział  
w dwudniowej wycieczce w okolice Karpacza. 
W trakcie wyjazdu dzięki uprzejmości Daniela 
Indeckiego - pracownika Karkonoskiego Parku 
Narodowego, jako jedni z pierwszych mieliśmy 
okazję zwiedzić Pałac w Sobieszowie, który już 
na wiosnę zostanie otwarty, jako projekt pn. 
Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Mieliśmy okazję zobaczyć 
gotowe już instalacje multimedialne i wystawy 
(również te w trakcie przygotowania, co było nie 
lada atrakcją), a także usłyszeć kilka słów o historii 
tego ciekawego miejsca.
Kolejnym punktem wyjazdu był Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, gdzie oglądaliśmy 
wykonane modele zamków, pałaców, klasztorów oraz ratuszy z Dolnego Śląska, wszystkie zrobione w skali 
1:25, wraz z największą w Polsce Miniaturą gór - pasma Karkonoszy, ze Śnieżką (1602 m n.p.m.) oraz wiernie 
odtworzonymi szlakami i schroniskami. Dzień zakończyliśmy przy wspólnym spotkaniu integracyjnym.
Następnego dnia udaliśmy się do Czeskiej miejscowości Pec, gdzie zaplanowaliśmy wjazd na Śnieżkę, lecz  
z przyczyn niezależnych kolejka nie działała, wobec czego przejazd kolejką zastąpiliśmy wspólnym spacerem 
i obiadem kosztując lokalnych dań.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Piotr Sołtysiak 

własne odciski palców. Nie zabrakło również 
elementów edukacji dla bezpieczeństwa. 
Funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę 
na temat bezpiecznego zachowania 
się na drodze podczas jazdy rowerem  
i hulajnogą oraz podczas pieszej wędrówki 
do i ze szkoły. Zwieńczeniem wycieczki był 
specjalnie przygotowany przez Region 
Karpacki IPA quiz bezpieczeństwa oraz 
wręczenie dyplomów i upominków. 
 Event bezpieczeństwa nie mogłoby 
się odbyć, gdyby nie przychylność 
zaprzyjaźnionych służb, instytucji oraz 
sponsorów. Serdecznie podziękowania 
należą się Komendantom sądeckich służb: Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji, 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jak również Prezydentowi Miasta Nowego Sącza, Burmistrzowi 
Miasta Stary Sącz oraz Wójtowi Gminy Łącko, którzy objęli patronatem honorowym rowerową aktywność. 
Specjalne podziękowania kierujemy również w stronę: sądeckiej „Cepelii”, sądeckiego Oddziału PZU, zakładu 
mięsnego „Leśniak”,  piekarni „Tęgoborze” oraz firmie „Piwniczanka”- sponsorów, którzy zadbali o bezpieczeństwo 
uczestników i zabezpieczenie logistyczne imprezy. 

IPa StRzElIn  
w sudetach
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na 30 leciu:
24.09.2022 r., w Nowym Sączu odbyły 
się uroczystości związane z jubileuszem 
XXX-lecia działalności Regionu IPA Nowy 
Sącz. Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się  
od przedstawienia przez Przewodniczącą  
kol. Elżbietę Gargulę krótkiego rysu 
historycznego Regionu IPA Nowy Sącz  
i bieżących projektów prowadzonych 
przez ten Region, poprzez wystąpienia 
zaproszonych gości, a zakończyły się 

wręczeniem przez Prezydenta SP IPA medali Sekcji Polskiej IPA oraz różnego rodzaju podziękowań i wyróżnień 
dla członków tego Regionu.
W wydarzeniu tym udział wzięli członkowie tego Regionu na czele z Przewodniczącą, Prezydent Sekcji Polskiej 
IPA, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji z Kielc, Prezydent Miasta Nowy Sącz, Starosta Powiatu Nowosądeckiego, 
delegacje zagraniczne z Czarnogóry, Macedonii Północnej, Albanii, Czech oraz inni znamienici goście zaproszeni 
przez organizatorów. 
W uroczystych obchodach udział wziął także przedstawiciel Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, tj. kol. Piotr 
Wójcik (Prezes LGW), który wręczył członkom Prezydium Regionu IPA Nowy Sącz - grafikę lubelskiego Starego 
Miasta oraz okolicznościowe prezenty od koleżanek i kolegów z Lubelskiej GW IPA

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik

w bydgoszczy
15.10.2022 r., w Hotelu „City” w Bydgoszczy odbyły się uroczystości związane z jubileuszem XXX-lecia 
działalności Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
30 lat istnienia organizacji jest zawsze okazją do podsumowań, ale też zaprezentowania jej dorobku. Uroczystości 
jubileuszu rozpoczęły się więc od przedstawienia krótkiego rysu historycznego Grupy Wojewódzkiej, a zakończyły 
się wręczeniem medali Sekcji Polskiej IPA i różnego 
rodzaju podziękowań i wyróżnień dla członków Grupy.
W wydarzeniu tym udział wzięli członkowie Kujawsko-
Pomorskiej GW IPA na czele z Prezesem kol. Jerzym 
Archackim, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Komendant 
Wojewódzki  Policji w Bydgoszczy, delegacje 
zagraniczne z USA, Łotwy i Litwy oraz inni znamienici 
goście zaproszeni przez organizatorów. 

W uroczystych obchodach udział wziął także  
przedstawiciel Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA,  
tj. kol. Piotr Wójcik (Prezes LGW), który wręczył 
Prezesowi Kujawsko-Pomorskiej GW IPA grafikę 
lubelskiego Starego Miasta oraz okolicznościowe 
prezenty od koleżanek i kolegów z Lubelskiej GW IPA.

w nowym sączu
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Tradycją stały się wrześniowe spotkania członków 
IPA i SEiRP w Zakopanem. Tak, jak w latach 
ubiegłych integracyjne spotkanie odbyło się na 
terenie OW Leśnik w Zakopanem – Jaszczurówce. 
Mimo pogody, która nie zachęcała do udziału  
w spotkaniu na świeżym powietrzu zebrała 
się nas całkiem duża grupa. Na szczęście 
mieliśmy trochę dachu nad głową, co pozwoliło  
na spędzenie czasu w miłej i przyjaznej atmosferze.  
Oprócz gospodarzy na spotkanie przybyli goście 
ze Słowacji – IPA Region Poprad oraz z Regionu IPA 
Wadowice. Menu było typowo grillowe: kiełbaski, 
kaszanka z kapustą oraz przypiekany boczek.  
Nie zabrakło też ciepłych i zimnych napoi.
Spotkanie stało się też doskonała okazją do 
wręczenia naszym członkom otrzymanych 
odznaczeń za wyróżniającą działalność statutową.
W miłej, przyjacielskiej i mimo panującej pogody, 
ciepłej atmosferze integracja trwała do późnych 
godzin wieczornych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym 
na spotkanie oraz kierownictwu OW „Leśnik”  
za udostępnienie swojego obiektu.

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Szymański

Zdjęcia: J. Domański, J. Szymańskigrill 
w zakopanem

ANDRZEJKI 
W IPA PŁOŃSK
Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Tekst: Zbigniew Kaniak 

W dniu 26 listopada 2022 r. Prezydium 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA 
Region Płońsk zorganizowało doroczną Zabawę 
Andrzejkową. Tym razem zabawa odbyła się  
w Hotelu MARTEX w Płońsku. W zabawie, jak zwykle, 
wzięli udział członkowie płońskiego Regionu, 
Zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA, współpracujący  
z Regionem oraz ich rodziny. Były to już nasze  
16-te Andrzejki, a w tym roku przebiegały 
pod hasłem „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. 
W związku z powyższym mile widziane były 
stroje z w/wym. okresu. Tuż po oficjalnym 
rozpoczęciu zabawy, wręczono nominacje  
i wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym 
dla płońskiego Regionu: Panu J. Drogoszowi  
i Panu M. Gontarskiemu. Legitymacje Zasłużonego 
dla Sekcji Polskiej IPA otrzymali Panowie:  
Ł. Klimkiewicz i R. Ordak. Następnie ze swoim 
programem wystąpiły pary taneczne z Klubu 
Tańca Towarzyskiego „START” Anety i Mariusza 
Pospieszyńskich. Tradycją naszych zabaw  
są wszelkiego rodzaju konkursy z nagrodami.   
W tym roku odbył się konkurs „Jaka to melodia - 
karaoke” oraz konkurs na najbardziej stylowy ubiór 
z lat 20-tych i 30-tych. Najbardziej pomysłowe 
kreacje uwieczniła FOTOBUDKA. Oczywiście, na 
stołach był duży wybór dań zimnych i gorących,  
a do tańca przygrywał DJ „GUCIO” .



33

C
U

D
Z

E
 C

H
W

A
L

IC
IE

..
. 

C
Z

Y
L

I 
P

O
Z

N
A

J
E

M
Y

 P
O

L
S

K
Ę

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst: Marcin Gawlik

Zdjęcia: Artur Klimczak

Wczesnym rankiem, grupa 48 śmiałków z IPA Region Głogów wyruszyła autokarem z Głogowa w kierunku Gór 
Stołowych, aby zdobyć ich najwyższy szczyt - Szczeliniec Wielki. 
Trasa na górę okazała się niezbyt trudna ani długa, dlatego na twarzach uczestników nie było widać zmęczenia,  
tylko szerokie uśmiechy. Po wejściu na górę przywitała nas piękna panorama Karkonoszy, Gór Sowich,  
Gór Kamiennych oraz Broumovskich Ścian, które można było podziwiać rozkoszując się zimnymi napojami  
serwowanymi w obiekcie PTTK „Na Szczelińcu”,  znajdującym się na wysokości 905 m n.p.m.  Po miłych chwilach 
spędzonych na szczycie, rozpoczęła się podróż na sam dół, która okazała się równie atrakcyjna z uwagi na liczne, 
ciasne przejścia i labirynty wokół obecnych tam ogromnych skał. Na szczęście wszystkim udało się przecisnąć 
przez wąskie szczeliny i bezpiecznie dotarliśmy do punktu zbiórki, gdzie również można było zakupić liczne 
souveniry.
Następnie udaliśmy się do Kudowy Zdrój, gdzie spacerowaliśmy po przepięknym Parku Zdrojowym oraz 
zwiedziliśmy samą miejscowość. Kolejnym przystankiem był już sam hotel, gdzie wieczorem przystąpiliśmy do 
wspaniałej biesiady zakończonej o świcie. Po krótkiej drzemce oraz wspólnie spędzonym śniadaniu udaliśmy się 
do Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim - perły architektury Dolnego Śląska,  gdzie w trakcie 
zwiedzania dowiedzieliśmy się wielu bardzo ciekawych informacji na temat życia i działalności właścicielki pałacu. 
Kolejnym przystankiem była Świdnica, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć zabytek z listy światowego dziedzictwa 
UNESCO, największą drewnianą barokową świątynię w Europie, czyli Kościół Pokoju w Świdnicy, który zrobił 
ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki z uwagi na przepiękne wnętrze, w którym można było podziwiać 
wspaniały ołtarz główny, zabytkowe organy, Lożę Hochbergów oraz liczne malowidła, które wypełniały każdy 
centymetr kwadratowy wnętrza. Z ciekawostek - Kościół ten może pomieścić 7,5  tysiąca osób, a miejsca  
w ławkach są ponumerowane. Po zwiedzaniu udaliśmy się do przeróżnych restauracji w rynku miasta, gdzie zjedliśmy 
pyszne obiady i na tym zakończyliśmy tą wspaniałą, intensywną, geograficzno- historyczną wyprawę udając  
się szczęśliwie do Głogowa. 
Szczególne podziękowania dla firmy RAZBI- Zbigniewowi Proskiemu za udostępnienie autokaru oraz Marcinowi 
Jarząbek Adventure Side za realizację wycieczki.  

IPA GŁOGÓW W GÓRACH STOŁOWYCH
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W dniu 24 września 2022 roku na akwenie „Złota Rybka” 
w Rajsku którego użytkownikiem jest Wędkarski Klub 
Sportowy PZW „Złota Rybka” Oświęcim odbyły się VIII 
Spławikowe Zawody Wędkarskie Służb Mundurowych  
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji  
w Oświęcimiu. Organizatorem zawodów był Region 
IPA Wadowice oraz  Komenda Powiatowa Policji  
w Oświęcimiu.
W zawodach wzięło udział 32 zawodników, którzy 
reprezentowali: KPP Oświęcim,  SEiRP Sucha Beskidzka,  
SEiRP Oświęcim,  KP Jabłonka, SPPP w Bielsko-Biała, 
Regionu IPA Wadowice, KMP Gliwice,  Szpitalny Oddział 
Ratunkowy ZOZ Oświęcim, Urzędu Gminy Kęty  i Koło PZW 
Kalwaria Zebrzydowska.
Zwycięzcami czterogodzinnych zmagań zostali:
w kategorii drużynowej:
I miejsce zajęła drużyna SPPP Bielsko-Biała 
w składzie:  Góra Tomasz,  Sałamun Henryk,  Hodurek 
Tomasz
II miejsce zajęła drużyna IPA Wadowice I
w składzie: Pszczeliński Zbigniew, Cholewa Andrzej, 
Pracharczyk Krzysztof 
III miejsce zajęła drużyna SOR Oświecim 
w składzie:  Kościelnik Szymon, Sikora Michał, Kramarczyk 
Przemysław
w kategorii indywidualnej:
I    miejsce zajął Kuzia Artur reprezentant KPP Oświęcim I
II  miejsce zajął Boba Paweł  reprezentant  KPP Oświęcim II
III miejsce zajął Hodurek  Tomasz reprezentant SPPP Bielsko-Biała
Na zakończenie zawodów puchary dla zwycięskich drużyn i zawodników oraz nagrody dla wszystkich uczestników 
zawodów wręczył Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu insp. mgr Robert Chowaniec oraz Przewodniczący  
Regionu IPA Wadowice Andrzej Cholewa.
Duże podziękowania za pomoc w organizacji zawodów należą się licznym sponsorom którzy wsparli organizowaną 
imprezę poprzez ufundowanie nagród dla uczestników.

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst: Zbigniew Pszczeliński / Andrzej Cholewa

Foto: Arkadiusz Michalski

ZAWODY WĘDKARSKIE 
W WADOWICACH
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Niegdyś słynna była gorączka sobotniej nocy, ale na pewno do historii przejdzie też gorączka sobotniego 
dnia – a to za sprawą niezwykłego spływu kajakami po Tanwi zorganizowanego przez Region Rzeszów KMP 
w bardzo upalną sobotę 27 sierpnia 2022 roku.
 Dla zaproszonych gości,  sympatyków,  tudzież aktywnych członków Prezydium Regionu przygotowało na pięknej 
podroztoczańskiej rzece dwa dystanse: dłuższy  
z Harasiuk, krótszy z Dąbrowicy – oba  
z metą w Ulanowie przy ujściu Tanwi do Sanu.  
Do 34 kajaków wsiadło w sumie 65 odważnych, 
zdecydowana większość do kajaków 
dwuosobowych. I nie było wśród nich takiego, 
który narzekałby na upał, wszak woda – 
choć miejscami po kostki – oraz podręczne 
napoje chłodziły wytrwałych płci obojga.  
A na miejsce wszyscy zostali dowiezieni busami  
z Ulanowa.
Na mecie na uczestników czekał delikatny 
poczęstunek m.in. ogniskowe kiełbaski z firmy 
Smak Eko Górno i świeżutki chleb ze słodkimi 
bułeczkami z piekarni Iza. Przy 31 stopniach 
w cieniu największe wzięcie miały oczywiście 
schłodzone napoje.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: A.Szelag

Zdjęcia: archiwum Regionu

KAJAKI KMP RZESZÓW

REGION CITY ŁÓDŹ w bORYsEwIE

W  lipcu 2022 roku Region IPA City Łódź otrzymał zaproszenie od  Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA 
Andrzeja Pabicha do wspólnego świętowania 14 urodzin Zoo w Borysewie.
W sobotnie popołudnie dnia 13 sierpnia 2022 roku członkowie Regionu IPA City Łódź wraz z rodzinami 
oraz przedstawicielami Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, mieli 
przyjemność spędzić kilka godzin na terenie przepięknego ogrodu zoologicznego. W Borysewie na  
26 hektarach ogrodu położonego z daleka od miasta, wśród łąk i lasów, uczestnicy urodzin podglądali 
życie ponad 600 dzikich zwierząt przebywających, w zgodzie z przyrodą, w warunkach zbliżonych do 
ich naturalnego  środowiska.  Nie sposób wymienić wszystkich niespotykanych w innych ogrodach 
zoologicznych zwierząt, które mogli obejrzeć uczestnicy spotkania. Dzieciom najbardziej podobała się 
prześmieszna rodzina lemurów pochodząca  
z Madagaskaru oraz karmienie unikatowych  
w skali światowej, białych lwów i tygrysów.
Po atrakcjach związanych ze zwierzętami wszyscy 
rozpoczęliśmy celebrować urodziny, na których 
oczywiście nie zabrakło suto zastawionych stołów, 
olbrzymiego tortu, a także wszelakich słodkości. 
Występy artystów, gry i zabawy przeciągnęły 
się do późnych godzin wieczornych. Z żalem 
opuszczaliśmy biesiadę licząc na to, że już za rok, 
w duchu Servo Per Amikeco, będziemy wspólnie 
świętować 15 urodziny ZOO Borysew.

Łódźka Grupa Wojewódzka   Tekst: Grzegorz Januszkiewicz   

Zdjęcia: Sebastian Starościak,  ZOO Borysew (materiały własne)
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YOUNG POLICE OFFICERS
 Seminarium rozpoczęło się od zakwaterowania w hotelu położonym, a jakże, nad brzegiem oceanu. 
Z pokoju rozpościerał się widok na panoramę największego miasta na Sri Lance, gdzie żyje kilka milionów ludzi. 
Poznaliśmy też innych uczestników spotkania, wśród których byli funkcjonariusze z Holandii, Danii, Estonii, Kenii, 
Republiki Południowej Afryki, Kanady, Hiszpanii, Izraela, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Cypru i my, dwóch 
aspirantów z kraju nad Wisłą. Absolutnie genialne było to, że wszyscy, bez wyjątku, okazali się świetnymi ludźmi 
i pasjonatami swojej pracy. Wśród nich byli funkcjonariusze typowej służby patrolowej, ale też sztabowcy, 
kontrterroryści i eksperci od przestępczości gospodarczej. Już pierwsze rozmowy pokazały, że są to ludzie, którzy 
znają się na swoim fachu i mogą o nim mówić godzinami. Tak też było, podczas uroczystej kolacji w trakcie której 
zostaliśmy oficjalnie przywitani przez kierownictwo lankijskiej Sekcji IPA, ale również Komendanta Głównego 
Policji Sri Lanki. Dane nam było obejrzeć także pokaz tradycyjnego lankijskiego tańca oraz posłuchać szlagierów 
granych przez policyjnych muzyków.
Organizatorzy zadbali o to, aby żaden z uczestników nie mógł narzekać na nudę, nawet podczas wykładów, które 
dotyczyły współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz doświadczeń Sri Lanki na polu walki z terroryzmem. 
Niestety, w ostatnich latach doszło do kilku zamachów, jednak szybko namierzono sprawców i postarano się, aby 
w przyszłości zapobiegać tego typu wydarzeniom.
Jednak chyba największą atrakcją była możliwość uczestniczenia w 156. Święcie Policji Sri Lanki. Wydarzenie,  
w którym udział wzięły najwyższe władze państwowe z Prezydentem na czele. Policjanci z IPA mieli okazję z trybuny 
przeznaczonej dla VIP-ów zobaczyć nie tylko musztrę paradną w wykonywaniu lankijskich funkcjonariuszy, 
ale też sprzęt i umiejętności doborowych jednostek w tym Special Task Force (o którym będzie jeszcze sporo  
w dalszej części). Impreza miała całkowicie inny przebieg, niż to ma miejsce w Polsce, a pokazy artystyczne w czasie 
monsunowego deszczu wzbudzały zachwyt wśród chyba wszystkich widzów tego niesamowitego wydarzenia. 
Uroczystości w Colombo były również świetną okazją do wspólnych zdjęć policjantów z IPA z mundurowymi  
ze Sri Lanki, ale też m.in. z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego. Kilkugodzinna ceremonia na pewno zostanie  
w pamięci, bo to wydarzenie, w którym raczej nie będzie okazji uczestniczyć ponownie.
Kolejne dwa dni wypełnione były wykładami oraz pokazami umiejętności elitarnej Special Task Force, jednostki, 
której zakres kompetencji daleko wykracza poza typową policyjną pracę. To najlepsi z najlepszych, którzy 
ochraniają najważniejsze osoby w państwie, zatrzymują najgroźniejszych przestępców i zwalczają terroryzm. 
Ci prawdziwi profesjonaliści w swoim fachu pokazali nie tylko, jak potrafią szturmować pomieszania, czy 
błyskawicznie zjeżdżać na linie, ale też do perfekcji opanowali wykorzystanie służbowych glocków i pistoletów 
maszynowych MP-5. Funkcjonariusze tej jednostki pokazali również swój sprzęt, w tym popularne wśród służb 
motocykle, a także przeprowadzili swoisty pokaz kaskaderski na jednośladach.
Po zakończeniu części praktycznej, podczas której uczestnicy również mogli przetestować wyposażenie lankijskiej 
jednostki, nastąpiło zakończenie tej części seminarium oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów. Policjanci z IPA 
nie ukrywali, że byli pod ogromnym wrażeniem poziomu organizacji całego wydarzenia.
Przedostatni dzień poświęcony był na zwiedzanie Sri Lanki, w tym słynnego sierocińca dla słoni oraz świątyni  
z jedną z najważniejszych relikwii - zębem Buddy. Zakończył się uroczystą kolacją z przedstawicielami dowództwa 
lankijskiej policji.
Kolejny dzień to już koniec i powrót większości policjantów do swoich bardzo odległych krajów. Seminarium 
to naprawdę niesamowite doświadczenie, którego nie udałoby się przeżyć, gdyby nie IPA i jej motto - Servo 
Per Amikeco. Jestem przekonany, że na Sri Lance miały swój początek policyjne przyjaźnie z funkcjonariuszami  
z dosłownie całego świata.
26-godzinna podróż powrotna, z lądowaniem na Malediwach i w Dubaju też była swoistą przygodą, podczas 
której dane nam było zobaczyć najwyższy budynek na świecie znajdujący się w mieście, które swoimi wieżowcami 
zrobi wrażenie na każdym, kto je odwiedza. I niestety, lądowanie w Warszawie było końcem tej niesamowitej, 
przesyconej niepowtarzalnymi chwilami podróży na drugi koniec świata. Podróży, podczas której można było  
w mundurze polskiej Policji spotkać się z funkcjonariuszami z całego świata, którzy codziennie w swoich krajach 
dbają o bezpieczeństwo jego mieszkańców.
Chcielibyśmy szczególnie podziękować organizatorom Seminarium, ale także Sekcji IPA Polska, a przede 
wszystkim Dolnośląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA z jej prezesem, Bartłomiejem Majchrzakiem na czele, dzięki 
której mogliśmy uczestniczyć w tym niesamowitym wydarzeniu.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst:  Krzysztof Marcjan, Piotr CebulskiM
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: M. Berezowski, M. Świątczak

Zdjęcia: Mariusz z IPA Szczecin

ponowna wizyta na sycylii
 Pod koniec lipca 2022 r. przedstawiciele 
Zachodniopomorskiej Grupy IPA ponownie odwiedzili 
na Sycylii naszego kolegę Francesca Carbone. 
Mariusz wspólnie z rodziną podczas urlopu na włoskiej 
wyspie, złożył też wizytę w IPA Agrigento. W Domu IPA 
zrobiono mnóstwo pamiątkowych zdjęć, wymieniono 
się też licznymi prezentami i gadżetami IPA. Francesco 
chciał ugościć swoich polskich znajomych dłużej, lecz do 
zwiedzania czekała jeszcze Marsala, Trapani, Salemi itd.
Pogoda sprzyjała wędrówkom po małych uroczych wioskach 
np. Erice i przytulnych miasteczkach, w których spotkano  
się z lokalnymi władzami i funkcjonariuszami włoskiej Policji. 
Niezliczone ilości maleńkich kafejek i kawiarenek tworzyły 
wyjątkowy sycylijski klimat. Wszędzie naszych przedstawicieli przyjmowano z serdecznością i uśmiechem,  
a wspólne uczty przy stole nie pozwoliły zrealizować dalszych turystycznych planów po wyspie.
Piękne krajobrazy z licznymi zabytkowymi kościołami, muzea i stara architektura mieszkalna, na zawsze 
pozostaną w pamięci. Niestety zabrakło już czasu na Etnę i Corleone. Odpoczynek na plaży w Lupa Bar  
w blasku wrześniowego słońca pozwolił na naładowanie akumulatorów i oswojenie się z myślą, że czas wracać 
do domu po miesięcznym pobycie na Sycylii. Mariusz chciałby serdecznie podziękować za wspaniałe przyjęcie  
kol. Francesco Carbone, Angelo Biundo i Marii Tallarita. Servo Per Amikeco !!! 

12 września 2022 roku, 9-osobową grupą polecieliśmy na wyspę leżącą w zachodniej Azji, ale należącą 
do Unii Europejskiej (z wyłączeniem nieuznawanej na arenie międzynarodowej, tzw. Tureckiej 
Republiki Północnego Cypru, położonej na terenach północnych wyspy, okupowanych od 1974 roku).  
Siedmioro zdecydowało się na nurkowanie w malowniczej Zielonej Zatoce (Green Bay), pod okiem 
prowadzącej klub IPA Divers Agaty Rudeckiej, ktorej mąż Stefan – były policjant - jest członkiem IPA. 
Jednak Cypr ma znacznie więcej do zaoferowania. Nie sposób ogarnąć wszystkiego w ciągu tygodniowego 
pobytu. Mimo tego udało się zorganizować wycieczki do Larnaki, Lefkary (znanej m.in. z tradycyjnych warsztatów 
ręcznego wyrobu srebrnej biżuterii i zdobionych ręcznie wyszywanymi wzorami tkanin). W Aiya Napa robiliśmy 
sobie fotki na  Moście Miłości i na tle niesamowitych jaskiń pałacowych. Byliśmy na wschodnim krańcu UE – Cape 
Greco - w ramach safari 10-osobowym jeepem. Plażowaliśmy na  słynnej Konnos Beach. Niezapomniane wrażenia 
daje podróż w czasie na – od roku otwartą dla turystów – okupowaną część „miasta duchów” – Famagusty.  
Cała infrastruktura, hotele, plaże, domy – opuszczone w ciągu godziny na polecenie wojsk tureckich. Stoją prawie 
pół wieku i niszczeją w oczach. Przyroda upomina się o swoje i powoli zarasta co się da. 

Na nasze zaproszenie odpowiedział 
również Prezes Regionu IPA 
Famagusta, Wiceprezydent Sekcji 
IPA Cypr – George Demetriou. 
Nasz przyjaciel odwiedził nas  
w Protaras w towarzystwie kilku 
swoich kolegów. Spędziliśmy 
miło kilka godzin w restauracji 
przy tradycyjnych cypryjskich 
potrawach i „chmielowej zupie”. 

Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Tekst: Krzysztof Kapturski 

Zdjęcia: IPA Divers
wizyta na cyprze
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 Z inicjatywy przewodniczącego Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska kol. Andrzeja Kozioł  
w dniu 18.10.2022 roku sześcioosobowa grupa członków IPA udała się z oficjalną wizytą do Serbii   
i  Czarnogóry w celu odwiedzenia swoich przyjaciół z tamtejszego Stowarzyszenia IPA. 
O godz. 20.00 wyruszono trasą przez Podhale, Słowację, Węgry, Serbię. Po drodze zatrzymano się w miejscowości 
Smederevo, gdzie odbyło się spotkanie z przewodniczącym Regionu IPA Podunavlje kol. Perica Milovanović. 
W trakcie spotkania omówiono współpracę pomiędzy regionami oraz wymieniono się doświadczeniami 
zawodowymi. Z miejscowości Smederovo udano się malowniczą  górską trasą do miejscowości  Žabljak na terenie 
Czarnogóry. 
Žabljak to małe górskie miasteczko w Parku Narodowym Durmitoru i bywa nazywane zimową stolicą.  
Jest też najwyżej położonym miastem w regionie. Pobyt w Czarnogórze rozpoczął się od wspólnego z kolegami 
IPA Czarnogóra wyjazdu nad Czarne Jezioro, które jest górskim jeziorem polodowcowym w północnej części 
Czarnogóry. 
Kolejny etap podróży również był utrzymany w klimatach górskich, udano się w kierunku  najwyższego szczytu   
w górach Durmitor  -SEDLO 1907 metrów n.p.m., zwiedzając po drodze  SKI CENTAR SAVIN KUK - najpiękniejsze trasy 
narciarskie. Po opuszczeniu górskich tras będąc pod niesamowitymi wrażeniami, przemieszczono się w kolejne 
urokliwe tereny - cieplejsze i słoneczne - do miejscowości  HERCEG NOVI - portowego miasta w Czarnogórze, 
leżącego w pobliżu granicy z Chorwacją. Tutaj odbyło się towarzyskie spotkanie z przedstawicielami IPA CRNA 
GORA Herceg Novi: kol. Dejan Janković, Ivan Kovacevic, Dragomir Pejović. Wspólnie zwiedzano piękne zabytkowe 
miasto, które  jest jednym z najpopularniejszych kurortów w Czarnogórze. 
Kotor to kolejna miejscowość na podróżniczej trasie. Spotkano się tutaj z kolegą Zdravko Vuković z IPA Kotor,  
z którym wspólnie zwiedzano miasto portowe Kotor położone nad Zatoką Kotorską na wybrzeżu Adriatyku. 
Miasto otoczone jest z trzech stron masywami górskimi: Lovćen, Vrmac i Dobrota, w południowo-zachodniej 
części Czarnogóry. Po towarzyskim spotkaniu z członkami Stowarzyszenia IPA Kotor udano się do miasta Bar 
leżącego nad morzem Adriatyckim, stanowiącego duży ośrodek komunikacyjny, z uwagi na zlokalizowany  
tu największy port morski w Czarnogórze. 
W trakcie spotkaniu z kolegami IPA Bar podpisano umowę o współpracy  pomiędzy IPA Kalwaria Zebrzydowska  
i IPA Bar, opierającą się na współpracy pomiędzy członkami porozumienia, zobowiązując do współpracy, wymiany 
doświadczeń zawodowych i realizacji wspólnych  działań. 
Po niesamowitych wrażeniach z pobytu w Czarnogórze nadszedł  czas na powrót. W dniu 22.10.2022r. odbyło się 
ostatnie spotkanie z kolegami z IPA Novi Sad w Serbii – miasta w północnej Serbii, stanowiącego ważne centrum 
gospodarcze i kulturalne. Po uroczystym spotkaniu w klimatycznej restauracji, gdzie można było delektować 
się smacznym, tradycyjnym 
jedzeniem, w towarzystwie  
Przewodniczącego Regionu 
IPA Novy Sad Miki Petkovic, 
Sekretarza  Bojany Grbić  
nadszedł czas pożegnania  
i powrotu do kraju. 
Pobyt na terenie Serbii  
i Czarnogóry upłynął w miłej, 
przyjaznej atmosferze i dostarczył 
wielu wspaniałych wrażeń, które 
na długo zostaną w pamięci. 
Składamy podziękowanie kol. 
Eli Garguli i Biljanie Dulović za 
pomoc w ogranizacji wyjazdu. 

z kalwarii do 
czarnogÓry i serbii

Małopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjecia: Artur Studnicki 
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od karpat po morze czarne
Członkowie i sympatycy IPA Region Głogów tym razem wybrali się na zwiedzanie Rumunii. Początkowo 
trasa przebiegała przez masywy górskie Maramures i Bukowiny. 
Następnie udaliśmy się do Konstancy gdzie przy słonecznej pogodzie (+27) plażowaliśmy nad Morzem Czarnym 

w Mamaia. W stolicy, Bukareszcie wypiliśmy kawę,  
a następnie przeżyliśmy przygodę na widowiskowej 
trasie transforgarskiej. Na koniec zwiedziliśmy bajeczną 
kopalnię soli w Turdzie. 
Podczas podróży podziwialiśmy piękne krajobrazy, 
kolorowe wsie i miasteczka oraz piękne i majestatyczne 
monastyry. Były też spotkania z policją oraz żandarmerią 
rumuńską. Spotkaliśmy się z Polakami w Bukowinie 
gdzie nocowaliśmy w Polskim Domu. Podczas 
przejazdu przez Karpaty zaatakowała nas zima, która 
nie pozwoliła nam pokonać trasy transforgarskiej oraz 
pojawiły się niedźwiedzie. Nie odbyło się bez drobnych 
awarii pojazdu, którym podróżowaliśmy, ale szczęśliwie 
i w dobrych humorach wróciliśmy do domu.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Artur Klimczak

WYCIECZKA DO TIMISOARY
Dolnośląska Grupa Wojewódzka    Tekst: Andrzej Arent   Zdjecia: Bartłomiej Majchrzak

W dniach 16–20 listopada 2022 roku w Timişoarze w Rumunii odbyła się  międzynarodowa konferencja 
pt. „Europejska Stolica Kultury – wezwania dla służb bezpieczeństwa publicznego”. 

Problematykę związaną z zabezpieczeniem wydarzeń w ramach „Europejskiej Stolicy Kultury” we Wrocławiu 
oraz podczas innych zabezpieczeń realizowanych na terenie Dolnego Śląska omówili przedstawiciele IPA  
z  Wrocławia - nadkom.  Bartłomiej Majchrzak – Pełnomocnik Komendanta  Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka oraz podkom. Andrzej Arent ze Sztabu Policji KWP we Wrocławiu.
Timişoara została wybrana jako Europejska Stolica Kultury w 2023. Władze miasta oraz przedstawiciele służb 
porządku publicznego w Rumunii wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakim jest zabezpieczenie tego rodzaju 
przedsięwzięcia zorganizowali międzynarodową konferencję.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Rumunia.
Oprócz przedstawiciela IPA z Polski w przedsięwzięciu uczestniczyli członkowie IPA z Bułgarii, Cypru, Niemiec, 
Grecji, Macedonii Północnej, Macedonii, Serbii i Rumunii. W seminarium oprócz policjantów brali udział również 
Prezydent miasta Timişoara, przedstawiciele władz lokalnych i służb oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Rumunii. 
W trakcie Międzynarodowego Seminarium polscy funkcjonariusze mieli możliwość zaprezentowania 

problematyki związanej z zabezpieczeniem 
wydarzeń związanych z „Europejską Stolicą 
Kultury”, która miała miejsce w 2016 roku we 
Wrocławiu oraz podzielić się wiedzą związaną 
z zabezpieczeniem innych imprez masowych  
i zgromadzeń, które obywały się w ciągu 
minionych lat na terenie województwa 
dolnośląskiego. Organizatorzy zadbali również  
o bogaty program dodatkowy, który odkrył przed 
uczestnikami bogactwo kulturalne Timisoary  
i Rumunii.
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tuRnIEj StRZElCKI
22 września br. odbyły się „V Otwarte Zawody Strzeleckie Funkcjonariuszy, 
Żołnierzy, Weteranów, członków Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji (IPA) oraz Sympatyków” o Puchary: Komendanta Głównego Policji, 
Prezesa Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA, Prezesa Stowarzyszenia 
Weteranów Działań poza Granicami RP i Prezesa Sekcji Strzeleckiej 
CWKS Legia na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach. Patronat medialny zawodów objęła Gazeta Policyjna.
Na gościnnym obiekcie Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia strzelcy 
spotkali się w szczytnym celu – zebrać fundusze na rzecz bliskiej 
ich sercom Fundacji. Warunkiem uczestnictwa było wniesienie 
opłaty startowej w wysokości 50 PLN od uczestnika w kategoriach 
weteranów, SGW IPA i mundurowej oraz min. 100 PLN od 
startującego zawodnika
w kategorii „Przyjaciele Służb – Sympatyk”.
Oprócz nagród indywidualnych za zajęcie pierwszych trzech 
miejsc w poszczególnych kategoriach (statuetki, puchary, medale) 
dodatkowe nagrody ufundowali…Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – nagrodę rzeczową ochraniacze słuchu dla 
najlepszego strzelca w kat. OPEN Mundurowej, Komendant 
Główny Policji puchar dla najlepszego Weterana, Dyrektor Centrum 
Weterana Działań Poza Granicami Państwa – puchar dla najlepszego 
Weterana poszkodowanego, a statuetki i medale dla Sympatyków Prezes 
Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA. Nagrody rzeczowe ufundowała 
również Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Region IPA Centralne 
Biuro Śledcze.
Kierownikiem strzelania był tradycyjnie Andrzej Kuczyński (Pułko) 
Przewodniczący Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze wspierany przez 
dwóch weteranów – instruktorów strzelectwa Grzegorza Tomczaka oraz 
Andrzeja Idzikowskiego, a także przedstawiciela Sekcji Strzeleckiej CWKS 
Legia Patryka Lejdy.
W kategorii Przyjaciół Służb – Sympatyk przewidziano nagrody 
indywidualne i rzeczowe dla najlepszych strzelców OPEN i trzech najlepszej kobiet. Do konkurencji dynamicznej 
(broń długa + pistolet) przystąpili weterani, członkowie IPA oraz funkcjonariusze
i żołnierze, a do konkurencji  „pistolet – dokładne” Przyjaciele Służb - Sympatycy.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
WETERANI – I Paweł Kubiak, II Andrzej Idzikowski, III Marek Kowalczyk.
Weteran Poszkodowany – I Paweł Kubiak, II Andrzej Kuczyński.
MUNDUROWA OPEN – I Paweł Kubiak, II Andrzej Idzikowski, III Sławomir Łoniewski.
IPA OPEN – w tej kategorii całe podium zdominowała nowo powstała reprezentacja IPA Pałac Mostowskich pod 
kierownictwem Leszka Modrzejewskiego -  I Sławomir Łoniewski, II Arkadiusz Sadowski, III Krzysztof Głowiński.
Sympatyk Kobiety: I Aleksandra Sobieska – Płaczek, II Agata Laskowska, III Magdalena Kopka – Wojciechowska.
Sympatyk OPEN: I Konrad Bartoszek, II Aleksandra Sobieska – Płaczek, III Agata Laskowska.
Nie często dochodzi do sytuacji, że wszystkie I miejsca w 3 kategoriach zajmuje jeden zawodnik. Dokonał 
tego Weteran Paweł Kubiak – gratulujemy Pawłowi. Swoją obecnością wsparli „wydarzenie” najlepsi fachowcy  
i szkoleniowcy z dziedziny strzelectwa sportowego i bojowego – ludzie, którzy na strzelaniu znają się jak mało kto. 
Podczas gali zakończenia tych szczególnych zawodów nagrody wręczali: gen. insp. w st. spocz. Władysław Padło 
– reprezentujący Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, płk rez. Mariusz Pogonowski 
w imieniu Dyrektor Centrum Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, prezesi: insp. Andrzej Kropiwiec – 

Stołeczna Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Marek, Prezes N
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Prezes Stołecznej Grupy Wojewódzka Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA, mł. insp. w st. spocz. Marek 
Górnicki – Stowarzyszenie Weteranów Działań poza 
Granicami RP i mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński (Pułko) 
– Przewodniczący Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze, 
który przekazał do licytacji ze swoich prywatnych zbiorów 
koszulkę piłkarza Piotra Zielińskiego, zawodnika włoskiego 
SSC Napoli i Reprezentacji Polski - poszła za 1800 PLN.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla instruktorów 
Grzegorza Tomczaka, Andrzeja Idzikowskiego i Patryka 
Lejdy za profesjonalnie i bezpiecznie przeprowadzenie strzelań, dla 
prezesa Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Pana Roberta Matrackiego 
za udostępnienie strzelnicy oraz instruktorów, firmie M.K. Szuster 
za bezpłatne udostępnienie broni i amunicji, Polskiemu Związkowi 
Strzelectwa Sportowego oraz Firmie InPost za wsparcie logistyczne 
zawodów oraz Partnerom: Gastro Magic, British Buldog Pub, Restauracja 
Praskie Bistro.
Następnego dnia, Pani Irenie Zając – Prezes Fundacji Pomocy Wdowom 
i Sierotom po Poległych Policjantach przyjęła z rąk prezesa Marka 
Górnickiego i przewodniczącego Andrzeja Kuczyńskiego skarbonkę. Po przeliczeniu okazało się, że organizatorzy 
zebrali 6.290 PLN – wielki szacunek dla organizatorów i darczyńców.

Na początku września poznaliśmy zwycięzców turnieju piłki nożnej im. st. sierż. 
Marcina Szpyruka o Puchar Komendanta Głównego Policji. 
Reprezentacja Polskiej Policji zajęła 3 miejsce. Pomimo iż było to 
najwyższe miejsce z policyjnych ekip, to pozostaje niedosyt, gdyż  
w półfinale nasi reprezentanci musieli uznać wyższość bardzo dobrze 
dysponowanej drużyny żołnierzy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, którzy  
w ogólnym rozrachunku okazali się zwycięzcami całego turnieju. 
Minęło już ponad 10 dni od zakończenia turnieju, jednak emocje wciąż nie 
opadły. W imprezie pod honorowym patronatem Komendanta Głównego 
Policji, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i Marszałka Województwa 
Mazowieckiego wzięły udział 44 zespoły, wśród nich ekipa reprezentująca 
policję Ukrainy. Warto wspomnieć idee tego wspaniałego sportowego 
wydarzenia. Historia turnieju wiąże się z tragicznym wydarzeniem sprzed dwóch 
lat – 20 sierpnia 2020 r. starszy sierżant Marcin Szpyruk przybywając z rodziną 
na urlopie wypoczynkowym nad morzem, uratował tonącą dziewczynkę. 
Sam jednak przypłacił tę interwencję życiem. Marcin Szpyruk służył  
w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, która teraz wspólnie  
z Biurem Komunikacji Społecznej KGP, Stołeczną Grupą Wojewódzką IPA, Regionem IPA Centralne Biuro Śledcze  
i Stowarzyszeniem Weteranów Działań poza Granicami RP jest organizatorem piłkarskiego turnieju Jego imienia. 
Pomysłodawca tego szczególnego turnieju mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński Przewodniczący Regionu CBŚ 
SGW IPA wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomirem Rogowskim 
przyczynili się do organizacji zawodów na tak wysokim poziomie.
II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – EUROPA CUP im. starszego sierżanta Marcina Szpyruka rozegrano na 
Stadionie Miejskim w Sulejówku, natomiast festyn rodzinny dla okolicznych mieszkańców zorganizowano obok 
obiektu piłkarskiego przy ul. Krasińskiego 6, gdzie poza pokazem sprzętu policyjnego i strażackiego  wystąpił 
zespół CLASIC dając wspaniały koncert dla licznie zebranych widzów.  W pierwszym dniu zawodów drużyna 

europa cup Stołeczna Grupa Wojewódzka

Tekst:  Marcin Szopa     Zdjęcia: Marek Krupa
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Reprezentacji Polskiej Policji rozegrała dwa spotkania, które zakończyły się ich pewnymi zwycięstwami. Kolejnego 
dnia ponownie nasi reprezentanci zaczęli od zwycięstwa, a zmagania grupowe kończyli spotkaniem z zespołem 
16 dywizji zmechanizowanej z Olsztyna, która w swoim składzie ma wielu reprezentantów Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego. Po bardzo wyrównanym spotkaniu zwycięstwo policjantom wojskowi zabrali w ostatnich 
sekundach, wyrównując stan sportowej rywalizacji. Poważne granie o medale rozpoczęło się od samego rana  
3 dnia piłkarskich zmagań. Wkraczając w fazę pucharową policyjna reprezentacja prowadzona przez selekcjonera 
Andrzeja Kuczyńskiego, podchodziła do meczów bardzo skoncentrowana z wielkimi nadziejami. 
W pierwszym spotkaniu fazy pucharowej nasi zawodnicy wygrali pewnie 4:0, pokonując Służbę Kontrwywiadu 
Wojskowego. W 1/8 finału zmierzyliśmy się zawodnikami Służby Ochrony Państwa, którzy sprawili niespodziankę, 
eliminując kandydatów do medalu, drużynę KWP Łódź. Dominacja drużyny popularnego „Pułka” nie podlegała 
żadnej dyskusji, jednak zawodnicy SOP-u bardzo dobrze bronili do końca, dzielnie walcząc. W ostatnich minutach 
Reprezentacja Polskiej Policji przypieczętowała wejście do ćwierćfinału, zwyciężając 3:1. Wejście do najlepszej 
„czwórki” turnieju było możliwe dzięki wyeliminowaniu w 1/4 zespołu 6 Batalionu Powietrznodesantowego  
w Gliwicach. Chwila oddechu, omówienie taktyki i sędzia zaprosił kapitanów drużyn Reprezentacji Polskiej Policji 
oraz Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, aby rozpocząć walkę o wielki finał. Nasi zawodnicy dali z siebie 
wszystko, jednak ciężko było im przełamać wspaniale broniącą drużynę „lotników”, którzy po pasjonującym 
spotkaniu i walce do ostatnich sekund dolecieli do finału, wygrywając z naszym zespołem 3:2. Drużyna z Poznania 
po wygranej w finale 2:0 z 16 dywizją zmechanizowaną z Olsztyna wzniosła puchar za zwycięstwo. W spotkaniu 
na otarcie łez zawodnicy selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego zmobilizowali się i w meczu o brąz pokonali 
ekipę Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania. Wielki turniej zakończył się dla nas jedynie 3 miejscem.  
Niedosyt pozostał, jednak kolejne turnieje przed nami i szansa na kolejne triumfy dodaje motywacji, by ponownie 
ponieść zwycięski puchar.
Podczas uroczystości wręczania nagród, bukiet kwiatów z rąk I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji  
insp. Krzysztofa Smeli otrzymali rodzice bohaterskiego funkcjonariusza Wanda i Tadeusz Szpyruk.  Puchary  
i nagrody indywidualne uczestnikom turnieju w imieniu Komendanta Głównego Policji wręczała Naczelnik Wydziału 
Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp. Anna Kędzierzawska oraz Andrzej Kuczyński z BKS KGP. 
W imieniu Komendanta Stołecznego Policji medale i statuetki I Zastępca Komendanta KSP insp. Krzysztof Smela,  
a w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Organizatorem 
zawodów oprócz Biura Komunikacji Społecznej KGP Komendy Stołecznej Policji, Komendy Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowieckim, Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze byli Polski Związek Piłki Nożnej, Mazowiecki Związek 
Piłki Nożnej, Podlaski Związek Piłki Nożnej, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Stowarzyszenie Weteranów Działań 
poza Granicami RP oraz Zarząd Główny NSZZ Policjantów.
Warto zaznaczyć, że tak wspaniała organizacja turnieju nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych partnerów:  
PKN Orlen, Fundacja KGHM Polska Miedź, Ceramika Paradyż, In Post, Fundacja LOTTO, Gastro Magic, British Buldog 
Pub, Pako Lorente, Restauracja La Playa, Zala K. Laskowski, Carlsberg oraz  Gerda za co serdecznie dziękujemy.
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Znana i lubiana strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego w Okręglicy, 10.09.2022 roku, godzina 10:30, 
tak rozpoczęła się IV edycja TURNIEJU STRZELECKIEGO SŁUŻB MINDUROWYCH woj. łódzkiego o puchar 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb 
Mundurowych BASTION, Zarząd Wojewódzki NSZZP w Łodzi oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 
IPA Łódzka Grupa Wojewódzka.

Do rywalizacji zgłosiły się drużyny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, SPKP w Łodzi, Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej  oraz 
strzelcy indywidualni, łącznie 25 zawodników. Rywalizację prowadzono w trzech konkurencjach. W tym roku 
postawiliśmy na precyzję w związku z czym strzelano z pistoletu na 25 metrów i karabinu na 100 metrów, bez 
optycznych wspomagaczy czyli jedynie przy pomocy fabrycznych mechanicznych przyrządów celowniczych.  
Trzecia konkurencja to dynamika, której mimo wszystko nie mogło zabraknąć: pistolet / strzelba dynamicznie.
Mniejszą niż zazwyczaj liczbę uczestników zawdzięczamy bez dwóch zdań pogodzie. Czy padało? Oczywiście, że 
padało i to całkiem sporo, ale czy to nam przeszkadzało… może troszeczkę, taka wymuszona przerwa na grilla  
i wspaniałą grochówkę i tyle. Prawdziwej rywalizacji pogoda nie przeszkodzi. Oczywiście jak co roku, był także tor 
rekreacyjny z dużym wyborem, czasami naprawdę bardzo 
egzotycznych egzemplarzy broni.
W obsadzie sędziowskiej nieoceniona była pomoc 
zaprzyjaźnionego Klubu Sportowego „Dziesiątka” LOK  
w Łodzi, którego członkowie podliczyli wyniki zawodów. 
Zasady były jasne, rywalizacja uczciwa, protestów nie 
zgłoszono. Po podliczeniu wszystkich zebranych wyników 
przyszedł czas na ogłoszenie wyników klasyfikacja 
generalna zawodów:

Najlepszy zawodnik turnieju:
1. Reszka Daniel
2. Pola Marcin
3. Góreczny Marcin
 
 Kwalifikacja drużynowa – Puchar Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Łodzi:
1. Komenda Powiatowa Policji Rawa Mazowiecka
2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

w Łodzi
3. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi II

Partnerzy imprezy, którym dziękujemy za przyjaźń i pomoc 
w organizacji imprezy:
Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, Biuro Zarządu 
Wojewódzkiego LOK, KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi, Polski 
Związek Łowiecki Oddział w Sieradzu, Mundurowe Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi, Firma Renault Jaszpol, Sklep 
z bronią „Kwatermistrz” w Łodzi, Firma CIESZ-POL, Piekarnia 
Tokarski-Kobalczyk, firma KONSPORT z Kazimierza  
k/Lutomierska, a także dla innych stowarzyszeń, firm i osób 
zaangażowanych w realizacje tej imprezy.
DZIĘKUJEMY !!!

turniej strzelecki o puchar  
komendanta wojewódzkiego policji w łodzi

Łódzka Grupa Wojewódzka

Tekst: Marek Krawczyk

Zdjęcia: Jerzy Szubiga i uczestnicy imprezy
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igrzyska  policjantów i strażaków
W dniach od 22 do 31 lipca 2022 roku w Rotterdamie odbywały się Światowe Igrzyska Policjantów 
i Strażaków (World Police & Fire Games). Uroczyste otwarcie igrzysk z zapaleniem znicza, a także 
zakończenie  odbyło się na stadionie klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam. Podczas zawodów 
uczestnicy rywalizowali w 62 dyscyplinach sportowych. W zawodach brało udział ponad 100 
reprezentacji oraz organizacji jednostek policji i straży pożarnej. Wśród tysięcy 
uczestników w igrzyskach brali udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej International Police Association podinsp. Marcin Zmudzinski  
i kom. Marek Kowalczyk. Obydwaj startowali w dwóch konkurencjach: pływania 
długodystansowego (3,2 km.) oraz  triathlonu (dystans olimpijski: 1,5km pływania; 
40 km jazdy na rowerze; 10 km bieg). Nasi koledzy godnie reprezentowali  
Kujawsko-Pomorską Grupę Wojewódzką 
IPA. Zdobyte kolejne doświadczenie  
i rywalizacja z policjantami i strażakami 
z całego świata podczas wspomnianych 
zawodów były niesamowitym przeżyciem 
i motywacją do poszerzania horyzontów  
w kwestiach przyszłych startów.   

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst:  Marcin Żmudziński

Podkarpacka Grupa Wojewódzka    Tekst: J. Faber    Zdjęcia: archiwum Regionu

siatkówka plażowa w przemyślu

 W dniach 3-4 września 2022 roku Przemyśl stał się stolicą siatkówki plażowej służb mundurowych. 
Na boiskach przy kładce rywalizowało 29 zespołów reprezentujących różne służby mundurowe z całej Polski.
Mistrzostwa rozpoczął Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, który rozegrał pierwszą piłkę 
Mistrzostw z gen. bryg. SG Andrzejem Popko.  Podczas dwóch dni zmagań turniejowych obecni byli siatkarze ze 
„Złotej Drużyny Wagnera” (Mistrzowie Świata 1974 i Mistrzowie Olimpijscy 1976): Marek Karbarz, Włodzimierz 
Stefański, Mirosław Rybaczewski, Ryszard Bosek oraz Stanisław Gościniak. A że wydarzenie jest poważne, do 
Twierdzy Przemyśl zajechał też powracający z roboczej wizyty w Arłamowie minister sportu Kamil Bortniczuk. 
Swoją obecnością zaszczycili Mistrzostwa między innymi ludzie związani ze sportem w tym:  Sebastian ŚWIDERSKI 
– Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Artur POPKO – Prezes Polskiej Ligi Siatkówki,  Jacek KASPRZYK 
– członek Zarządu PZPS ds. siatkówki plażowej, Wiesław KOZIEŁ – Wiceprezes Polskiej Ligi Siatkówki, Andrzej 
GOŁASZEWSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Siatkówki, Piotr STOLARSKI – członek Zarządu 
PZPS,  przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, partnerzy i donatorzy.  
Po zaciętych meczach klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 
I MIEJSCE - SDEBEL  Adrian (Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu) & JETKE Jakub (Komenda Portu Wojennego 

w Gdyni)
II MIEJSCE - JANIAK  Piotr (Jednostka 
Wojskowa w Leźnicy Wielkiej)  
& BROŻYNIAK Jędrzej (Jednostka 
Ratownictwa Gaśniczego PSP 
Częstochowa)
III MIEJSCE - WIŚNIEWSKI Kacper 
(Jednostka Wojskowa w Kazuniu 
Wielkim) &  BURCZAK Paweł 
(Ochotnicza Straż Pożarna  
w Krogulcu).
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 W X JUBILEUSZOWEJ  edycji Przemyskiej Dychy 
zarejestrowało się 600 osób, natomiast wystartowało 
ponad 500 zawodniczek i zawodników. Wśród biegaczy 
znalazła się bardzo liczna grupa reprezentantów 
służb mundurowych, w tym 14 z Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA. Organizator biegu Przemyski 
Klub Biegacza przygotował kilkanaście klasyfikacji  
w tym dwie kategorie MSP IPA – kobiety i mężczyźni.  
Patronat nad tą kategorią objął prezes  Podkarpackiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA fundując statuetki dla 
najlepszych zawodniczek i zawodników oraz nagrody 
pieniężne.  W kategorii kobiet najszybszą biegaczką  
z czasem  00:42:55:78 była kol. Gaweł-Myczko Agnieszka 
(Region Bieszczadzki SG), natomiast wśród mężczyzn  
z czasem 00:37:04:97 zwyciężył kol. Banaś Mateusz 
(Region Przemyski).

Podkarpacka Grupa Wojewódzka

Tekst: J. Faber

Zdjęcia: archiwum Regionu

Nareszcie po zakończeniu zawieruchy z COVID-19, zachodniopomorscy członkowie IPA znów spotkali   
się na Turnieju IPA w Kręgle 2022, którego gospodarzem był Region IPA w Stargardzie. Była to też okazja  
na spotkanie z przyjaciółmi i sympatykami IPA.

Na początku miesiąca, tj. 6 października 2022r. zgłoszone drużyny stanęły do sportowej walki  
w gościnnych progach kręgielni „RONDO” w Stargardzie. W rzucaniu kulą udział wzięło 30 osób w tym 6 dzieci, 
które utworzyły osobną ekipę, gorąco dopingowaną przez rodziców. Radości było wiele, zaangażowania  
i rywalizacji też na torach nie brakowało. 
Podczas trzech godzin imprezy posiłkowano się pizzami - gigant i zimnymi napojami. Specjalne buty do gry  
w bowling zabezpieczały sportowców przed poślizgiem.
Po zakończeniu turnieju okazało się, że zwycięzcą została drużyna IPA kol. Przemysława, która zdobyła łącznie 1322 
punkty. Koleżanki ze wszystkich drużyn za swój zapał 
do gry, a zwłaszcza w umieszczaniu palców w trzech 
otworach kul, otrzymały imienne dyplomy, natomiast 
najmłodsi dodatkowo „złote” medale  z logo IPA,  
oraz pamiątkowe gadżety.
Podczas wspólnej zabawy wspominano wcześniejsze 
turnieje IPA w kręgle, działania stowarzyszenia  
w akcji niesienia pomocy walczącej Ukrainie i planach  
na następny rok. Na zakończenie sportowego spotkania 
wykonano liczne fotografie uczestników oraz umówiono 
się na wiosenny turniej w kręgle IPA w 2023 roku, też  
w Stargardzie. Servo Per Amikeco !!! 

JAK w sZCZECINIE GRAJĄ w KRĘGLE
Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka       Tekst: Mariola Świątczak       Zdjęcia: uczestnicy turnieju

PRZEMYsKA DYCHA
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Region IPA w Lesznie w dniu 4 listopada 2022 roku zorganizował drużynowe zawody strzeleckie „o Puchar Prezesa 
Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Poznaniu”. Zawody zorganizowane zostały wraz z Klubem Żołnierzy 
Rezerwy LOK w Lesznie i z Leszczyńskim Okręgowym Związkiem Strzelectwa w Lesznie, na strzelnicy w Komendzie 
Miejskiej Policji w Lesznie. W zawodach udział wzięło łącznie 9 drużyn i 30 uczestników reprezentowanych 
przez policjantów Komend Policji w Lesznie, 
Kościanie i Rawiczu, Strażników Miejskich  
w Lesznie oraz członków IPA. Bezkonkurencyjni 
okazali się koledzy z Komendy Powiatowej 
Policji w Kościanie, którzy zdobyli tytułowy 
puchar oraz 1 miejsce w konkurencji 
indywidualnej. W imieniu Prezesa WGW 
puchary, statuetki oraz dyplomy wręczyła 
koleżanka Damiana Łada, sekretarz WGW  
w Poznaniu wraz z Przewodniczącym Regionu 
IPA w Lesznie Piotrem Bilińskim. 
Zwycięzcom gratulujemy oraz dziękujemy za 
aktywny udział w zawodach.

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst:  Piotr Biliński 

ZAWODY STRZELECKIE W LESZNIE
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POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Dolnośląska Grupa Wojewódzka    Tekst:  Aleksandra Rodecka

W piątek 16 września 2022 roku o godz. 
10.00, na stadionie lekkoatletycznym  
w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 
27 odbył się 1. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego 
oraz Komendanta Miejskiego Policji  
we Wrocławiu pod honorowym patronatem 
Komendanta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu oraz Rodzinny piknik „Bezpieczny 
powrót do szkoły”. 
 Struktury wrocławskiego IPA były 
współorganizatorem turnieju. W szczególności 
zaangażowanym w organizację był kolega 
Łukasz Raczkowski. 
Dla dzieci zorganizowano wiele atrakcji, 
m.in. stoiska edukacyjne gdzie można było 
porozmawiać z policjantami i strażakami, 
przypomnieć zasady udzielania pierwszej 

pomocy oraz posłuchać o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Oprócz tego policjantki malowały dzieciom twarze, 
rozdawane były policyjne gadżety z wizerunkiem Komisarza Lwa, odblaski, kamizelki, kolorowanki i wiele innych. 
Najmłodsi mogli pobawić się również skacząc na dmuchanym zamku oraz poczęstować się popcornem i watą 
cukrową.
W tym czasie na boisku rozgrywane były mecze pomiędzy drużynami KMP we Wrocławiu, KPP w Oleśnicy,  
KPP w Kłodzku, KMP w Wałbrzychu, KMP w Jeleniej Górze, KPP w Polkowicach i Starostwa Powiatu Wrocławskiego.
Nagroda główna, czyli puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji  
we Wrocławiu trafił do policjantów z Wałbrzycha. Miejsce drugie zajął zespół z Polkowic, a trzecie miejsce przypadło 
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nieBieski Bieg z logo ipa

Ponad 300 biegaczy wzięło udział w czwartej edycji Niebieskiego Biegu Niepodległości, który odbył się  
5 listopada 2022 roku w łódzkich Łagiewnikach. Po raz pierwszy wśród zawodników wystartowała 
drużyna Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA!
Nasi zawodnicy zdobyli 13 miejsce na 69 drużyn. Trzeba przyznać, że jak na pierwszy wspólny start to świetny 
wynik! Po raz kolejny potwierdziliśmy, że w IPA przede wszystkim liczy się przyjaźń. Nasza drużyna składała 
się zarówno z młodych adeptów sztuki policyjnej będących jeszcze w trakcie szkolenia podstawowego jak  
i przedstawiciel kadry kierowniczej, a nawet jeden z komendantów.
Stanęli oni ramię w ramię, by uczcić wspólnie odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Tegoroczna edycja 
biegu organizowana była o puchar Komendanta Głównego Policji. Każdy z uczestników 10-kilometrowego 
biegu otrzymał pakiet startowy i pamiątkowy medal.
Oprócz naszych „ipowców” na starcie pojawili się zawodnicy z całej Polski, w tym reprezentanci Komend 
Wojewódzkich Policji w Olsztynie, Kielcach, Radomiu, Komendy Stołecznej Policji i Wyższej Szkoły Policji  
w Szczytnie.
Uczestnicy pokazali, że wspólne bieganie może być jedną z form uhonorowania ważnego jubileuszu i promocją 
zdrowego stylu życia. 104-tą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczczono również wspólnym 
odśpiewaniem hymnu, unosząc nad głową biało-
czerwone kartoniki i tworząc w ten sposób flagę 
Polski.
Na mecie czekały na biegaczy okolicznościowe 
medale i zasłużony posiłek regeneracyjny, a dla 
najlepszych przygotowano puchary, w tym Puchar 
Komendanta Głównego Policji. Nagrodę specjalną 
przygotowano także dla osoby, która ukończyła 
Niebieski Bieg Niepodległości na 104 miejscu.
IV Niebieski Bieg Niepodległości został 
zorganizowany przez Wydział Komunikacji 
Społecznej KWP w Łodzi przy współudziale 
związków zawodowych NSZZP oraz Łódzkiej 
Grupy Wojewódzkiej SP IPA.
 
Chcesz przyłączyć się do naszej drużyny? Napisz 
do nas! Nasz email: lodzka.gw@ipapolska.pl

Łódzka Grupa Wojewódzka     Tekst: M. Kosmala-Cybart, A. Sobieraj

funkcjonariuszom z komendy miejskiej  
we Wrocławiu. 
Nagrody i puchary wręczali wspólnie Starosta 
Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki  
i Komendant Miejski Policji we Wrocławiu 
podinsp. Rafał Siczek. Puchar Fair Play 
wręczał Przewodniczący Regionu IPA 
Wrocław – Bartłomiej Majchrzak. 
Celem tego wydarzenia było promowanie 
aktywnego i zdrowego trybu życia oraz 
podnoszenie świadomości mieszkańców  
na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.
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Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka

Tekst: Przemysław Smoliński

Zdjęcia:  Przemysław Buta, Jarosław Chodowiec, Krzysztof Pytlarczyk  
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Na zaproszenie policjantów z miasta A Coruña w Hiszpanii oraz władz samorządowych regionu 
Galicja członkowie IPA Region Olsztyn udali się na XII. Iberyjskie Mistrzostwa Sił Bezpieczeństwa 
w Piłce Nożnej Halowej, które rozegrane zostały w dniach 02-04.09.2022r. W turnieju tym 
corocznie bierze udział 16 wyselekcjonowanych ekip reprezentujących służby mundurowe. 
Nasze umiejętności zostały dostrzeżone już wcześniej, w 2020 roku mieliśmy wziąć udział  
w tym turnieju jednak pandemia COVID-10 nie pozwoliła nam zrealizować tych planów.  
Teraz z wielką przyjemnością dotarliśmy na te zawody.

Na lotnisku po przylocie czekali na nas 
policjanci, którzy radiowozami zapewnili 
nam transport do hotelu. A Coruña to niemal 
250-tysięczne miasto położone w północno-zachodniej 
Hiszpanii nad Oceanem Atlantyckim. Tam w pięknej hali 
rozegrany został turniej. Nasza ekipa w swojej grupie 
wygrała dwa mecze, dwa zremisowała i jeden przegrała.  
Bilans bramkowy na naszą korzyść to 16:7. Dzięki dobrej 
postawie oraz zdobytym punktom awansowaliśmy do 
półfinału rozgrywek. W nim przez większą część meczu 
remisowaliśmy 1:1 z reprezentacją hiszpańskiej policji 

z Madrytu. Jednak drobne kontuzje nie pozwoliły nam na pokazanie pełnej palety naszych możliwości, 
oszczędzaliśmy siły na ostatni mecz przez co ulegliśmy im nieznacznie 1:3. Jak się potem okazało ci policjanci 
wygrali całe mistrzostwa. My natomiast o 3. miejsce rozegraliśmy mecz z reprezentacją policjantów z Porto  
z Portugalii. Wiedzieliśmy, że będzie nas czekało ciężkie starcie gdyż w fazie grupowej z nimi zremisowaliśmy. 
Jednak już staje się tradycją, że mecz o wszystko niesamowicie nas mobilizuje. Pokazaliśmy w nim moc oraz 
wielki charakter. Zdominowaliśmy przeciwników od początku, kontrolowaliśmy całe spotkanie i wygraliśmy 5:3. 
Na słowa uznania zasłużył cały nasz zespół, od najlepszego bramkarza turnieju przez każdego z zawodników  
z osobna. Każdy wykonał swoją pracę wyśmienicie. Dzięki temu przywieźliśmy do Polski puchar za „pudło”.  
Dodać jeszcze należy, że nasz zawodnik otrzymał indywidualne wyróżnienie, Bartek został MVP całego turnieju. 
Mamy więc dwa puchary z jednego wyjazdu!!!!!
Puchary i nagrody indywidualne wręczali przedstawiciele Urzędu Miasta A Coruña, Komendanci Policji Krajowej 
i Lokalnej, Szef IPA Galicja oraz sponsorzy.
Poziom rozgrywek był niesamowicie wysoki, warunki do gry rewelacyjne. Należy podziękować organizatorom 
za profesjonalne przygotowanie całego wydarzenia. Dzięki fantastycznej atmosferze czuliśmy się prawie jak  
w domu. Specjalne podziękowania za opiekę na miejscu kierujemy do Miguela z policji lokalnej. Okazało się, że 
świetnie mówi po polsku, nauczył się naszego języka podczas studiów w Poznaniu. W domu rozmawia także po 
polsku, żona Polka dba o jego lingwistyczną edukację nadal. Dla nas był po prostu Michałem.
Jak zwykle podczas naszych sportowych wypraw pamiętamy nie tylko o walorach sportowych takiego wyjazdu. 
W dniu 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na hali w której były rozgrywane zawody rozwiesiliśmy biało-
czerwoną flagę z datą 01.09.1939 oraz napisem „PAMIĘTAMY”. Obok niej rozwiesiliśmy flagę ukraińską z napisem 
„NO WAR”. Dodatkowo na koszulkach sportowych w których graliśmy mieliśmy doczepione kokardki w barwach
niebiesko-żółtych. W ten sposób przypomnieliśmy uczestnikom turnieju o tym, że wojna to nie tylko odległe ale  
i teraźniejsze przerażające czasy. Zamanifestowaliśmy tym samym wsparcie całego świata dla wyzwolenia Ukrainy 
od rosyjskiej agresji.
Pamiętaliśmy także o reklamowaniu Polski w Hiszpanii. 
Przekazaliśmy więc naszym przeciwnikom, organizatorom 
oraz sędziom gadżety i materiały o Warmii i Mazurach, regionie  
z którego pochodzimy. Prowadziliśmy ponadto promocję 
miast, które nas wspierały tj. Olsztyna, Fromborka, Braniewa  
i Elbląga.

turniej piłki halowej
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Podkarpacka Grupa Wojewódzka    Tekst: J. Faber    Zdjęcia: archiwum Regionu

    KRĘGLE   w   KALwARII   ZEbRZYDOwsKIEJ

W kręgielni Bowling Club w Wadowicach w dniu 4 listopada 2022 roku odbył się Międzynarodowy Turniej 
w Kręgle o Puchar Przewodniczącego Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska. W imprezie wzięło udział  
8 drużyn.
Super atmosfera, wysoki poziom sportowy, wspaniali goście i kręgle – tak w skrócie można opisać to co działo się 
4 listopada w kręgielni Bowling Club w Wadowicach. 
O godzinie 17:00 w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach - mł.insp. Arkadiusza Śniadka, 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - st.bryg. Pawła Kwarciaka i jego z-cy 
Komendanta Powiatowego PSP - bryg. Wojciecha Grzybczyka oraz Starosty wadowickiego Eugeniusza Kurdasa 
- Przewodniczący Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska  Andrzej Kozioł przywitał wszystkich obecnych gości,  
oraz życzył wspaniałej sportowej rywalizacji.
Po zaciętym turnieju  i rozegranych dwóch rundach:  
pierwsze miejsce zdobyła – drużyna Regionu IPA Zakopane, 
drugie miejsce zdobyła -drużyna Starostwa Powiatowego w Wadowicach  
trzecie miejsce zdobyła - drużyna „Zasłużeni dla Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska”.
czwarte miejsce zdobyła -  drużyna Regionu IPA Nowy Sącz.
Najwięcej punktów zdobyli zawodnicy:
Mariusz Makówka 169 pkt
Dawid Pietras 148 pkt
Eugeniusz Kurdas 141 pkt
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Wszystkim dziękujemy za wspaniałą atmosferę podczas 
zawodów, a pracownikom  Bowling Club składamy serdeczne 
podziękowania. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Servo Per Amikeco

W koszulkach z logo IPA zwiedziliśmy nie tylko miasto, w którym 
rozgrywany był turniej ale także przepiękne Porto w Portugalii  
z cudowną starówką, słynnymi mostami. Odwiedziliśmy tam 
także Estádio do Dragão na którym mecze rozgrywa FC Porto.  
Udaliśmy się też do Santiago de Compostela w Hiszpanii, miejsca kultu 
i pielgrzymek, miejsce spoczynku św. Jakuba jednego z 12 apostołów. 
Zobaczyliśmy także cud natury, jedną z najpiękniejszych plaż  
w Hiszpanii - plażę Katedr z kilkudziesięciometrowymi klifami, którą można zwiedzać jedynie w czasie odpływu. 
Natomiast w A Coruña zwiedziliśmy stare miasto oraz chyba największą atrakcję miasta, wieżę Herkulesa czyli 
najstraszą na świecie działającą latarnię morską zbudowaną w IIw. przez Rzymian. Jak widać wyjazd ten był dla 
nas bardzo intensywny.
Udział naszej drużyny w opisanym wydarzeniu zależał przede wszystkim od wsparcia i pomocy naszych przyjaciół 
i sponsorów. Dziękujemy w tym miejscu także Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie za wspieranie 
naszych inicjatyw.
Za okazane zaufanie i wsparcie finansowe dziękujemy przede wszystkim firmom: PUI Andrzej Dzieniszewski  
z Iławy, Szynaka Meble z Lubawy, KTM Wojciechowicz z Olsztyna, Exellent z Iławy, Wojarska Aleksiejuk i Wspólnicy 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Olsztyna, FHU M. Dembiński z Iławy, ERTROB z Iławy, MP-AUTO Żurek 
z Lidzbarka Warmińskiego, Drutex Rywałd, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Olsztyna, Turhen z Iławy, 
PATRON Teodor Otulak z Iławy, Global Servis z Olsztyna, Willa Port z Ostródy, Konstal z Iławy, Termy Warmińskie 
z Lidzbarka Warmińskiego, Władysław Raubo z Pieniężna, Agro Support z Olsztynka, Kolmax z Iławy, FHU Panda 
z Iławy, Stalgaz z Iławy, Dominus z Poznania, Ale Klar z Ługwałdu, Carex Max z Lubonia, Farma Snu z Wir, DWS 
Wind Turbine Service ze Stradomna i wszystkim innym nam życzliwym. Mamy więc nadzieję na dalszą owocna 
współpracę.
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Przyjaciele!
Znów ten budzik! Komorka wydziera na fula kolędę: Dzisiaj w 
Betlejem! I tak cały rok na okrągło - lubię to! Wyłącz go albo 
wstawaj. Raczej wstawaj! No dobra 1-2-3 do pionu towarzysz 
ksiądz ludzie czekają! Szybkie spojrzenie na telefon i najpierw 
uśmiech a potem zaduma. Uśmiech bo iPhone wyrzucił 
automatycznie jako wspomnienie wesołe zdjęcie. Dwóch bydlaków w wiedeńskim tramwaju w drodze na 
mecz piłkarski Austria - Polska. Wypełnili pół wagonu: dwa podwójne karki: moja osoba i Paweł Michalak 
w swojej całej okazałości. Rozdarty, uśmiechnięty jakby już świętował zwycięstwo polskiej reprezentacji  
z Austriakami. (końcowy rezultat 1:1)
I w końcu też zaduma! Pawła nie ma już tu z nami 10 lat. Idę do kuchni po kawę, bo czuje że nie odpalę 
dzisiaj bez kofeiny. Jak to 10 lat? Przecież to było parę tygodni temu. Dzisiejszy poranek to czysty powrót  
do przeszłości. Wspomnienia są największym skarbem, który pozostawiają nam najbliżsi, kiedy odchodzą.  
Za pośrednictwem wspomnień możemy wracać do miłych chwil spędzonych razem. A było ich trochę.  
Kurdę wspomnienie niesie za sobą ładunek emocji którymi należy się dzielić. Michalak rozdawał emocje.  
Walczyć i kochać! Tak go pamiętam. Był podobny w moich odczuciach do Samsona wielkiego biblijnego 
wojownika. 
Znamy jego historie? Jak nie to jazda - odkurzamy Biblie. Historia Samsona fascynowała mnie od dawna. 
W młodości bylem pełen podziwu dla niemalże niewyczerpanej siły, która tkwiła w tym człowieku, dla jego 
odwagi i poczucia wolności, z jakim podchodził do wszelkich zasad. Jak czytam historie Samsona to widzę 
często Pawła podobnie działającego. 
Mały wgląd w historie Samsona: Wybrany przez Boga by uwolnić lud spod panowania wrogich 
Filistynów. Samson żeni się z kobieta filistyńską. Po drodze rozrywa lwa, który stanął na przeciw niego.  
Podczas wesela zadaje gościom zagadkę. Jeśli ci jej nie rozwiążą w ciągu trzech dni, to będę musieli dać mu 30 
tunik i szat ozdobnych. Za namową płaczącej żony mówi, jakie jest rozwiązanie zagadki, a ta zdradza ją Filistynom.  
Aby się zemścić, Samson zabija trzydziestu mężczyzn, zabiera ich szaty i rozdaje je gościom weselnym. 
Opuszcza fałszywa żonę. Samson jest nie tylko silny, ale ma niezwykle pomysły, jak można zaszkodzić 
Filistynom. Lapie 300 lisów, związuje po dwa ogonami i miedzy nimi przyczepia po jednej płonącej pochodni. 
Lisy wbiegają z pochodniami w zboże, do winnic i na plantacje oliwek. W ten sposób niszczą wszystkie zbiory. 
Kiedy ziomkowie go chwytają i oddają w ręce Filistynów, on rozrywa pęta i zabija Filistynów oślą szczęką. 
Samson jest typowym wojownikiem. 
A ja tak podobnie zapamiętałem Pawła. W pozytywnym sensie wojownik oznacza tego, kto konfrontuje się 
ze swoim lekiem i bierze swój los we własne ręce. Prawdziwy wojownik walczy zawsze o życie. Nie walczy 
przeciwko komuś, lecz za ludzi, żeby mogli żyć w pokoju. Ta krótka historia o Samsonie pokazuje nam 
istotne aspekty wojownika. Jest on pogromca lwów, dobrym strategiem i graczem odgadującym zagadki.  
Potrafi umiejętnie obchodzić się ze swoja agresja. Walczy nie tylko z pomocą swojej siły, lecz także inteligencji. 
Jest to walka posługująca się także grą. Samson jest mistrzem w uwalnianiu się z pent. Potrafi rozerwać 
więzy, którymi krępują go pobratymcy, żeby oddać go w ręce nieprzyjaciół. Nie da się ugiąć, ograniczyć 
czy zdominować nawet przez swoich przyjaciół. Wojownik jest wolnym mężczyzną, niezależnym od więzów 
pokrewieństwa. Nikt nie jest w stanie go spętać. W końcu w walce przeciwko swoim wrogom Samson stawia 
na szali własne życie. Potrzeba nam dzisiaj takich mężczyzn, którzy wyłamią się z powiązań i grup interesów 
i będą walczyć w wolności w imię życia. Takiego Pawła zapamiętałem i takiego szanuje do dziś! 
Chyba pojechałem po bandzie! No cóż - Michalak też często jechał po bandzie! Wieczność czeka - czas ucieka 
a on tam siedzi na górze i zbiera lód do napojów, bo tu na ziemi zawsze nam go brakowało……. 

[PRZYPIS] Ksiądz Krzysztof Pelczar pochodzi z Legnicy. Studiował w Krakowie skąd trafił do Wiednia. Swoje życie poświęcił kapłaństwu ale nie porzucił pasji jakiej oddawał się 
w młodości – piłki nożnej. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych duchownych w Europie. Został oficjalnym kapelanem Euro 2008, pisze książki i mentalnie jest kapelanem 
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA ale przede wszystkim PRZYJACIELEM!

wspomnienie  
o pawle  micHalaku
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