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                                                           MARZEC 2023 
 

INTERNATIONAL POLICE 

ASSOCIATION (IPA)  

Biuletyn  

Tłumaczenie: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 
 

KONFERENCJA DRONÓW 
 

Udział w pierwszej konferencji dronowej IEDO  

w Paryżu Grudzień 2022 r. 
 

W 2020 roku IEDO (Międzynarodowa Organizacja Dronów Ratunkowych) skontaktowała się z IPA szukając 

pomocy w promowaniu organizacji pozarządowej w ramach naszego członkostwa. Jeszcze w tym samym 

roku przewodniczący IPA i IEDO podpisali MOU (memorandum porozumienia) w celu promowania 

współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, porad i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania 

dronów przez ratowników pierwszej linii. 

Po przerwie związanej z latami Covid, IEDO zostało zaproszone na światową konferencję IPA  

w Hiszpanii w październiku ubiegłego roku, gdzie promowało wspólną pracę z IPA i ich nadchodzącą pierwszą  

w historii konferencję dronów w Paryżu, we Francji. 

 

Ciąg dalszy na str. 3 
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SŁOWEM WSTĘPU – MARTIN HOFFMANN  
 

Drodzy Przyjaciele, 

W trakcie podróży przez różne sekcje, uświadomiłem sobie 
znaczenie wzajemnych powiązań i wspólnej nauki wśród 
narodów IPA. 

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że pomimo różnych 
kultur, języków i praktyk, istnieje kilka wspólnych cech, które 
łączą nas jako stowarzyszenie. IPA służy jako doskonała 
platforma do rozwijania współpracy i wymiany pomysłów 
między policjantami z różnych krajów. 

Opierając się na potrzebie wzajemnych powiązań i wspólnej 
nauki wśród narodów IPA, konieczne jest dostosowanie się 
do szybko zmieniającego się świata wokół nas. Aby pozostać 
atrakcyjna dla obecnych i potencjalnych członków oraz aby 
nadal służyć naszym członkom w sposób efektywny, IPA 
musi kontynuować ścieżkę wprowadzania organizacji w XXI 
wiek. W miarę jak będziemy korzystać z postępu 
technologicznego i nowych sposobów nauki, pracujmy 
razem, aby zapewnić, że IPA jest dynamiczną i integracyjną 
platformą, która służy różnorodnym potrzebom 
funkcjonariuszy policji na całym świecie. Jednocześnie 
ważne jest, abyśmy pozostali wierni podstawowym 
wartościom IPA, takim jak promowanie przyjaźni, wspieranie 
współpracy międzynarodowej oraz rozwój zawodu policjanta. 

 

Z pewnością znaczącym krokiem w 2021 roku było to, że sekcje mogą teraz zaoferować swoim członkom, na 
życzenie, cyfrowe karty członkowskie, które stanowią wygodną i efektywną alternatywę dla konwencjonalnych kart 
członkowskich. Jest to tylko jeden z przykładów tego, jak IPA przyjmuje zmiany i wykorzystuje technologię, aby 
lepiej służyć naszym członkom. 

Niedawno Międzynarodowa Rada Wykonawcza (IEB) utworzyła grupę projektową, której zadaniem było 
opracowanie nowej międzynarodowej aplikacji dla IPA. Aplikacja ta będzie zawierać między innymi funkcję Travel 
Bobby Aidana Goundry'ego (członka sekcji brytyjskiej) i pozwoli naszym członkom na łatwiejsze łączenie się ze 
sobą, niezależnie od ich lokalizacji. Jestem przekonany, że to znacznie poprawi doświadczenie naszych członków 
w IPA. 

Aby nadal się rozwijać i kwitnąć, IPA musi również skupić się na profesjonalnym marketingu, aby przyciągnąć 
więcej policjantów do naszej organizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest obecność na wszystkich 
platformach mediów społecznościowych i planujemy zwiększyć nasze wysiłki, aby dotrzeć do szerszego grona 
odbiorców. Wierzymy, że zwiększona widoczność doprowadzi do większej świadomości IPA i jej misji. Skarbnik ds. 
finansów Michael Walsh podjął się tego projektu i napisał o nim w ostatnim newsletterze. 

Aby ułatwić dzielenie się wiedzą i zwiększyć zaangażowanie członków, IPA może w większym stopniu korzystać  
z technologii, które w ostatnich latach przeżywają rozkwit i wykorzystywać wirtualne spotkania i seminaria online, 
aby dotrzeć do członków niezależnie od ich lokalizacji. Umożliwia to lepsze nawiązywanie kontaktów z naszymi 
członkami i ułatwia wymianę wiedzy na istotne tematy. Ponadto IPA może utworzyć platformę internetową do 
wymiany najlepszych praktyk, wiadomości i dyskusji dla naszych członków. Ułatwiłoby to komunikację i współpracę 
pomiędzy członkami z całego świata. 

Jestem podekscytowany przyszłością IPA i jestem przekonany, że poprzez przyjęcie zmian i innowacji będziemy 
dobrze przygotowani do dalszego wywierania pozytywnego wpływu na społeczność IPA. Z niecierpliwością czekam 
na spotkanie z Wami w 2023 roku! 

Servo per Amikeco 

Martin Hoffmann, Skarbnik ds. Społecznych 
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KONFERENCJA DRONÓW PARYŻ 2022 
 

 

W zimny poniedziałkowy poranek 12 grudnia 2022 roku, uczestniczyłem  

w konferencji IEDO w imieniu IPA i miałem ogromny zaszczyt być mówcą 

podczas ceremonii otwarcia wydarzenia. 

 

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób z 31 krajów, w tym członkowie IPA 

z kilku krajów. Podczas gdy większość rozmów odbywała się w dużym ogólnym 

amfiteatrze, niedawno utworzonej komisji policyjnej przydzielono "niebieski 

pokój", aby można było omówić bardziej wrażliwe sprawy związane z policją. 

 

Ja i jeden z członków komisji IEDO przewodniczyliśmy temu obszarowi, co 

okazało się doskonałym pomysłem, ponieważ wiele ważnych informacji zostało 

przekazanych przez przedstawicieli wielu służb policyjnych. Byłem świadkiem 

świetnych dyskusji na temat systemów i metod wykorzystania dronów  

i antydronów. 

 

 

Więcej świetnej pracy miało miejsce drugiego dnia konferencji,  

a IEDO zamknęło ją kilkoma nagrodami wręczonymi różnym grupom 

policyjnym za załogi i wydarzenia związane z dronami. 

Co ważne, na konferencji mogłem dalej promować seminarium IPA 

na temat wykorzystania dronów i technologii, które ma się odbyć  

w Gimborn w dniach 2-6 

października 2023 r. Po 

zainteresowaniu, jakie wykazała 

konferencja IEDO, spodziewamy 

się, że miejsca na seminarium 

szybko się zapełnią, więc jeśli 

któryś z naszych czytelników jest 

zainteresowany tym obszarem 

pracy policji, niech zgłosi się już 

teraz. 

Więcej informacji na temat 

Seminariów Gimborn można 

znaleźć na stronie: 

https://www.ibz-gimborn.de/.../ibz 4seiter seminare 2023.pdf 

 

Damian Crummey 
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PROJEKT IPA ESTONIA - UKRAINA - PSY SŁUŻBOWE 
 

 

W związku z trwającymi wydarzeniami na 

Ukrainie, Sekcja IPA Estonia była zajęta pracą 

nad projektem mającym na celu pomoc 

ukraińskim psom służbowym. Tutaj możesz 

usłyszeć od Uno Laasa, Prezydenta IPA Estonia 

o niesamowitej pracy zespołu. 

Założyliśmy projekt, aby pomóc ukraińskim psom 

służbowym i ciężko pracowaliśmy, aby uzyskać 

darowizny, które przyczynią się do tego szczytnego 

celu. 

Do tej pory wykorzystaliśmy nasze datki na zakup 

wysokiej jakości suchej karmy dla psów K-9, a także 

na zakup  specjalnych kapci dla psów, aby zapewnić 

im bezpieczną pracę podczas chodzenia po gruzie  

i rozbitym szkle. Gruz i szkło mogą ranić psie łapy,  

a leczenie jest kosztowne, nie wspominając  

o niemożliwości pracy psów podczas leczenia. 

 

Do tej pory, w ramach tego projektu, IPA Estonia 

odwiedziło Ukrainę dwukrotnie. Po raz pierwszy  

w grudniu, a następnie ponownie w styczniu. 

Podczas naszej ostatniej wizyty, oprócz dostawy dla 

psów przekazaliśmy również ciepłe zimowe mundury 

ofiarowane przez Estoński Zarząd Policji i Straży 

Granicznej, co pozwoliło naszym kolegom 

doświadczyć lepszych warunków pracy. 

Estoński Zarząd Policji i Straży Granicznej  

z prefektury północnej przekazał 130 opasek 

uciskowych, które również mogliśmy dostarczyć, aby 

pomóc rannym. 

Projekt został wsparty przez wiele firm i członków 

społeczeństwa. Mieliśmy również wsparcie naszych 

przyjaciół z Austrii i Niemiec. 

IEB przekazał na ten cel 2000 EURO. Dzięki tej 

hojnej dotacji mogliśmy kupić prawie 1000 kg suchej 

karmy dla psów, która została dostarczona na 

Ukrainę i sprawiła, że nasi czworonożni przyjaciele 

są bardzo szczęśliwi i wdzięczni. 

IEB obiecał dalszą pomoc w tej sprawie, za co 

jesteśmy niezmiernie wdzięczni. 

 

Musimy też wspomnieć o Janie Faberze, który 

pomagał nam m.in. w przekraczaniu granicy z Polski 

na Ukrainę, oraz wszystkich  naszych pozostałych 

kolegach z Polski, którzy pomogli nam to umożliwić. 

Wszystkim Wam należą się podziękowania! 

 

Nasz projekt jest kontynuowany, więc jeśli Ty lub ktoś 

kogo znasz czuje, że może przyczynić się do tej 

wielkiej sprawy, będziemy niezmiernie wdzięczni. 

Więcej informacji na temat tego projektu i tego, jak 

można się przyczynić, można znaleźć na stronie 

sekcji estońskiej IPA:  

https://ipa-estonia.eu/en/organisation/news/576-ipa-

estonian-section-invites-you-to-support- 

Servo per Amikeco 

Uno Laas: Prezydent IPA Estonia 
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KRAJOWY KONGRES SEKCJI IPA W KENII - 17 LUTEGO 2023 R. 
 

 

Delegaci ze wszystkich ośmiu regionów w całej Kenii przybyli na czas do Lions Sightfirst Auditorium w Loresho, 

Nairobi. Są to wybrani przywódcy regionalni, reprezentujący swoje regiony na corocznym wydarzeniu. Na tym 

dorocznym spotkaniu spotykają się członkowie IPA Kenya, aby podsumować poprzedni rok i zaplanować nowy. 

 

Krótko po godzinie 10:00 spotkanie rozpoczęło się od 

przemówienia otwierającego prezydenta Sekcji, Alfreda Osura. 

Prezydent wspomniał, że Sekcja Kenia osiągnęła  

w poprzednim roku znaczące kamienie milowe, wskazując na 

rejestrację numeru PAYBILL, który ułatwił pobieranie składek 

członkowskich, rejestrację niezależnego numeru telefonu 

biurowego oraz zakup maszyny do drukowania kart, która 

umożliwiła drukowanie i wydawanie członkom legitymacji 

członkowskich natychmiast po dokonaniu niezbędnej wpłaty. 

 

 

 

Głównym gościem dnia był Pan Aballa Komesha, AIG, 

reprezentujący biuro Inspektora Generalnego Krajowej 

Policji (NPS). Rozpoczął on swoje wystąpienie od 

uznania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji jako 

kluczowego partnera w kenijskich przedsięwzięciach 

policyjnych. Pan Komesha powiedział, że ścisłe 

partnerstwo robocze Stowarzyszenia z NPS  

w wypełnianiu jego kluczowego mandatu odegrało 

zasadniczą rolę w budowaniu reputacji,  

a w szczególności w poprawieniu relacji policja-

społeczeństwo. 
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W oświadczeniu Generalny Inspektor wskazał, że jego biuro 

było świadome ogólnokrajowych inicjatyw Stowarzyszenia  

w zakresie sadzenia drzew, które, jak wspomniał, były nadal 

w toku. "Wszyscy teraz doceniają, że środowisko naturalne 

jest krytyczne dla nas wszystkich, jego ochrona jest więc 

słusznie początkiem prokreacji trwałego pokoju.  

Z niecierpliwością czekam na udział z wami w tym 

szlachetnym przedsięwzięciu na początku długiej pory 

deszczowej", powiedział. 

 

 

Pan Komesha powiedział, że AGM daje nam okazję do podsumowania tego, co IPA zrobiła i osiągnęła w ostatnich 

latach, aby poinformować o naszych planach na przyszłość. "Dla organizacji przyjaźni, jaką jest IPA, jest to czas, 

aby zawrzeć nowe przyjaźnie i poczuć ciepło wspólnoty. Takie więzi społeczne są ważne w świecie, w którym 

interakcje międzyludzkie stały się w zasadzie największą wartością. Aby taka prawdziwa przyjaźń mogła się 

rozwinąć, musimy celowo zdecydować się na stworzenie środowiska, w którym nasza wspólna wola zostanie 

osiągnięta, a wzajemny szacunek wśród członków zostanie również zachowany. Przez lata Krajowa Służba Policji 

utrzymywała wzajemnie korzystne stosunki robocze z IPA. Wzywam kierownictwo do przyjęcia innowacji i poprawy 

w obszarach wspólnego zainteresowania, przy jednoczesnym promowaniu praworządności w wszystkich swoich 

działaniach". 

 

Podczas kongresu kilku członkom wręczono dyplomy uznania za wybitne zasługi na rzecz wspierania działalności 

Stowarzyszenia.  

 

Jared Ojuok 

Sekretarz Generalny 

IPA Kenia 
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IPA RUMUNIA: KONFERENCJA "TWÓJ NIEZWYKŁY SUKCES 

BEZ NARKOTYKÓW" 
 

 

Społeczeństwo jest w ciągłej zmianie, my jesteśmy w ciągłej 

zmianie, więc mechanizmy instytucjonalne muszą również 

dostosowywać się do obecnych realiów. W naturalnej próbie 

skutecznego radzenia sobie z problemami młodego pokolenia, 

Policja i instytucje partnerskie z Powiatu Sibiu, przy wsparciu 

władz lokalnych, stworzyły podstawy projektu pod hasłem "Twój 

niezwykły sukces bez narkotyków". 

IPA Sekcja Rumunia, poprzez Region 1 Sibiu, nie mogła również 

tym razem się powstrzymać i przyczyniła się do sukcesu tego 

wydarzenia, wraz z kolegami z IPA Austria i IPA Mołdawia, 

którzy odpowiedzieli na zaproszenia. 

 

Podczas seminarium problem używania narkotyków wśród 

nieletnich był analizowany ze wszystkich możliwych perspektyw, 

mianowicie z prawnego punktu widzenia, z medycznego, 

psychologicznego, instytucjonalnego, ale przede wszystkim 

serdecznie, z punktu widzenia byłego narkomana lub rodzica 

narkomana lub rodzica dziecka uzależnionego od narkotyków. Po 

kolei wskazywano argumenty, przedstawiano studium przypadku  

i naturalna była konkluzja: rozmawiamy o niebezpiecznej pladze  

i musimy zrobić znacznie więcej, aby ją zlikwidować, wspólnym, 

skoncentrowanym wysiłkiem. 

 

Wydarzenie, które odbyło się w Sibiu jest częścią szeregu profesjonalnych działań, poprzez które Sekcja IPA 

Rumunia i regiony stowarzyszone starają się przyczynić do coraz trudniejszej misji, jaką każdego dnia pełni Policja. 

 

Wymiana doświadczeń jest ważna. Konieczne jest stałe angażowanie innych 

departamentów krajowych w te projekty, ponieważ czas pokazał nam, że 

borykamy się z tymi samymi problemami i mamy te same wyzwania, co 

oznacza, że dużo łatwiej jest znaleźć rozwiązania razem! 

 

Czekamy, aby powitać Was wszystkich na naszych wydarzeniach, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę, że żadna działalność nie jest prowadzona bez uwzględnienia 

elementu społecznego, gdzie będziecie mieli okazję cieszyć się rumuńską 

gościnnością, naszymi tradycjami, wspaniałymi miejscami i wspaniałymi 

ludźmi! 

 

 

Mihai-Liviu Tartareanu 

Prezydent IPA Rumunia.
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ENTUZJASTYCZNE SPOTKANIE FORUM 

INNOWACJI W NIDERLANDACH 

 
W sobotę, 4 lutego 2023 roku, w Niderlandach, odbyło się pierwsze spotkanie 

niedawno utworzonego forum innowacji. 

Pomysł na utworzenie forum innowacji powstał, gdy Prezydent Willem Schewe 

i Sekretarz Kees Jongh odwiedzili w zeszłym roku IPA w Wielkiej Brytanii. 

Forum innowacji okazało się tam sukcesem. 

Obecnych było dziesięciu entuzjastycznych członków IPA. Po rundzie 

wstępnej, omówiono następujące tematy: 

 Pomysł, aby zrobić plakat rekrutacyjny IPA i umieścić go we 

wszystkich komisariatach. 

 Rozpoczęcie rekrutacji członków na akademiach policyjnych na 

zajęciach. 

 Uwagi dotyczące ulepszenia i unowocześnienia strony internetowej 

IPA. Grupa robocza będzie pracować nad tym pod kierownictwem 

webmastera. 

 Promocja wydarzeń, w których mogą uczestniczyć młodzi członkowie 

IPA i zamieszczanie ich w mediach społecznościowych. 

 Wsparcie ze strony koordynatora Koena, aby móc podzielić zadania. 

Trzech członków ubiegało się o to. 

 Poproszono również o drugiego przedstawiciela dla juniorów  

w Gimborn wraz z Wesleyem. Zgłoszenia na to również napłynęły. 

Krótko mówiąc, klub entuzjastycznych i inspirujących młodych członków IPA, 

którzy lubią myśleć, jak przyciągnąć nowych członków i jak uczynić 

członkostwo w IPA interesującym, zgodził się spotykać dwa razy w roku. 

 Kees Jongh, Sekretarz Generalny IPA Niderlandy. 
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IPA KAZACHSTAN - POMOC DLA TURCJI 

 
Po usłyszeniu druzgocących wiadomości o wstrząsie o sile 6,4 stopnia, który dotknął Turcję 6 lutego, IPA 

Kazachstan wkroczył do akcji, aby zapewnić pomoc humanitarną dla mieszkańców Turcji dotkniętych tym silnym 

niszczycielskim trzęsieniem ziemi. 

21 lutego 2023 roku kazachska sekcja Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji zorganizowała wysłanie 10 generatorów prądu 

przez Konsulat Generalny Turcji. To zapewni im wystarczającą ilość 

prądu i ciepła dla 100 namiotów, które zostały rozstawione jako 

tymczasowe miejsce zamieszkania dla ofiar. 

Nadal demonstrujemy silne wartości IPA, wspierając się wzajemnie 

poprzez przyjaźń. 

Servo per Amikeco 

G. Beristemov, 

Prezydent IPA 

Kazachstan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 2023 

Komisja Społeczno-Kulturalna IPA ma zaszczyt ogłosić Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny 2023.  

W konkursie w 2023 roku będą dwie kategorie: 

 Kategoria otwarta: dowolny temat lub zagadnienie 

fotograficzne. 

 Kategoria tematyczna: Policja w pracy 

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 31 lipca 2023 r.,  

a wybór zwycięzców nastąpi 30 września 2023 roku. 

Można go również znaleźć na naszej międzynarodowej stronie 

internetowej pod adresem: 

https://www.ipa-international.org/photo-competitions 

Servo per Amikeco 

Kyriakos Karkalis 

Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej 
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SEKCJA POŁUDNIOWA AFRYKA 

REGION IPA WEST RAND - PROJEKT KUBEK PRZYJAŹNI 

 
 

Wprowadzenie 

West Rand to gmina w obrębie Wielkiego Johannesburga w zachodniej części prowincji Gauteng w RPA. Region 

IPA West Rand w RPA został utworzony 25 września 1986 r. W roku 2022 Jan Judeel, Wiceprzewodniczący 

Regionu West Rand, zainicjował projekt związany z Kubkiem Przyjaźni IPA, który przyniósł pozytywne postępy  

w marketingu IPA, jak opisano dalej.  

O co w tym chodzi? 

Kubek Przyjaźni jest małym dowodem uznania dla członków organów ścigania, 

aby pokazać, że Region IPA West Rand docenia ich służbę i poświęcenie dla 

utrzymania bezpieczeństwa społeczności. Region wykorzystuje również Kubek 

Przyjaźni jako narzędzie marketingowe do rekrutowania członków IPA. 

"Myślę, że jeśli nauczyłem się czegoś o przyjaźni, to tego, że należy się trzymać, 

pozostać w kontakcie, walczyć dla niej i pozwolić jej walczyć o ciebie. Nie 

odchodzić, nie rozpraszać się, nie być zbyt zajętym lub zmęczonym, nie brać jej 

za pewnik. Przyjaciele są częścią kleju, który trzyma życie i wiarę razem." 

Co się z tym wiąże? 

Kubek Przyjaźni został opracowany jako wyraz podziękowania. Kubek, z którego 

członkowie służb mundurowych mogą zrobić użytek, aby zrobić gorącą kawę lub 

zupę w zimie, gdy pracują przez 

swoją zmianę w ochronie i służbie społeczności. 

Co jest w kubku?  

Saszetka z kawą, cukrem, mlekiem w proszku, sucharkiem  

i lizakiem. W zimie kawę zastępuje się paczką zupy. 

Zdjęcia kubka i zawartości 
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IPA UK - PODRÓŻ DO GAMBII 

 

 
 W 2021 roku zobaczyłem ogłoszenie rozesłane przez IPA Barcelona 

dotyczące przygodowej, charytatywnej wyprawy rowerowej do Gambii  

w następnym roku. Z chmurą covid nadal w powietrzu i szukając czegoś 

godnego do zrobienia, złożyłem wniosek o miejsce na wycieczce i byłem mile 

zaskoczony, kiedy zostałem wybrany. 

Rozmawiałem zarówno z moim Regionalnym IPA jak i Federacją Sił 

Policyjnych i miałem szczęście otrzymać znaczną kwotę funduszy od 

Regionu 9 IPA UK, Oddziału Policji Kolejowej i Federacji Policji Policji 

Kolejowej na pokrycie większości kosztów podróży. Było to bardzo mile 

widziane i umożliwiło mi udział w tym wydarzeniu. 

Od 12 - 19 listopada 2022 rozpoczynały się zawody Roll on 2022 i Tour of 

Gambia - Wyścig Solidarności i Przygody. Podróżowałem przez Barcelonę  

i spotkałem się z niektórymi uczestnikami wyprawy, w tym z oficerem 

hiszpańskiej policji i 2 lekarzami, którzy byli częścią zespołu wsparcia dla przejazdu rowerowego. Wieczorem 11 

listopada 2022r. dotarliśmy na międzynarodowe lotnisko Yundum, gdzie transfer do miejsca zakwaterowania został 

zorganizowany przez oddziały IPA w Gambii. 

Gambia to bardzo ciepły, przyjazny kraj. Ludność jest w przeważającej mierze 

muzułmańska (ok. 95% obywateli) i mówi się różnymi językami. Obywatele są 

bardzo przyjaźni, nie było problemów, które wydawałyby się zbyt duże, by je 

rozwiązać, a więc zwrot "No  Problem" był często słyszany od gambijskiej 

drużyny i miejscowych. Zespół kolarski składała się z 16 kolarzy i 2 pojazdów 

towarzyszących im w podróży, 2 pracowników medycznych i wsparciem dla 

rowerów, aby rozwiązać wszelkie problemy z rowerami. Zespół składał się  

z uczestników z Hiszpanii, Niemiec, USA i mnie z Wielkiej Brytanii. 

Trasa rowerowa rozpoczęła się w niedzielę 13. listopada od strony południowej 

w stolicy Banjul, z Zgromadzeniem Narodowym kraju w tle i została zakończona 

w czwartek 17. listopada w Albadarr Jufureh. Podróż przez 5 dni przebiegała 

przez różne miasta i wioski. Każdego dnia przejażdżki zaczynały się rano  

i kończyły późnym popołudniem, gdyż każdy z uczestników jechał własnym 

tempem. 

 Pojazd bezpieczeństwa jechał przed grupą, a drugi z tyłu, aby 

upewnić się, że nikt nie zostanie pominięty, a punkty kontrolne 

zaplanowane były wzdłuż trasy, aby się przegrupować. Żadna  

z tras nie była prowadzona w nocy, co dało uczestnikom 

możliwość zaangażowania się w życie lokalnych społeczności, 

gdzie często byliśmy raczeni tańcami kulturowymi i wydarzeniami 

w niektórych miejscach. Dało to również zespołowi medycznemu 

możliwość prowadzenia lokalnych gabinetów, do których 

mieszkańcy wsi przychodzili po pomoc medyczną. Pracowali bez 

wytchnienia, często kończąc późną nocą, zapewniając opiekę 

medyczną i leki. Zostało to docenione przez wszystkie 

społeczności napotkane podczas podróży przez kraj. Podczas wycieczki dwie noce spędziliśmy na nocnym biwaku, 

co było uczuciem wyzwolenia, gdy spało się pod nocnymi gwiazdami. Trasa rowerowa wiodła przez Brikama- 

Soma- Jarra Sukuta- Janjanbureh (był to znaczący port handlowy niewolników w czasach kolonialnych)- 

przekraczanie rzeki promem na północną stronę do Kerewan, i dalej do Kuntaya i kończąc w Albadarr Jufureh. 
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Albadar Jufureh miał również znaczenie symboliczne, przypominając o historii handlu niewolnikami, która miała 

miejsce w Gambii w przeszłości z pomnikami wyświetlanymi jako przypomnienie, że takie działania nie powinny 

nigdy więcej mieć miejsca. Podczas pobytu tutaj zorganizowano dla zespołu  historyczną wycieczkę na wyspę 

Kunta Kinteh. Wyspa została nazwana na cześć niewolnika, który miał udział w odwróceniu handlu niewolnikami, 

co zostało przedstawione w książce "Korzenie" napisanej przez autora Alexa Haleya. Dość poruszające było 

zobaczyć stan Fortu, którego część została zatopiona przez morze i wyobrażanie 

sobie wydarzeń, które miały tu miejsce w przeszłości. 

 Następnego dnia zespół przeniósł się z powrotem do Brikama Lower Basic 

School, gdzie odbyło się kilka prezentacji, w tym przekazanie szkole rowerów, 

aby pomóc uczniom w podróżowaniu do szkoły. To było bardzo emocjonalne 

wydarzenie - widzieć radość na twarzach dzieci i nauczycieli, którzy docenili 

wysiłek i gesty ze strony zespołu, aby wesprzeć ich szkołę i edukację. Szkoła 

wręczyła nagrodę IPA w uznaniu za akcję charytatywną. 

Wycieczka po Gambii była dla mnie momentem wzbogacającym życie. Wyzwanie 

jazdy na rowerze na długich dystansach w ciągu 5 dni było zniechęcające, jednak 

poznanie powodu, dla którego tak się stało, było wystarczającą inspiracją. 

Całkowity dystans przejechany na rowerze wyniósł około 180-200 km, przy czym 

najdłuższy przejazd w ciągu jednego dnia to około 60 km. Podczas podróży uderzyły mnie 3 rzeczy. 

1. Jak niewiele mieli niektórzy mieszkańcy Gambii, ale i tak byli uśmiechnięci i chętnie witali obcych w swojej 

społeczności. Przyjazna banda. 

2. Wpływ, jaki handel niewolnikami miał na kulturę i jak ludzie uznali ten wpływ oraz zapewnienie, że ta praktyka 

nigdy więcej się nie powtórzy. 

3. Umocnienie pozycji kobiet w kulturze gambijskiej. Kobiety prowadziły szkoły i biznesy, kładąc duży nacisk na 

zapewnienie edukacji dziewcząt. To było bardzo imponujące. 

Było to zdecydowanie doświadczenie, które 

polecam i zachęcam do większego udziału IPA  

z całego świata. Była to 3. edycja prowadzona 

przez IPA Barcelona, która aktywnie wspiera 

działalność charytatywną w Gambii. Jestem 

pewien, że 4. edycja w 2023 roku przyciągnie 

jeszcze więcej uczestników i posłuży do 

wzbogacenia kultury i zrozumienia Gambijczyków 

i uczestniczących w niej kolarzy. Miejsca, do 

których IPA może Cię zabrać są nieograniczone  

i mają wpływ na życie. 

Baba Adeyeye, Region 9, Policja Kolejowa, IPA UK  
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KALENDARZ WYDARZEŃ  

 

 

 IPA Hiszpania - Super Tour 2023 9-23 marca 2023 Egipt, Grecja, Rzym - IPA- Nadchodzące Wydarzenia 

(ipa-international.org) 

 IPA Bremen Kohlfahrt 2023 10 marca 2023 IPA - Nadchodzące Wydarzenia (ipa-international.org) 

 IPA Islandia 60. rocznica  - 24 marca 2023 r.  

 

 

SEMINARIA GIMBORN MARZEC 2023 R. 

 
 

08/23 Aktywna emerytura…………………………………………………… 27.02. – 02.03. …490 eur/IPA 360 eur 

09/23 Siła zorganizowanych gangów i klanów przestępczych………. 06.03. – 10.03. …490 eur/IPA 360 eur 

10/23 Postępowanie z osobami o potencjale ryzyka - 

Identyfikacja potencjalnych sprawców na wczesnym etapie… 13.03. – 15.03. …320 eur/IPA 280 eur 

11/23 Hakathon – cyfrowa walka z przestępczością 

 Najlepsze praktyki dla policjantów………………………………… 15.03. – 17.03. …490 eur/IPA 360 eur  

12/23 Zarządzanie klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi 

Wyzwania związane z radzeniem sobie z katastrofami………… 20.03. – 24.03. …490 eur/IPA 360 eur 

13/23 Na emeryturze - Wszystko jasne po roku?!................................. 24.03. – 26.03. …320 eur/IPA 280 eur 

14/23 Pewność siebie w zarządzaniu działaniami policji z osobami  

chorymi psychicznie i/lub samobójcami…………………………. 27.03. – 28.03. …320 eur/IPA 280 eur  

 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – MARZEC 2023 14 

 

 

 

POSŁOWIE 

Jak już wspomniałam w zeszłym miesiącu, w lutym odwiedziłam Wiedeń wraz z Międzynarodowym Zarządem 
(IEB). Była to moja pierwsza podróż z IPA i nasi przyjaciele z IPA Austria nie mogli być bardziej pomocni. Ich 
organizacja i gościnność były znakomite i czułam się dumna, że jestem częścią tak wspaniałej organizacji  

z najbardziej niezwykłymi ludźmi. 

Po raz pierwszy spotkałam się z niektórymi kolegami z IEB, z którymi również 
ściśle współpracuję. Dzięki temu doceniłam, jak ważne jest budowanie silnych 
relacji zawodowych, ale równie ważne jest budowanie więzi osobistych  

i dobrze się bawić, i właśnie to zrobiliśmy! 

Zostaliśmy zaproszeni na Wiedeński 
Bal Policyjny w najbardziej 
niesamowitym miejscu. Nigdy nie 
byłam na tak wspaniałym wydarzeniu 
i mam z tego wieczoru wspomnienia, 
które pozostaną na całe życie. 
Zdałam sobie również sprawę, że 
mam dwie lewe stopy i pomimo 
naszej prywatnej lekcji tańca  
z ekspertem, Walc Wiedeński nie jest 

moim ruchem! 

Z bardziej korporacyjnych uwag, 
mieliśmy bardzo udane spotkanie IEB 

i oprócz kilku pozytywnych wyników, wiele się nauczyłam. Złożoność IPA jest 
nieskończona... Podczas gdy ma tak niesamowite wartości, istnieje również 
wiele polityk, procedur, dokumentacji i akronimów, których trzeba się nauczyć! 
Dziesięcioletnia kadencja Elke to dużo do zrobienia. Dziękuję wam wszystkim 
za cierpliwość, ponieważ sama uczę się dróg IPA. 
 
Hana 
 

 

MARKETING  
 

Naszym marketingowym celem w tym miesiącu jest broń palna. Jak zawsze 

prosimy o przesyłanie nam zdjęć z Waszych sekcji, abyśmy mogli je udostępnić 

w naszych mediach społecznościowych. Już widzimy więcej interakcji z naszymi 

zwolennikami dzięki niektórym niesamowitym zdjęciom, które dostarczyliście. 

Chcemy również włączyć podcast "IPA Gets Talking" z różnymi członkami IPA. 

Możesz zeskanować kod QR tutaj lub kliknąć na link: Poznaj personel IAC 

(https://www.buzzsprout.com/2143122/12345811), a zostaniesz skierowany do 

pierwszego podcastu IPA z Haną Bower i Lisą Foreman z Międzynarodowego 

Centrum Administracji (IAC) prowadzony przez Micka Walsha, Skarbnika ds. 

Finansów IEB. 
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     INFORMACJE Z REGIONÓW 

 

 

 

 

 

47. BIEG PIASTÓW z IPA 

 
4 marca na Polanie Jakuszyckiej odbył się już 47. Bieg Piastów- Festiwal Narciarstwa 
Biegowego, w ramach którego policjanci i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji startowali w 21. Policyjnym Biegu Piastów. 

W Biegu Piastów, jak co roku, wzięło udział kilka tysięcy 
uczestników, wśród których byli również policjanci  
z całego świata zrzeszeni w Międzynarodowym 
Stowarzyszeniu Policji, w tym mundurowi z Czech, 
Włoch i Niemiec.  

Policjanci oraz członkowie IPA wzięli udział w 21. 
Policyjnym Biegu Piastów na dystansie 50 km. 
Najlepszym biegaczem okazał się Krzysztof Korpecki z 
Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, II miejsce na tym 
dystansie zajął Mariusz Krygier z powiatu gołdapskiego, a III lokatę Radosław Drążczyk  
z powiatu dzierżoniowskiego. Najlepszą biegaczką wśród kobiet na tym dystansie okazała się 
Maja Majer z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. 
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Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i upominki, które wręczyli Komendant Miejski Policji  
w Jeleniej Górze insp. Leszek Zagórski, zastępca Przewodniczącego Zarządu Związków 
Zawodowych Policjantów województwa dolnośląskiego Paweł Kowalski oraz Przewodniczący 
IPA Region Jelenia Góra – Rafał Gula. 

 
 
Tekst: Tomasz Nowak; 
Zdjęcia: Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu 

 
 

Nowy nabytek Klubu Motocyklowego Riders of IPA Chapter Wrocław 
 

Nasz kolega Tomek z Riders of IPA LE MC Poland Chapter Wrocław zaprasza do skorzystania 

z oferty wynajmu samochodów oraz motocykli na imprezy okolicznościowe. W swojej ofercie 

posiada jeden z najmocniejszych oznakowanych amerykańskich radiowozów policyjnych  

w Polsce – Chevrolet Tahoe Police prosto z Coolidge Police Departament w Arizonie USA. 

Silnik V8, 5,3 litra 325 KM, w pełni wyposażony. Więcej informacji na profilu facebook: 

Amerykańskim radiowozem do ślubu. 

 
Region IPA Wrocław. 
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Dyplomy dla laureatów 2. edycji rywalizacji  

rowerowej "W Kółko Kręcę" 
 

W minioną środę w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu imienia 
nadkomisarza Policji Państwowej Piotra Jurczaka odbyło się spotkanie służbowe z okazji 
wręczenia dyplomów dla policjantów uczestniczących w rywalizacji rowerowej pn. „W kółko kręcę”.  

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu gratulacje wyróżnionym złożył jego 
Zastępca insp. Norbert Kurenda. 

Rywalizacja pod nazwą „W kółko kręcę” ma na celu zachęcenie mieszkańców Wrocławia do 
poruszania się na rowerze nie tylko w formie aktywnego wypoczynku, ale też w czasie dojazdu do 
pracy, szkoły czy uczelni. Projekt realizowany jest przez Miasto Wrocław we współpracy  
z firmą Prosolvers - aby wziąć w nim udział wystarczy zainstalować na telefonie aplikację  
„W kółko kręcę” i wyruszyć jednośladem w wyznaczoną przez siebie i regularnie pokonywaną trasę. 
Za każdy pokonany kilometr otrzymuje się punkty, które można wymieniać na nagrody. 

W drugiej edycji w 2022 r. przez dwa miesiące (październik-listopad) uczestnicy jeździli na rowerze, 
zbierali punkty za pokonane kilometry i rywalizowali między sobą o nagrody.  
W rywalizacji wzięły udział 1444 osoby, które przejechały łącznie 531 424 kilometrów. Wśród 
uczestników byli również policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz 
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy dojeżdżają do miejsca pełnienia pracy lub służby 
rowerem. 

Wczoraj, 8 marca 2023 r., odbyła się uroczystość nagrodzenia najlepszych rowerzystów 
zeszłorocznej edycji. Drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w kategorii firm 
średnich zajęła I miejsce zdobywając 50 123 punkty. Najlepszym rowerzystą został podinsp. Rafał 
Frątczak - funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu, który wykręcił 
6760 punktów. Drugie i trzecie miejsce zajęli pracownicy KWP we Wrocławiu Pan Jerzy Szałejko 
(5169 punktów) i Pan Rafał Adamski (4909 punktów), a tuż za podium uplasował się nadkom. 
Bartłomiej Majchrzak Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony 
Praw Człowieka i Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

 

W uroczystości uhonorowania laureatów wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda oraz Pani Ewa Macała - Koordynatorka programu "W kółko 
kręcę" z ramienia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, a nadkom. Bartłomiej Majchrzak –  
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przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA jako koordynator akcji w KWP we 
Wrocławiu, a także podinsp. Piotr Wiśniewski - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego 
KWP we Wrocławiu. 

Spotkanie posłużyło również do wymiany doświadczeń i wzmocnienia współpracy na rzecz 
bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po Wrocławiu. Od marca ruszyła kolejna edycja 
programu "W kółko kręcę", która potrwa do końca miesiąca. 

Tekst: Tomasz Nowak; 
Zdjęcia: Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu 

 

Akcja zbiórki krwi w Klubie Honorowych Dawców Krwi  

przy KWP we Wrocławiu  

 

Niemal 19 litrów cennej krwi przekazali policjanci małym pacjentom z  Kliniki Onkologii  

i  Hematologii Dziecięcej Przylądka Nadziei we Wrocławiu. 

1 marca 2023 roku w godzinach od 8.30 do 12.30, chętni 

do niesienia pomocy funkcjonariusze i pracownicy 

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w tym 

członkowie IPA oddali krew dla potrzebujących. 41 osób 

przekazało łącznie blisko 19 litrów tego cennego płynu. 

Doskonały przykład podległym sobie policjantom dał 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. 

Dariusz Wesołowski, dzieląc się krwią i wspierając tym 

samym dzieci podczas leczenia. To pierwsza tego typu 

akcja w tym roku, która została przeprowadzona  

w pomieszczeniach klubu przy pl. Muzealnym. Obsługę 

przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

we Wrocławiu z ulicy Czerwonego Krzyża. 

Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji w tym 

członkowie IPA oddają krew nie tylko podczas 

akcji organizowanych przez Klub Honorowych 

Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu, ale 

również podczas innych akcji, w tym także na 

hasło „Ratunek”. Cyklicznie zgłaszają się również 

w tym celu w Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  

 

Tekst: Aleksandra Pieprzycka; 
Zdjęcia: KWP we Wrocławiu 
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Zimowy Festiwal Biegowy 

Rudawy 2023 
 

Rudawy to nie kolor, to charakter. Przekonali 

się o tym nasi koledzy Łukasz i Mariusz  
z Wrocławskiej Policji, którzy uczestniczyli  
w Zimowym Festiwalu Biegowym Rudawy 
2023.  

Łukasz zmierzył się z dystansem 42k i zajął  
w kategorii M-30 3. miejsce (w kategorii open 
był 12.).  

Mariusz pobiegł trochę dalej bo na 60 km i na 
mecie zameldował się na 12. miejscu  

w kategorii open. Serdecznie gratulujemy! 

Region IPA Wrocław 

 

X Smolecka (Za)dyszka 

 

Zapraszamy do udziału w zaprzyjaźnionym biegu Smolecka Zadyszka! 

Na mecie spotkamy się 3 czerwca: dystans X Smoleckiej (za)Dyszki to 10km, zapisy 
odbywają się poprzez stronę [link https://www.zmierzymyczas.pl/1664/x-smolecka-za-
dyszka.html] 

Zapraszamy do rywalizacji w drużynach - Kapitanem Drużyny C IPA Wrocław-Poland 
jest Mariusz Łęcki !!! 

Bieg z klasyfikacją policyjną – szczegóły Mariusz Łęcki. 

Po szczegóły zapraszamy na profil Smolecka Zadyszka: 
[link https://facebook.com/events/s/x-smolecka-zadyszka/600581494938945/] 
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