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OD REDAKCJI

Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA, na marcowym 
posiedzeniu w Chynowie, powierzył mi na okres 3 lat 
funkcję Redaktora Naczelnego. Przyjęłam to jako 
szczególną odpowiedzialność ale także jako kredyt 
zaufania dla mojej osoby. Wraz z powołanym wówczas 
zespołem redakcyjnym mamy świadomość, że kwar-
talnik jest wizytówką naszego stowarzyszenia.

Osobiście wybór traktuję jako ogromne wyzwanie w  dobie 
funkcjonowania social mediów, gdzie informacje trafiają do 
adresatów w  kilka sekund i  w  przeciwieństwie do „tradycyj-
nych” mediów, pozwalają na interakcję, a odbiorca nie musi być 
jedynie biernym odbiorcą przekazu. Mam świadomość, że tylko 
ciągły rozwój, poszukiwanie nowych rozwiązań, ciekawych 
pomysłów jest w  stanie zapewnić dalszy rozkwit kwartalnika 
w  którym czytelnicy znajdą interesujące ich treści. Jestem 
świadoma również ograniczeń co do przepływu informacji, 
wydarzeń i relacji z nich. Tym ograniczeniem miedzy innymi jest 
czas, z jednej strony to on kształtuje aktualności a drugiej strony 
ogranicza publikacje, gdyż materiały publikowane są post fatum. 
Kwartalnik nie jest gazetą codzienną ani tygodnikiem, siłą rzeczy 
więc materiały przysłane przez Prezesów Grup Wojewódzkich 
w  zdecydowanej większości dotyczą zdarzeń które miały już 
miejsce. Zakres funkcjonowania gazety i  kierunek w  którym 
zmierzamy, przedstawię na najbliższym posiedzeniu Krajowego 
Zarządu jesienią 2018 roku, natomiast obecne wydanie gazety 
oparte jest na obowiązującej uchwale KZ SP IPA, gwarantującej 
każdej Grupie Wojewódzkiej miejsce w gazecie. Z żalem musze 
stwierdzić, że nie wszyscy Prezesi przysłali materiały do kwar-
talnika, pozbawiając tym samym szansy swoich członków na 
zapoznanie się z działalnością swojej grupy.

Przeglądając archiwalne wydania, uświadomiłam sobie jak 
wielki postęp został poczyniony przez 22 lata wydawania kwar-
talnika, którego pierwszy numer został wydany w  listopadzie 
1996 roku przez ówczesnego redaktora naczelnego Mariusza 
Żebrowskiego. Kolejni redaktorzy: Krzysztof Rozpędowski, 
śp.Paweł Michalak, Iwona Grzebyk –Dulak i  Justyna Stachnie-
wicz zostawili swoją pieczęć w  kolejnych latach oraz dużo 
osobistego zaangażowania aby gazeta mogła się ukazywać 
a jej treści były interesujące.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że To dzięki Waszym artykułom 
możemy się lepiej poznawać, nawiązywać kontakty, chwalić 
się sukcesami. Treści zawarte w  Waszych artykułach, sukcesy, 
radości, emocje sportowe to najlepsza reklama naszego stowa-
rzyszenia, jaką można przedstawić rzeszy czytelników.

W niniejszym numerze znajdują się relacje z wydarzeń w poszcze-
gólnych grupach wojewódzkich oraz regionach, które zechciały 
przesłać materiały do gazety. Okres wiosenno – letni obfitował 
w liczne wydarzenia, a takie akcje charytatywne ogólnopolskie, 
jak „MUNDUR NA ROWERZE” i  wiele mniejszych regionalnych, 
pokazują, jak jesteśmy aktywni w  tym obszarze i  wrażliwi na 
ludzkie nieszczęścia. 

Programy i  akcje promujące bezpieczeństwo, spotkania inte-
gracyjne, turnieje w  piłce nożnej, strzelania czy badmintonie 
promują aktywne spędzanie czasu. Wzorowa współpraca wielu 
struktur IPA ze stroną służbową naszych formacji zaowoco-
wała tak wieloma inicjatywami, że nie sposób ich wszystkich 
wymieniać a  należy stwierdzić tylko, że służy to budowaniu 
dobrego wizerunku naszego stowarzyszenia, Policji i  Straży 
Granicznej a  to jest jednym z  nadrzędnych celów zapisanych 
w naszym statucie. 

Szereg wyjazdów i  uczestnictwo w  wydarzeniach za granicą 
służących wzajemnemu poznawaniu, powoduje zacieśnianie 
współpracy poszczególnych grup wojewódzkich i  regionów 
z  kolegami z  państw Europy i  świata. Powstały również nowe 
regiony stowarzyszenia, nastąpiły zmiany w  zarządach grup 
wojewódzkich. Pośród trudów codziennej służby, zauwa-
żalny jest wzrost inicjatyw i  wspólnych spotkań integrujących 
nasze środowisko zawodowe ale także wspaniałą współpracę 
z wieloma instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Na tej podstawie mogę napisać, że jako członek IPA jestem 
bardzo dumna z  przynależności do tej największej między-
narodowej policyjnej organizacji społecznej, która jest warto-
ściowa nie tylko z  powodu szczytnego statutu i  hasła, ale 
przede wszystkim dlatego, że jest autentyczna. Od najmłod-
szego stażem po „ojców założycieli”, wszyscy jesteśmy ogniwem 
budującym nasze stowarzyszenie, że mamy potrzebę uczest-
nictwa w społecznej inicjatywie.

Dziękuję wszystkim, którzy przesłali artykuły do bieżącego 
wydania, a pozostałych zachęcam do współpracy przy tworzeniu 
kolejnego – 72 numeru kwartalnika. Życzę sobie i Wam czytel-
nicy, aby każde kolejne wydania „Wiadomości Sekcji Polskiej 
IPA” odzwierciedlały (w teorii – tekstem artykułów, a w praktyce 
– naszą wspólną pracą) przewodnie motto Stowarzyszenia: 
SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ.

Elżbieta Gargula 
Redaktor Naczelny

Szanowni czytelnicy Wiadomości Sekcji Polskiej IPA,
Koleżanki i koledzy!
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SŁOWO OD PREZYDENTA

Koleżanki i Koledzy! 
Przyjaciele IPA!

SŁOWO OD PREZYDENTA

Trzymacie właśnie w swoich rękach najnowsze wydanie nasze-
go czasopisma.  W  numerze znajdziecie wiele interesujących 
materiałów nadesłanych przez kolegów z  grup wojewódzkich, 
które świadczą o  tym, że działalność IPA  jest intensywna i  za-
uważalna. Poszczególne regiony organizują wiele projektów, 
które służą nie tylko społeczności „ipowskiej” ale także społe-
czeństwu, co zostało docenione przez lokalne władze, m.inny-
mi przyznaniem Krzyża Zasługi za działalność na rzecz lokalnej 
społeczności dla członków naszego stowarzyszenia. Znajdziecie 
również relacje z wielu inicjatyw charytatywnych. Udział w sta-
żach zawodowych w ramach Placement Programme, który służy 
pogłębianiu wiedzy zawodowej oraz kreowaniu pozytywnego 
wizerunku Policji Polskiej oraz IPA jest elementem, który budzi 
zainteresowanie naszym stowarzyszeniem młodych policjantów 
i jest bodźcem do dalszych działań w tym kierunku.

Relacja z Turnieju Piłkarskiego im. podkom. Andrzeja Struja, który 
po raz IX odbył się w Warszawie o  Puchar Komendanta Głów-
nego Policji w którym to turnieju udział wzięła rekordowa ilość 
drużyn ( 67), ukazuje naszą solidarność zawodową.

Na uwagę zasługuje relacja z  organizowanych przez kolegów 
z Regionu IPA Zakopane po raz pierwszy Mistrzostw IPA w nar-
ciarstwie alpejskim i  snowboardzie. Mistrzostwa te cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i zgromadziły ponad 80 zawodni-
ków oraz ponad 100 osób towarzyszących a olimpijczyk Michał 
Kłusek, który otworzył zawody pierwszym przejazdem w slalo-
mie gigancie, nie krył podziwu dla perfekcyjnej organizacji za-
wodów.

Mnóstwo konkursów, spotkań integracyjnych, zajęć dla dzieci, 
kursów, m.innymi ratownika medycznego, instruktora narciar-
stwa a  także działań podnoszących sprawność naszych człon-
ków, świadczy o  różnorodności działań podejmowanych przez 
struktury terenowe naszego stowarzyszenia. Trudno pominąć 
akcje krwiodawstwa które są organizowane na terenie całej Pol-
ski przez poszczególne regiony.

Znajdziecie w  tym numerze, również najświeższe informacje 
z  udziału naszych członków w  tradycyjnie już rozgrywanym 
w marcu – Biegu Piastów. 

Zawarte w  numerze materiały to tylko część naszej aktywno-
ści, gdyż jak zauważyliście zapewne, zawiera ono nieco mniej 
stron jak w  poprzednich numerach. Wynika to z  tego, że nie-
stety, nie wszystkie grupy wojewódzkie przysłały do redakcji 
materiały dotyczące działalności regionów w  swoich grupach 
choć wiem, że działalność w  tych grupach jest aktywnie pro-
wadzona. Tak więc,  w  tym numerze nie znajdziecie m.innymi 
relacji z  tradycyjnego już balu organizowanego przez kole-
gów ze Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, a  który odbył się w  lu-
tym br. Podobnie jak w  poprzednim numerze zabrakło relacji 
z  wielkiego festynu organizowanego przez kolegów ze Śląska,  
a  w  którym to festynie udział wzięło bardzo dużo osób i  był 
jak zwykle doskonale zorganizowany. Z  tego samego powodu 
(brak nadesłanych materiałów) nie znajdziecie w numerze ma-
teriałów z grup: Lubuskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej, Pomorskiej  
i Warmińsko- Mazurskiej.

Mam jednak nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś interesu-
jącego.

Zbliżają się Wielkanocne Święta! Z  tej też okazji składam Wam 
wszystkim najlepsze, z głębi serca płynące życzenia, zdrowych, 
pogodnych i radosnych Świąt – oraz tradycyjnie już – mokrego 
Dyngusa!

Prezydent Sekcji Polskiej IPA 
 Fryderyk Orepuk

Koleżanki i Koledzy! 
Drodzy Przyjaciele IPA!
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Jak zapewne już wiecie Uchwałą Krajowego Zarządu Sekcji Pol-
skiej IPA w tym roku – z uwagi na fakt, że jest to rok, w którym 
odbędzie się Kongres Wyborczy SP IPA – ukażą się jedynie dwa 
wydania naszego czasopisma. Jedno właśnie trzymacie w ręku, 
a następne wydamy dopiero w grudniu, już po kongresie plano-
wanym na listopad 2016 r.

W  tym numerze tradycyjnie już na stronach poszczególnych 
grup znajdziecie materiały nadesłane do redakcji a poświęcone 
wydarzeniom, które były organizowane przez Was w ciągu tego 
półrocza i z końcem roku ubiegłego.

W numerze przypominamy również wydarzenia organizowane 
przez Prezydium Sekcji Polskiej IPA, takie jak: podpisanie, w mie-
siącu lutym br., porozumienia z Sekcją Serbii, którego celem jest 
ułatwienie i  umożliwienie bezpośrednich kontaktów między 
regionami IPA z naszych krajów. Informujemy również o posie-
dzeniu Krajowego Zarządu SP IPA, które odbyło się w Darłówku, 
w marcu br.

W dniach od 1 do 5 czerwca 2016 r. Sekcja IPA Rosji była organi-
zatorem II Światowego Seminarium „Kobiety w Policji”, w którym 
wzięły udział przedstawicielki z 28 państw świata. Sekcję Polską 
IPA reprezentowały trzy nasze koleżanki – Dorota Rybszleger, 
Magdalena Lipieńska i Katarzyna Czesna, a w bieżącym numerze 
znajdziecie relację z tego wydarzenia. 

W  maju swoje święto obchodzili funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej, a w lipcu swoje święto obchodzić będą  funkcjonariu-
sze Policji. Tą drogą składam wszystkim funkcjonariuszom oraz 
pracownikom i emerytom obu tych formacji najlepsze życze-
nia satysfakcji z  realizacji wykonywanych zadań służbowych, 
uznania w  oczach przełożonych, awansów, gratyfikacji finan-

Koleżanki i Koledzy!  Drodzy Przyjaciele!

sowych, dużo zdrowia oraz pomyślności w  życiu osobistym 
i rodzinnym.

Zbliżają się wakacje i okres urlopowy, życzę więc wszystkim do-
brej pogody, pogodnego nastroju, udanego wypoczynku i miłej 
lektury!

Servo per amikeco
Fryderyk Orepuk  

Prezydent Sekcji Polskiej IPA
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Z  nieukrywaną satysfakcją informuję Was, że nasze wielomie-
sięczne prace nad zmianami w  Statucie Sekcji Polskiej IPA, 
mające na celu dostosowanie jego treści do zmian wynikających 
ze zmiany Ustawy o  Stowarzyszeniach oraz o  Organizacjach 
Pożytku Publicznego i Statutu Światowego IPA – po ich przyjęciu 
przez Delegatów XI Kongresu Nadzwyczajnego Sekcji Polskiej 
IPA w  dniu 14 kwietnia 2018 r. w  Łodzi – dobiegły końca. Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr wpisu 16 z dnia 
04.07.2018 r. PO. VIII NS – REJ.KRS/ 12245/ 18 /665 dokonał wpisu 
zmian uchwalonych w  naszym Statucie podczas Kongresu 
w dniu 14.04.2018 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Tą drogą dziękuję wszystkim, którzy aktywnie pracowali nad tymi 
zmianami i wszystkim Delegatom uczestniczącym w Kongresie.

Trzymacie w  rękach kolejny numer naszego czasopisma.  
Od ostatniego wydania minęły już trzy miesiące, a  zawsze 
jakoś tak się składa, że kolejne numery nie wychodzą w maju 
kiedy to swoje święto obchodzą nasi członkowi  i  przyja-
ciele pełniący służbę oraz zatrudnieni w Straży Granicznej. Tą 
drogą więc składam spóźnione, serdeczne życzenia wszystkim 

funkcjonariuszom, członkom IPA i  pracownikom cywilnym. 
Życzę satysfakcji ze służby  i pracy oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 

Podobne w  treści życzenia pragnę złożyć naszym kolegom 
pełniącym służbę w  Policji a  także pracownikom cywilnym tej 
formacji. W dniu 24 lipca  obchodzone jest bowiem Święto Policji. 
W  tym roku jest to 99 rocznica powołania Policji Państwowej. 
Wszystkim pełniącym służbę oraz pracownikom życzę poprawy 
warunków służby i pracy, awansów oraz realizacji swoich marzeń 
i ambicji związanych z rozwojem zawodowym. 

Wszystkiego co dla Was najlepsze!!!

Na zakończenie  pragnę was poinformować o bardzo smutnym 
wydarzeniu jakim jest śmierć w dniu 04 lipca 2018 r.  naszego 
przyjaciela Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji IPA - kol. GEORGE  KATSAROPOULOS . Cześć Jego 
Pamięci!

Servo per Amikeco
Fryderyk Orepuk
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ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

z okazji Święta Policji w imieniu własnym oraz 
kierownictwa Straży Granicznej życzę, aby Wasza 
codzienna, trudna służba dała Wam dużo satysfakcji, 
spełnienia aspiracji zawodowych oraz zasłużonego 
społecznego szacunku. 

Święto Policji jest szczególną okazją, by podziękować 
Wam za wysiłek i trud włożony w zapewnienie 
bezpieczeństwa, utrzymanie ładu i porządku 
publicznego. Poświęcenie i ryzyko, jakie niejednokrotnie 
ponosicie, jest godne najwyższego uznania.

Funkcjonariuszki 
i Funkcjonariusze Policji,

Członkowie Polskiej Sekcji IPA,

Koleżanki i Koledzy, łącząc wyrazy szacunku, 
życzę Wam przychylności losu przy realizacji każdego 
przedsięwzięcia oraz pomyślności w życiu osobistym. 

Komendant Główny Straży Granicznej
gen. bryg. SG Tomasz PRAGA
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MUNDUROWI Z POMOCĄ MUNDUROWYM

Autor tekstu: Aneta Sobieraj/Jan Faber 
Autor zdjęć: A.Sobieraj/ Dominik Stanek/uczestnicy sztafety

W  dniach 22 maja -30 czerwca odbyła się II edycja 
rowerowej sztafety charytatywnej (ponad 6200 km) 
organizowanej przez GRUPĘ „MUNDUR NA ROWERZE”. 
Akcja „MUNDUROWI MUNDUROWYM” ma celu 
zebranie środków na leczenie i rehabilitację funkcjo-
nariuszy poszkodowanych w trakcie akcji. Uczestnicy 
jadą dla Marcina (policjanta) i Arka (strażaka) z Łodzi.

Patronatem honorowym akcję objęli: Komendant Główny Policji 
– nadinspektor dr JAROSŁAW SZYMCZYK, Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier LESZEK SUSKI, 
Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenie 
Policji IPA – kol. FRYDERYK OREPUK.

„MUNDUR NA ROWERZE” jest to nieformalna-koleżeńska grupa 
rowerowa zrzeszająca funkcjonariuszy i  pracowników Policji, 
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, 
żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy Żandarmerii funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej, funkcjonariuszy Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz ratowników medycznych. Głównym symbolem 
grupy są cztery ogniwa łańcucha w kolorach niebieskim, szarym, 
czerwonym i zielonym symbolizujące zrzeszone w niej formacje.

MUNDUR NA ROWERZE 
– WYJĄTKOWA SZTAFETA POMOCY

„MUNDUR NA ROWERZE” to przede wszystkim pomoc potrze-
bującym. Grupa dostrzega, że ich siłą jest codzienna służba, 
w różnych mundurach. Otwarcie mówią, że siłą mundurowych 
jest to, że każdego dnia są dla innych, że razem można więcej 
i potrzeba zrobienia czegoś dodatkowo jest naturalną potrzebą 
mundurowych. Postanowili wykorzystać do tego wspólną 
pasję – rower. Głównym celem akcji „MUNDUR NA ROWERZE” 
jest zbiórka środków na pomoc dla funkcjonariuszy służb 
mundurowych dotkniętych ciężką chorobą, poszkodowanym 
w wypadkach w czasie służby, a przede wszystkim okazanie soli-
darności koleżeńskiej w sytuacjach kryzysowych. 

Marcin jest skarbnikiem w  Regionie IPA Łódź – Bałuty. Na co 
dzień pełni służbę patrolową na terenie V KP Policji Komendy 
Miejskiej Policji w  Łodzi. Tego dnia wraz z  koleżanką z  patrolu 

Łódź

Jarosław – Przemyśl

Piła – Trzcianka

Tomaszów Lubelski

Poznań – Śrem
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MUNDUROWI Z POMOCĄ MUNDUROWYM

został wezwany do jednego z mieszkań przy ulicy Przemysłowej. 
Z  relacji zgłaszającego wynikało, że w  jednym z mieszkań pod 
drzwiami leży ranna kobieta. Chęć niesienia pomocy skończyła 
się dla niego tragicznie.Funkcjonariusze nie mogąc dostać się 
przez drzwi wezwali na miejsce straż pożarną z  wysięgnikiem. 
Przy pomocy kosza dostali się do środka, gdzie odnaleźli leżącą 
kobietę. W  wyniku urazu ortopedycznego nie była w  stanie 
samodzielnie się podnieść ani otworzyć drzwi. Na miejsce 
natychmiast wezwano służby medyczne. Funkcjonariusze do 
przyjazdu karetki udzielili pomocy kobiecie a także podjęli próbę 
odnalezienia jej dokumentów. W  pewnym momencie Marcin 
dotknął stojącego pojemnika, który eksplodował.Siła wybuchu 
była tak duża, że Marcin doznał urazu obu dłoni. Stracił trzy palce 
w lewej ręce, oraz uszkodził ścięgna i więzadła. Poparzył powieki, 
uszkodził wzrok, oraz dość poważnie słuch. Stan Marcina nadal 
jest ciężki. Mimo kilku operacji, wymaga kolejnych zabiegów. 

Czeka go żmudna i  kosztowna rehabilitacja. Również ciężko 
ranny został towarzyszący mu strażak Arek. 

Członkowie IPA brali udział już w  pierwszej edycji „Munduru 
na rowerze”. Tym razem również nie pozostali obojętni na apel 
o  wspólną walkę o  zdrowie swoich mundurowych kolegów. 
Prezydent IPA objął patronatem to wyjątkowe wydarzenie, 
a  członkowie IPA ramię w  ramię z  funkcjonariuszami różnych 
służb „kręcili kilometry” dla rannych funkcjonariuszy. 

Na dzień przed wielkim finałem organizatorzy akcji pokazali, 
że nie są również obojętni na los najmłodszych. Wraz z  łódz-
kim policjantami oraz funkcjonariuszami służby więziennej od-
wiedzili pacjentów Oddziału Pediatrii, Onkologii i Hematologii 
Dzieci Młodszych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwer-
sytetu Medycznego w  Łodzi.Za pośrednictwem i  wsparciem 
uczestników akcji „Mundur na rowerze” oraz zgodą dyrektora 
szpitala przeprowadzili zbiórkę maskotek służb mundurowych, 
wszelkich innych maskotek, książeczek oraz kolorowanek, a na-
stępnie przekazali je podopiecznym szpitala. Chore dzieci mo-
gły wsiąść na policyjny motocykl, czy obejrzeć radiowozy. Naj-
większe zainteresowanie wzbudzał jednak policyjny owczarek 
niemiecki Karo, który tego dnia wygłaskany był przez dziesiątki 

Ustka – DarłowoJastrzębie Zdrój – Czechowice-Dziedzice

Nowy Sącz

Grajewo – Ełk
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MUNDUROWI Z POMOCĄ MUNDUROWYM

małych rączek. Wrażenie zrobił także robot antyterrorystów, 
który mimo swojej metalowej konstrukcji roztapiał małe serca, 
rozdając podopiecznym maskotki. Również Służba Więzien-
na opowiadała dzieciom o  swojej pracy oraz prezentowała 
więźniarkę, która tym razem wypełniona była zebranymi przez 
mundurowych maskotkami.

30 czerwca 2018 roku mundurowi przejechali ostatni etap 
sztafety. Wzięło w nim udział ponad 100 funkcjonariuszy policji, 
straży pożarnej i  służby więziennej. Wśród nich znalazł się 
również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. 
Tomasz Olczyk, I  Zastępca Komendanta Miejskiego w  Łodzi 
mł.insp. Piotr Krężołek oraz olimpijczyk i  strażak Zbigniew 
Bródka. Kilka minut przed godziną 16.00 przy dźwiękach syren 
uczestnicy wjechali na metę, która znajdowała się na terenie 
łódzkiej Atlas Areny. 

W  całej sztafecie wzięło udział prawie 1300 funkcjonariuszy, 
a  jeden z  odcinków przejechał również Komendant Główny 
Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. 

Akcja Mundur na rowerze jest doskonałym sposobem na promo-
wanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz wzajem-
nego wsparcia. Jest to także wzór współdziałania służb nie tylko 
na poziomie stricte służbowym, ale także prywatnym. 

Każdy może wesprzeć leczenie Arka i Marcina. 
Wpłat można dokonywać na konto PKO BP:  
29 1020 3408 0000 4002 0405 9309,  
w tytule wpłaty wpisując: Mundur na rowerze 2018. 

Szczecin – Dobra

Krosno – Brzozów
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PREZYDIUM

autor tekstu i zdjęć: Piotr Wójcik

W dniu 14 kwietnia 2018 r., w sali konferencyjnej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w  Łodzi odbył się XI  Kongres 
(Nadzwyczajny) Sekcji Polskiej IPA. Kongres został 
zwołany w  trybie nadzwyczajnym w  celu dokonania 
zmian w Statucie SP IPA, w związku z wejściem w życie 
znowelizowanej ustawy o  Stowarzyszeniach i  ustawy 
o Organizacjach Pożytku Publicznego oraz innych zmian 
przygotowanych przez Komisję Statutową. 

Obrady Kongresu otworzył Prezydent SP IPA kol.  Fryderyk 
Orepuk. Po spełnieniu wszystkich formalności wynikających 
z Regulaminu SP IPA oraz porządku obrad, Prezydent przekazał 
głos Przewodniczącemu Komisji Statutowej, który przedstawił 
propozycję zmian w Statucie SP IPA. 

Po burzliwych obradach, większość zmian przedstawionych 
przez Komisję Statutową oraz zgłoszonych przez delegatów 
w trakcie obrad, została przyjęta wymaganą większością głosów. 

Pałac Wojanów 
w gronie IPA HOUSES 
autor tekstu: Małgorzata Gorzelak 
autor zdjęć: Edyta Bagrowska

14 maja 2018r, jeden z  najpiękniejszych obiektów 
w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej – 
Pałac Wojanów został przyjęty do grona IPA HOUSES. 

Certyfikat IPA HOUSES wręczył Prezydent IPA Sekcja Polska – 
Fryderyk Orepuk w asyście członków Zarządu IPA Region Jelenia 
Góra.

Pałac Wojanów został zarekomendowany przez członków 
IPA Region Jelenia Góra nie tylko ze względu na przepiękne 
położenie, ale również i ze względu na życzliwość z jaką traktuje 
się tu gości. Hotel jest położony w  Kotlinie Jeleniogórskiej, 
w miejscowości Wojanów, kilka kilometrów od Jeleniej Góry. 

Pałac Wojanów to nowoczesne centrum konferencyjne mieszczące 
się w  zabytkowych murach rezydencji dworskiej. Do Wojanowa 
przyjeżdżają osoby pragnące wypoczywać i  poznawać aktywnie 

XI KONGRES (NADZWYCZAJNY) 
SEKCJI POLSKIEJ IPA

Należy zaznaczyć, że nad prawidłowym przebiegiem obrad, 
czuwał obecny na Sali Radca Prawny.

Przyjęte przez Kongres zmiany w  Statucie (w  formie ujedno-
liconego tekstu Statutu) zostały złożone w  Sądzie Rejonowym 
w Poznaniu celem wpisania ich do KRS-u.

okolice Karkonoszy. Pałac jako budowla ma długą i  niezwykłą 
historię, gdyż jego burzliwe losy zbiegły się z  historią regionu, 
w którym się znajduje. Po olbrzymim pożarze w 2002r został całko-
wicie odbudowany i przywrócono mu dawną świetność. 

Warto przypomnieć, że IPA HOUSES – to najczęściej hotel, 
pensjonat, bungalow lub inny rodzaj bazy hotelowej, z  której 
mogą korzystać członkowie IPA na preferencyjnych warunkach. 
Warunkiem jest okazanie legitymacji, która uprawnia do otrzy-
mania satysfakcjonującej zniżki w opłacie za pobyt. 

Serdecznie zapraszamy do nowego IPA HOUSES w  Dolinie 
Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej!
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8. PREZYDIUM

Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Kapturski

W  dniach 22-25 marca 2018 r., w  podgrójeckim 
Chynowie na Mazowszu, odbyło się kolejne posie-
dzenie Zarządu Krajowego Sekcji Polskiej IPA. Trady-
cyjnie posiedzenie zostało poprzedzone zebraniem 
Prezydium SP, w  czasie którego omówiono bieżące 
sprawy, w  tym m.in. korespondencję z  innymi 
sekcjami narodowymi, ewentualne przyjęcie 
zaproszeń do udziału przedstawicieli władz SP 
w  uroczystościach jubileuszowych, posiedzeniach 
i  konferencjach międzynarodowych. W  ramach 
przygotowań do posiedzenia „KZ-tu” wskazano na 
konieczność poruszenia kwestii nieuwzględnionych 
we wcześniej przygotowanym programie.

Obrady skupiły się na najważniejszych dla Stowarzyszenia 
kwestiach. Przewodniczący komisji statutowej przedstawił 
wyniki prac nad zmianą Statutu SP IPA, który w  nowym 
brzmieniu, odpowiadającym m.in. wymogom znowelizowa-
nego prawa o  działalności pożytku publicznego i  o  wolonta-
riacie, miał być poddany pod głosowanie w czasie planowanego 
na kwiecień XI Kongresu Nadzwyczajnego SP IPA. Program prze-
widywał również rozliczenie Grup Wojewódzkich z  Referatem 
Legitymacji, wręczenie wyróżnień dla najbardziej aktywnych 
pod względem zrealizowanych przedsięwzięć i  pozyskiwania 
nowych członków Grup, rozpatrzenie wniosków o  nadanie 
tytułu Zasłużonego dla SP IPA. Skarbnik przedstawił informację 
o wpływach z 1% podatku w ramach działalności IPA jako Orga-
nizacji Pożytku Publicznego i preliminarz na rok bieżący. Wspo-
mniano o konieczności wyznaczenia koordynatorów 1%, których 

zadaniem ma być kontrolowanie prawidłowości wydatkowania 
środków pozyskanych przez poszczególne Grupy Wojewódzkie. 
Na szczeblu Sekcji Polskiej koordynatorem został kol.  Robert 
Literacki – zastępca skarbnika. 

Podczas posiedzenia wybrano również nowego redaktora 
naczelnego magazynu „Wiadomości SP IPA” oraz członków 
zespołu redakcyjnego – i tak nową redaktor naczelną naszego 
czasopisma została koleżanka Ela Gargula, a  w  skład redakcji 
weszli: Krzysztof Kapturski, Aneta Sobieraj, Sławomir Zrajkowski 
oraz Grzegorz Kalina. Przedstawiono informację nt. aktualizacji 
zawartości strony www.ipapolska.pl i profilu SP na Facebooku. 
Zrelacjonowano bieżące zagadnienia dot. seminariów na 
zamku Gimborn i  realizacji programu Placement. Na wniosek 
Sekretarza Generalnego uchwalono maksymalny, 15-letni, 

staż służby kandydatów do udziału 
w  międzynarodowej wymianie 
stażowej członków IPA. 

Krajowy Zarząd z  zaskoczeniem 
przyjął do wiadomości rezygnację 
z  funkcji wiceprezydenta SP IPA 
kol.  Krzysztofa Skowrona. W  związku 
z tą rezygnacją funkcję Przewodniczą-
cego Kapituły ds. medalu „Zasłużony 
dla SP IPA” przejął prezydent Fryderyk 
Orepuk, a wiceprezydent Piotr Wójcik 
został drugą osobą upoważnioną do 
podpisywania umów z  obiektami 
rekomendowanymi. 

Zarząd Krajowy zebrał się w  przy-
tulnym, położonym wśród – słynnych z wyśmienitej jakości jabłek 
– sadów, hotelu „Chynów”. Mazowiecka Grupa Wojewódzka – 
organizator „KZ-tu” – przygotowała również program promujący 
region grójecki. Uczestnicy mogli zatem zwiedzić Muzeum Kazi-
mierza Pułaskiego w Warce, a  w  samym Chynowie zabytkowy 
drewniany kościół pw. Świętej Trójcy z  XVII w., uznawany 
za najstarszy kościół na Mazowszu, a  także remizę Ochotni-
czej Straży Pożarnej, której prezesem jest jeden z  posiadaczy 
godności Zasłużonego dla SP IPA. Dzięki przychylności lokalnych 
władz, leśników i sympatyków IPA, jeden z wieczorów przezna-
czony był na uroczystą kolację w rustykalnych warunkach pobli-
skiego domku myśliwskiego. 

Na zaproszenie Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA kolejny 
KZ SP IPA odbędzie się w październiku br. w Przemyślu. 

KRAJOWY ZARZĄD SP IPA 
OBRADOWAŁ W CHYNOWIE NA MAZOWSZU
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autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Kapturski

W  dniach 10-13 maja 2018 r. w  szwedzkim Malmö, 
odbył się Krajowy Zarząd oraz uroczystości 60-tego, 
diamentowego jubileuszu Sekcji Szwedzkiej Między-
narodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Sekcja Polska 
była reprezentowana jednoosobowo przez niżej 
podpisanego Sekretarza Generalnego Sekcji Polskiej 
IPA.

Trochę statystyki. Szwedów jest niecałe 10 milionów. Policjantów 
jest ok. 22 tysiące. Za to członków IPA (wyłącznie policjantów, 
inne służby mundurowe nie są zrzeszone w organizacji) jest ok. 
7,5 tysiąca, skupionych w 7 Regionach mniej więcej odpowiadają-
cych strukturalnie naszym Grupom Wojewódzkim IPA. Z czystego 
rachunku wynika, że 34% szwedzkich policjantów i  emerytów 
doceniło wartości, którym hołduje IPA, podczas gdy szeregi Sekcji 
Polskiej zasila 10,5 tysiąca policjantów i pograniczników. 

Ale, żeby nie było tak całkiem kolorowo, na ulicach szwedz-
kich miast nie spotkałem… ani jednego umundurowanego 
policjanta. Szwedzcy stróże prawa przyznają, że mają problem 
kadrowy. Od kilku lat ich ilość systematycznie spada. Mają 
również problem z  imigrantami niechcącymi się integrować 
ze społeczeństwem, które i  tak jest wielokulturowe i  wielona-
rodowe. Imigranci zamykają się w „swoich” dzielnicach, gdzie 
ani policja, ani inne służby nie są mile widziane. W Sztokholmie 
przejawia się to np. przez przyjęcie zasady, że służby ratunkowe 
(pogotowie ratunkowe, straż pożarna) po wjechaniu na teren 
„zamknięty” nie rozpoczynają akcji dopóki na miejscu nie pojawi 
się radiowóz policji. Z kolei policjanci nigdy nie zostawiają swoich 
pojazdów bez dozoru, ponieważ nie mieliby czym wracać do 
jednostki. Radiowozy są po prostu niszczone. 

Jednym z przejawów wrogości wobec funkcjonariuszy jest skan-
dowanie pejoratywnych określeń wszędzie tam, gdzie podej-
mowane są policyjne interwencje. 

W programie mojego pobytu był m.in. udział w seminarium nt. 
współpracy policji z innymi instytucjami i służbami w walce z niele-
galnymi palarniami sziszy, będącymi jednocześnie miejscami 
spotkań świata przestępczego, a nierzadko także prostytucji. 

A w kwestiach „ipowskich”? – Dzięki bardzo dobrze funkcjonującemu 
w Skandynawii systemowi edukacji języka angielskiego, w zasadzie 
wszyscy posługują się nim jak swoim. Na polecenie Prezydent Sekcji 
Szwedzkiej May-Britt Rinaldo jeśli tylko na sali obrad znajdował się 
gość zagraniczny, automatycznie zebranie Zarządu Krajowego było 
prowadzone po angielsku. Spodobał mi się system prowadzenia 
obrad. May-Britt jest wyposażona w drewnianą buławę, uderzając 
którą zatwierdza decyzje uczestników. Przy czym nie liczy się głosów 
„za” i „przeciw”. Na pytanie prowadzącego czy zebrani popierają daną 
uchwałę z sali słychać głosy poparcia. Gdyby był sprzeciw, zgłasza-
jący go zostałby poproszony o głos, a  ten wpisany do protokołu. 
Ot, takie ominięcie nadmiernego, charakterystycznego dla polskiej 
rzeczywistości, formalizmu. 

Jubileusz świętowano w  obecności 20 zagranicznych delegacji. 
Goście mieli możliwość wyboru w  której z  zaproponowanych 
form promocji miasta i regionu chcą uczestniczyć. Mnie przypadła 
możliwość oglądania panoramy miasta z  53., przedostatniego, 
piętra budynku Turning Torso, zwiedzenia 900-letniej katedry w m. 
Lund oraz słynnego, najdłuższego na świecie (blisko 8 km) mostu 
łączącego dwa państwa – szwedzkie Malmö z duńską stolicą. Dzięki 
zaś nowo poznanemu koledze Kimowi z Sekcji Duńskiej, redakto-
rowi tamtejszego magazynu IPA, miałem możliwość przejażdżki po 
wybrzeżu regionu Kopenhagi, a nawet chwili relaksu w jego domu 
w m. Skævinge przed wylotem do Warszawy. To również jest wpisane 
w  nasze kontakty z  kolegami z  zagranicy jako bezcenna wartość 
dodana członkostwa w IPA, do którego jak zwykle – zachęcam!

Servo per Amikeco!

DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
SZWEDZKIEJ IPA

PREZYDIUM
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Autor tekstu i zdjęć: Piotr Wójcik

W dniach 14–17.06.2018 r., w Wiedniu (Austria), odbyła 
się Konferencja Państw Europy Północnej (NEF), której 
tematem wiodącym był „System szkolenia policyj-
nego oraz rola IPA w tym systemie”. 

Na zaproszenie Prezydenta Sekcji Austrii, udział w tej konferencji 
wzięła delegacja Sekcji Polskiej IPA w  składzie: Wiceprezydent 
Piotr Wójcik oraz Zastępca Sekretarza Generalnego Radosław 
Skubina. Ponadto w  konferencji uczestniczyli także przedsta-
wiciele 19 innych sekcji narodowych m.in. z Niemiec, Rumunii, 
Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Finlandii, Litwy, 
Łotwy, Estonii i innych państw Europy Północnej. Po dotarciu do 
Wiednia zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez gospodarzy 
oraz zakwaterowani w hotelu w centrum miasta.

Jeszcze tego samego dnia, wykorzystując wolny czas, w godzinach 
wieczornych odbyliśmy robocze spotkania z kolegami z Rumunii 
oraz Estonii w sprawie ewentualnej wymiany pomiędzy Regionami 
IPA z naszych krajów. Wstępnie udało się nam uzgodnić wymianę 
pomiędzy Regionem IPA Suczawa (Rumunia), a  Regionem IPA 
Suwałki.

W piątek 15 czerwca, przez cały dzień uczestniczyliśmy w obradach, 
które odbywały się w koszarach wiedeńskiej Policji. Koledzy z kilku 
państw przedstawili nam systemy szkolenia w swoich krajach oraz 
udział IPA w  szkoleniu policjantów. Kolega z  Francji przedstawił 

bardzo ciekawy projekt szko-
leniowy dot. nauki języków 
obcych przeznaczony dla dzieci 
członków IPA, w  wieku 15-22 
lata. Projekt ten zyskał akceptację 
uczestników i zostanie przedsta-
wiony na najbliższym Kongresie 
Światowym w Holandii. 

Drugiego dnia konferencji 
organizatorzy zabrali nas 
do Szkoły Policji w  centrum 
Wiednia, gdzie mogliśmy 
obejrzeć pokaz sprawności 
wiedeńskich antyterrorystów (WEGA) oraz pokazy umiejętności 
psów służbowych. Po zakończeniu części oficjalnej, organiza-
torzy konferencji zorganizowali nam krótkie zwiedzanie Wiednia, 
a w sobotę wieczorem wzięliśmy udział w kolacji podsumowu-
jącej NEF, w której udział wzięły wszystkie delegacje zagraniczne 
oraz wielu ważnych gości zaproszonych przez Prezydenta Sekcji 
IPA Austria. W trakcie kolacji wręczyliśmy Prezydentowi tej Sekcji 
okolicznościowe upominki od Prezydium SP IPA oraz na jego 
ręce złożyliśmy podziękowania za organizację NEF.

W  trakcie naszego pobytu w Wiedniu udało nam się umocnić 
kontakty z  przedstawicielami Sekcji Litwy, Rumunii, Łotwy 
i  Estonii, które mogą przynieść efekty w  bezpośredniej współ-
pracy z tymi sekcjami narodowymi. 

NORTHERN EUROPEAN FORUM – WIEDEŃ 2018

IPA Games w Portugalii 
autor tekstu :Bartłomiej Majchrzak 
autor zdjęć: Paweł Jankowski

W  dniach 13-19 maja 2018 w  Lizbonie (Portugalia) odbyły się 
pierwsze Igrzyska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
IPA – IPA Games. W zawodach wzięło udział 350 policjantów z 25 
krajów świata. Zawody odbyły się w konkurencjach zespołowych 
– siatkówka, koszykówka, futsal oraz indywidualnych – strzelectwo 
i bieg na 5 km. W tej ostatniej konkurencji Sekcję Polską IPA i Dolno-
śląską Grupę Wojewódzką IPA reprezentował członek Regionu 
IPA Wrocław – kolega Paweł Jankowski. 5 kilometrową trasę, która 
obfitowała w  różnego rodzaju przeszkody policjant z  Wrocławia 
pobiegł w czasie 18 minut i 5 sekund co jest jego nowym rekordem 
życiowym. Tak doskonały czas pozwolił mu na zajęcie 8. miejsca 
w  kategorii Open i  4. w  swojej kategorii wiekowej na około 200 
zawodników. Organizatorzy zawodów – Sekcja Portugalska IPA 
oprócz sportowej rywalizacji zapewnili również uczestnikom 
różnego rodzaju dodatkowe atrakcje, które pozwoliły zacieśnić 

więzi przyjaźni. Igrzyska tak jak ich pierwowzór – rozpoczęły się 
uroczystą ceremonią otwarcia, podczas której przedstawiciele sekcji 
narodowych mogli zaprezentować się publiczności. W  ostatnim 
dniu odbyła się uroczystość zamknięcia Igrzysk. 

8. PREZYDIUM
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Autor tekstu:Marcin Świeczkowski 
Zdjęcie: IBZ Gimborn

W  dniach 11-15.06.2018 roku w  Centrum Szkolenio-
wo-Informacyjnym IPA w Gimborn odbyło się semina-
rium niemiecko – polskie, którego temat był związany 
z bieżącą sytuacją, która jest w Europie. Temat semi-
narium,,w  czasach zagrożenia terrorystycznego” 
wskazuje problem z  jakim Europa boryka się już od 
kilku lat, a  udział w  seminarium policjantów z  kilku 
państw pozwolił na podzielenie się informacjami 
w jaki sposób ich kraje radzą sobie z tym zagrożeniem.

Centrum Szkoleniowo – Informacyjne IPA w  Gimborn (IBZ 
Gimborn) od 1969 r. jest miejscem odbywania seminariów 
i konferencji zawodowych dla policjantów, które są prowadzone 
w wielu językach, w tym po polsku. Obecnie zamek Gimborn jest 
bardzo znanym miejscem wśród policjantów, gdzie spotykają się 
oni by wymieniać swoje doświadczenia i jednocześnie uczą się 
nowych rzeczy.

W  czasie tego seminarium można było spotkać policjantów 
z Polski, Niemiec, Luksemburga i Słowenii. Fakt, że z Polski uczest-
niczyło tylko siedmiu członków IPA, był dla mnie, jako funkcjona-
riusza OPP Gdańsk dużym wyróżnieniem.

Zajęcia seminaryjne odbywały się cyklicznie w godzinach: 9.00-
12.30 i  po przerwie obiadowej w  godzinach 13.30-17.00. Po 
godzinie 17.00 członkowie IPA mogli uczestniczyć w  różnych 
grach zespołowych lub spotykać się w grupach wymieniając się 
wiedzą i doświadczeniem.

Tematy, które były poruszane na seminarium prezentowały się 
następująco:
1) ,,Terroryzm międzynarodowy w Republice Federalnej Niemiec 

– rozwój, aktualna sytuacja i zagrożenia”.
2) ,,ONZ, NATO i  UE – o  możliwościach i  trudnościach związa-

nych ze wspólnym zwalczaniem terroryzmu na płaszczyźnie 
międzynarodowej”.

3) ,,Religijnie inspirowany terroryzm – Talibowie w Afganistanie: 
ideologia i  cele –destabilizacja przez terroryzm w  Jemenie 
i Libanie”.

4) ,,Specjalne jednostki polskiej Policji w walce z terroryzmem”.
5) ,,Salafiści i  islamscy ekstremiści w  Wuppertalu – przykład 

islamskiej sceny w  dużym zachodnioniemieckim mieście – 
obserwacje i wiedza policyjnej ochrony państwa”.

6) ,,Planowanie i  działania Policji oraz służb współpracujących 
w  przypadku zagrożenia terrorystycznego na przykładzie 
lotniska im. F. Chopina w Warszawie”.

7) ,,Hayat Bonn – prewencja w zakresie radykalizacji młodzieży – 
koncepcja i praca Hayat”.

Poszczególni prelegenci w bardzo szczegółowy sposób przed-
stawili historię powstania terroryzmu, ideologie i  cele terro-
ryzmu. Każdy referat kończył się żywą dyskusją w której uczestni-
czyli seminarzyści. Pokazane zostały realizowane obecnie przed-
sięwzięcia prewencyjne oraz sposoby na wspólne zwalczanie 
terroryzmu na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.

Każde seminarium przewiduje w swoim programie zwiedzanie 
miasta położonego nieopodal Gimborn oraz jego komendy. Tym 
razem pojechaliśmy do Wuppertalu, gdzie policjanci przedsta-
wili aktualną sytuację i zagrożenia ze strony miejscowych salafi-
stów i islamskich ekstremistów.

Wraz z zakończeniem seminarium, wszyscy uczestnicy otrzymali 
dwujęzyczne świadectwa uczestnictwa w  międzynarodowym 
seminarium. Wyjątkowa atmosfera panująca w zamku jak i  jego 
otoczenie sprawia, że niektórzy członkowie IPA jeżdżą tam co roku.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować Wicepre-
zydent Sekcji Polskiej IPA p. Anecie Sobieraj oraz Prezesowi 
Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA p. Maciejowi Matoniowi za 
możliwość uczestniczenia w seminarium oraz okazaną pomoc.

SEMINARIUM W GIMBORN 
„W CZASACH ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO”
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KONGRES W GRECJI
Autor tekstu i zdjęć: Aneta Sobieraj

Pomiędzy 9 a  13 maja 2018 roku IPA Grecja zorganizowała na 
Krecie 34. Kongres Narodowy. Wśród licznych delegacji zagra-
nicznych nie zabrakło również reprezentantów naszego kraju. 
Z  ramienia Sekcji Polskiej w  wydarzeniu uczestniczyli Wice 
Prezydent Aneta Sobieraj oraz Skarbnik Adam Pietrzkiewicz. 
Podczas gdy nasi greccy przyjaciele debatowali nad przyszło-
ścią stowarzyszenia w  ich kraju, goście mieli okazję zobaczyć 
piękno tej wyjątkowej wyspy. Zwiedzanie klasztorów, jaskiń, czy 
rejs na przepiękną Spinalongę, to tylko niektóre z atrakcji zaser-
wowanych przez IPA Grecja. Spotkanie to było również świetną 
okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi sekcjami, 
szczególnie teraz, gdy wielu z  członków IPA Polska korzystając 
z  wakacji odwiedza ten piękny kraj. Sekcja Grecka zaprasza 
wszystkich do spędzenia urlopu w  swoim kraju i  zapewnia, iż 
każdy członek Sekcji Polskiej może liczyć na ich wsparcie podczas 
swojego wypoczynku.

Kongres i nowe władze 
w IPA Irlandia
Autor tekstu i zdjęć: Aneta Sobieraj

Pomiędzy 20 a 22 kwietnia 2018 w Donegal odbył się kongres IPA 
Irlandia. Na specjalne zaproszenie irlandzkich przyjaciół Sekcję 
Polska reprezentowała Wice Prezydent Aneta Sobieraj, prezes 
Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Jerzy Archacki oraz 
Bartosz Wiese. Nasze sekcje od wielu lat bardzo ściśle ze sobą 
współpracują. Polscy funkcjonariusze regularnie uczestniczą 
w Placement Programm na terenie zielonej wyspy, ale również 
gościmy irlandzkich funkcjonariuszy u nas w kraju. Ponadto od 
dwóch lat wraz z sekcją brytyjską organizujemy wspólne, polsko-
-angielskie szkolenia w  Gimborn. To spotkanie było kolejną 
okazją do wymiany spostrzeżeń, jak również określenia dalszych 
kierunków naszej współpracy. Najważniejszym wydarzeniem 
kongresu był oczywiście wybór nowych władz Sekcji IPA Irlandia. 
Prezydentem wybrany został Conor O´Higgins, wice prezy-
dentami: Marie Daly, Declan O´Byrne, sekretarzem generalnym 
Carlo Griffin, a skarbnikiem Damien Crummey. Nowy prezydent 
podkreślił, że utrzymanie dobrych stosunków z naszą sekcją jest 
jednym z jego priorytetów i chce kontynuować dotychczasową 
owocna współpracę z  Polską. Nowemu prezydium w  imieniu 
Sekcji Polskiej serdecznie gratulujemy! 

8. PREZYDIUM
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autor tekstu: A.Skrzypczak 
autor zdjęć: J. Uszyński

Pomysłodawcą tego projektu edukacyjnego jest 
Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski wraz 
z Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie Panem Krzysz-
tofem Obratańskim, a  Świętokrzyska Grupa Woje-
wódzka IPA wraz ze Stowarzyszeniem „Samorząd 
2002” jest głównym realizatorem tego programu przy 
współpracy służb mundurowych oraz ratowniczych. 

Kolejne dwie edycje programu edukacyjnego „Z  nami 
bezpiecznie i  ekologicznie” odbyły się w  dniach 6 czerwca 
br. w  miejscowości Końskie oraz 19 czerwca br. w  Kielcach, 
w których uczestniczyło kilkaset dzieci z klas 1-3 szkół podstawo-
wych z  województwa świętokrzyskiego. Pomimo, że program 
edukacyjny został zapoczątkowany w 2005 roku to do 2015 roku 
jego formuła ewaluowała ostatecznie przybierając wspomnianą 
na wstępie nazwę.

Tym razem w  kontekście zbliżającego się lata, dzieciom była 
przekazywana wiedza na temat zagrożeń oraz zdrowego, ekolo-
gicznego trybu życia podczas wakacji. Pogadanki, pokazy oraz 
praktyczne zajęcia prowadzili eksperci z Policji, Straży Granicznej, 
Straży Miejskiej, Wojska Polskiego oraz Pogotowia Ratunko-
wego. Do aktywności sportowej zachęcali trenerzy, piłkarze oraz 
kolarze klubu „Korona” Kielce.

Panel edukacyjny w parku im. Tarnowskich w Końskich otworzył 
Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk wraz z  Burmi-
strzem Miasta i Gminy Końskie Panem Krzysztofem Obratańskim 

PROGRAM EDUKACYJNY 
„Z nami bezpiecznie i ekologicznie 2018”
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oraz członkami Prezydium Piotrem Wójcikiem, Adamem Pietrz-
kiewiczem i  Robertem Literackim. Po zakończeniu zwiedzania 
stanowisk edukacyjnych przygotowanych przez poszczególne 
służby, uczestnicy brali udział w quizach i konkursach z nagrodami.

Ze względu na większe możliwości logistyczne, a  zwłaszcza 
udostępnioną przestrzeń na obiektach Kolportera Areny, trochę 
inną formułę zastosowano w Kielcach. Po części oficjalnej i przywi-
taniu uczestników przez Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha 
Lubawskiego, konkursy oraz pokazy przeniesiono na główną płytę 
boiska, gdzie oprócz pokazów oraz quizów zostały zaprezento-
wane przez sportowców klubu Korona sposoby aktywnego trybu 
życia. Oprócz nagród indywidualnych za udział w  konkursach, 
specjalnie dla dziecka zostały przygotowane elementy bezpie-
czeństwa w postaci opasek na rękę, kamizelek oraz maskotek.

Frekwencja oraz zainteresowanie najmłodszych naszym 
programem, utwierdziły nas w przekonaniu o konieczności nie tylko 
jego kontynuowania, ale również poszerzenia o  kolejne zagad-
nienia dotyczące bezpieczeństwa oraz zdrowego i ekologicznego 
trybu życia. Z perspektywy czasu, patrząc na ten projekt poprzez 
jego skalę, zaczyna on przybierać formę Akademii Bezpieczeństwa 
dla najmłodszych. Niewątpliwym sukcesem jest również to, że 
z  każdym rokiem przybywa organizacji, ośrodków akademickich, 
kadry naukowej i  podmiotów zewnętrznych wspierających nasz 
program lub deklarujących chęć przyłączenia się do niego.

8. PREZYDIUM
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DOLNOŚLĄSKA GW

PAINTBALL  
FORMĄ INTEGRACJI 
REGIONU 
IPA STRZELIN 

autor tekstu: Asia Sączawa 
autor zdjęć: Zbigniew Piotrowski

W  dniach 8-9 maja br, odbył się coroczny, trzeci 
już wyjazd integracyjny zrzeszonych w  IPA Region 
Strzelin. Głównym punktem wyjazdu były zmagania 
w  grze Paintball w  tajemniczych, sudeckich lasach. 
Po zdrowej rywalizacji, uczestnicy prosto z pola bitwy 
przenieśli się do wspólnego biesiadowania przy 
ognisku a  następnie do Hotelu Victoria w  Kowarach, 
gdzie czekała na nich uroczysta kolacja. 

Drugi dzień integracji Zrzeszeni IPA Region Strzelin spędzili 
w Termach Cieplickich, gdzie regenerowali się i nabierali sił na 
przyszły rok.
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KUJAWSKO-POMORSKA GW

POLICJANCI Z ANGLII 
Z WIZYTĄ W BYDGOSZCZY

autor tekstu: Krzysztof Warchał 
autor zdjęć: Paweł Mazurek i Krzysztof Pawlik

W  dniach od 04-6.04. 2018 roku dwóch policjantów 
z Wielkiej Brytanii Aidan Coundry i Carl Githus odwie-
dzili Bydgoszcz. Obydwaj pracują w jednostce policji 
jako funkcjonariusze służb patrolowych w zachodniej 
części kraju West Mercia.

Podczas ich pobytu w  Bydgoszczy zostali zaproszeni przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Bydgoszczy inspektora 
Pawła Spychałę. Przedstawili strukturę Policji w  West Mercia, 
problemy z  przestępczością a  także skalę popełnianych prze-
stępstw. Głównym ich problemem są drobne przestępstwa 
a także przestępczość narkotykowa, napady i zdarzenia drogowe. 
Nie mają natomiast większych kłopotów z nielegalnymi emigran-
tami. Z kolei Pan Komendant oraz nasi koledzy z IPA zapoznali ich 
ze strukturą Policji w Bydgoszczy oraz realizowanymi zadaniami.

Tri Tour JBL Triathlon
– Sieraków 
autor tekstu i zdjęć: Marcin Zmudziński

W  niedzielę 27.05.2018 r. w  Sierakowie odbyła się 
pierwsza z  imprez triathlonowych TRI TOUR pod 
nazwą JBL Triathlon Sieraków.

Zawody były rozgrywane przy bardzo wysokiej tempera-
turze, co stanowiło dodatkową uciążliwość dla startujących. 
W  zawodach wzięła udział sztafeta reprezentująca stowarzy-
szenie IPA Bydgoszcz na dystansie ¼ IM, która odniosła zwycię-
stwo wśród wszystkich męskich sztafet. W  sztafecie startowali 
policjanci, którzy są członkami stowarzyszenia IPA w Bydgoszczy 
w składzie: podinsp. Artur Pawlak – pływanie 950 m., nadkom. 
Marcin Zmudziński – rower 45 km, sierż. szt. Dariusz Śliwiński – 
bieg 10 km. Czas zwycięskiej sztafety to: 2h12min.,15sek.

Była to pierwsza impreza w  której policjanci i  zarazem człon-
kowie IPA Bydgoszcz startowali w tym roku. Przed nimi kolejne 
starty, gdzie zapewne będą walczyć o najwyższe lokaty. 
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KUJAWSKO-POMORSKA GW

NA STAŻU ZAWODOWYM 
W IRLANDII

autor tekstu: Sylwia Malinowska 
autor zdjęć: Tomasz Kosiarski

W dniach 28 maja do 4 czerwca br. członkowie Kujaw-
sko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja 
Polska przebywali na wymianie stażowej w  Dublinie 
na zaproszenie Sekcji Irlandzkiej IPA. Pierwszego dnia 
prezes kujawsko-pomorskiej grupy wojewódzkiej 
IPA Jerzy Archacki, podinsp. Sylwia Malinowska oraz 
nadkom. Tomasz Kosiarski spotkali się z konsulem RP 
w Dublinie. 

W czasie tygodniowego pobytu w Dublinie uczestnicy wyjazdu 
zapoznali się ze strukturą, zasadami funkcjonowania, zakresem 
zadań oraz systemem szkolenia irlandzkiej Gardy. Będąc 
w  Krajowym Biurze do Walki z  Narkotykami i  Przestępczością 
Zorganizowaną (Garda National Drugs and Organised Crime 
Bureau) poznali warunki pracy tamtejszych funkcjonariuszy oraz 
specyfikę służby policji zajmującej się zwalczaniem przestęp-
czości narkotykowej i  zorganizowanej. Polscy policjanci mieli 
okazję obserwować jak powstaje program Crimecall emitowany 
na żywo przez telewizję RTE. Bardzo ciekawym doświadczeniem 
była wizyta w  jednostce lotniczej dublińskiej Gardy (Garda Air 
Support Unit). 

Kongres Narodowy 
Irlandzkiej sekcji IPA 
w Letterkenny
Autor tekstu i zdjęć: Bartosz Wiese

W  dniach 20-23.04.2018 roku prezes Kujawsko-Po-
morskiej grupy wojewódzkiej IPA Jerzy Archacki 
oraz kol.  Bartosz Wiese uczestniczyli w  kongresie 
narodowym irlandzkiej sekcji IPA w  Letterkenny, 
hrabstwo Donegal. 

W kongresie uczestniczyły delegacje sekcji krajowych IPA z Anglii, 
Szwecji, USA oraz Irlandii Północnej, a  inicjatorem spotkania 
był kończący swoją kadencję prezydent irlandzkiej sekcji IPA 
Denis Dunne. Podczas kongresu wybrano nowe władze sekcji 
irlandzkiej IPA, a nowym prezydentem został Conor O´Higgins, 
z  którym omówiono kierunek dalszej współpracy i  wymian 
stażowych członków stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości 

Poza możliwością poznania zasad funkcjonowania irlandzkiej 
Gardy tygodniowy pobyt w  tym kraju był wspaniałą okazją 
do zwiedzenia pięknego Dublina i  okolic, poznania kultury, 
zwyczajów i  mentalności Irlandczyków, którzy okazali się 
niezwykle ciepłym i gościnnym narodem.

organizatora kongresu mieliśmy okazję podziwiać malowniczy 
krajobraz Irlandii w  parku narodowym Glenveagh z  zespołem 
jezior otoczonych górskimi szczytami oraz odwiedzić IPA house 
w Dublinie. Zaproszenie na kongres członków Kujawsko-Pomor-
skiej grupy wojewódzkiej IPA jest wyróżnieniem, a  także przy-
kładem dobrej współpracy pomiędzy Bydgoszczą i Irlandią.
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KUJAWSKO-POMORSKA GW

Wiosenny rajd samochodowy  
– Z EKOLOGIĄ NA TY 
Autor tekstu i zdjęć: Wiesław Rzyduch

Kujawsko – Pomorska Grupa Wojewódzka IPA wraz z Ludowym 
Klubem Turystycznym „Wyczół” Gościeradz w  dniu 21 kwietnia 
br. zorganizowała rajd samochodowy po Ziemi Koronowskiej. 
Rajd był jednocześnie jedną z eliminacji do Mistrzostw Okręgu. 
Celem rajdu była popularyzacja ciekawostek turystycznych 
ziemi koronowskiej i  uczczenie 650 rocznicy nadania praw 
miejskich Koronowu. Start nastąpił w Tryszczynie gdzie uczest-
nicy zwiedzili „Muzeum Ściśle Tajne” a  następnie udali się na 
trasę, którą organizatorzy przygotowali na potrzeby rajdu. 

Spotkanie 
w Regionie 
IPA Wąbrzeźno

autor tekstu i zdjęć: Paweł Mazurek

Uroczyste spotkanie Regionu IPA Wąbrzeźno otworzył Przewod-
niczący Stanisław Kwiatkowski wraz z  Prezesem Kujawsko-Po-
morskiej Grupy IPA Jerzym Archackim. Na zebraniu wręczono 
nową legitymację członka „Wspierającego dla IPA Polska” dla 

Stanisława Nowaka oraz podziękowania za wsparcie dla Regionu 
przez Zbigniewa Liszeja i Damiana Liszaja. 

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA przedstawił planowane 
spotkania w br. oraz zdał relacje z pobytu w siedzibie IPA w Irlandii.
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LUBELSKA GW

Z WIZYTĄ 
W CZESKICH HRANICACH 
autor tekstu: Piotr Wójcik 
autor zdjęć: Radek Polak

W  dniu 17 czerwca 2018 r., (w  drodze powrotnej 
z  Konferencji w  Wiedniu), Prezes Lubelskiej GW IPA 
Piotr Wójcik wspólnie z  Przewodniczącym Regionu 
IPA Suwałki Radosławem Skubiną odwiedzili kolegów 
z Regionu IPA Hranice (Republika Czeska). 

Wizyta odbyła się na zaproszenie Przewodniczącego Regionu 
IPA Hranice Pavla Chlapka w  bardzo urokliwym miejscu, nad 
malowniczym jeziorkiem, niedaleko Hranic. Celem spotkania 
z  kolegami z  Czech było nawiązanie kontaktów pomiędzy 
Regionem IPA Lublin, IPA Suwałki, a Regionem IPA Hranice. 

Wybory nowych 
władz w Regionie IPA 
Opole Lubelskie
Autor tekstu: P.Wójcik 
Autor zdjęć: B.Gorzym

W dniu 17 maja 2018r. w „Domku Myśliwskim” w Ponia-
towej odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu 
IPA Opole Lubelskie.

W imieniu ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności 
w latach 2015-2018, uczestnikom zebrania przedstawił Przewod-
niczący Dominik Lichota. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej zebrani udzielili absolutorium dotychczasowemu 
Prezydium Zarządu Regionu IPA Opole Lubelskie, co pozwoliło 
na przeprowadzenie wyboru nowych władz. 

Przewodniczącym Regionu został kol.  Piotr PTASIŃSKI, Sekre-
tarzem kol.  Mariola OPOKA, Zastępcą Sekretarza kol.  Konrad 
DZWONNIK, Skarbnikiem kol.  Sabina PIŁAT-KOZIEŁ, Członkiem 
Prezydium kol. Łukasz SZAFRAN. Spośród uczestników zebrania 
wybrano również 3 osobową Komisję Rewizyjną. Przewod-
niczącym został kol.  Bogusław GORZYM, a  członkami Komisji 
Robert Giza i Krzysztof Bijak.

Podczas naszej wizyty omówiliśmy ogólne zasady ewentualnej 
wymiany pomiędzy naszymi Regionami, jak również możliwości 
korzystania z  ośrodka wypoczynkowego, w  który IPA Hranice 
korzysta ze zniżek dla swoich członków. 

Spotkanie, chociaż krótkie należy uznać za bardzo udane 
i rokujące na efektywna współpracę. 

W  związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium 
Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 6 delegatów Regionu 
IPA Opole Lubelskie na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódz-
kiej oraz 2 członków Zarządu LGW IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i  lata następne to dalszy 
rozwój regionu, integracja członków i  ich rodzin, współpraca 
z organizacją związkową, działalność turystyczna oraz rekreacja 
w szeroko pojętej dewizie naszego Stowarzyszenia „SERVO PER 
AMICECO” „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ.
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LUBELSKA GW

Konferencja „Motocykle 
– moja pasja, moje 
bezpieczeństwo”

autor tekstu: Bożena Szymańska  
autorzy zdjęć: Waldemar Zakrzewski, Bożena Szymańska,  
Policja Lubelska

W piątek 25 maja 2018 roku w Starostwie Powiatowym 
we Włodawie odbyła się konferencja „Motocykle – 
moja pasja, moje bezpieczeństwo”. Organizatorem 
tego przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji 
we Włodawie oraz Region IPA Włodawa  Lubelskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA a patronatem objął Starosta 
Powiatu Włodawskiego Pan Andrzej Romańczuk.

To interaktywne spotkanie było jednym z  wielu przedsię-
wzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców powiatu włodawskiego. Prelekcje dotyczące 
bezpieczeństwa wygłosili: Komendant Powiatowy Policji we 
Włodawie mł.insp. Wioletta Pawluk, Naczelnik WP i RD KPP we 
Włodawie kom. Andrzej Wołos, policjanci z  KWP w  Lublinie 
nadkom. Ewa Sztorc, st.asp. Jerzy Kiec i  mł.asp. Sylwia Jurek, 

V NADBUŻAŃSKA 
BIESIADA MOTOCYKLOWA 
W REGIONIE IPA WŁODAWA

Autor tekstu i zdjęć: Sylwia Kiec

W dniach 25-27 maja 2018 r. na Mościcach nad Bugiem 
odbyła się „V Nadbużańska Biesiada Motocyklowa”, 
organizowana przez Prezydenta i  członków Riders of 
IPA LE MC Poland Chapter Włodawa. W  zlocie wzięło 
udział blisko 150 osób z  całego kraju reprezentują-
cych m.in. kluby Riders of IPA Włodawa, Tarnów, Nowy 
Targ, GM Orawa, Rights Riders, Bractwo Trzech Granic 
i  wiele innych znakomitych osobistości – zaś imprezę 
uświetnił Prezydent Stanley – założyciel klubu Riders 
of IPA, a także Wójt gminy Sławatycze i sołtys Mościc. 
Udział w  imprezie wzięli też zasłużeni członkowie IPA 
Polska i nasi przyjaciele, fani dwóch kółek z całej Polski.

Tradycyjnie, już po drodze z  Lublina, odwiedziliśmy dzieci 
z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie. 
Zlot rozpoczęło uroczyste nabożeństwo w Sławatyckiej Cerkwi. 

instruktorzy technik jazdy 
– Pan Janusz Sternik i  Pan 
Rafał Lis, który reprezen-
tował WORD w  Lublinie – 
przedstawiciele Regionu IPA 
Włodawa i  zasłużeni człon-
kowie IPA Polska oraz Pani 
Agnieszka Krempecka repre-
zentująca Stowarzyszenia 
motocyklistów włodawskich 
„Bractwo Trzech Granic”.

W  spotkaniu uczestniczyli 
motocykliści, przedstawi-
ciele szkół, młodzież i miesz-
kańcy powiatu włodaw-
skiego. Uczestnicy oprócz 
wysłuchania wielu ciekawych, poruszających wyobraźnię 
i  pouczających wykładów, udziału w  dyskusji i  obejrzenia 
filmów z akcji „Patrz i Słuchaj” czy „Jednośladem do celu” mieli 
możliwość sprawdzenia swoich czasów reakcji oraz zacho-
wania po założeniu alko-gogli. Dla wielu z nich było to zaska-
kujące doświadczenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego 
przedsięwzięcia i zapraszamy na kolejne tego typu działania.

A  w  Sławatyczach przywitał nas Wójt Gminy Sławatycze – 
członek naszego klubu. Impreza już po raz kolejny odbywała się 
na nadbużańskich błoniach, gdzie nie zabrakło atrakcji regionu 
– Brodaczy. Podczas biesiady dzięki uprzejmości naszych przyja-
ciół zagrał dla nas niesamowity zespół „Deep” z Białegostoku oraz 
nasi przyjaciele Kasia i  Marek z „Vertico”. Pełne barwy podczas 
zlotu z  rąk samego Stanleya otrzymali nasi dzielni prospekci 
(gratulujemy! jest nas coraz więcej). W ramach zwiedzania okolic 
odwiedziliśmy m.in. Chełm – tam mieliśmy okazję zwiedzać 
podziemia kredowe. Różnorodnych atrakcji, cudownej zabawy, 
doskonałej muzyki i niekończących się pogawędek i przemiłych 
spotkań było co niemiara! Kolejne spotkanie już za rok. 
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LUBELSKA GW

autor tekstu i zdjęć: Bożena Szymańska

Tegoroczną majówkę członkowie Regionu IPA 
Włodawa Lubelskiej GW IPA spędzili na niezwy-
kłej wycieczce do bajkowych zamków Ludwika 
Szalonego. Ponad 40 osobowa grupa miała okazję 
zwiedzić Pilzno, Monachium, Fussen, Neuschwan-
stein i  inne niesamowite miejsca. Wyjazd organizo-
wała dla nas nasza niezastąpiona Zasłużona Monika 
Kowalczyk z Cool – Tour. Dziękujemy!

28.04.2018 r., grupa członków Regionu IPA Włodawa wraz z przy-
jaciółmi wyruszyła w  trasę. Od początku wyjazdu królowała 
super atmosfera, ciekawe opowieści, komfortowy autokar 
i  świetna ekipa. Kolejnego dnia w  Czechach zwiedzaliśmy 

BAJKOWE ZAMKI LUDWIKA SZALONEGO  
BAWARIA 2018

Browar w  Pilznie i  degustowaliśmy tamtejsze specjały, które 
przy tak słonecznej i  pięknej pogodzie smakowały wyśmie-
nicie. Następnie pojechaliśmy do stolicy Bawarii – Monachium, 
gdzie zwiedzaliśmy Stare Miasto, trafiliśmy też na wystawę 
BMW. Odwiedziliśmy m.in. Kościół NPM – najbardziej charakte-
rystyczny wizerunek miasta, stary i nowy ratusz, plac mariacki, 
zamek Wittelsbachów – rezydencję bawarskich królów i książąt. 
Kolejnego dnia zawitaliśmy do Fussen – najlepiej zachowanych 
średniowiecznych zamków Bawarii. Następnie czekały na nas 
kolejne zamki – Neuschwanstein – zwany Zamkiem Króla Bajki 
– najbardziej znanego zamku Ludwika II, symbolu zamków 
bawarskich, który był inspiracją dla Walta Disneya, zamek Hohen-
schwangau – w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik. 
Zwiedzaliśmy też Ettal-Klasztor Benedyktynów zbudowany na 
planie dwunastoboku o średnicy ok. 25 m jako ideowa kopia 
Grobu Pańskiego w  Jerozolimie, słynne miejsce pielgrzym-
kowe Wieskirche a  następnie zamek Linderhof – Królewską 
Willę – pałac Ludwika II zbudowany w  neobarokowym stylu. 
Tam przeszliśmy wśród fontann do sztucznej jaskini zbudo-
wanej na życzenie króla, odwiedziliśmy też Garmisch-Parten-
kirchen – zimową stolicę Niemiec. Następnie pojechaliśmy na 
Jezioro Chiemsee zwane również „Morzem Bawarskim”, gdzie 
czekał nas rejs po jeziorze a następnie wizyta w Zamku Herren-
chiemsee – kompleksie parkowo – pałacowym zbudowanym 
na wzór Wersalu. W drodze powrotnej po przerwie w Salzburgu 
i spacerze po mieście Mozarta w cudownych nastrojach i pełni 
niesamowitych wrażeń wróciliśmy do kraju. 

Dziękujemy Monice i Tomkowi za bezpieczną i pełną niezapo-
mnianych wrażeń i widoków podróż, za niesamowitą pogodę 
i pełen atrakcji program. Było naprawdę wyjątkowo.
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ŁÓDZKA GW

autor tekstu i zdjęć: Rafał Płóciennik

26 maja 2018r., na terenie Oddziału Prewencji w Łodzi, 
członkowie Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, będącej 
współorganizatorem Mundurowego Dnia Dziecka, przy 
pomocy dyrekcji i uczniów Mundurowego Liceum Ogól-
nokształcącego w Łodzi, przy ul. Klaretyńskiej 9, prze-
prowadzili pierwszą ze zbiórek publicznych: „Chłopaki 
jesteśmy z Wami!”. Zgromadzone środki przekazali dla 
dwóch funkcjonariuszy tj. Marcina (policjanta) oraz 
Arka (strażaka), którzy ucierpieli podczas wybuchu na 
ulicy Przemysłowej w Łodzi. Każdy z darczyńców oprócz 
uśmiechu i symbolicznego dziękuję, mógł poczęstować 
się w dowód wdzięczności świeżym jabłuszkiem. 

Członkowie Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej współuczestniczyli 
również w imprezie plenerowej zorganizowanej przez KWP w Łodzi 
w  Uniejowie 02 czerwca 2018 roku. W  ramach tego wydarzenia 
rozegrano piłkarski mundial a  także zorganizowano pełen atrakcji 
piknik. Członkowie naszego stowarzyszenia, jako współorganiza-
torzy przedsięwzięcia, nie tylko prezentowali swój namiot z zagra-
nicznymi naszywkami i mundurami, opowiadając o IPA przybyłym 
gościom, ale nie zapomnieli również o swoich rannych kolegach. 
Zorganizowali kolejną zbiórkę funduszy na leczenie i  rehabilitację 
Marcina i  Arka. Do zbiórki przyłączyli się nie tylko goście odwie-
dzający piknik, ale również licznie zebrani zawodnicy mundialu. 
Tego samego dnia, na terenie obiektu Domu Pracy Twórczej człon-
kowie Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, zorganizowali także aukcję 
charytatywną, poświęconą chorym kolegom. W  przedsięwzięciu 
udział wzięli między innymi: Zbigniew Bródka, Marek Dziuba, czy 
Maciej Palczewski. Każdy z licytujących mógł znaleźć coś dla siebie, 
a głównymi atrakcjami były przedmioty przekazane między innymi 
przez: Mariusza Wlazłego, Zbigniewa Bródkę, PGE Skrę Bełchatów, 
Jakuba Błaszczykowskiego, Bogdana Wentę, Kamila Stocha, Artura 
Gadowskiego, Tomasza Kuchara. W rolę prowadzącego wcielił się 
Piotr Czart – dziennikarz Radia Ziemi Wieluńskiej. Oprzeć się Mu było 
nie sposób, a  walka o  gadżety była bardzo zacięta. Niewątpliwie 
uroku aukcji dodawały, czuwające nad prawidłowością przebiegu 
nasze koleżanki: Karolina, Magda i Aneta. 

Serdeczne podziękowania za dużą pomoc w  organizacji 
podanych przedsięwzięć należą się Panu Komendantowi Woje-
wódzkiemu Policji w Łodzi – insp. Andrzejowi Łapińskiemu oraz 
I  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Łodzi – mł. 
insp. Tomaszowi Olczykowi.

Łącząc siły z wielu stron, uzyskujemy efekty jeszcze piękniejsze. 
Wszystkim zaangażowanym składamy serdeczne podziękowania 
i  zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia na rzecz kolegów, bo 
w końcu...Chłopaki jesteśmy z Wami!

Chłopaki jesteśmy z Wami!
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MAŁOPOLSKA GW

Autor tekstu: M.Górski 
Autor zdjęć: D.Sekuła

W  dniu 9 czerwca br zarząd regionu 
zorganizował piknik rodzinny z  okazji 
Dnia dziecka, nazwany przez nas „Mini 
Feleczyn”.

Dzieci bawiły się z  profesjonalnymi animator-
kami, które przeprowadziły zabawy i  konkursy 
sportowe. W  trakcie pikniku, dołączyli do nas, 
skierowanie przez Pana Komendanta Miejskiego 
Policji – mł.insp. Jarosława Tokarczyka, policjanci 
z  WRD KMP oraz PP w  Nawojowej. Policjanci 
przeprowadzili pogadankę o tematyce bezpie-
czeństwa na drodze i bezpiecznych zachowań 
małych uczestników ruchu drogowego. Przy-
gotowali quizy i  pytania dla dzieci, stosownie 
do ich wieku, wzbudzając tym ogromne 
zainteresowanie i  wiele pytań. Każda dobra 
odpowiedź, nagradzana była upominkami 
w postaci kamizelek odblaskowych jak również 
torebek ze słodyczami, które policjanci wręczali 
wspólnie z kolegami z zarządu regionu. Dzieci 
miały możliwość usiąść w  środku radiowozu, 
posłuchać i  zobaczyć jakie jest jego wyposa-
żenie a także usiąść na policyjnym motocyklu. 
Pomimo, że były to dzieci policjantów i  funk-
cjonariuszy Straży Granicznej, to wiele dzieci 
mówiło, że ma możliwość po raz pierwszy 
zobaczyć jak wygląda z  bliska radiowóz 
i  motocykl policyjny. Pomimo zakończonej 
pogadanki, dzieci dalej zadawały wiele pytań 
policjantom. Następnie, po posiłku przystąpiły 
do dalszej zabawy i sportowych zmagań, takich 
jak przeciąganie liny, skoki w workach, itp.

Na zakończenie pikniku, każde dziecko 
upominek, którymi były, lalki, piłki, gry 
planszowe, klocki i czapeczki.

W  imieniu zarządu, serdecznie dziękuję 
wszystkim rodzicom obecnym z  dziećmi na 
pikniku. Wyrażona przez nich opinia o potrzebie 
organizacji w  tej formie Dnia Dziecka oraz 
radość dzieci były dla nas najwyższą radością.

Piknik dla najmłodszych 
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Region RIDERS 
of IPA Tarnów 
„U AMELKI”
Autor tekstu i zdjęć: Stanisław „Stanley” Dyngosz

Już po raz trzynasty, przedstawiciele Regionu 
Riders of IPA Tarnów w  dniu 10 czerwca 2018 r. 
wraz z  klubowymi Braćmi z  Klubu Motocyklowego 
RIDERS of IPA LEMC POLAND oraz przyjaciółmi 
wzięli udział w XIII Festynie Rodzinnym pn. „POMOC 
DLA AMELKI „.

Festyn został zorganizowany w  miejscowości Dąbrówka k/ 
Bochni woj. małopolskie a jego nadrzędnym celem było zebranie 
środków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup protez i reha-
bilitację niepełnosprawnej Amelki.

AKTYWNIE W REGIONIE NOWY SĄCZ II
autor tekstu: Zbigniew Tomaszek 
autorzy zdjęć: Szymon Próchnicki, Zbigniew Tomaszek

Region Nowy Sącz II, włączył się aktywnie do propo-
zycji innych regionów Grupy Małopolskiej.

Uczestniczyliśmy w  zawodach strzeleckich Regionu IPA Nowy 
Targ gdzie reprezentant naszego regionu zajął II miejsce w klasy-
fikacji- broń krótka.

Mały mundial w Zagrzebiu
Autor tekstu i zdjęć: K.Tomasiak

W dniach 14 – 17 czerwca 2018 r. drużyna piłki nożnej IPA Nowy 
Sącz przebywała w Chorwacji, gdzie w Zagrzebiu wzięła udział 
w międzynarodowym turnieju piłkarskim. W imprezie tej uczest-
niczyło 12 zespołów, reprezentujących różne regiony, w  tym 
IPA Zagreb (Chorwacja) i  IPA Prilep (Macedonia). Nasz drużyna, 
pomimo ambitnej postawy na boisku, niestety nie zdołała się 
zakwalifikować do fazy pucharowej. Turniej, pod względem 
organizacyjnym, jak i sportowym stał na najwyższym poziomie. 
Wynik sportowy nie był najważniejszy, lecz serdeczna atmosfera 
przyświecąjaca dewizie “Servo per amikeco”. Po zakończonym 
turnieju wraz z  pozostałymi delegacjami uczestniczyliśmy 
w  pikniku podsumowującym całą imprezę. Emocji piłkarskich 
nie brakowało także wieczorem, gdy wspólnie z gospodarzami 
turnieju i delegacją IPA Prilep oglądaliśmy mecz w ramach MŚ 

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, bez wyjątku 
za DAR Z SERCA PŁYNĄCY w postaci przekazanych do przysło-
wiowej puszki pieniędzy w kwocie 6.500 zł.

W imieniu Amelki, Organizatorów Festynu oraz własnym mówię 
– PIĘKNIE DZIĘKUJEMY.

Uczestniczyliśmy także w „Spotkaniu na szczycie”, gdzie wraz 
z  kolegami IPA Nowy Targ, IPA Poprad i  innymi po kilkugo-
dzinnym marszu spotkaliśmy się na szczycie Babiej Góry.

2018 r. pomiędzy drużynami Chorwacji i Nigeri, mocno dopin-
gując ekipę “Vatreni”, która ostatecznie wygrała 2:0. W  czasie 
wolnym nasza drużyna odpoczywała na malowniczej wyspie Krk 
w urokliwej miejscowości Baśka, zażywając kąpieli w cieplutkich 
i krystalicznych wodach Morza Adriatyckiego. 
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Autor tekstu: M.Górski 
Autor zdjęć: L.Więcek/E.Gargula

Na zaproszenie zaprzyjaźnionego z  nami od wielu 
lat Regionu IPA Lubljana w  Słowenii w  dniach 
10–13 czerwca br. czteroosobowa delegacja naszego 
regionu, wzięła udział w  obchodach jubileuszu 
25 lecia powstania tamtejszego regionu IPA.

Wraz z  delegacjami z  Zagrzebia, Budapesztu, Koszyc, Triestu 
oraz drugiej polskiej delegacji z Krapkowic, po przyjeździe zosta-
liśmy przywitani przez przewodniczącego Michaela Burilowa 
i członków zarządu IPA Ljubljana.

W następnym dniu dopołudnia zwiedziliśmy miasto Ribnica, po 
którym oprowadził nas burmistrz tego miasta a następnie odbyło 
się spotkanie z Komendantem Policji w Rybnicy, który opowiedział 
nam o pracy tamtejszej Policji oraz oprowadził nas po Komendzie 
Policji. Kolejnym elementem były odwiedziny w  Szkole Policji 
w Travniku, zastępca Komendanta Szkoły zaprezentował nam film 
o historii szkoły o której warto napisać kilka słów. Szkoła jest usytu-
owana dosyć nietypowo, ponieważ mieści się w  byłej wiosce 
z  której wysiedlono rdzennych mieszkańców. W  czasach byłej 
Jugosławii mieścił się tutaj tajny ośrodek szkolenia Jugosławiań-
skiej Armii Narodowej a obszar wokół szkoły o powierzchni 20 km 
kwadratowych był zamknięty dla zwykłych ludzi. Szkoła mieści 
się w masywie leśnym a słuchacze mieszkają w domach miesz-
kalnych po wysiedlonych mieszkańcach. Wygląda jak zwyczajna 
wioska w górach. Po powrocie do hotelu wszystkie zagraniczne 
delegacje w galowych mundurach i odświętnych strojach, udały 
się do Centrum Kultury w Lubljanie gdzie odbywała się uroczysta 
gala. Główna sala zrobiła na nas ogromne wrażenie, w szczegól-
ności pięknym oświetleniem, czuliśmy się tam jak na oskarowej 
gali. Poza wymienionymi na wstępie delegacjami, w  uroczystej 
kolacji uczestniczyli członkowie innych regionów ze Słowenii 
a  także Komendant Policji w  Lubljanie. Wieczór uświetniła nam 
Orkiestra Policji Słoweńskiej, dając przepiękny koncert. Podczas 
trwania jubileuszu członek delegacji – Komendant Miejski Policji 
w  Nowym Sączu – mł.insp. Jarosław Tokarczyk, wręczył okolicz-
nościowy grawerton Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
– Komendantowi Policji w Lubljanie.

Sobota była dniem zwiedzania i odpoczynku, dopołudnia zwie-
dzaliśmy Lubljanę, natomiast po południu odbył się piknik dla 
wszystkich członków IPA Ljubljana i  dla zaproszonych gości. 
Bardzo ciekawą tradycją na którą zwróciliśmy uwagę była tam 

organizowana TELETOMBOLA, czyli loteria fantowa, a  zebrane 
pieniądze są przekazywane na cel charytatywny. Kupiliśmy oczy-
wiście kupony, jednakże prawdziwym szczęściarzem okazał się 
nasz kolega Leszek, który trafił najpierw trójkę i wygrał drobny 
upominek a  w  następnym losie miał „czwórkę” i  wygrał kask 
narciarski. Warto nadmienić także, że drugą z bardziej cennych 
nagród wygrał kolega z Krapkowic a o główną nagrodę w drodze 
losowania walczyło trzech kolegów ze Słowenii, którzy trafili na 
swych kuponach „piątkę” jeden z nich wygrał główną nagrodę, 
którą były narty.

Sądecka IPA na jubileuszu  
25 lecia powstania IPA Lubljana
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autor tekstu: Jan Faber 
autor zdjęć: archiwum PGW

Kwiecień i  maj to miesiące powiatowych eliminacji Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy konkursu 
muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, 
udzielenia pomocy przed medycznej rannym w  wypadkach, 
oraz praktycznym zastosowaniem umiejętności kierowania 
rowerem na torze przeszkód i przejazdem po miasteczku ruchu 
drogowego. Tradycyjnie (corocznie) stronę służbową wspierają 
logistycznie i finansowo dwa Regiony: Przemyski i Przeworski. 

Tekst : J.Faber 
zdjęcia: z archiwum IPA Rzeszów

W dniu 14 maja w rzeszowskim klubie „Underground „odbył 
się kolejny z  koncertów charytatywnych z  cyklu „Gramy dla 
Marcina” zorganizowany przez Region IPA Rzeszów KMP. 

Była to kolejna odsłona ubiegłorocznej akcji „MUNDUR NA 
ROWERZE – KRĘCIMY DLA MARCINA”. Na scenie wystąpiły 
policyjne zespoły muzyczne: „COPS” z Rzeszowa oraz „AVANS 
BLUES” ze Szkoły Policji w  Pile. Podczas koncertu odbyła się 
aukcja przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Całość 
uzyskanej z biletów oraz aukcji kwoty w wysokości 10.380 zł 
przeznaczona została na leczenie i rehabilitację Marcina. 

Rzeszowski charytatywny koncert „Gramy dla Marcina”

POWIATOWE TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM Z IPA
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Autor tekstu: Jan Faber 
Zdjęcia z archiwum IPA Przemyśl

Pod tym hasłem odbył się, w sobotę 5 maja, rodzinny piknik przy 
parafii św. Stanisława bp. Męczennika w Przemyślu na Lipowicy. 
Obecność i  zaangażowanie przedstawicieli Przemyskiego 
i Bieszczadzkiego Regionu IPA, KMP Przemyśl, KM PSP Przemyśl, 
PCK-Oddział Przemyśl, oraz Nadleśnictwa w  Krasiczynie, które 
były oblegane przez dzieci, pokazały, że można uczyć poprzez 
zabawę. 

Tekst: Jan Faber 
Zdjęcia: archiwum PGW

W  dniach 16-20 maja 2018 roku Sekcja Rumuńska IPA zorga-
nizowała XIII edycję Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej 
w  miejscowości Oradea w  Rumunii. W  turnieju udział wzięło 
udział ponad 40 zespołów z kilku krajów Europy. Sekcję Polską 
reprezentowało 3 drużyny: dwie z  Podkarpacia (Region IPA 
Mielec i Region Rzeszów KWP)oraz i jedna z Wielkopolski. 

XIII Międzynarodowy Turniej Służb 
Mundurowych „Lotus Cup” w Rumunii 

W rodzinie Bosco jest Bosko
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autor tekstu: Jan Faber 
zdjęcia : archiwum regionu Przemyśl

24 maja na terenie „Domu pod Lipami” Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Radymnie odbył się Piknik charytatywny 
„JESTEM Z  MATEUSZEM”. Całkowity dochód przeznaczony 

Dzień Dziecka 
w Truskawcu 
na Ukrainie 
z Przeworskim 
Regionem IPA
Tekst: Jan Faber 
Zdjęcia: archiwum PGW

Przeworski Region IPA zorganizował w dniu 26 maja wyjaz-
dowy,,Dzień Dziecka” dla dzieci i wnuków: członków IPA, 
policjantów, przyjaciół i  pracowników cywilnych Policji. 
W  delfinarium w  czasie seansu dzieci mogły pooglądać 
pokazy czarnomorskich delfinów oraz fok. 

zostanie na potrzeby pełnoletniego i  niepełnosprawnego 
wychowanka Domu – Mateusza. Podczas Pikniku zorgani-
zowane zostały zawody w  piłce nożnej i  tenisie stołowym. 
Policjanci KP Radymno wystawili drużynę piłkarską repre-
zentującą Przemyski Region IPA i zdobyli I miejsce. Zebrano 
ponad 10 tys. zł.

Piknik charytatywny – „Jestem z Mateuszem”
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tekst. Jan Faber

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to 
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z  innymi.” Jan 
Paweł II

12 sierpnia w  Dubiecku (woj. podkarpackie) odbędzie 
się I edycja biegu charytatywnego TYTAN! Będzie to bieg 
z  licznymi  przeszkodami  na dystansie około 5 km. Przemyski 
Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA jest 
głównym współorganizatorem biegu. Tytanom i  Tytanidom, 
którzy zdecydują się stanąć na starcie organizatorzy gwarantują 
świetną zabawę połączoną  z  ogromną satysfakcją niesienia 
pomocy potrzebującym. Czeka na Was wspaniała zabawa 
i zarazem TYTANICZNY wysiłek, a to wszystko po to by pomagać! 

Pierwsza edycja biegu charytatywnego TYTAN poświęcona 
będzie zbiórce środków pieniężnych na zakup sprzętu specjali-
stycznego potrzebnego do funkcjonowania ciężko chorego 2,5 
letniego Tomaszka Siwarskiego. Obecnie hospitalizowany jest 
kontrolnie w  Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz jest 
pod opieką Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

W  dniach 1-2 września w  Przemyślu odbędą się 
II Mistrzostwa Polski w  siatkówce plażowej 
służb mundurowych – TWIERDZA PRZEMYŚL 
2018. Organizatorami mistrzostw są Regiony IPA: 
Bieszczadzki SG i  Przemyski oraz Zarząd Oddzia-
łowy NSZZ FSG BiOSG. W mistrzostwach udział biorą 
reprezentacje poszczególnych służb. Mogą brać 
w nich udział również drużyny na podstawie indywi-
dualnych zgłoszeń. Pula nagród I-III miejsce wynosi 
4.500 zł. Turniej wpisany w kalendarz imprez PZPS.

Informacji udzielają:  
Marek SAMEK – tel. 534 648 000;  
Jan FABER – tel. 667 666 090

SERVO PER AMIKECO  
– SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ”

BIEG CHARYTATYWNY „TYTAN” 
DUBIECKO 2018

Organizatorzy zachęcają do wsparcia projektu oraz do 
udziału biegu. Wszystkie dochody przeznaczone będą na 
zakup sprzętu. Wyciągnij dłoń do tych, który Cię potrzebują…

Przemyski Region IPA 37-700 Przemyśl ul Bohaterów Getta 
1 uruchomił rachunek bankowy, na który można wpłacać 
środki Podkarpacki Bank Spółdzielczy – Oddział w Przemyślu  
90 8642 1155 2015 1506 0396 0003 w  tytule wpłaty 
 „TYTAN – dla Tomaszka”

II Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej służb mundurowych  
– TWIERDZA PRZEMYŚL 2018
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Autor tekstu i zdjęć: Piotr Stępień

4 czerwca 2003 roku odbyło się spotkanie założy-
cielskie regionu „POWIŚLE” początkowo skupiające 
w swych szeregach członków w mundurach z powiatów 
opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego, które 
było początkiem istnienia tego regionu.

W  dniu 2 czerwca 2018 roku to wydarzenie zostało 
z  należytą godnością uczczone. Pierwszym przewodni-
czącym nowo powstałego Regionu IPA „Powiśle” został 
kol.  Waldemar Banak a  zastępcą sekretarza kol.  Andrzej 
Skowroński obecnie I zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w  Opatowie, który jako gość honorowy przed-
stawił rys historyczny, utrwalony na pamiątkowej tablicy, 
powstania naszego regionu. Choć z „Powiśla” na przełomie 
lat wyodrębniły się dwa inne regiony to frekwencja 
członków i sympatyków teraz IPA Opatów „POWIŚLE” była 
wysoka. Zgromadzonych w  Ożarowie w  lokalu „Lumen” 
powitał Przewodniczący Regionu Kazimierz Skowron, 
który w  części oficjalnej przywitał zgromadzonych gości 
i  wyróżnił pamiątkowymi upominkami członków hono-
rowych IPA oraz wręczył legitymacje członkowskie dla 
„nowych” w szeregach IPA. Po części oficjalnej zapanowała 
atmosfera wspaniałej zabawy a wspomnieniom i planom 
na przyszłość przy degustacji różnego rodzaju specjałów 
i wybornej muzyce na żywo nie było końca. Wielu naszych 
sympatyków przesłało nam mnóstwo życzeń sukcesów 
i powodzenia. Z mottem „Servo Per Amikeco” do spotkania 
na następnym jubileuszu z wieloma sukcesami po drodze. 

Minęło 15 lat powstania 
regionu Opatów – Powiśle 

a jakby to było wczoraj…
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Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) to dzień usta-
nowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania 
ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych 
w  Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i  obcho-
dzony od 1955 w  różne dni roku w  różnych krajach 
członkowskich ONZ. W Polsce MDD obchodzony jest 
1 czerwca. Głównym celem ustanowienia tego święta 
jest propagowanie idei braterstwa i  zrozumienia 
pomiędzy dziećmi całego świata oraz promowanie 

DZIEŃ DZIECKA  
– dniem rekreacji i zabawy z naszymi dziećmi

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Sielsku

autor tekstu i zdjęć: Paweł Dziopa

W dniu 19 maja 2018 r. odbył sie festyn zorganizowany 
przez Region Kielce Centrum IPA. Festyn był dofinanso-
wany z sumy pieniędzy zebranej z 1 procenta będącej 
w dyspozycji ŚGW IPA.

Wzięła w  nim udział liczna grupa dzieci wraz z  rodzicami. Na 
miejsce część uczestników dojechała własnymi samochodami, 
a niektórzy przesiedli się w Jędzejowie do kolejki wąskotorowej 
„Ciuchci Express Ponidzie“, która okazała się niezapomnianą 
atrakcją dla pasażerów. 

Kompleks Rekreacyjny Sielsko na Wygodzie znajduje się z  dala 
od zgiełku, otoczony jest urokliwym lasem. Podczas festynu, 
uczestnicy mieli zagwarantowany obiad, a  ponadto przez cały 
czas serwowane były dania z grilla. Na miejscu do dyspozycji dla 
naszych pociech dostępny był: dinopark, mini zoo, plac zabaw, 
park linowy, mini gokarty, dmuchana zjeżdżalnia dla maluchów 
a także domki, piaskownica, basen z kulkami i tor przeszkód oraz 
przejażdżka konna.

W  licznych grach i  zabawach uczestniczyły dzieci razem 
z  rodzicami. Ponadto do zabawy z  nim zaangażowane były 
animatorki. Atrakcji było tak wiele, że dzieci mimo zmęczenia 
niechętnie wracały do domu. Po zakończeniu festynu, wszyscy 
byli zadowoleni i naładowani pozytywną energią. Dzieci i rodzice 
wyrazili chęć ponownego spotkania i  wspólnego spędzenia 
wolnego czasu. 

Festyn w Lipniku

Tekst: Katarzyna Czesna-Wójcik 
Zdjęcia: Beata Dzik

Dla uhonorowania tego wyjątkowego święta w Lipniku 
zaplanowane zostały działania profilaktyczne, integra-
cyjne i  rozrywkowe dla dzieci z  terenu gminy Lipnik. 
W organizacje włączyli się: Wójt Gminy Lipnik – Andrzej 
Grządziel, Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie 
i Centrum Kształcenia w Lipniku – Sebastian Szymański, 
Komenda Powiatowa Policji w  Opatowie i  Region 
Opatów – Powiśle ŚGW IPA – Katarzyna Czesna – Wójcik

Celami przedsięwzięcia były: 
edukacja w  zakresie bezpiecz-
nego spędzania czasu 
wolnewgo od nauki szkolnej,in-
tegracja środowisk dziecięcych 
i młodzieżowych z terenu gminy 
Lipnik,uhonorowanie Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka,uatrak-
cyjnienie obchodów MDD. Do 
udziału w przedsięwzięciu zapro-
szone zostały dzieci i  młodzież 
z terenu gminy Lipnik a głównym sponsorem była Gmina Lipnik.

Wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Dziecka odbyło 
się na terenie amfiteatru w  Lipniku. Zaplanowane atrakcje dla 
dzieci cieszyły się dużym powodzeniem a wśród nich były: gry 
i  zabawy sprawnościowe, malowanie twarzy, prezentacja psa 
służbowego policji, prezentacja sprzętu policyjnego, działania 
profilaktyczne z  zakresu bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego, prac w  gospodarstwie rolnym, prezentacja sprzętu 
strażackiego, popisy akrobatyczne w wykonaniu gwiazdy areny 
cyrkowej, program artystyczny GOK we Włostowie, plac zabaw 
dla dzieci, trampolina, suchy basen, dmuchany zamek. Udział 
w wydarzeniu był bezpłatny i uczestniczyło w nim ok. 380 dzieci.

działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Jest to 
dzień, który obchodzony jest wszędzie tam, gdzie są 
dzieci.

Dzień Dziecka jest tym dniem w  którym mobilizujemy 
nasze siły aby przedstawić dzieciom ciekawą ofertę do 
spędzenia aktywnie wolnego czasu. Mając to na uwadze 
w grupie świętokrzyskiej zorganizowano kilka pikników 
z  tej okazji, podczas których promowana była zabawa, 
aktywność fizyczna i współzawodnictwo. 
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autor tekstu: Paweł Dziopa 
autor zdjęć:

W  dniach 4-6 maja 2018r. funkcjo-
nariusze Policji z  Regionu Kielce 
Centrum IPA odwiedzili kolegów 
z IPA Region Skopje w Macedonii. 

Podczas pobytu mieli okazję wzięcia udziału 
w zawodach strzeleckich z pistoletu. Odbyły 
się dwie konkurencje tj. strzelanie z pozycji 
stojącej na dystansie 25 metrów i  szybkie 
strzelanie na krótkich dystansach indywi-
dualnie i  drużynowo. W  zawodach uczest-
niczyły reprezentacje Macedonii, Bułgarii, 
Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Chorwacji, 
Niemiec, Słowenii, Rumunii i  Serbii. Ekipy 
wystawiły czteroosobowe składy, a do osta-
tecznego wyniku liczyły się rezultaty trzech 
najlepszych zawodników.

Region IPA Kielce Centrum był reprezento-
wany przez : Marcina Sularza, Wiktora Chabę, 
Sylwestra Plecha i  Pawła Dziopę. W  strze-
laniu szybkim na krótkim dystansie srebrny 
medal zdobył kol.  Sylwester Plech w  strze-
laniu precyzyjnym z  25 metrów 6 miejsce 
na 64  zawodników wywalczył kol.  Marcin 
Sularz. Z  kolei w  rywalizacji drużynowej 
nasza reprezentacja zajęła 4 miejsce na 
11 sklasyfikowanych zespołów, a do podium 
zabrakło naprawdę niewiele.

Wyjazd okazał się niezapomniana przygodą 
i  przyczynił sie do lepszego poznania 
kultury, zwyczajów, atrakcji turystycznych 
Macedonii.Podczas pobytu na Bałkanach 
policjantom udało sie zawrzeć liczne znajo-
mości wymieniając się doświadczeniami 
z  kolegami służb mundurowych różnych 
narodowości. 

Pobyt policjantów z Kielc był dobrą promocją 
miasta i odzwierciedleniem wysokich umie-
jetnościach zawodowych funkcjonariuszy.

REGION KIELCE CENTRUM IPA 
na zawodach strzeleckich w Skopje
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Autor tekstu: RL, zdjęcia: G.M/A.N

W  weekend 14-15.04.2018r. w  Szkole Podstawowej 
w Zagnańsku odbyły się VI Mistrzostwa Polski Pracow-
ników Służb Mundurowych w  Badmintonie, w  których 
udział wzięli Policjanci, żołnierze, strażacy, funkcjona-
riusze straży granicznej, ochrony kolei, służby leśnej, 
służby więziennej i służb specjalnych. Zawody odbyły się 
pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego i Sejmowej Komisji ds. 
Rozwoju Badmintona. Patronatem honorowym mistrzo-
stwa objął Komendant Główny Policji.

Celem rozgrywek jest przede wszystkim promocja i popularyzacja 
badmintona, zarówno  w  środowisku służb mundurowych, jak 
i w środowisku lokalnym oraz na terenie kraju.Zawody odbywały się 
w 12 kategoriach: gry pojedyncze: do 35 lat, 36-45 lat, powyżej 45 lat, 
gry podwójne i mieszane: do 40 lat, powyżej 40 lat. Sędzią głównym 
zawodów był Stefan Pawlukiewicz, a  nad całością czuwał Prezes 
Świętokrzyskiego Związku Badmintona- Zbigniew Wojciechowski. 

O  tytuł Mistrza Polski walczyło 120 zawodniczek i  zawodników. 
Eliminacje trwały całą sobotę do późnych godzin wieczornych oraz 
w Niedziele, w którą w godzinach południowych zostały rozegrane 
mecze finałowe.  Należy nadmienić, że z  roku na rok poziom 
mistrzostw rośnie a udział w nich bierze coraz więcej zawodników. 

Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw okazał się Marek Wachniewski, 
który na co dzień pracuje w Zakładzie Karnym w Głubczycach.

Najlepsi zawodnicy IPA:
1. IPA Radom- Aleksandra Osiecka.
2. IPA Tarnobrzeg- Mieczysław Sitko

Organizatorami Mistrzostw byli Świętokrzyski Związek Badmin-
tona, Wójt Gminy Zagnańsk-Szczepan Skorupski, a  współorga-
nizatorami: Świętokrzyska Grupa IPA, Świętokrzyski Komendant 
Wojewódzki Policji w  Kielcach, Świętokrzyski Komendant Straży 
Pożarnej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w  Kiel-
cach,Nad uczestnikami czuwał zespól medyczny z KWP w Kielcach.

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach, gratu-
lujemy.

Wyniki meczy znajdziecie tutajhttp://www.tournamentso-
ftware.com/sport/winners.aspx?id=A70DA1C9-FD59-4CC4-B2E-
2-0A9C87D204C8

Fotogaleria: http://szbad.pl/mistrzostwa-polski-sluzb-mundu-
rowych-2018/

VI MISTRZOSTWA POLSKI 
PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH 
W BADMINTONIE - ZAGNAŃSK 2018
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Autor tekstu i zdjęć: Maciej Święcichowski – KWP Poznań

W niedzielę 3 czerwca br. na terenie Oddziału Prewencji 
Policji w Poznaniu, odbył się festyn organizowany z okazji 
Dnia Dziecka. Piękna pogoda i  liczne atrakcje przycią-
gnęły na rodzinny piknik wielu pracowników i  funkcjo-
nariuszy Wielkopolskiej Policji z dziećmi. Organizatorzy 
zadbali, by w ten wyjątkowy czas dzieci się nie nudziły.

Na dzieci, które tego dnia przyszły z rodzicami świętować swój dzień, 
czekała moc atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na najmłod-
szych czekały stanowiska prewencyjne, na których mogły sprawdzić 
swoją wiedzę, pokolorować obrazki, spróbować waty cukrowej 
i lodów. Dla każdego uczestnika przewidziany był upominek.

Z bliska można było zobaczyć sprzęt i pojazdy, które na co dzień 
są wykorzystywane w pracy policjantów, strażaków i wojska. 
Można był wsiąść za kierownicę radiowozu, quada, motoru, 
wozu strażackiego czy nawet policyjnej armatki wodnej i choć 
przez chwilę poczuć się jak prawdziwy policjant i  strażak. Na 
stosiku IPA Poznań chętni przymierzali również mundury nie 
tylko Polskiej Policji i  inne elementy wyposażenia. Na stoisku 
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, 
miłośnicy militariów mogli wziąć do ręki pistolety, strzelby 
i posłuchać co na ich temat mają do powiedzenia instruktorzy.

Podczas Dnia Dziecka swoje umiejętności zaprezentowali funk-
cjonariusze Grupy Realizacyjnej i Plutonu Przewodników psów 

Autor tekstu i zdjęć: Robert Frąckowiak

W dniu 16 czerwca 2018 roku w miejscowości Rakownia 
koło Murowanej Gośliny, odbył sie XV Piknik Integra-
cyjny pod hasłem „RAZEM SZCZĘŚLIWI” organizowany 
przez GSPON – Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych z  Murowanej Gośliny przy 
udziale Unilever Food Solutions. 

Dzięki współpracy z  wymienioną firmą, Region IPA Poznań 
miał kolejny raz zaszczyt brać czynnie udział we wspomnianej 
imprezie. Czapki policyjne wystawione na stoisku przez IPA 
Region Poznań reprezentowany przez kolegę Roberta Frącko-
wiaka z różnych państw świata chętnie przymierzali uczestnicy 
pikniku.

IPA Poznań na pikniku 
„Razem szczęśliwi”

służbowych z  Oddziału Prewencji Policji w  Poznaniu. Pierwsi 
pokazali jak szybko i  sprawnie zatrzymuje się groźnych prze-
stępców. Natomiast przewodnicy zademonstrowali do czego 
są zdolni ich czworonożni przyjaciele i dlaczego lepiej od razu 
podporządkować się ich poleceniom. Policjanci z  Oddziału 
Prewencji Policji w  pełnym rynsztunku bojowym pokazali jak 
wygląda policyjna musztra. Na zakończenie pokazu wyjechał 
policyjny Tajfun z  armatką i  kurtynami wodnymi, wywołując 
ogromny entuzjazm wśród dzieci, które natychmiast skorzystały 
z możliwości ochłody.

O r g a n i z a t o r a m i 
tegorocznej imprezy 
dla najmłodszych 
byli: Komendant 
Wojewódzki Policji 

w Poznaniu, Komendant Miejski Policji w Poznaniu, Zarząd Woje-
wódzki NSZZ Policjantów, Dowódca Oddziału Prewencji Policji 
w  Poznaniu, Zarząd Wojewódzki NSZZ pracowników Policji, 
Region IPA Poznań – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji.

IPA Poznań i wielkopolska Policja – razem dla dzieci
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3.  Najstarszy zawodnik turnieju – MAREK ŁUKARSKI (Reprezen-
tacja Burmistrza Grodziska Wlkp),

4.  Puchar FAIR PLAY – Reprezentacja Burmistrza Grodziska Wiel-
kopolskiego,

5.  Najlepszy Zawodnik Wydziału Konwojowego – Daniel Krawiec 
(Referat w Ostrowie Wlkp.),

6.  Najlepsza zawodniczka turnieju – Anna Król (Reprezentacja 
Kobiet KWP w Poznaniu),

7. Puchar dla najlepszej drużyny Wydziału Konwojowego – 
Referat w Ostrowie Wielkopolskim. 

Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Poznaniu, który w imieniu Komendanta wręczył 
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. 
Roman Kuster. 

Za zajęcie drugiego miejsca wręczono Puchar, który ufundował 
Burmistrz Grodziska Wlkp. natomiast za trzecie miejsce Puchar, 
którego fundatorem był Starosta Grodziski. Zawodnicy czterech 
najlepszych drużyn otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Burmistrza Grodziska Wlkp., Starostę Grodziskiego, Zarząd 
Wojewódzki NSZZP woj. wielkopolskiego, Pana Mirosława 
Reślińskiego – Dyrektora Hotelu „Behapowiec”, Panią Ewę Szpo 
– Autoryzowanego przedstawiciela salonu samochodowego 
w  Swarzędzu, IPA Poznań, Pana Wojciecha Komasę – wicepre-
zesa fundacji „Wielkopolski Boks”. Najlepsza drużyna z Wydziału 
Konwojowego KWP w Poznaniu otrzymała Puchar ufundowany 
przez Burmistrza Grodziska Wlkp.

Organizatorzy turnieju dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tego przedsięwzięcia oraz wszystkim uczestnikom za 
emocjonujące mecze. Kibicom dziękujemy za kulturalny doping. 

autor tekstu: Krzysztof Witczak 
autor zdjęć: Witold Drzażdżyński

W  dniu 21 kwietnia 2018 roku w  hali sportowej 
w Grodzisku Wielkopolskim po raz 10 odbył się Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Wydziału Konwojowego KWP 
w Poznaniu „KONWOJÓWKA 2018”

Honorowy patronat nad imprezą objął Komendant Wojewódzki 
Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Starosta Grodziski Pan Mariusz 
Zgaiński, Burmistrz Grodziska Wlkp. Henryk Szymański, Zarząd Woje-
wódzki i Terenowy NSZZP woj. wielkopolskiego oraz IPA Poznań. 

Uroczystego otwarcia imprezy w  imieniu Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w  Poznaniu dokonał Naczelnik Wydziału 
Konwojowego KWP w  Poznaniu podinsp. Tomasz Przybylski 
wraz z  Komendantem Powiatowym Policji w  Grodzisku Wiel-
kopolskim – podinsp. Romą Figaszewską. W otwarciu uczestni-
czyli również Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Pan Henryk 
Szymański, Starosta Grodziski Pan Mariusz Zgaiński oraz Prze-
wodniczący IPA Region Poznań – podinsp. Witold Drzażdżyński. 

W  tym roku rozgrywkom towarzyszyła inna wyjątkowa okazja. 
Władze samorządowe Grodziska Wlkp. pożegnały odchodzącego 
na emeryturę po długoletniej służbie Naczelnika Wydziału Konwo-
jowego KWP w  Poznaniu mł. insp. Rafała Pastusiaka – inicjatora 
i wieloletniego organizatora turnieju. Z  rąk Burmistrza Grodziska 
Wlkp. oraz Pani Komendant otrzymał pamiątkowe upominki. 

W  turnieju wzięło udział 15 drużyn, zarówno przedstawicieli 
naszego środowiska jak i  innych służb mundurowych oraz 
przedstawicieli innych środowisk. Nagrodą główną dla najlep-
szego strzelca był „Hyundai na weekend” ufundowany przez 
autoryzowanego przedstawiciela Hyundaia Panią Ewę Szpot 
w Swarzędzu.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce    – IPA Region Poznań
II miejsce   – Oddział Prewencji Policji w Poznaniu
III miejsce – Wydział Konwojowy – Referat w Ostrowie Wielko-

polskim,
IV miejsce –  Komenda Powiatowa w Krotoszynie.

Organizatorzy turnieju wyróżnili również:
1.  Najlepszy strzelec – TOMASZ GAWRON (IPA Region Poznań),
2.  Najlepszy bramkarz – PAWEŁ LINKE (IPA Region Poznań),

X TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 
 „KONWOJÓWKA 2018”



autor tekstu: Paulina Politowska 
autor zdjęcia:

Dobiegł końca X Ogólnopolski Turniej Klas Policyj-
nych, w  ramach którego czteroosobowe drużyny 
reprezentujące szkoły prowadzące klasy o profilu poli-
cyjnym z całej Polski przystąpiły do ostatniej konku-
rencji – sprawdzającej wiedzę o Policji. Walka o cenne 
dla drużyn punkty trwała do końca – nie obeszło się 
bez dogrywek o pierwsze oraz trzecie miejsce. Różnice 
punktów pomiędzy czołową trójką, jak również pozo-
stałymi 22 miejscami, okazały się nieznaczne. 

Zaszczytny tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2018” zdobyła reprezen-
tacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana 
Pawła II w  Gromniku, zdobywając w  ogólnej klasyfikacji 396 
punków. Zawodnicy zostali uhonorowani pucharem ufundo-
wanym przez, sprawującego nad Turniejem patronat honorowy, 
Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji Pana Joachima 
Brudzińskiego, nagrodami ufundowanymi przez rządowy 
program „Razem Bezpieczniej” oraz pamiątkowym dyplomem. 
Drużynę do Turnieju, w  składzie Szymon Baran, Bartosz 
Miłkowski, Roksana Walica oraz Jakub Wójcik, przygotował pan 
Marek Dziuban. Warto podkreślić, że dziesięć lat temu pan Marek 
Dziuban poprowadził ówczesną drużynę z Gromnika do zwycię-
stwa w pierwszej edycji naszego Turnieju. 

Drugie miejsce na podium i w sumie 388 punktów wywalczyła 
drużyna Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w  Słupsku 

w  składzie: Alicja Nowicka, Szymon Szkil, Dawid Wiśniewski, 
Maciej Zierke oraz kierownik reprezentacji pan Arkadiusz Herman. 
Młodzież otrzymała puchar ufundowany przez Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, pamiątkowy 
dyplom, a także nagrody ufundowane przez rządowy program 
„Razem Bezpieczniej”. Reprezentacja ze Słupska była liderem 
trzech poprzednich edycji Turnieju Klas Policyjnych. 

Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Jarocinie, która uzyskała łącznie 388 punktów i zdobyła puchar 
Komendanta Szkoły Policji w Pile pani insp. Beaty Różniak – Krze-
szewskiej, nagrody ufundowane przez rządowy program „Razem 
Bezpieczniej” oraz dyplom. Kierownikiem była pani Arleta Krygiel 
– Rybczyńska, a  drużyna wystartowała w  składzie: Filip Papież, 
Marcin Podemski, Mateusz Kmieciak i  Zuzanna Kaczmarek. 
O miejscu drużyny w tabeli klasyfikacji generalnej, która zdobyła 
jednakową liczbę punktów z  drużyną reprezentująca Słupsk, 
zadecydowało, zgodnie z Regulaminem, miejsce zajęte w konku-
rencji test sprawności fizycznej. 

Jak co roku, rozdane zostały również nagrody w  klasyfikacjach 
indywidualnych i zespołowych, których fundatorami byli: rządowy 
program „Razem Bezpieczniej”, Stowarzyszenie SYGNAŁ, Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile oraz Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile. 

Klasa Policyjna Roku 2018
WIELKOPOLSKA GW
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W drużynowej konkurencji test umie-
jętności strzeleckich 144 punkty 
i miejsce pierwsze zajęła reprezentacja 
z  Zespołu Szkół im. Jana Kochanow-
skiego w  Częstochowie, jeden punkt 
mniej oraz drugie miejsce wywal-
czyła reprezentacja Zespołu Szkół im. 
Władysława Orkana w  Marcinkowi-
cach, a trzecie miejsce i 141 punktów 
– Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze.

W  konkurencji test umiejętności 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, w której podobnie jak 
przy poprzedniej konkurencji, uczest-
niczyły dwuosobowe reprezentacje 
każdej z  drużyn, po dogrywkach oraz 
dogrywkach dogrywek, na podium 
stanęli uczniowie: III Liceum Ogólno-
kształcącego z  Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego im. Zbigniewa Herberta 
w  Żorach, Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w  Jarocinie i  Policyjnego 
Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

W  klasyfikacji indywidualnej konku-
rencji test sprawności fizycznej 
pierwsze miejsce z  czasem 1:00,42 
wywalczył Eryk Kramek reprezen-
tant XI Liceum Ogólnokształcą-
cego z  Oddziałami Integracyjnymi 
w  Radomiu, drugie miejsce z  czasem 
1:00,82 zajął Jakub Wójcik, a na trzecim 
miejscu z czasem 1:02,30 uplasował się 
Szymon Baran obaj uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i  Zawodo-
wych im. Jana Pawła II w Gromniku. 

Po dogrywkach udało się również wyłonić zwycięzców 
klasyfikacji indywidualnej w  konkurencji sprawdzian obej-
mujący ogólną wiedzę o  Policji. Na podium, poczynając od 
miejsca pierwszego, stanęli: Katarzyna Kalwarczyk z  Zespołu 
Szkół Mechanicznych im. KEN w  Poznaniu, Kamil Grasza 
również reprezentujący Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN 
w Poznaniu oraz Szymon Guz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 w Malborku.

Tegoroczny Turniej, po raz drugi w  jego historii, został objęty 
honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. Powołany został również komitet honorowy w składzie: 
Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz 
Prezes Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w  Poznaniu 
podinsp. Witold Drzażdżyński. Patronat medialny nad Turniejem 

objęli: miesięcznik „Policja 997”, TVP INFO, TV ASTA, Program 3 
Polskiego Radia, Radio Merkury Poznań, Polskie Radio Koszalin 
oraz Radio Eska. 

W  uroczystym zakończeniu, które odbyło się w  Regionalnym 
Centrum Kultury Fabryka Emocji w  Pile uczestniczyli wszyscy 
zawodnicy wraz z kierownikami reprezentacji, a także zaproszeni 
na uroczystość goście: parlamentarzyści, władze samorządowe, 
dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji, komendanci woje-
wódzcy i powiatowi Policji, a także inni zaproszeni goście. 

Tym, którzy uplasowali się na podium serdecznie gratulujemy, 
a  pozostałym drużynom dziękujemy za rywalizację i  przypo-
minamy, że będąc w  gronie 25 klas policyjnych z  całej Polski, 
wszyscy znaleźliście się w gronie najlepszych. 

WIELKOPOLSKA GW
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autor tekstu i zdjęć: Leszek Lalak

W dniach 27.05 do 03.06.2018r. odbył się drugi etap 
rajdu rowerowego „Wisła pod prąd „którego organi-
zatorem był dzielnicowy na emeryturze Leszek Lalak 
z  IPA Konin. W  2017 roku rajd rowerowy rozpoczął 
się na morzem w miejscowości Jantar w dniu 29 maja 
do 03 czerwca. Udział wzięło 7 osób członkowie 
i  sympatycy IPA. W  pierwszym etapie wzdłuż rzeki 
Wisły. Trasa prowadziła przez znane miasta takie 
jak Malbork, Bydgoszcz, Grudziądz, Solec Kujawski, 
Toruń, Włocławek i  zakończył się w  Płocku. Gdzie 
uczestnicy rajdu zostali ugoszczeni przez spotkali się 
z przedstawicielami IPA Płock Jolantą Sikorą i Adama 
Łaszczewskiego. W 2017r. trasa liczyła 450 km. 

W  2018roku ponownie grupa rowerzystów ruszyła na szlak 
wiślany w  dniu 27 maja do 03 czerwca. Pierwszy dzień rajdu 
rozpoczął się w  miejscowości Płock a  następnie w  słonecznej 
pogodzie uczestnicy dojechali do Puszczy Kampinoskiej na 
nocleg. W  Rajdzie w  2018r. uczestniczyło dziewięć osób człon-
kowie IPA I sympatycy. Trasa rajdu drugiej edycji przebiegała przez 
piękne i stare polskie miasta takie jak : Warszawa, Warka, Kazimierz 

Dolny, Sandomierz, Kraków, Oświęcim do Pszczyny. W większości 
uczestnicy poruszali się drogami utwardzonymi Wiślaną Trasą 
Rowerową. W  odcinku przez Warszawę dołączyli na rowerach 
oraz motocyklu Rafał Machal. Przejazd przez Warszawę był praw-
dziwym wyzwaniem logistycznym ze względu na wielkość miasta 
oraz miejsc które należy zobaczyć. Pogoda słoneczna codziennie 
dawała się we znaki Upał do 32 stopni w cieniu. Ostatni odcinek 
rajdu Wisły to niestety pogoda deszczowa. W  Pszczynie przy-
witali nas gorąco przedstawiciele IPY tj. Tomasz Ladkowski oraz 
Szymon Czyszczenie.Druga edycja rajdu liczyła 725 km. W sumie 
przez dwa lata uczestnicy rajdu zrobili 1175km. Uczestnicy rajdu 
rowerowego Wisła pod prąd dali się już wcześniej poznać z rajdu 
rowerowego granicami Polski. Wszystkie osoby uczestniczące 
w rajdzie otrzymali pamiątkowe statuetki.

WISŁA… POD PRĄD
WIELKOPOLSKA GW
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WARMIŃSKO-MAZURSKA  GW

Autor tekstu: Adam Ostrowski 
Autor zdjęć: Waldemar Olbryś

W  dniu 22 czerwca 2018 roku w  Kętrzynie odbyły się 
wybory do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska. Na zebraniu delegaci 
z Regionów IPA z województwa warmińsko-mazurskiego 
na kolejną kadencję 2018-2022 jednogłośnie wybrali 
na prezesa Adama Ostrowskiego pełniącego tę funkcję 
od roku 2011 oraz wybrali nowy Zarząd. Po wyborach 
wszyscy udali się do restauracji KARDAMON na uroczystą 
kolację. 

Aktualny Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
Sekcja Polska przedstawia się następująco:
Prezes W-M GW – Adam OSTROWSKI
Sekretarz W-M GW – Jerzy KACZOROWSKI
Z-ca sekretarza W-M GW – Robert SIDOR
Skarbnik W-M GW – Dorian BURDYŁO
Członek prezydium W-M GW – Krzysztof LISEWSKI
Przewodniczący Komisji rewizyjnej W-M GW – Jerzy GAWURA 

MAJORKA 
W POLICYJNYCH BARWACH
Autor tekstu i zdjęć: Przemysław Smoliński

Policjanci zrzeszeni w  Warmińsko-Mazurskiej Grupie 
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji – IPA Region Olsztyn, po raz kolejny uczestni-
czyli w międzynarodowym turnieju piłki nożnej.

W dniach 03-07 maja 2018r. dwunastu policjantów reprezentują-
cych Warmińsko-Mazurską Grupę Wojewódzką Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Policji – IPA Region Olsztyn, wzięło udział 
w 7. Mistrzostwach Świata Policjantów w Piłkę Nożną odbywa-
jących się w miejscowości Santa Ponsa na Majorce w Hiszpanii. 
W turnieju tym w różnych kategoriach wiekowych wzięło udział 
niemal 2300 zawodników reprezentujących 208 drużyn z kilku-
dziesięciu krajów z całego świata. 

Wyjazd na ten turniej był bardzo owocny. Każdej drużynie prze-
kazaliśmy ulotki i foldery reklamowe o urokach Warmii i Mazur, 
które cieszyły się tak dużą popularnością że i sędziowie dopra-
szali się o  nie. Oczywiście im także je wręczyliśmy. Nawiąza-
liśmy nowe kontakty z  policjantami z  całego świata. Otrzyma-
liśmy zaproszenia na inne turnieje organizowane w  Europie, 

jednak nasz w nich udział jest uzależniony przede wszystkim od 
życzliwości naszych przełożonych oraz od hojności sponsorów 
i zasobów własnych kieszeni. 

W  tym miejscu serdecznie chcielibyśmy podziękować insp. 
Tomaszowi Klimkowi – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji 
w  Olsztynie za dotychczasowe wsparcie. Zapewniamy w  nawią-
zaniu do naszych obietnic z  Holandii oraz turniejów charytatyw-
nych, w których także bierzemy udział, nadal godnie reprezentować 
Komendę Wojewódzka Policji w Olsztynie, tak w kraju jak i za granicą.

Szczególne podziękowania składamy także naszym sponsorom, 
bez których nie byłoby możliwości zaprezentowania i  zarekla-
mowania na turnieju naszych umiejętności sportowych oraz 
piękna i potencjału Warmii i Mazur.

Dziękujemy Warmińsko – Mazurskiej Grupie Wojewódzkiej IPA 
Region Olsztyn, Starostwu Powiatowemu w Olsztynie, Urzędowi 
Marszałkowskiemu w Olsztynie oraz firmom Totalizator Sportowy 
Sp. z  o. o. Oddział w  Olsztynie, KTK Polska z  Gdańska, Simitu 
z Olsztyna, KTM Wojciechowicz z Olsztyna, Tewes Bis z Barczewa, 
Tymbark z Olsztynka, Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu 
Na Rzecz Bezpieczeństwa z Olsztyna, R-Gol z Olsztyna, Amex-Bą-
czek z Susza, Telekom-Warmia z Olsztyna, Kombet z Działdowa 
oraz wszystkim innym większym i mniejszym firmom z Braniewa, 
Iławy, Nidzicy które zechciały nas wspierać.

Członek Komisji rewizyjnej W-M GW – Wojciech RANISZEWSKI

Od redakcji: 
Serdecznie gratulujemy wyboru na kolejną kadencję kolegom 
z  Warmnińsko-Mazurskiej Grupy IPA, życzymy wielu sukcesów 
i  satysfakcji w  pracy na rzecz stowarzyszenia, w  myśl naszego 
motta” Służyć poprzez przyjaźń”

NOWE WŁADZE W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 
GRUPIE WOJEWÓDZKIEJ IPA
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ZACHODNIOPOMORSKA GW

autor tekstu: Leszek Gawliński 
autor zdjęć: Mieczysław Wołoszczuk

W  dniu 23. czerwca 2018 roku u  progu rozpoczy-
nających się wakacji Region IPA Świnoujście już 
po raz czwarty zorganizował profilaktyczną akcję 
„Bezpieczne wakacje”. 

Jak w  latach poprzednich przedsięwzięcie skierowane było 
głównie do dzieci i  młodzieży.Spotkało się jednakże z  dużym 
zainteresowaniem i  życzliwym przyjęciem dorosłych uczest-
ników. Dzięki naszym sprawdzonym współorganizatorom : 8 
Flotylli Obrony Wybrzeża, Jednostce Saperskiej z  Dziwnowa, 
Batalionowi OPL, Placówce Straży Granicznej ze Świnoujścia, 
Miejskiej Komendzie Policji, Straży Pożarnej, WOPR oraz insty-
tucjom Miasta Świnoujście realizowana akcja miała nie tylko 
należytą oprawę, ale zapewniła też moc różnych atrakcji. 

W  przeciągu kilku godzin przy sprzyjającej pogodzie udało 
się przeszkolić około 160 osób z  zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej (w  tym 80 dzieci). Kolejną „lekcją” 
zaprezentowaną przez kolegów ze Straży Pożarnej był pokaz jak 
nie należy oraz jak powinno gasić się palący tłuszcz np. z grilla. 
Dodatkowymi atrakcjami przyciągającymi nie tylko dzieci były 
pokazy sprzętu wojskowego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej 
i  Policji oraz konkursy przeprowadzane wśród najmłodszych 
przez funkcjonariuszy KMP w Świnoujściu. 

BEZPIECZNE WAKACJE 2018 Z IPA  
– ŚWINOUJŚCIE

Żelaznym punktem programu tradycyjnie była degustacja 
wojskowej grochówki, której błyskawicznie wydano 1200 porcji. 
Szacunkowo oceniamy, że imprezę odwiedziło około 2300 osób.

Z  przyjemnością musimy stwierdzić, że impreza była bardzo 
udana o  czym świadczyć mogą bardzo pozytywne reakcje 
uczestników i zaprezentowane poniżej zdjęcia. 

SERVO PER AMIKECO!



WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA 45

ZACHODNIOPOMORSKA GW

autor tekstu: Krystyna Majunka 
autor zdjęć: Mirosław Borowczak

Region IPA SG Szczecin wraz z WOPR Szczecin 
oraz Policją z  Referatu Wodnego KMP 
Szczecin przeprowadził w  dniu 23.06.2018 r. 
w godzinach 10.00 – 14.00 na terenie kąpieliska 
„Dziewoklicz” w  Szczecinie nad rzeką Odrą, 
szkolenie pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, 
czyli udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz bezpiecznego zachowania się na 
akwenach wodnych.

W pikniku wzięło udział 35 osób, w tym 21 dzieci. Impreza 
rozpoczęła się zbiórką w siedzibie WOPR przy ul. Heyki 
w  Szczecinie, gdzie został przeprowadzony instruktaż 
dot. bezpieczeństwa podczas przebywania nad wodą, 
omówienie ogólnych zasad bezpieczeństwa, numerów 
alarmowych, postępowania w przypadku, kiedy osoba 
wpadła do wody i potrzebuje pomocy, użycia podsta-
wowych środków ratunkowych jak koło ratunkowe 
i rzutka ratunkowa, zasady bezpiecznego poruszania się 
łodzią, kajakiem, rowerem wodnym, używania kamizelki 
ratunkowej. Szkolenie przeprowadził kierownik Referatu 
Wodnego KMP Szczecin nadkomisarz Marcin Kłosiński.

Następnie grupa przemieściła się do BOSMANKI, gdzie 
ratowniczka WOPR opowiedziała o służbie ratowników 
wodnych i  grupy interwencyjnej WOPR. Odbył się 
również pokaz sprzętu i łodzi służbowych Policji, WOPR 
oraz poduszkowca. Cały czas towarzyszył nam przesym-
patyczny pies służbowy „FINO”.

Po założeniu kamizelek ratunkowych uczestnicy zajęli 
miejsca na łodziach motorowych WOPR i  popłynęliśmy 
na kąpielisko, gdzie były przygotowane punkty w których 
nauczano udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
tj. resuscytacji krążeniowo – oddechowej i  jak udzielić 
pomocy małemu dziecku. Dzieci otrzymały gadżety, 
przyznane nam wcześniej przez Pana Wojewodę.

W  imieniu Regionu IPA SG – Szczecin serdecznie 
dziękuję za pomoc przy organizacji imprezy nastę-
pującym służbom i  instytucjom:Wodnemu Ochotni-
czemu Pogotowiu Ratunkowemu – Szczecin, nadkom. 
Marcinowi Kłosińskiemu z  Referatu Wodnego KMP 

„Bezpieczne wakacje 2018”  
z IPA i WOPR w Szczecinie

– Szczecin, Zakładowi Usług Komunalnych, który udzielił nam zgody na 
bezpłatne korzystanie z kąpieliska Dziewoklicz,Panu Wojewodzie Zachod-
niopomorskiemu – za gadżety dla dzieci, restauracji hotelu VULKAN – za 
catering oraz wszystkim uczestnikom i sympatykom IPA.
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ZACHODNIOPOMORSKA GW

autor tekstu: Katarzyna Kamińska 
autor zdjęć: uczestnicy wyjazdu

23. czerwca 2018 r., przewodniczący IPA Szczecin 
– Grzegorz Sudakow, zorganizował wycieczkę do 
Berlina. Pięćdziesięcioosobowa grupa członków IPA 
oraz sympatyków stowarzyszenia już o  godzinie 
7.00 wyruszyła na zwiedzanie stolicy naszych 
sąsiadów. Wybór daty tej eskapady nie był przypad-
kowy. Wszak Dzień Ojca to wspaniała okazja do 
spędzenia wspólnie czasu w gronie rodziny i przy-
jaciół.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Wyspy Muzeów, Bundestagu 
i Bramy Brandenburskiej oraz ich okolic. Następnie przemieści-
liśmy się w rejon Dworca ZOO, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć 
kolejną ikonę Berlina – zabytkowy Kaiser-Wilhelm-Gedächtni-
skirche, zwany powszechnie kościołem Pamięci.W  pobliskim 
Europa Center, nota bene centrum handlowym działającym od 
1965 r., znajduje się zegar wodny – zegar upływającego czasu 
(die Uhr der fliessenden Zeit), zaprojektowany i zainstalowany 
w przez Francuza Bernarda Gittona w 1982 r.. Zegar ustawiony 
jest w pionie na wysokości trzech pięter (13 metrów), a  jego 
laboratoryjna konstrukcja i zmiany powodowane przelewającą 
się wieloma rurkami i  kulami fluorescencyjną cieczą, zmusza 
do uwagi i śledzenia obiegu wody.

IPA Szczecin z wizytą w Berlinie
Z  tej dzielnicy Berlina przemieściliśmy się w  okolice Aleksan-
derplatz, a  po drodze mieliśmy okazję zobaczyć historyczne 
pozostałości muru berlińskiego. Aleksanderplatz kojarzy się 
oczywiście z Wieżą Telewizyjną, fontanną Neptuna, neorenesan-
sowym Czerwonym Ratuszem i gotyckim Kościołem Mariackim, 
jednak dla większości licznie odwiedzających to miejsce 
turystów i mieszkańców to mekka zakupów. W związku z  tym, 
wszyscy uczestnicy naszej wyprawy spożytkowali czas wolny na 
shopping i wzmocnienie sił witalnych pysznym bratwurstem.

Kolejnym etapem wycieczki było zwie-
dzanie Muzeum Techniki. Niestety, 
dwie godziny, to za krótki czas, w  relacji 
do mnogości wystaw i  eksponatów. 
Odkrywcza wyprawa śladami historii 
komunikacji samochodowej, kolejowej, 
lotniczej i wodnej, a także produkcji, energii, 
automatyzacji czy techniki filmowej oraz 
eksperymenty fizyczne i  chemiczne 
w  centrum nauki Spectrum, dostarczyły 
wszystkim niezapomnianych wrażeń 
i pozostawiły ogromne uczucie niedosytu.

Po tak pełnym wrażeń i  atrakcji dniu, 
droga powrotna w  autokarze dała 
chwilę wytchnienia i okazję do podzie-
lenia się odczuciami. Mam wrażenie, że 
ta wycieczka rozpaliła apetyty uczest-
ników na więcej. Jesienią planujemy 
kolejną podróż. 
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