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IPA jednoczy wirtualnie

Wirtualny Bieg IPA
Członek IPA Niemcy Vanessa P. przygotowuje się do biegu
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SŁOWEM WSTĘPU
Przewidywalność, wyzwania, innowacje i członkostwo
W 2020 roku pożegnaliśmy się z przewidywalnością.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek rozwój IPA jest
możliwy jeśli skupimy się na płynnym, kompleksowym
doświadczeniu. Kluczem do sukcesu jest sprawienie,
aby każda interakcja z członkami miała znaczenie,
zapewniając, że każda chwila podczas podróży jest
bezbłędna. Nie będę wdawać się w szczegóły w jaki
sposób dostarczanie wyjątkowych, bezproblemowych
doświadczeń zbliży członków, ani wskazywać na
najnowsze innowacje wprowadzone dla umożliwienia
sekcjom sukcesu. Wiem, że wszyscy ciężko
pracujecie nad dostarczaniem rozwiązań online,
takich jak seminaria internetowe, spotkania
tematyczne i spotkania zarządów.
Przez cały 2020 rok IPA musiało wprowadzać
innowacje i znaleźć rozwiązania dla niektórych
wyzwań, które pojawiły się z powodu braku możliwości
spotkania w bardziej tradycyjny sposób. Jednym z głównych zadań na początku było
efektywne wykorzystanie technologii aby dotrzeć do naszych członków i zmniejszyć
wpływ dystansu społecznego.
Rola sekretarza generalnego w sekcjach i na szczeblu międzynarodowym uległa
godnej uwagi zmianie w ciągu ostatniego roku. Podejście do zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony było stosowane bardziej konsekwentnie w całym IPA,
w pracy i w życiu osobistym. Dostosowaliśmy nasze środowisko pracy i podjęliśmy
wspólny wysiłek aby zareagować na Covid-19, a także zmieniliśmy nasze podejście
do ryzyka i sposób określania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa osobistego.
Nastąpiła zmiana metod pracy, która najprawdopodobniej wywarła bezpośredni wpływ
na wielu członków zarządów – na szczeblu regionalnym, krajowym
i międzynarodowym. Wiem, że w naszej codziennej pracy musimy podejmować ważne
decyzje, jednak najlepszą decyzją jest przystąpienie do IPA i bycie częścią sieci
z doświadczeniem i silną wolą kontynuacji celu naszego stowarzyszenia.
Słuchanie wszystkich członków IPA i ich potrzeb jest kluczowe, ponieważ jesteśmy
z całego świata, a skład IEB jest bardziej „europejski” w układzie ustalonym przez
delegatów Kongresu Światowego 2019. Jak każdy członek IEB, poza Prezydentem,
mam za zadanie utrzymywać kontakt z sekcjami, jednak jako Sekretarz Generalny
mam przywilej obsługi wszystkich sekcji. Dlatego jestem niezmiernie szczęśliwa, że
mam kontakt z sekcjami na wszystkich kontynentach. Globalna różnorodność musi
znaleźć odzwierciedlenie w IPA, gdy prosimy kogoś o zaangażowanie. Lokalne
wydarzenia i spotkania są okazją dla członków do poszerzenia swojego sposobu
myślenia i poszerzenia swojej sieci. Chciałabym aby wolontariusze regionalni tworzyli
silną i trwałą sieć, kiedy niestrudzenie staramy się aby IPA było atrakcyjne dla nowych
członków.
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Jednym z obowiązków Sekretarza Generalnego jest rozwój Zagranicznych Członków
Stowarzyszonych (FAM) oraz nowych sekcji IPA. Mam do czynienia z licznymi
prośbami funkcjonariuszy policji służących w krajach bez sekcji IPA, którzy są
zainteresowani przystąpieniem do stowarzyszenia.
Największa liczba wniosków FAM pochodzi z Afryki i Azji, a zaraz za nimi jest Ameryka
Południowa. Udzielam porad i współpracuję z sąsiednimi sekcjami IPA, a moje szczere
podziękowania kieruję do wszystkich sekcji, które akceptują FAM zgodnie z ich
statutami krajowymi. Miejmy nadzieję, że liczby w tych krajach wzrosną
i w odpowiednim czasie do naszego stowarzyszenia zostaną dodane nowe sekcje.
Republika Dominikany, wspierana przez IPA Hiszpania oraz Trynidad i Tobago
wspierane przez IPA USA, to kolejne kraje w przygotowaniu i bez pandemii oba z nich
mogłyby już nazywać się „Sekcją w budowie” Czekamy na lepsze czasy i nie mogę
doczekać się dnia, w którym będziemy mogli zaprosić członków wraz z ich sekcjami
sponsorskimi na spotkania założycielskie.
Wpływ Covid-19 i nowych norm oznacza, że przed rozpoczęciem codziennej
działalności skupiamy się na zdrowiu i bezpieczeństwie. Rok 2021 daje światełko
w tunelu wraz z pojawieniem się szczepionek, chociaż zaszczepienie nas wszystkich
zajmie trochę czasu. Musimy uzbroić się w cierpliwość i zapewnić rozkwit naszej
przyjaźni w przestrzeni wirtualnej.
To, co wiemy dzisiaj zostało wyciągnięte z historii i przyda nam się w przyszłych
wysiłkach. W przyjaźni życzę zdrowia, szczęścia i bezpieczeństwa.
May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny IPA.
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DOOKOŁA ŚWIATA
Zwycięskie zdjęcia Konkursu Fotograficznego IPA Rumunia.
Drodzy Przyjaciele,
Ponieważ wciąż znajdujemy się w krytycznym okresie jeśli chodzi o pandemię
koronawirusa, jesteśmy zmuszeni ograniczyć kontakty fizyczne.
Dlatego też, ze względu na wyzwania,
przed którymi stoimy, wiele działań dla
członków Sekcji IPA Rumunia odbywa
się w środowisku wirtualnym.
Konkurs fotograficzny, który odbył się
w dniach 25.01.2021 – 14.02.2021
zaskoczył nas niezwykłą jakością
materiałów
przekazanych
przez
naszych członków. Jury złożone
z
profesjonalnych
fotografów
pozytywnie oceniło całe wydarzenia,
podkreślając, że talent i pasja
zawodników są oczywiste.
Andrei Daniel

Ponieważ każdy konkurs ma zwycięzców, jury miało trudne zadanie wyłonienia
laureatów:
Zwycięzcy konkursu:
1. Savescu Flavian Sergiu
(IPA 1 Caras-Severin)
Zdjęcie po prawej
2. Iachim Doru
(IPA 1 Constanta)
Zdjęcie u dołu z prawej
3. Resiga Relu Cristian
(IPA 3 Hunedora)
Zdjęcie u dołu z lewej
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Nagrodę za popularność zdobył Andrei Daniel z IPA Bukareszt (zdjęcie na poprzedniej
stronie po lewej).
Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów, a w przyszłości być może uda nam się
zorganizować fizyczne spotkanie z tymi, którzy podzielają tę pasję.
Mihai-LiviuTǎrtǎreanu, Prezydent IPA Rumunia.

Zimna woda – odważycie się?
Orzeźwiający artykuł od IPA Słowenia
Podczas gdy niektórzy próbują się ogrzać w grubych płaszczach i wełnianych
czapkach, inni przygotowują się na zimne orzeźwienie. Wśród nich jest członek IPA,
Przewodniczący Regionalnego Klubu IPA Postojna w Słowenii, Stanislav Šajn.
Poprosiliśmy go aby przedstawił nam niektóre korzyści płynące z morsowania.
„Całe życie lubiłem stawiać sobie wyzwania. Chłód jest w dzisiejszych czasach
poważnym lękiem, chociaż nasi rodzice większość czasu spędzali chodząc boso, żyjąc
w znacznie niższych temperaturach, a nasze mamy i babcie prały ubrania
w zamarzniętych rzekach.
Trzy lata temu nie mogłem uczestniczyć w noworocznym nurkowaniu w morzu
z powodu obowiązków zawodowych. Postanowiłem więc trochę się odstresować
skacząc samodzielnie do jeziora Cerknica. Czytając w internecie o morsowaniu,
zdałem sobie sprawę, że to nic niebezpiecznego dla ludzi, a poza tym praktykuje to
tysiące ludzi na całym świecie. Więc złapałem kąpielówki, ręcznik
i ruszyłem. Wziąłem też pulsometr, żeby obserwować jak moje serce zareaguje na taki
wstrząs.
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Mój syn poszedł ze mną, żebym nie był sam. Musiałem skuć trochę lodu, położyłem
kąpielówki na ziemi i zastanawiałem się, czy uda mi się przeżyć! Pierwsze dwa
zanurzenia zakończyły się sukcesem. Za pierwszym razem spędziłem około minuty
w wodzie, potem trochę pochodziłem i wróciłem na kolejne dwie minuty do wody. Moje
tętno wzrosło do 130, jak po ukończeniu łatwego biegu. Po ponownym rozgrzaniu
poczułem euforię, podekscytowanie i radość.
Pierwsze morsowanie skłoniło mnie do poszukiwań i trafiłem na Emila Ledenko, który
dużo wie na ten temat i szerzy swoją wiedzę po Słowenii. Umówiliśmy się na krótkie
spotkanie i zacząłem odwiedzać dolinę Kamniškiej Bistricy. Regularne ćwiczenia
oddechowe i prysznic zimną wodą stały się codziennym nawykiem.
Reakcja mojego ciała była świetna: lepsza regeneracja
po treningu, lepszy nastrój i łatwiejsze radzenie sobie
ze stresem w pracy, która czasami bywa
przytłaczająca.
Ta metoda jest obecnie znana jako metoda Wim Hofa,
ponieważ Wim Hof połączył stare metody tybetańskie
i jogiczne, od medytacji Tummo i pranajany – różnych
technik oddychania i wstrzymywania oddechu,
w prostą metodę, której każdy może się nauczyć w
kilka dni i cieszyć się nią. Można też w ten sposób
zajrzeć w głąb siebie i poznać siebie lepiej.
W ostatnich trzech latach, a zwłaszcza teraz
w „czasach korony”, odkryliśmy lokalne źródła zimnej wody, bo nawet latem, kiedy
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temperatura wody w zbiornikach przekracza 10 czy 20 stopni Celsjusza, możemy
znaleźć naturalne źródła, w których możemy cieszyć się kontaktem z naturą i samym
sobą w 8 lub mniej stopniach.
Tak, większości „normalnych” ludzi trudno to sobie wyobrazić. Jeśli jednak pozwolimy
sobie na wyjście poza naszą strefę komfortu, czyli przeważnie siedzenie na kanapie
i przy temperaturze od 20 do 28 stopni, a gdy znajdziemy się poniżej tego zakresu od
razu korzystamy z klimatyzatorów, grzejników… Przyroda i nasze ciało może zapewnić
nam lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne. Sama technika oddychania, a następnie
medytacja w zimnej wodzie inicjuje wiele zdrowych procesów w organizmie – zasilamy
organizm tlenem do ostatniej komórki, zużywamy nagromadzony kortyzol, który jest
znany jako cichy zabójca i inne hormony stresu, uwalniając jednocześnie dopaminę,
serotoninę i inne pozytywne hormony, które pomagają w gojeniu organizmu
i przeciwdziałają starzeniu się.
Ponadto, jako członek policyjnej grupy pomocy
psychologicznej, jako doradca policyjny, postrzegam tę
metodę jako narzędzie, które może prowadzić jednostkę do
lepszego radzenia sobie ze stresującym zawodem, a tym
samym poprawić ogólny stan zdrowia.
Nasz ruch stał się znany jako „Lodowa rodzina i pingwiny”,
często wspominają o nas różne media, nasz przyjaciel Emil
Ledenko prowadzi seminaria, jesteśmy rozproszeni po
całej Słowenii. Coraz więcej i więcej przyjaciół z IPA
uczestniczy
w naszym
morsowaniu; dodatkowo
zauważyłem w mediach społecznościowych, że te metody
zdrowotne są praktykowane przez coraz większą liczbę
członków IPA, także w innych częściach Europy i na całym
świecie.
W ciągu ostatnich trzech lat dołączyło do nas wiele osób o podobnych poglądach,
z którymi odkrywamy otaczającą nas przyrodę jako „Pingwiny Notranjska”:
wodospady, jeziora, poszukując zdrowia w przyrodzie i w sobie. Zdajemy sobie
sprawę, że to my jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni za nasze zdrowie i oprócz
zdrowia fizycznego, dzięki zdrowszej żywności, poprawiamy nasze zdrowie na
wszystkich poziomach, „mens sana in corpore sano”.
Stanislav Šajn, IPA Słowenia.
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Transgraniczne szkolenie policyjne – możliwe dzięki IPA!
Minął już co najmniej rok, a większość świata w jakiś sposób dotknęła pandemia
koronawirusa. Blokady krajowe, ograniczenia w podróżowaniu, choroby i, niestety,
ofiary śmiertelne. Wpływ pandemii na IPA, służby policyjne i nasze życie rodzinne był
ogromny.
Latem
2020
roku
skontaktował się ze mną
kolega
z
Bonn
w
Niemczech
i przedstawił mi pomysł
wykorzystania
wspaniałych linków i sieci
IPA dla pożytku jego
pracy i jego studentów.
Andreas Piastowski jest dyrektorem Policji w Bonn i regularnie uczy nowych
niemieckich funkcjonariuszy Policji, którzy rozpoczynają swoją karierę.
Andreas podsumowuje swój pomysł lepiej niż ja:
„W zglobalizowanym świecie policjanci muszą znać nie tylko prawo i techniki
interwencji. Muszą też umieć komunikować się we wspólnym języku świata:
angielskim. To nowoczesna lingua franca dla policjantów, używana podczas spotkań
z turystami pytającymi o drogę lub podczas nakładania mandatów za wykroczenia
drogowe; wzajemnej pomocy prawnej, międzynarodowej współpracy policyjnej
i misjach policyjnych za granicą. Dlatego też kursantów Policji w Nadrenii PółnocnejWestfalii uczy się języka angielskiego dla policjantów. Jak w każdym innym zawodzie,
Policja używa w pracy specjalnych zwrotów i terminów, których nie uczy się na
standardowych lekcjach.
Lekcje angielskiego obejmują organizację Policji, sprzęt, wyposażenie, edukację
i szkolenie, a także typowe scenariusze, jak zaginięcie osób, zgłoszenie przestępstwa,
wypadek lub po prostu pytanie o drogę. Wszystko działało dobrze w Szkołach Policji
dopóki Covid nie pojawił się w zeszłym roku. Szkoły policyjne stały się rutyną lekcji
wirtualnych i spotkań Zoom. Te wirtualne zajęcia wymagały nowych sposobów
nauczania. Dlaczego więc nie skorzystać z okazji aby zaprosić kolegów z innych
krajów na te zajęcia z języka angielskiego, aby porozmawiać o ich codziennej pracy,
sprzęcie, organizacji i doświadczeniach?
IPA było chętne do pomocy, a w krótce koledzy z Wielkiej Brytanii, Kanady, Szwecji
i Islandii wzięli udział w lekcjach języka angielskiego, rozmawiając o Policji. Nasi
kursanci chętnie poznali podobieństwa i różnice i naprawdę mieli mnóstwo pytań. Czy
angielscy funkcjonariusze nadal nie mają broni krótkiej? Czy odległość między
islandzkimi posterunkami to naprawdę 400 kilometrów? Dlaczego kandydaci do
kanadyjskiego RCMP (Kanadyjska Królewska Policja Konna) są testowani na
wariografie? Czas płynie szybko, a kursantom nigdy nie brakuje pytań, w trakcie nauki
angielskiego.
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Kursanci ocenili lekcje jednogłośnie: „Prosimy, powtórzmy to na kolejnej lekcji” oraz „to
była zdecydowanie najciekawsza lekcja”. Niektórzy z nich prosili również o staże.
Jednak Covid minie, a lekcje ponownie odbędą się w klasach. Ale jedną z lekcji nadal
będzie spotkanie Zoom z prawdziwymi policjantami z całego świata w celu omówienia
spraw policyjnych. Nie chcą tego przegapić!”
Spędziłem 30-40 minut na rozmowie z Andreasem i jego studentami, wyjaśniając rolę
moich sił policyjnych, szerszą strukturę Policji w Wielkiej Brytanii i przedstawiłem krótki
przegląd różnic w uprawnieniach systemów prawnych. Kursanci zadawali mi wiele
pytań i imponujące było to jak dobrze znają angielski obok ogólnej wiedzy policyjnej.
Kontynuowaliśmy rozmowę, a kursanci odbyli wirtualną wycieczkę po komisariacie,
zobaczyli umundurowanie, wyposażenie i pojazdy policyjne. Następnie pojawiły się
dalsze pytania i odbyły się także interesujące debaty. Jak zwykle główną różnicą
między nami była mniejsza liczba uzbrojonych policjantów w Wielkiej Brytanii.
Dyskusje na temat uzbrajania brytyjskich policjantów koncentrowały się wokół
zagrożenia terroryzmem, częstotliwości ataków i stale rosnącej epidemii przestępstw
i przemocy z użyciem noży, szczególnie w Londynie.
Mam nadzieję, że uda mi się zorganizować brytyjskim kursantom Policji możliwość
wzięcia udziału w podobnej rozmowie Zoom z kolegami z całego świata, ponieważ
teraz widzę korzyści płynące z ich entuzjazmu i chęci zdobywania wiedzy.
Dziękuję Andreasowi za tak wspaniały pomysł i oczywiście kolegom z innych sekcji,
które wzięły udział w tym przedsięwzięciu, aby wesprzeć Andreasa i jego słuchaczy.
IPA, jak zawsze, zapewnia cudownie wyjątkowe możliwości swoim członkom
i przyszłym członkom.
Servo per Amikeco, bądźcie zdrowi i bezpieczni.
Martin Turner, Wiceprezydent IPA UK.
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Kampania zbierania funduszy na rzecz trzęsienia ziemi w
Chorwacji
Tekst w języku niemieckim.
Kathrin Rosanits, zastępca wydawcy Styria, IPA Austria.

Bądź w kontakcie – możliwości wymiany językowej IPA
Chcesz nauczyć się lub wzbogacić swój hiszpański? Mamy prośby od dwóch
hiszpańskich członków, którzy chcą nawiązać kontakt z anglojęzycznymi członkami i
zorganizować wymianę językową.

Nazywam się Ivan i od 10 lat jestem policjantem
w Madrycie. Mam 34 lata, uczę się języka angielskiego
i chciałbym poprawić swoje zdolności językowe. Jeśli
jesteś zainteresowany nauką lub wzbogaceniem
swojego hiszpańskiego, z przyjemnością nawiążę
kontakt i będziemy mogli pomóc sobie wzajemnie.
Jestem dostępny kilka dni w tygodniu do ćwiczenia w
mowie i w piśmie. Zainteresowanych zapraszam do
kontaktu: cabesi99@gmail.com

Z pozdrowieniami, Ivan Ramirez Roa, IPA Hiszpania

Nazywam się Oscar, mam 43 lata, jestem żonaty, mam
dwoje dzieci i pracuję jako policjant w Leon
w Hiszpanii. Jestem wykwalifikowanym operatorem
dronów,
radiooperatorem,
instruktorem
i egzaminatorem. Jestem członkiem IPA od 2008 roku
i chcę skontaktować się z anglojęzycznymi członkami IPA w
celu zorganizowania wymiany językowej. Jestem dostępny
przez telefon, e-mail lub rozmowę video i mogę pomóc Ci
poprawić hiszpański. Można się ze mną skontaktować pod
adresem: ospamario@gmail.com

Pozdrawiam, Oscar P. Martinez, członek IPA Hiszpania
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Sekcja IPA Francja wyczekuje 3. Spotkania Przyjaźni
Organizacja wydarzeń w czasie kryzysu związanego z koronawirusem nie jest łatwa. Zawsze
jest szansa, że najlepiej ułożone plany nie dojdą do skutku, jeśli kolejna fala Covid uderzy w
nas wszystkich i utrzymane będą ograniczenia związane z podróżowaniem.
Postanowiliśmy jednak być optymistami
i zaproponować wydarzenie, mając nadzieję, że
do czasu naszego spotkania wyjdziemy z tego
kryzysu.
Dlatego wybiegliśmy naprzód i nie możemy
doczekać się spotkania z wieloma przyjaciółmi
z IPA w dniach 7-12 września 2021 roku!
Wierzymy, że nasze trzecie Spotkanie
Przyjaźni w Mejannes le Clap w regionie Gard
na południu Francji okaże się równie popularne,
co nasze poprzednie spotkania. Okolica
doskonale nadaje się do zajęć na świeżym
powietrzu i planujemy w pełni to wykorzystać!
Zakwaterowanie będzie w bungalowach
w wiosce wakacyjnej w Mejannes le Clap,
a oto tylko kilka z atrakcji, które uwzględniliśmy
w naszym programie:








Wędrówki po okolicy z przewodnikiem;
Przejażdżki konne z instruktażem;
Wizyta w Jaskini Salamandry z możliwością zejścia po linie;
Wycieczka do słynnego Ardeche Gorges, znanego jako Europejski Wielki Kanion;
Wyjazd do Grau-du-Roi na wybrzeżu Morza Śródziemnego na rejs katamaranem;
Wizyta w Aiges-Mortes, gdzie są świetnie zachowane mury średniowieczne;
Możliwość uprawiania jogi, strzelania laserowego, gry w bule lub przejażdżki rowerami
elektrycznymi;

Należy pamiętać, że niektóre z atrakcji są opcjonalne i mogą wiązać się dodatkowymi
kosztami.
Ostatni wieczór będzie poświęcony toastom przyjaźni z okazji piątej rocznicy naszego
„Delegation IPA 30”.
W celu uzyskania pełnych informacji, w tym programu, cen i formularza rejestracyjnego,
prosimy o kontakt:
delegation30@ipafrance.org
Do zobaczenia we wrześniu!

Claire Palisse, 3 wiceprezydent, IPA Francja.
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Nowe wykłady i kursy online w IBZ Gimborn
To czego obawialiśmy się i mieliśmy tak wielką nadzieję, że się nie spełni, ma teraz
miejsce. Wraz ze wzrostem liczby infekcji i przyjęć do szpitali, od początku sezonu
zimowego ludzie są pozamykani w swoich domach, a życie publiczne znów staje
w miejscu. Oczywiście IBZ Gimborn również ucierpiał na skutek działań rządu. Po
ponownym otwarciu w maju mogliśmy poprowadzić szereg seminariów, a nawet jedno
międzynarodowe.
Ale po kolei. Przed ponownym otwarciem
celowo opracowaliśmy koncepcję higieny
zgodnie z zaleceniami władz. W Sali
konferencyjnej
dozwolona
była
tylko
ograniczona
liczba
uczestników.
Zapewniliśmy
ustalony
plan
miejsc
siedzących i wszyscy w budynkach musieli
nosić maski. Dystans społeczny był
obowiązkowy, a posiłki w hotelu zamkowym
musiały być wydawane zmianowo, jeśli były
jednocześnie dwie grupy seminaryjne.
Największym wyzwaniem był Turmbar. Ale to
się udało dzięki wspaniałemu i długiemu latu.
Grupy seminaryjne korzystały z ogrodu
i spędzały długie noce na świeżym powietrzu. Nasz dozorca Artan zadbał o to, aby
wszystko było posortowane dla wygody gości: piwo, ławki, stoły, koce, palenisko
ogrodowe i drewno na opał.
Z wahaniem i obawą przyglądaliśmy się zbliżającemu się seminarium we współpracy
z sekcją hiszpańską we wrześniu 2020 roku. Liczba zakażeń w Hiszpanii już wtedy
rosła ponownie, a rząd niemiecki wymagał testów PCR nie starszych niż 42 godziny
od podróżujących do Niemiec. Z czasem wszystko zostało uporządkowane i przybyli
hiszpańscy uczestnicy, wszyscy z negatywnymi wynikami testów. Było to nasze
ostatnie dwujęzyczne międzynarodowe seminarium w 2020 roku. I w końcu czterech
członków IPA z Austrii dołączyło do ostatniego seminarium, które mogliśmy
przeprowadzić w 2020 roku, zanim ponownie się zamknęliśmy.
Podczas lockdownu miało miejsce wydarzenie, w którym IBZ odegrało główną rolę
jako moderator we współpracy z londyńskim Centrum Szkoleniowym Policji podczas
ich dorocznej międzynarodowej konferencji. May-Britt Ronnebro poprowadziła
warsztaty i wygłosiła wykład na konferencji przy wsparciu członków IPA z Irlandii
(Michael Walsh), Peru (Javier Gamero Kinosita), Nowej Zelandii (Simon Williams)
i profesora Ricka Sarre z Australii. To Davidowi Lewisowi, członkowi IPA UK oraz
członkowi SIG, zawdzięczamy tę cenną współpracę.
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Pod koniec roku w całej Europie zaczęły się szczepienia. Sprawy nie przebiegają tak
sprawnie jak wszyscy się spodziewaliśmy, a ponadto wszystkie mutacje wirusa
stanowią nowe zagrożenie. Nie byliśmy jednak bezczynni i wykorzystaliśmy czas.
Nasze wyposażenie techniczne i wymagania zostały poprawione, a program
seminariów dostosowaliśmy do aktualnej sytuacji. Przez cały rok dostępne będą
wykłady i kursy online. Międzynarodowe seminaria obejmują możliwość udziału
hybrydowego, jeśli obowiązują ograniczenia w podróżowaniu.
Pierwszy wykład online dotyczył cyberprzestępczości. IBZ Gimborn z dumą
poprowadził 24 lutego 2021 roku wykład z szefem jednostki EUROPOL ds.
Cyberprzestępczości EC3 Edvardasem Šilerisem.

Zagraniczni eksperci w krajach dotkniętych konfliktami
Misje międzynarodowe – jak wziąć w nich udział.
13 marca 2021, godz. 18:00 – 19:30

Zagraniczni eksperci w krajach dotkniętych konfliktami
Misje międzynarodowe – zostałem wybrany – co dalej?.
27 marca 2021, godz. 18:00 – 19:30

Po wykładzie odbędą się dwa kolejne na temat międzynarodowych policyjnych
operacji pokojowych. Z przyjemnością i zaszczytem ogłaszamy dwa wykłady dwóch
wysokoprofilowych ekspertów z zakresu misji międzynarodowych. Günther
Freisleben i Peter Heepen mają wieloletnie doświadczenie i w pierwszym wykładzie
przedstawią nam przegląd swoich misji i działań. W drugim wykładzie nacisk zostanie
położony na indywidualnego uczestnika misji: jak się przygotować, czego się oczekuje
i jakie sytuacje można napotkać.
Zgodnie z międzynarodowymi sojuszami IBZ oraz faktem, że podczas pandemii
nastąpił ogromny wzrost liczby przypadków przemocy domowej, będziemy również
oferować rozmowę na temat przemocy domowej w języku hiszpańskim.
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Noelia Colmenarejo, członek IPA
i policjantka madryckiej Policji
opowie o swojej nowej książce
o przemocy domowej. W tej
prelekcji chcemy dotrzeć do
ogromnej hiszpańskojęzycznej
społeczności IPA na całym
świecie.
23 marca 2021, 18:00 – 19:30

Są dalsze pomysły i plany z Wiceprezydentem Sekcji Hiszpania Antonio Gomezem
Montejano i grupą pisarzy. W ofercie będzie kurs języka hiszpańskiego dla
początkujących, a Sekcja Polska udostępniła podcast, który będzie wyświetlany na
naszych kanałach w mediach społecznościowych.
Mimo wszystko czekamy, jak wszyscy, na czas po pandemii. Czas bez dystansu
społecznego, kiedy goście Gimborn mogą zebrać się w pracy grupowej, pójść razem
na siłownię i spędzać długie wieczory w Turmbar przy rozmowach, śmiechu i śpiewie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ibz-gimborn.de
Ulrike Neuhoff, IBZ Gimborn, odpowiedzialny za prelegentów.

NA TALERZU ZARZĄDU

APEL O POMOC
Trzęsienie ziemi w Chorwacji
Miasto Zagrzeb doznało znacznych zniszczeń w następstwie niszczycielskiego
trzęsienia ziemi w marcu 2020 roku. 29 grudnia 2020 roku miasto nawiedziły kolejne
wstrząsy, które spowodowały dodatkowe szkody materialne, ale także zniszczenia
w miastach Petrinja, Sisak, Glina i wielu innych miejscowościach w powiecie SisakMoslavina. Centra tych obszarów miejskich zostały całkowicie zniszczone.
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Trzęsienie ziemi wyrządziło ogromne szkody materialne i niestety spowodowało
śmierć osób, w tym także dzieci. Wielu mieszkańców zostało rannych, w tym dwóch
policjantów. Kataklizm uszkodził również majątek członków IPA i policjantów.
Sekcja IPA Chorwacja, zgodnie z procedurą IPA dotyczącą pomocy nadzwyczajnej,
skierowała apel o pomoc do Zarządu Międzynarodowego IPA (IEB).
IEB zdecydował się wesprzeć Sekcję Chorwacja poprzez:



APEL O POMOC, z oficjalnym wezwaniem IPA o pomoc w zakresie wsparcia
finansowego , rozesłany do wszystkich sekcji IPA;
NATYCHMIASTOWĄ POMOC w formie bezpośredniej pomocy finansowej w
wysokości 6 500 EUR od IEB dla dotkniętej Sekcji Chorwacja;

Każdy, kto chce udzielić pomocy, może przesłać swoje darowizny na konto pomocy
nadzwyczajnej Sekcji Chorwacja:
Konto Pomocy Nadzwyczajnej:

Nazwa konta:

IPA Sekcija Hrvatska

Nazwa banku:

Zagrebačka banka d.d.

Adres banku:

Trg bana Josipa Jelačića 10,
1000 Zagreb, Croatia

Numer konta:

HR28 2360 0001 1016 7174 0

BIC:
IBAN:

ZABAHR2X
HR28 2360 0001 1016 7174 0

Z góry dziękujemy za waszą szczodrość.
Martin Hoffmann, Skarbnik ds. Społecznych.

Przypomnienie: Stypendium Arthura Troopa 2022
Nagrody Stypendium Arthura Troopa (ATS) zostały ogłoszone w listopadowym
biuletynie IPA. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Jeśli chcecie ubiegać się o ATS 2022, pamiętajcie, że termin składania wniosków
zbliża się szybko: 31 marca 2021 r.
Zgłoszenia do tej corocznej nagrody są mile widziane od członków IPA z całego świata.
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Każde stypendium to kwota sięgająca nawet 2 500 EUR,
które można wykorzystać na seminarium w IBZ Gimborn
lub w porównywalnej instytucji, przy czym starannie
rozważono, że najlepiej, aby każdego roku co najmniej
jedna nagroda przypadała na jeden kontynent.
Kandydaci muszą być członkami IPA od co najmniej 3
lat przed złożeniem wniosku, a stypendium musi zostać
wykorzystane między 1 stycznia a 31 grudnia roku
następującego po przyznaniu stypendium.
Stypendium Arthura Troopa może zostać przyznane
każdemu członkowi IPA pełniącemu czynną służbę w organach ścigania, ale jest
skierowane głównie do naszych młodszych członków.
Kandydaci są zobowiązani do złożenia formularza zgłoszeniowego podając powody
uzasadniające ich wybór.
Aby złożyć wniosek, kliknij link: https://forms.gle/ATS_Online_Application_Form
Centrum Administracji skontaktuje się z odpowiednimi sekcjami krajowymi w celu
potwierdzenia członkostwa wnioskodawców w IPA po otrzymaniu wniosków
elektronicznych.
Przewodniczący Komisji Zawodowej (PC) i koordynator ATS Jan Tore Hagnes będą
następnie rozpatrywać wnioski. Po dokonaniu oceny przez PC i decyzji IEB, laureaci
na 2022 rok zostaną ogłoszeni podczas Kongresu Światowego IPA w Hiszpanii
w październiku 2021 roku.
Formularz wniosku o Stypendium Arthura Troopa, a także towarzyszącą mu procedurę
zawierającą więcej szczegółów można również znaleźć na stronie internetowej:
https://www.ipa-international.org/Arthur-Troop-Scholarship .
Czekamy na Wasze aplikacje – Stypendium Arthura Troopa to okazja, której nie
możecie przegapić!
Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej
Jan Tore Hagnes, Koordynator Stypendium Arthura Troopa
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I Nagroda IPA World Class Policing przełożona na 2022 rok
Biorąc pod uwagę globalną pandemię i związane z nią ograniczenia w podróżowaniu,
nagroda IPA World Class Policing (IPA WCPA) zostanie przełożona do 2022 roku aby
umożliwić każdemu z finalistów udział w gali.
Chociaż bez wątpienia rozczarowujące
jest odroczenie pierwszej WCPA IPA,
jestem przekonana, że wartość odebrania
nagrody na żywo na scenie i bycie
uznanym w obecności międzynarodowych
przedstawicieli Policji jest podstawową
wartością dla finalistów.
Należy pamiętać, że wszyscy, którzy już
zgłosili się do nagrody za 2021 rok
zostaną automatycznie przeniesieni na następny rok.
Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie IPA WCPA 2022 na początku przyszłego
roku w Biuletynie IPA.
W międzyczasie, określcie odpowiednich kandydatów.
IPA WCPA może zostać
przyznana dowolnej osobie
lub organizacji za specjalny
i trwały wkład w badania
policyjne lub udane policyjne
operacje
transgraniczne
w zakresie zapobiegania
przestępczości,
praw
człowieka lub zachowania
pokoju na świecie.
Dodatkowe informacje na
temat odroczenia WCPA
i przygotowań do 2022 roku
można znaleźć na stronie:
https://policinginsight.com/news/world-class-policing-awards-postponed-to-2022/
May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny.
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Wirtualny Bieg IPA – Zjednoczeni na Całym Świecie!
Drodzy Przyjaciele,
Komisja Społeczno-Kulturowa z ogromną radością ogłasza wyniki 1. Wirtualnego
Biegu IPA.
Inicjatywa spotkała się z ogromnym odzewem ze strony członków IPA z całego świata
– zarejestrowało się 330 biegaczy z 40 sekcji!

Można śmiało powiedzieć, że wirtualny Bieg IPA stał się wydarzeniem na skalę
światową. Na całym świecie wzięli udział ludzie w każdym wieku, dumnie
reprezentując logo IPA. Ścigali się w różnych warunkach, w miastach, górach, na
plażach, a nawet… na bieżniach, mężczyźni, kobiety, dzieci, członkowie rodzin, młodsi
i starsi, a także… zwierzaki. Ścigali się w upale, mrozie, deszczu lub śniegu, wszyscy
podkreślając zasady i wartości naszego Stowarzyszenia: przyjaźń, solidarność,
humanizm, jedność, uniwersalność, wolontariat! Z przyjemnością informujemy, że
sukces oznacza, że będziemy dążyć do corocznej organizacji Wirtualnego Biegu IPA!
Pełne wyniki zostaną rozesłane do wszystkich sekcji IPA, a także opublikowane na
stronie internetowej IPA, ale z przyjemnością dzielę się teraz wynikami trzech
najlepszych biegaczy i biegaczek w biegach na 5K i 10K – Gratulacje – Wasze medale
wkrótce do Was trafią!
Bieg na 5 km Kobiet
Naoise
O Donnell
Radmila
Maksimovic
Joanna
WoźniakCieślar

Irlandia

0:16:26

Chorwacja

0:18:33

Polska

0:21:53
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Bieg na 5 km Mężczyzn
Brian
Irlandia
0:15:37
O Donnell
Avraamis
Cypr
0:16:42
Avraam
Nelson
Serio

Portugalia

0:17:08
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Bieg na 10 km Kobiet
Naoise
Irlandia
0:36:29
O Donnell
Radmila
Chorwacja
0:38:58
Maksimovic
Jonna
Finlandia
0:42:54
Öblom

Bieg na 10 km Mężczyzn
Avraamis
Cypr
0:32:29
Avraam
Renato
Chorwacja
0:33:28
Certić
Dimitrios
Grecja
0:34:36
Dritsakos

W szczególnie trudnym okresie dla globalnej społeczności mogliśmy dać naszym
członkom i przyjaciołom odrobinę słońca, przekazując przesłanie optymizmu.
Oczywiście wszyscy nie możemy się doczekać spotkania twarzą w twarz z wieloma
sportowcami biorącymi udział w igrzyskach IPA, które, miejmy nadzieję, odbędą się
jesienią w Czarnogórze.

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować:





Członkom Komisji SpołecznoKulturowej,
którzy
ciężko
pracowali nad idealną organizacją
tego wydarzenia, ze szczególnym
uwzględnieniem
Christosa
Parginosa odpowiedzialnego za
sport;
Wszystkim Sekcjom IPA, które
podjęły wyzwanie;
I oczywiście setkom naszych
członków z całego świata, którzy
uczestniczyli, w wielu przypadkach
przeciwstawiając się bardzo złym
warunkom pogodowym. Gratulujemy
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wszystkim entuzjazmu – każdy biegacz już niedługo otrzyma certyfikat
uczestnictwa!

Wkrótce zostanie opublikowany film z Wirtualnego Biegu IPA, a także materiał
fotograficzny. Dlatego prosimy o subskrybowanie naszego kanału YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC-jyACnsVnlWW7eQG-dhOJQ
lub zeskanowanie kodu QR i bycie jednym z pierwszych, którzy obejrzą
nadchodzący film ze zdjęciami i filmami wielu uczestników!

Servo per Amikeco,
Kyriakos Karkalis,
Kulturowej.
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POSŁOWIE:
W połowie tego miesiąca wszyscy w IAC będziemy pracować w domu od roku,
a obecnie w Wielkiej Brytanii nadal jesteśmy w dość ścisłym lockdownie.
Na końcu tunelu jest jednak światło, obecnie ponad 20 milionów ludzi w kraju jest
zaszczepionych pierwszą dawką, co stanowi znacznie ponad 30% całej populacji.
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na przewidywaną datę zakończenia lockdownu,
czyli 21 czerwca – po 12 miesiącach kolejne 3,5 nie wydają się takie długie, zwłaszcza
w obliczu cieplejszej pogody i nadchodzących dłuższych dni. Dlatego jesteśmy
spokojnie optymistyczni, aby móc regularnie wracać do biura IAC wczesnym latem.

Aby nie zapomnieć jak wygląda Dom Arthura Troopa, od czasu do czasu jeżdżę do
West Brightford – miła godzinna podróż w obie strony rzeką i kanałem, z krótkim
postojem w IAC. Miejmy nadzieję, że część z Was będzie mogła nas odwiedzić
i rozejrzeć się przed końcem roku.
Elke
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INFORMACJE Z REGIONU WROCŁAW

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy
najserdeczniejsze życzenia! Bez Was świat byłby gorszy! Męska część IPA Wrocław.

Konkurs wideo.
Szanowne Koleżeństwo,
Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie wideo!
Na Wasze filmy czekamy do 31 maja 2021 roku.
Zwycięski film weźmie udział w międzynarodowym konkursie filmowym
organizowanym przez Komisję Społeczno-Kulturową IPA gdzie do wygrania są
nagrody pieniężne w kwotach 400 EUR, 300 EUR i 200 EUR.
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Akceptowane tematy filmów to:





Działalność IPA w Polsce;
Polska Policja;
Obrazy związane z Polską;
Ludzie/folklor polski

Gotowe filmy przesyłajcie na adres: konkurs@ipapolska.pl
Jedynym akceptowanym formatem wideo jest format mp4.
Do wygrania zestaw gadżetów ipowskich: ręcznik, skórzane etui na legitymację,
smyczka, maseczka i przybornik.
Szczegóły na stronie:
https://ipapolska.pl/konkurs-wideo/

Riders of IPA Wrocław

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 06.03.2021 roku decyzją Zarządu
Riders of IPA LE MC powołany został do życia Riders of IPA LE MC Poland Prospect
Chapter Wrocław! Gratulujemy założycielom i życzymy powodzenia w dalszej
działalności i szerokiej drogi! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Patrykiem
Grochowskim – tel. 696-317-350.
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