
 

  

BIULETYN IPA – GRUDZIEŃ 2022 1 

 

 

 

                                                           GRUDZIEŃ 2022 
 

INTERNATIONAL POLICE 

ASSOCIATION (IPA)  

Biuletyn  

Tłumaczenie: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 

 
 

PROTOKÓŁ O WSPÓŁPRACY PODPISANY MIĘDZY  

IPA SERBIA I IPA RUMUNIA 

 

W dniu 6 listopada 2022 r. Prezydent Sekcji IPA Serbia, prof. dr Nebojsa Pantelic PhD i Prezydent Sekcji 

IPA Rumunia, Mihai Tartareanu, podpisali dokument szczegółowo opisujący protokół współpracy 

pomiędzy obiema sekcjami. 

Jest to mile widziane zwieńczenie udanej współpracy pomiędzy sekcjami i regionami w ostatnich latach. 

Obie sekcje współpracowały do tej pory z najwyższą doskonałością i będą to robić dalej w najbliższej 

przyszłości. 

Tym samym obaj prezydenci realizują motto IPA "Servo Per Amikeco". 
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SŁOWEM WSTĘPU 

 
 
 
Drodzy Przyjaciele, 
 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy miałem okazję uczestniczyć w Seminarium 
Młodych Funkcjonariuszy Policji, które odbyło się w Sri-Lance w dniach  
01-06/09/2022 oraz w Walnym Zgromadzeniu w Gimborn, w dniach  
27-30/10/2022. 

Tematem przewodnim YPOS było "Przeciwdziałanie współczesnemu 
terroryzmowi". Profesjonalizm, doświadczenie i entuzjazm prelegentów  
z instytucji akademickich i Policji, stanowiły wartość dodaną do jakości i sukcesu 
seminarium YPOS. Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje pełne zadowolenie  
z jakości i różnorodności dostarczonych sesji. 

 

 

 

 

W ramach seminariów przeprowadzono kilka burz mózgów i badań związanych  
z rozwojem umiejętności współczesnych policjantów, którym towarzyszyły różne 
działania społeczne w pomieszczeniach. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy mieli 
możliwość wzięcia udziału w strzelaniu. 

Jeśli chodzi o mój udział w Zgromadzeniu Ogólnym w Gimborn, to muszę przyznać, że 
było to dla mnie wielką przyjemnością, że mogłem być obecny jako Przewodniczący 
Komisji Zawodowej IEB. 

Podczas Walnego Zgromadzenia wyraziłem serdeczne podziękowania i gratulacje 
Dyrektorowi, Zarządowi i pracownikom IBZ Gimborn za wspaniałą pracę, jaką 
wykonują, organizując i dostarczając kolegom wysokiej jakości seminaria. 

Demetris Demetriou 
Przewodniczący Komisji Zawodowej IEB 
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IPA Kraju Basków - III Krajowy Kongres Transportu Lądowego 

 

 

 

W dniach od 19 do 22 października 2022 roku, 
w Centrum Zarządzania Ruchem i Koordynacji 
Kryzysowej Rządu Baskijskiego, odbył się III 
Krajowy Kongres Transportu Lądowego,  
z udziałem m.in. prelegentów-ekspertów  
z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie, 
zarówno w skali krajowej, jak  
i międzynarodowej. 

W ceremonii otwarcia wzięła udział Dyrektor 
Ruchu Drogowego Kraju Basków, pani Sonia 
Díaz de Corcuera, naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa Policji Miejskiej w Bilbao, pan 
José Julio González oraz Prokurator 
Generalny, delegat ds. bezpieczeństwa 
drogowego w Kraju Basków, Manuel Pedreira 
Cárdenas. 

W swoich wystąpieniach, oprócz wyjaśnienia 
kompetencji swoich służb w zakresie transportu 
drogowego, bronili ciągłego szkolenia agentów 
odpowiedzialnych za to zadanie, ponieważ ma 
ono skuteczny wpływ na kontrole 
przeprowadzane u kierowców i w pojazdach,  
a tym samym zwiększa bezpieczeństwo 
zarówno kierowców, jak i innych użytkowników 
dróg. 

Na koniec powitali 
prelegentów  
i uczestników na 
kongresie  
i w mieście Bilbao 
oraz powiedzieli, że 
ta konferencja 
pozwoli im zdobyć 
nową wiedzę, biorąc 
pod uwagę ciągłą 
aktualizację oraz 
zmiany rozporządzeń i ustaw, które dotyczą 
transportu drogowego, towarów i osób.

 

 

  

 
 

 

 

Organizatorzy wręczyli uczestnikom pamiątki w podziękowaniu za udział w III Krajowym Kongresie 

Transportu Lądowego. 
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Przez 3 dni tego kongresu odbywały się różne prezentacje zaplanowane przez organizatorów, które 

dotyczyły takich tematów jak: 
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Na koniec 3 dniowej 

prezentacji, odbyło 

uroczyste zamknięcie III 

Krajowego Kongresu 

Transportu Lądowego,  

z udziałem Naczelnika 

Wydziału Ruchu 

Drogowego w Ertzaintza w 

Alavie, przedstawicieli IPA 

Kraju Basków oraz 

Stowarzyszenia Transportu i Bezpieczeństwa 

Drogowego. 

Głos zabrali: Prezes ATTYSV, przedstawiciel IPA Kraju 

Basków oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. 

W swojej prezentacji przedstawił mocne argumenty za 

ciągłym szkoleniem policjantów, a w tym przypadku 

szczególnie. W trakcie swojej kariery miał okazję uczyć 

w Akademii Policji i Sytuacji Nadzwyczajnych Kraju 

Basków w mieście Arkaute (Álava). 

Podziękował organizatorom za to, że wybrali Centrum 

Zarządzania Ruchem i Sytuacjami Kryzysowymi Rządu 

Baskijskiego w Bilbao oraz wszystkim uczestnikom za 

udział. 

Na zakończenie imprezy wręczono pamiątkę za udział 

w ceremonii zamknięcia Kongresu. 

Ten III Krajowy Kongres Transportu Lądowego 

zakończył się rodzinnym zdjęciem uczestników przy 

wejściu do Centrum Zarządzania Ruchem  

i Sytuacjami Kryzysowymi Kraju Basków. 

 

IPA Kraju Basków 

 

 

 

 

CHCEMY USŁYSZEĆ OD WAS… 
W ramach naszej strategii marketingowej, aby kontynuować poprawę naszej komunikacji z Wami, chcielibyśmy informacji 

od Was. W ciągu najbliższych miesięcy zamierzamy lepiej zrozumieć naszych czytelników newslettera, gdzie jesteście na 

świecie i co Was najbardziej interesuje. 

Będziemy także przyglądać się naszej obecności w mediach społecznościowych i temu, jak możemy lepiej wykorzystać 

tę platformę. 

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety pod linkiem 

https://forms.gle/BSqw7xGqUhKgfWp96 

Pomoże nam to w ulepszeniu i dostosowaniu biuletynu oraz  

zrozumieniu naszych innych kanałów komunikacyjnych, aby 

ulepszyć nasze sekcje i doświadczenie członków. 

W każdym miesiącu będziemy się też skupiać na konkretnym 

aspekcie policyjnym. Dla stycznia, będą to psy policyjne. Jeśli 

możecie, prześlijcie zdjęcia psów policyjnych na adres 

iac@ieb-ipa.org 

Będziemy chcieli je zamieszczać przez cały miesiąc. 

Wasze opinie mają dla nas znaczenie i doceniamy Wasze 

wsparcie. 

Z góry dziękujemy, 

Mick Walsh – Skarbnik ds. Finansów 

Hana Bower – Admin & asystent ds. mediów  
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PROJEKTY „ZAKWATEROWANIE I PRZYJACIEL KORESPONDENCYJNY” 
 
 

Komisja Społeczno-Kulturalna ma zaszczyt ogłosić dwa nowe projekty dla IPA i jego członków. Obejmują one goszczenie innego 

członka IPA podczas jego podróży oraz znalezienie przyjaciela korespondencyjnego w dowolnej innej sekcji IPA. 

Poniżej można przeczytać więcej o tych inicjatywach, a także o tym, jak można się w nie zaangażować: 

 

 
 

Kyriakos Karkalis, Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej. 
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Zaangażowani, odważni i bezinteresowni: 

IPA Niemcy honoruje ratowników 
 

Po raz drugi IPA Niemcy uhonorowała obywateli, którzy wyjątkowo dobrze pracują na 

rzecz policji. Prezydent Oliver Hoffmann wręczył "Nagrodę Policyjną i Obywatelską IPA" 

w Komendzie Policji w Bochum: "Cieszę się, że mogę dziś w imieniu IPA Niemcy wręczyć 

to specjalne wyróżnienie za odwagę cywilną. Bo jedno jest pewne: to dzięki szybkim  

i wzorowym działaniom pierwszych respondentów obaj policjanci zostali uratowani  

i nadal żyją". 

 

 

Co się stało? Samochód patrolowy policji w Bochum zjechał z drogi, uderzył w drzewo  
i zapalił się. Grupa młodych ludzi wracających z imprezy absolwenckiej zauważyła 
płonący wóz patrolowy i natychmiast ruszyła na pomoc. Uwolnili 24. i 30-letniego 
funkcjonariuszy z samochodu i udzielili pierwszej pomocy do czasu przybycia 
ratowników medycznych, którzy zabrali dwóch ciężko rannych do szpitala. W sumie 
dziesięć osób w wieku od 18 do 30 lat było zaangażowanych w tę akcję ratunkową. 
"Kontrast nie mógł być większy: świętowaliśmy tego wieczoru ukończenie szkoły,  
a potem zdarzył się ten straszny wypadek" - powiedział jeden z pomocników. 

 

Hubert Vitt,  IPA Niemcy. 
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STYPENDIUM ARTHURA TROOPA 

 

Arthur Troop Scholarship (ATS), jako spuścizna po Arthurze Troopie, założycielu IPA, 

to profesjonalna edukacja i zaawansowane szkolenia, mające na celu pomoc 

członkom IPA w ich karierze zawodowej i promowanie Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji. 

Stypendia im. Arthura Troopa są przyznawane corocznie podczas Światowego 

Kongresu IPA, przynajmniej jedno na każdy kontynent, na którym istnieje Sekcja IPA. 

Obejmuje to Afrykę, Amerykę, Australazję, Azję. 

Na stypendium przeznacza się corocznie budżet w wysokości 25 000 euro. Każda 

osoba nagrodzona może otrzymać stypendium w wysokości do 2500 euro, które 

stanowi wkład w koszty seminarium, konferencji lub sympozjum, jak również kosztów 

podróży i zakwaterowania. Może ono zostać wykorzystane na seminarium  

w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym IBZ Schloss Gimborn lub  

w porównywalnej instytucji. 

Wnioskodawcy muszą być członkami IPA od minimum 3 lat i muszą obecnie pełnić 

funkcje związane z egzekwowaniem prawa. Stypendium jest skierowane głównie do 

młodszych członków. Termin nadsyłania do IAC wypełnionych formularzy 

zgłoszeniowych na kolejny rok kalendarzowy upływa 31 marca 2023 r. Wszelkie 

wnioski otrzymane po tej dacie będą brane pod uwagę na kolejny rok. 

Każde Stypendium musi być wykorzystane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku 

następującego po przyznaniu stypendium. Osoby, które nie będą mogły wykorzystać 

stypendium w danym roku z powodu nadzwyczajnych okoliczności mogą przenieść 

stypendium na kolejny rok. Przewodniczący Komisji Zawodowej jest ostatecznym 

arbitrem. 

ATS to fantastyczne wyróżnienie dla naszych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę 

w IPA. Jako przewodniczący Komisji Zawodowej, zachęcam wszystkich członków do 

wyszukiwania https://forms.gle/ATS Online Application Form i skonsultowania "Procedury dla ATS" pod adresem Procedura dla 

stypendium. Członkowie, którzy otrzymują ATS muszą złożyć sprawozdanie i zdjęcia do Przewodniczącego Komisji Zawodowej 

wraz z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów. Raporty poprzednich laureatów są dostępne na stronie www.ipa-

international.org. 

Servo per Amikeco  

Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej IPA.

http://www.ipa-international.org/
http://www.ipa-international.org/
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30 LAT SEKCJI IPA SŁOWENIA 

 
Udane obchody 30. rocznicy IPA Słowenia i XII. Kongres 

 

 
IPA Słowenia z powodzeniem obchodziła swoją 30. rocznicę i XII. Kongres 

IPA Słowenia, który odbył się 22 października br.  

w Dobrnie. 

 

Poranek rozpoczął się uroczyście. Na jubileusz przybyło wielu gości 

krajowych i zagranicznych z aż 9 krajów oraz przedstawiciele 

zaprzyjaźnionych i partnerskich organizacji. Wśród gości specjalnych 

uroczystości byli Minister Spraw Wewnętrznych mgr Tatjana Bobnar oraz 

Zastępca Dyrektora Generalnego Policji Igor Ciperla, który również przemówił do  zgromadzonych. 

 

Uroczystość wzbogacili członkowie Orkiestry 

Policyjnej oraz młoda policjantka, wybitna wokalistka 

Klavdija Trnovšek. 

 

Podczas gdy goście i partnerzy delegatów udali się 

na przyjemną wycieczkę w okolice Dobrna, delegaci 

uczestniczyli w obradach, gdzie m.in. przyjęli 

sprawozdania z pracy w minionym roku oraz przyjęli 

program i kierunki pracy sekcji IPA Słowenia na okres 2022-2026. 

 

Między innymi wybrano członków Zarządu Sekcji IPA Słowenia. Przez 

najbliższe cztery lata Sekcją będzie kierował Prezydent Jože Senica. 

Wśród wybranych zostali również Wiceprezydent ds. Społecznych 

Marjan Prah Podborški, Wiceprezydent ds. Zawodowych Robert 

Mesiček, Wiceprezydent ds. Kulturalnych Vinko Otovič, Sekretarz 

Generalny Zmago Javornik, Skarbnik Karl Petelinšek i jego asystent 

Matej Kraner, Alojz Žerak jako stały protokolant oraz członkowie Sądu 

Honorowego Iztok Ferk i Peter Županec, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Milan Marinšek i członkowie Komisji Rewizyjnej Ferdo 

Abraham i Danijel Lorbek. 

 

Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA, Pierre-Martin Moulin, zaszczycił nas swoim przybyciem i przemówił do 

zgromadzonych, a także wziął udział w wieczornej ceremonii. 

 

Kongres był również poświęcony wyróżnieniu najbardziej zasłużonych członków 

IPA nagrodami i podziękowaniami. Zgodnie z Regulaminem Nagród Sekcji IPA 

w Słowenia, przyznano złote odznaki i plakietki. Kongres powołał również pięciu 

nowych członków honorowych IPA. 

Wieczorna część spotkania miała również na celu zacieśnienie relacji z gośćmi 

zagranicznymi oraz wyrażenie wdzięczności wszystkim, którzy zaszczycili nas 

swoim przybyciem.  

 

Anita Kovačič Čelofiga, IPA Słowenia. 
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – IPA RUMUNIA 

 

 
"Młode pokolenie wobec wyzwań współczesnego świata: Przemoc, narkotyki, 

alkohol-przeciwdziałanie przemocy w szkołach” 
 
W dniach 19-22 września mieliśmy 

przyjemność uczestniczyć  

w międzynarodowej konferencji  

w Targu Mures poświęconej aktualnych 

tematów zawodowych. 

W konferencji wzięło udział 31 

delegatów zagranicznych z IPA Austria, 

IPA Bułgaria, IPA Kanada, IPA Węgry, 

IPA Mołdawia, IPA Macedonia 

Północna, IPA Polska i IPA Hiszpania oraz 27 członków IPA z Rumunii, jak 

również specjaliści z instytucji posiadających atrybuty w tej dziedzinie. 

W odniesieniu do tematu konferencji - "Młode pokolenie wobec współczesnych wyzwań: przemoc, narkotyki, alkohol - 

zapobieganie przemocy w szkołach", w społeczeństwie i ogólnie w ludzkości najważniejszą rolę odgrywa edukacja, więc wszyscy 

musimy być odpowiedzialni w tej kwestii i być częścią tego procesu. 

Obecność tak wielu wydziałów krajowych dowodzi, że policjanci z różnych krajów 

borykają się z tymi samymi 

problemami i że wszyscy szukamy 

najlepszych metod, aby je rozwiązać. 

W pierwszym dniu, podczas wizyty  

w Sighișoarze, byliśmy świadkami 

pierwszego etapu tego projektu i dało 

się zauważyć, że młode pokolenie 

potrzebuje naszej pomocy: jako 

rodzice, jako policjanci, jako istoty 

ludzkie. 

Wierzymy, że konferencja jest krokiem naprzód w naszej próbie stworzenia wspólnego 

frontu w rozwiązywaniu problemów społecznych i  cieszymy się, że IPA jest aktywną 

częścią tego projektu. 

Spotkania zakończyły się sukcesem i każdy wrócił do domu bogatszy o wiedzę na 

różne tematy. 

Inicjator projektu, Pan Mureșan Marius Wiceprezydent Sekcji IPA Rumunia oraz 

Regiony IPA z okręgu Mures, byli 

wspaniałymi gospodarzami  

i chcielibyśmy im pogratulować za 

wszystko, co osiągnęli dzięki temu 

seminarium. 

Oczywiście, spotkanie to nie mogło się 

ograniczyć do komponentu 

zawodowego i wszyscy bawili się, 

poznawali się nawzajem  

i mieli okazję zwiedzić piękne tereny 

powiatu Mures. 

Do następnego razu obiecujemy, że nadal będziemy przesyłać Państwu materiały 

rozstrzygające z wnioskami z tego seminarium, które mogą stać się użytecznymi 

narzędziami dla wszystkich, którzy działają na tym polu.  

 

Mihai-Liviu Tărtăreanu, Prezydent Sekcji  IPA Rumunia. 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – GRUDZIEŃ 2022 11 

 

 

HISTORIE PODRÓŻNICZE IPA UK  

USA DO LONDYNU 

Amerykański policjant Scott McDonald, emerytowany major z Departamentu Policji w St. Petersburgu na Florydzie podróżował 

po Wielkiej Brytanii w październiku 2022 roku, zatrzymując się w Londynie, aby poszukać trochę gościnności IPA . 

Scott i jego żona Judy bardzo chcieli poznać członków IPA zarówno służących i emerytowanych. Ich pierwsze spotkanie IPA 

miało miejsce w dniu przyjazdu. 

Scott i Judy byli eskortowani na kolację z londyńskim oficerem łącznikowym Alexem Williamsem. Następnie odbyli krótki spacer 

po centrum Westminsteru, zwiedzili New Scotland Yard, Downing Street i Whitehall. 

We wtorek uczestniczyli w ceremonii wręczenia kluczy w Tower of London. Oboje są zagorzałymi fanami rodziny królewskiej i 

możliwość przeżycia tej wyjątkowej ceremonii była prawdziwą atrakcją. Scott podczas pobytu w Londynie wziął również udział w 

wizycie Regionu 9 w Londyńskim Muzeum Transportu w Acton Town, gdzie członkowie cieszyli się wycieczką z przewodnikiem 

po mało widocznych eksponatach przedstawiających londyński transport publiczny. Członek Oddziału Londyn Północny, konstabl 

John Wills uprzejmie wystąpił i zorganizował wycieczkę do Centrum Dowodzenia Ruchem i Parkowaniem. 

Dowodzenie i kontrola to specjalność zawodowa Scotta. To była wspaniała okazja, by zobaczyć policję w akcji. John ponadto 

towarzyszył Scottowi i Judy w zamku w Hampton Court, a później mogli zobaczyć kwaterę główną jednostki konnej i porozmawiać 

z kilkoma trenerami koni. Scott i Judy są bardzo wdzięczni za gościnność i pomoc udzieloną w Londynie i  dziękują wszystkim, 

którzy pomogli. 

Alex Williams, Region 9, Oddział Londyn Północny, IPA UK 

 
 

CÓRKA CZŁONKA IPA Z HISZPANII  
 
Na początku września 2022 roku Kwatera Główna IPA 

otrzymała e-mail od hiszpańskiego członka IPA z prośbą  

o pilną pomoc. Lucia, córka hiszpańskiego członka IPA, 

Rosa, miała zarezerwowane zakwaterowanie 

uniwersyteckie w Greenwich na ten rok akademicki. Po 

przybyciu Lucii do miejsca zakwaterowania okazało się, że 

nastąpił błąd w rezerwacji. Otrzymała dwudniowe 

wypowiedzenie, aby opuścić akademik, a uniwersytet nie 

zaoferował żadnej alternatywy zakwaterowania. 

Oficer łącznikowy w Londynie, Alex Williams, rozpoczął 

akcję od rozmowy telefonicznej z Lucią. Po wyjaśnieniu 

problemu stworzono wielostronny plan, który miał pomóc w 

zapewnieniu bezpiecznego zakwaterowania na 

uniwersytecie. Bezpośrednie ryzyko wyrzucenia na ulicę 

zostało zażegnane dzięki ofercie odebrania jej rzeczy i 

awaryjnego zakwaterowania w Sevenoaks w mieszkaniu 

Alexa. Biorąc pod uwagę długie i kosztowne dojazdy, był to 

plan drugorzędny. Lepszym planem okazało się 

zakwaterowanie na tydzień w Greenwich w mieszkaniu 

kuzynów Alexa, dogodnie położonym kilka minut od 

uniwersytetu Lucii. To tymczasowe zakwaterowanie 

zapewniło Lucii przestrzeń, w której będzie mogła się 

poruszać po Greenwich i szukać innego zakwaterowania. 

 Po odciążeniu, Lucia posłuchała rady i wróciła do biura 

zakwaterowania i została wpisana na awaryjną listę 

oczekujących na pokój. Zasugerowano stronę internetową 

Spareroom.com i szybko udało się umówić na oglądanie 

pokoju. Alex odwiódł Lucię od wzięcia pokoju bez pisemnej 

umowy (wielkie nie!), a w ciągu następnych 24 godzin Lucia 

była w stanie zapewnić sobie zakwaterowanie  

z przyjacielem z uniwersytetu, korzystając z rad Alexa. 

Hiszpańscy członkowie IPA również przyszli z pomocą, 

dzwoniąc i oferując dalszą pomoc. 

Dwa dni później londyński oficer łącznikowy z radością 

przyjął poniższe maile. Jest to wspaniałe świadectwo siły 

przyjaźni wśród członków IPA. To jest nasza racja bytu - 

pomagać innym i dawać przyjaźń, w tym przypadku ani się 

nie znali, ani nigdy wcześniej nie spotkali... 

Servo Per Amikeco 

Dla mnie to zaszczyt należeć do tego Stowarzyszenia, to są 

te rzeczy, które czynią nas wielkimi. 

To jest siła IPA 

Alex Williams, oficer łącznikowy Londyn. 
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   POSŁOWIE: 

Udało się! To już ostatni miesiąc roku. To wydanie jest jedenastym biuletynem w 2022 
i pomyślałam, że spojrzę wstecz na wszystkie wydania.  

W tym roku w międzynarodowym biuletynie pojawiło się ponad 140 artykułów z 30 
różnych sekcji, na 5 kontynentach. To niesamowite, że mamy taką platformę do 
dzielenia się na arenie międzynarodowej wszystkimi niesamowitymi wydarzeniami, 
które mają miejsce w IPA. 

W obecnym wydaniu znajdują się artykuły w języku hiszpańskim i niemieckim. Aby  
w pełni wykorzystać cały biuletyn, przypominamy, że istnieje łatwe w użyciu narzędzie 
do tłumaczenia jeśli zdecydują się Państwo na czytanie biuletynu w formacie Flipbook. 

Liczba artykułów nadsyłanych do zamieszczenia w biuletynie niestety spadła więc 
zachęcam wszystkie Sekcje do rozważenia możliwości napisania kilku akapitów, kiedy 
tylko jest coś ekscytującego, czym można się podzielić. Wiem, że wielu z was pracuje 
teraz ciężko nad sprawami w tej chwili. 

Proszę również pamiętać o wypełnieniu ankiety poprzez link na stronie 5. To naprawdę 
pomoże mi w dalszym rozwoju biuletynu i proszę o przesłanie wszelkich zdjęć psów 
policyjnych w najbliższym czasie. 

Jak wiecie w tym roku w IAC zaszły spore zmiany. Nie mogę uwierzyć, że jestem tu 
już prawie 3 miesiące. Czas zleciał jak z płatka, ale wiecie co mówią mówią: "Czas 
leci, kiedy dobrze się bawisz!". 

Jestem podekscytowana, że mogę wam powiedzieć, że mamy kolejnego 
administratora, który dołączył do biura IAC w Nottingham. Lisa Foreman dołącza do 
nas w tym miesiącu z IPA UK na dwa dni w tygodniu i będzie ogromnym wsparciem 
dla naszego zespołu. Lisa już teraz posiada bogatą wiedzę na temat IPA i wiele może 

wnieść z Sekcji UK. Jestem pewien, że wszyscy dołączycie do mnie witając Lisę do 
zespołu. Zdjęcie Lisy znajduje się po lewej stronie tego artykułu. 

Na koniec chciałbym życzyć wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. 
Czekam z niecierpliwością, by napisać do Was ponownie w 2023 roku! 

Servo per Amikeco 

Hana 
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Od redakcji 

 

Szanowni Czytelnicy, 

Grudniowe wydanie Biuletynu IPA jest tym szczególne, ponieważ kończy ono cykl 5 lat 
publikacji informacji ze świata Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w języku 
polskim. 

Te mijające 5 lat Biuletynu IPA to świadectwo rozwoju osiągniętego pracą w imię zasady Servo 
per Amikeco. W ciągu tych lat Przyjaźń wyrażona poświęceniem czasu i posiadanych 
umiejętności dla wspólnej korzyści dała rezultat, jaki oto możecie podziwiać przed oczami. 

Niezmiernie miło mi słyszeć słowa poparcia płynące z różnych stron naszego kraju – są one 
najlepszą nagrodą za wykonane zadanie, motywacją do dalszej pracy i nieustannego rozwoju 
dla wspólnej korzyści Stowarzyszenia oraz jego członków. 

Korzystając z okazji pragnę również złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia Zdrowych  
i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności w nadchodzącym Nowym 2023 
Roku. 

Servo per Amikeco! 

Redaktor 

 

Zebranie Delegatów DGW – Uroczysko 03.12.2022 r. 

 
W dniach 3/4 grudnia w Uroczysku Piechowice odbył się zjazd Zarządu, delegatów oraz 
obserwatorów IPA województwa dolnośląskiego, w którym uczestniczył również 
Wiceprezydent IPA Polska Witold Drzażdżyński. W trakcie zebrania zostały wyznaczone 
kierunki działania na nadchodzący rok 2023.  

Ponadto został wybrany nowy Zarząd w składzie: 
 
Prezes - Bartłomiej Majchrzak 
Skarbnik  - Bartosz Wanot 
Zastępca Skarbnika - Marek Miś 
Sekretarz - Michał Sługocki 
Zastępca Sekretarza - Artur Klimczak 
Członkowie Zarządu: Anna Janczur, Władysaw Leszczyński oraz Fryderyk Orepuk 
Komisja Rewizyjna: Piotr Cebulski, Roman Herezo oraz Krzysztof Zając. 
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Były też wyróżnienia i dyplomy m.in. dla naszych wieloletnich członków. Wiceprezydent Sekcji 
IPA Polska odznaczył medalami „Za Wyróżniającą Działalność Statutową”: złotym – kolegę 
Janusza Konopnickiego oraz brązowym – kolegów Piotra Mickiewicza i Michała Sługockiego. 
Za trzydziestoletnią (!) działalność w sekcji IPA podziękowania odebrali: Artur Klimczak, Wiktor 
Borejszo, Roman Herezo oraz Paweł Brach. Wyróżnienie otrzymał również Zdzisław Mirecki 
jeden z ojców założycieli nowego Regionu w strukturach Grupy - Region IPA Bolesławiec. 
Wszystkim wyróżnionym w tym dniu serdecznie gratulujemy! 
 
Po zakończeniu obrad, ustaleniu priorytetów i wymianie doświadczeń przyszedł czas do 
powrotu. Śmiało można powiedzieć, że to będzie bardzo pracowity rok! 
 

 
 
 
 
Servo per amikeco! 
 
Anna Janczur, IPA Wrocław. 
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Motocyklowi Mikołaje  

RIDERS OF IPA Wrocław 
 
W dniu 4.12.2022 roku RIDERS OF IPA Wrocław już po raz drugi wziął udział w Dniu Dziecka 

organizowanym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie 

Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.  

 

W tym dniu motocykliści z wielkimi serduchami, z kieszeniami wypchanymi cukierkami,  

z pełnymi bakami paliwa, z uśmiechem na twarzy, na swoich maszynach odwiedzają dzieciaki. 

Jednocząc się dla dzieci, zrobią wszystko by przewieźć, pokazać i zrobić mnóstwo hałasu na który 

dzieciaki czekają cały rok.  

Wydarzenie jest organizowane cyklicznie od kilku lat przez motocyklistów. W tym roku zaprosiliśmy 

klubowych kolegów z Riders of IPA Strzelin, którzy licznie stawili się w Wierzbicach. Zaprosiliśmy 

również przyjaciół z nieformalnej grupy quadowej „QUAD SQUAD Wrocław”, którzy wypucowali z błota 

swoje maszyny i wspólnie z nami dawali mnóstwo uśmiechów. Dzieciaki uwielbiają jeździć na quadach.  

Nasz klubowy kolega „Fiflak” na co dzień pełniący służbę na quadach  w Komisariacie Wodnym we 

Wrocławiu za zgodą przełożonych stawił się wspólnie z kolegą  

z patrolu i w tym dniu wspierali nas na służbowym sprzęcie  

w ramach prelekcji. Nie ukrywamy, ze quadowe radiowozy 

zrobiły największe wrażenie na dzieciach.  

Dzieci jeżdżą na czym chcą i ile razy chcą, a w zamian 

organizują drobny poczęstunek. Zawsze w tym dniu jestem 

bardzo szczęśliwy ze mogę podzielić się z tymi wspaniałymi 

dzieciakami swoimi pasjami, że mogę podarować mnóstwo 

uśmiechów, trochę słodyczy.  

W tym dniu wszyscy jesteśmy pasjonatami motoryzacji, bez 

podziałów i ograniczeń, a słowa „nie da się” nie istnieją. To 

wspaniała lekcja pokory dla wszystkich. Z wyrazami szacunku,  

Patryk Grochowski „GAGAT”, Prezydent Riders of IPA Wrocław. 
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Snajperska przygoda członka Regionu IPA Wrocław  

 

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze Michałowi,  
funkcjonariuszowi Wrocławskiej Policji, który wziął udział  
w zawodach Sniper Extreme 2022. 

Zawody odbyły się na Centralnym Piligonie Sił 
Powietrznych w Ustce. Wzięło w nich udział 35 zespołów  
z Polski i Europy żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy 
oraz strzelców cywilnych.  

Zawody zostały zorganizowane przez Fundację 
Sprzymierzeni z GROM. Dochód z zawodów zostanie  
przekazany na leczenie i rehabilitację ciężko chorego syna 
żołnierza Pawełka Mackuna.   

Na początku instruktorzy przeprowadzili  warsztaty z łączności, nawigacji, pierwszej pomocy 
pola walki, balistyki końcowej. Wykład z balistyki początkowej pocisku poprowadził prof. dr 
hab. inż. Jerzy Ejsmont.  

Kolejne dni to już zawody, które były podzielone na części taktyczną oraz ogniową. Pierwszym 
zadaniem było "przenikanie" na dystansie około 3 kilometrów z wykorzystaniem taktyki oraz 
maskowania a następnie rozpoznania, określenia celu, odległości oraz możliwości oddania 
skutecznego strzału pozostając niewykrytym przez mobilne patrole na wrogim terenie. 
Zakładnikiem był aktor Eryk Lubos.  

 

Kolejne zadanie to Pętla Taktyczna, której głównym założeniem była umiejętność nawigacji  
i poruszania się w zupełnej ciemności oraz odnalezienie punktów kontrolnych, dotarcie do nich 
i wykonanie  zadań bojowych w określonym czasie. Pętla taktyczna rozpoczęła się około 
godziny 16.30 a zakończyła się około godziny 7:00 następnego dnia, po czym uczestnicy 
przemaszerowali w rejon osi prowadzenia ognia, gdzie odbywały się strzelania na dystansie 
50-60-70 metrów pistolet, 200-400 metrów karabin szturmowy oraz 100-1040 metrów karabin 
snajperski.  

Serdeczne gratulacje dla organizatorów i Michała. 

Region IPA Wrocław. 
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Sukcesy sportowe wrocławskich Ipowców 

Badminton 

3 grudnia w Pisarzowicach, w gminie Kamienna Góra, rozegrane 
zostały VIII Mistrzostwa Służb Mundurowych w Badmintonie,  
w których nasz kolega Łukasz Nowakowski zdobył I miejsce w grze 
pojedynczej mężczyzn 40+ oraz II miejsce w grze podwójnej 
wspólnie z Piotrem Łaszkiewiczem. Kolega Piotr zdobył także II 
miejsce w grze mieszanej. 

Radość z tryumfu w Mistrzostwach szybko została przekuta  
w kolejne szlachetne krążki, ponieważ w sobotę 10 grudnia Łukasz 
Nowakowski, nasz etatowy mistrz, trener i menedżer, zorganizował 
w Trzebnicy kolejne zawody w Badmintona, w których wzięło udział 
52 graczy.  

Pomimo wielu obowiązków jakie ciążą na organizatorze, Łukasz znalazł chwilkę aby zdobyć złoto 
w grze pojedynczej mężczyzn 40 plus oraz brąz w grze podwójnej open z badmintonowym 
partnerem Krzysztofem.  

Jego podopieczni, trenujący na co dzień w trzebnickiej sali również zdominowali podium  
w różnych kategoriach.  

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i zawody oraz mamy nadzieję, że na organizowanych przez 

nas IPA Games w 2026 roku zagości nowa konkurencja jaką jest Badminton! 

Sztuki walki 

W dniu 10 grudnia koleżanka Martyna Ciaskowska wzięła udział w 
IV Mistrzostwach Służb Mundurowych, które odbyły się w Akademii 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu.  

Reprezentantka Polskiej Policji w Sportach Walki w kategorii BJJ 
kobiet open, pomimo startu w trakcie leczenia kontuzji, zajęła II 
miejsce, przegrywając głównie z ograniczeniami wynikającymi  

z kontuzji, przez którą nie mogła przystąpić do finału. 

Chylimy czoła zawodniczce za hart ducha i wolę walki, ale przede 
wszystkim gratulujemy sukcesu oraz sportowego rozsądku do 
podejmowania mądrych decyzji.  

Życzymy dużo zdrowia do osiągania dalszych sukcesów 
sportowych.  

Region IPA Wrocław. 
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Oferta dla członków IPA  

 

Kopalnia Soli w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić 10% 
zniżki na zakup biletów w kasach stacjonarnych (zniżka nie 
obowiązuje na bilety zakupione on-line) do Kopalni Soli 
„Wieliczka” dla członków International Police Association 
posiadających ważne legitymacje członkowskie tego 
Stowarzyszenia.  

Dotyczy to, także osób posiadających ważne legitymacje 
„Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”, jak również członków IPA 

z innych krajów posiadających ważne legitymacje członkowskie. 

Prawo do zniżki przysługuje także małżonkom/partnerom oraz dzieciom będącym na 

utrzymaniu i towarzyszącym osobom wymienionym w ust. 1. 

Zniżka będzie udzielana za okazaniem ważnej legitymacji IPA. 

Region IPA Wrocław. 

 

 

Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA 

 

W dniu 6 grudnia w trakcie Konferencji zorganizowanej przez Karkonoski Park Narodowy, 
Dyrektor KPN dr Andrzej Raj został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”.  

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

Region IPA Wrocław 
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