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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Jako skarbnik IEB jednym z moich podstawowych zadań jest przygotowywanie budżetów 
finansowych i zarządzanie nimi. Dochód do kasy IEB pochodzi wyłącznie  
z corocznej składki, a kwota ta jest obliczana na podstawie liczby członków. Zatem im 
więcej mamy członków, tym niższa może być składka lub tym więcej IPA może wydać na 
projekty globalne; jeśli jednak liczba członków stale spada, to albo składka musi wzrosnąć 
lub wydatki muszą zostać ograniczone. 

Jak widać na wykresie na następnej stronie,  
w ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy spadek 
liczby członków IPA. W 2013 roku mieliśmy 412 127 
członków IPA, ale liczba ta znacznie spadła w 2014 
roku, kiedy to ponad 37 000 tureckich członków 
musiało się wycofać po próbie zamachu stanu. 

W następnych latach liczba członków stale rosła, ale 
pandemia Covid-19 zebrała swoje żniwo. Świat został 
zamknięty, a IPA nie działała, więc liczba członków 
zaczęła ponownie spadać. Zgodnie z aktualną linią 
trendu, w 2025 roku liczba członków wyniesie 
330 000. 

Wszystkie te obliczenia nie rozwiązują problemu,  
a jedynie uwypuklają straty w dochodach i stawiają 
pytania o naszą przyszłość. 

Czy po prostu zwiększamy składkę co roku i mamy 
nadzieję że członkowie powrócą? Czy może 
dokonamy cięć wydatków, a jeśli tak, to co 
zlikwidujemy? 

Uważam, że aktywność jest niezbędna, a IEB jest zaangażowana we wspieranie 
aktywności na całym świecie. Transformacja nie jest wydarzeniem w przyszłości, lecz 
działaniem teraźniejszym i jestem przekonany, że jeśli IPA będzie promować aktywność, 
to pojawią się nowi członkowie. 

W ciągu ostatnich dwóch lat Skarb Państwa IEB obniżył roczną składkę o 50%, aby 
sprostać presji pandemii Covid-19, a w 2022 r. uzupełnimy składkę o 70 000 euro, starając 
się pobudzić aktywność w każdej sekcji IPA. Dlatego w tym roku obowiązuje obniżona 
stawka składki międzynarodowej w wysokości 1,48 euro, a faktury za składkę zostaną 
rozesłane jeszcze w tym miesiącu do poszczególnych sekcji. 

IEB również uważnie przygląda się naszym wydatkom. Bardzo trudno jest przewidzieć 
przyszłe koszty biletów lotniczych i podróży, biorąc pod uwagę światowe ceny ropy 
naftowej, ale niewątpliwie będzie to miało wpływ na koszty Kongresów Światowych. 

Jednym ze środków redukcji kosztów może być prowadzenie kongresu wyłącznie  
w języku angielskim, ograniczając w ten sposób konieczność korzystania  
z kosztownych tłumaczeń ustnych. W 2021 roku zorganizowaliśmy wirtualny kongres  
w języku angielskim i ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie to sprawdziło się całkiem dobrze. 
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Tradycyjnie zatrudniamy do 10 tłumaczy do tłumaczenia na 5 różnych języków. 
Zapewniamy kabiny tłumaczeniowe, a także opłacamy przelot, zakwaterowanie  
i wyżywienie każdego z nich. Mimo że przez lata zapewniali nam oni doskonałą obsługę, 
wiązało się to z bardzo wysokimi kosztami, które wynosiły około 45 000 euro rocznie.  
W tym roku IEB przedstawi na Światowym Kongresie wniosek, w którym zaproponuje, aby 
kongres odbywał się wyłącznie w języku angielskim. Ale to już temat do dyskusji dla 
delegatów IEC w październiku. 

 

W międzyczasie głównym priorytetem pozostaje aktywność. Teraz nadszedł czas, aby się 
odrodzić i stworzyć możliwości, które skłonią członków IPA do rozmowy i będą promować 
wartość marki. W filmie "Pole marzeń" z 1989 r. aktor Kevin Costner mówi: "zbudujcie to, 
a oni przyjdą." W ciągu ostatnich 70 lat zbudowaliśmy coś wspaniałego i naszym 
zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń jest zbudowanie jeszcze lepszego IPA. 

Zachęcam cały świat IPA do budowania aktywności i promowania swoich przedsięwzięć 
poprzez nasze kanały mediów społecznościowych, strony internetowe, IAC oraz niniejszy 
miesięczny biuletyn. 

One nadejdą… 

Servo per Amikeco, 

Mick Walsh, Skarbnik ds. Finansów.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

IPA Niemcy: Ukraina – pomagamy... ми допомагаємо  
 

Wojna w Ukrainie… 

...szok i troska o ludzi sparaliżowały nas, ale nie na długo. Było jasne dla Sekcji IPA 

Niemcy, że trzeba udzielić pomocy, i to natychmiast! 

Wraz z początkiem kryzysu uchodźczego otrzymaliśmy ponad 40 ofert od rodzin IPA, które 

były gotowe przyjąć do swoich domów dzieci, kobiety i całe rodziny ukraińskich kolegów. 

Aby zapewnić uchodźcom pomoc, zaangażowani przyjaciele z IPA zaczęli i organizowali 

transporty z pomocą, które początkowo były finansowane przez niemiecką sekcję IPA,  

a następnie coraz bardziej rozbudowywana dzięki różnym darowiznom. 

Niemieccy członkowie IPA, ale także 

Międzynarodowa Rada Wykonawcza i Sekcje IPA 

Irlandia, Islandia, Kanada, Macedonia Północna, 

Szwajcaria i Turcja przekazały hojne kwoty, które 

zostały wydane bezpośrednio na artykuły 

pomocowe, dzięki czemu można było rozpocząć 

pierwsze transporty z zaopatrzeniem. 

Do tej pory udało się zebrać około 60 000 euro  

i można zorganizować więcej transportów. Raz po 

raz przyjaciele z IPA wykorzystują swój wolny czas, 

aby pojechać do Polski i zawożą swoje przesyłki 

tam, gdzie są potrzebne z pomocą Sekcji IPA 

Polska. Ponieważ niektóre z tych transportów 

odbywają się autobusami, w drodze powrotnej nasi 

przyjaciele mogą zabrać uchodźców z Ukrainy do 

ich nowych miejsc zamieszkania. 

To naprawdę pokazuje, co znaczy przyjaźń, a IPA 

może być dumna. Kilka stacji radiowych i gazety 

informują o działaniach pomocowych i tym samym dają nadzieję na dalsze datki 

finansowe, które pozwolą nam kontynuować pomoc. 

 

Zespół pierwszego transportu opowiada następującą historię: 

"10 marca 2022 r. wraz z dwoma kolegami pojechaliśmy do Polski autobusem  

i ciężarówką. Autobus przewoził prawie 7 ton materiałów pomocowych. Niestety,  

w ciężarówce mogłem przewieźć tylko 3,2 tony. 

Po przejechaniu prawie 1500 kilometrów dotarliśmy do celu do Chełma, gdzie mogliśmy 

przekazać dary od Sekcji IPA Niemcy, jak również od naszych znajomych, przyjaciół  

i krewnych. 
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Wcześniej zaopatrzyliśmy dwa domy dziecka w Łodzi we wszystko, co było pilnie 

potrzebne. Opiekują się tam głównie sierotami ukraińskimi. 

Nasi koledzy z Ukrainy przekazali informacje z pierwszej ręki, a ich reportaże i zdjęcia  

z telefonów komórkowych przyprawiały nas o mdłości. 

Następnie wraz z kolegami z IPA Meklemburgia-Vorpommern pojechaliśmy do domu dla 

uchodźców w Hrubieszowie. Miejsce to znajduje się 5 km od granicy z Ukrainą. 

Skontaktowaliśmy się z osobami odpowiedzialnymi i zaoferowaliśmy nasze wsparcie  

w przewiezieniu uchodźców do Niemiec. Nigdy nie zapomnę wrażeń, jakie tam przeżyłem. 

Do następnego dnia o godzinie 06:45 nie było nikogo, kto chciałby pojechać do Niemiec. 

Wtedy zadzwoniono, że 13 uchodźców chce jechać do Drezna. Trudno było nam w to 

uwierzyć, ale 30 minut później cały autobus był pełen ludzi i widać było, że wszyscy oni 

doświadczyli wiele cierpienia i wysiłku. 

Stałem obok starszej koordynator ds. 

transportu gdy przed autobusem rozgrywały 

się sceny rozdzierające serce. Ona nagle 

zauważyła, jak trudno było mi mówić. Łzy 

spłynęły jej po policzkach i powiedziała do 

mnie: "Robię to już od dwa tygodnie, a czuję 

się tak każdego dnia". 

Nie chcę sobie wyobrażać, co się działo  

w umysłach ludzi, którzy z minuty na minutę 

oddalali się coraz dalej od domu. Nasza 

podróż wiodła przez Katowice do Drezna,  

a stamtąd do Frankfurtu. 

Potem musieliśmy wrócić do pracy, ale następne dni urlopu są zarezerwowane. Będziemy 

kontynuować akcję i nie zostawimy tych ludzi samych, Niektórzy z nich wsiedli do 

autobusu tylko z małą plastikową torbą. 

Pierwotnie spodziewaliśmy się, że w naszym transporcie uchodźców, którzy uciekli  

z terenów objętych wojną, weźmie udział maksymalnie 13 osób. Kiedy autobus nagle się 

zapełnił, musieliśmy improwizować. Zakupione wcześniej kiełbaski, słodycze i napoje nie 

wystarczyłyby na długo dla 44 osób. Staraliśmy się zrobić wszystko, aby umożliwić 

szczególnie dzieciom beztroską podróż. Na szczęście jeden z członków naszego zespołu, 

Mathäus, mówi po polsku i potrafił dobrze pokonać barierę językową. 

Robiliśmy wszystko, aby zapewnić naszym pasażerom ciepły posiłek przed spodziewaną 

długą męką w ośrodku wstępnego przyjęcia (EAA) w Dreźnie. Mimo dobrych kontaktów  

z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Nadrenii-Palatynacie i Wolontariuszami Zakonu 

Maltańskiego w Dreźnie, nie udało się niestety zorganizować niczego w tak krótkim czasie. 

Obiecano nam jednak pomoc przy następnym transporcie. 

Około 170 km przed Dreznem zajechaliśmy na parking przy autostradzie i zaprosiliśmy 

wszystkich na ciepły posiłek w tamtejszym barze z przekąskami. Wyczerpani 

całodziennym wysiłkiem, w końcu dotarliśmy do EAA w Dreźnie o 23:00. To dziwne 

uczucie zbierać ludzi ze szkolnej sali gimnastycznej, podrzucić ich do innej sali 

gimnastycznej, a potem po prostu odjechać. 
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Wychodząc z sali, widzieliśmy twarze wyczerpane, smutne, zmęczone i szukające nadziei. 

Mój ostatni policyjny miś znalazł tu szczęśliwego nowego właściciela. Pożegnaliśmy się 

uchodźcami z Ukrainy, a potem otrzymaliśmy najlepszą możliwą nagrodę za naszą pracę: 

ciche "Spasibo i uśmiech". 

Fakty i liczby dotyczące pierwszego transportu: 

Spędziliśmy 180 godzin roboczych na przygotowaniach do wyjazdów i ich kontynuacji, 

zużyliśmy 800 litrów oleju napędowego do autobusu i 250 do ciężarówki, by przewieźć 10 

ton pomocy i przewieźć 44 uchodźców do Drezna ... 

... i przywieźliśmy niezliczone wrażenia. 

 

Text: Hubert Vitt, IPA Niemcy. 

Zdjęcia: Christian Heckens, IPA Niemcy. 
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IPA Rumunia wspiera ukraińskich uchodźców na wielu 
płaszczyznach 

Wszyscy wiemy, że przeżywamy niezwykle trudny okres. Nawet nie zdążyliśmy cieszyć 

się z faktu, że pandemia koronawirusa dobiega końca, gdy w 2022 roku znaleźliśmy się  

w Europie w obliczu wojny na pełną skalę. Wielu ludzi z trudem może związać koniec  

z końcem. 

Niemal niemożliwe jest wyobrażenie sobie, że coś takiego mogłoby się wydarzyć w XXI 

wieku w Europie. W krótkim czasie zdziwienie zastąpił strach, a strach - chęć zrobienia 

czegoś, pomocy. Dramat narodu ukraińskiego walczącego dziś o wolność jest ogromny. 

Setki tysięcy ludzi uciekło na emigrację, aby uciec przed bombami, kolejne setki tysięcy 

walczą z bronią w ręku w obronie swojego kraju. 

Wszystkie kraje, które mają wspólną granicę z Ukrainą, stanęły w obliczu dużej liczby 

uchodźców, a we wspólnym froncie Rumuni, Polacy, Mołdawianie, m.in. wykazali się 

humanitaryzmem i solidarnością. 

Sekcja Rumuńska IPA nie mogła pozostać bierna w tym makabrycznym spektaklu, 

zorganizowanym pod wpływem zawoalowanej groźby wojny nuklearnej. Od wiadomości  

z wyrazami wsparcia po konwoje z pomocą materialną, rumuńskie regiony IPA  

i członkowie IPA pokazali, że motto naszego stowarzyszenia "Servo per Amikeco" nie jest 

tylko sloganem, lecz istotą wzorca zachowania społecznego. 

Niech pokój przyświeca nam we wszystkich naszych decyzjach i pozostańmy zjednoczeni, 

bo zjednoczeni jesteśmy silniejsi! 

Mihai-Liviu Tărtăreanu, Prezydent IPA Rumunia. 
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IPA Polska Służy przez przyjaźń - dla Ukrainy 
 

Dzień, w którym rozpoczęła się wojna na Ukrainie na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Wiedzieliśmy, że świat się zmieni. Nic już nigdy nie będzie takie samo. Zdjęcia i filmy wideo 

pokazujące inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę, wybuchy, ludzi ukrywających się  

w schronach... sytuacje, które do tej pory widzieliśmy tylko w filmach. Do niedawna nikt  

z nas nie spodziewał się, że taki ludzki dramat rozegra się tak blisko nas, między dwoma 

krajami należącymi do naszego stowarzyszenia, będącymi częścią naszej rodziny IPA: 

IPA Ukraina i IPA Rosja. Razem z dumą wyrażaliśmy nasze motto "Servo per Amikeco" - 

służyć poprzez przyjaźń. 

Nagle musieliśmy odpowiedzieć na 

pytanie: co teraz? Co powinno zrobić 

stowarzyszenie które z definicji jest 

neutralne politycznie? Nasi członkowie nie 

czekali jednak na decyzje władz 

światowych. W obliczu tak wielkiej ludzkiej 

tragedii, "służba przez przyjaźń" nabrała 

jeszcze większego znaczenia. Setki 

członków IPA z całej Polski rozpoczęły 

zbierać fundusze dla Ukrainy. 

Skontaktowaliśmy się z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, aby dowiedzieć się, jak możemy 

im pomóc i jakie są ich potrzeby. Niemal każdego dnia tony produktów, w tym niezbędny 

sprzęt, a także artykułów medycznych i żywnościowych, są obecnie dostarczane za 

wschodnią granicę od polskich członków IPA. 

Staramy się też wspierać 

sieroty ukraińskie, które trafiły 

do naszego kraju. Setki takich 

dzieci przebywają obecnie  

w polskich domach dziecka. 

Nie zapomnieliśmy o psach 

policyjnych, dostarczając im 

setki kilogramów karmy. Nie 

koncentrujemy jednak naszej 

pomocy tylko na terytorium 

Ukrainy. 

Mężczyźni, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju, wciąż 

mówili nam, żebyśmy pomogli ich żonom i dzieciom. Nie 

pozostaliśmy głusi na te apele. Wiedzieliśmy, że ludzie, którzy 

uciekli z Ukrainy i znaleźli się w Polsce nas potrzebują. 

Członkowie IPA (zwłaszcza z regionów przygranicznych) dzień 

i noc pomagają uchodźcom w ich bardzo trudnych pierwszych 

chwilach w Polsce. Dostarczają jedzenie, pomagają nosić 

bagaże lub informują o możliwościach, jakie otwiera przed nimi 

nasz kraj. Są blisko tego ludzkiego dramatu. Starają się dodawać ukraińskim matkom 

otuchy i siły, a u ich dzieci - choć na chwilę wywołać uśmiech. 
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Jedną z pierwszych decyzji polskiego zarządu krajowego było przygotowanie specjalnego 

formularza dla członków IPA, w którym mogą oni wyrazić gotowość przyjęcia uchodźców 

pod swój dach, a także zgłosić inne możliwości pomocy. W domach polskich członków IPA 

mieszkają ukraińskie rodziny, a my staramy się pomóc także im poprzez regiony IPA. 

Robimy wszystko, by w tych trudnych chwilach czuli się bezpiecznie. Na stronie 

internetowej IPA oraz na Facebooku pojawił się komunikat w języku ukraińskim, w którym 

zapewniono o gotowości do pomocy członkom IPA Ukraina. Nikt z nas nie chce siedzieć 

z założonymi rękami i czekać. 

Pomaga nie tylko polska sekcja IPA. Policja z całego świata pomaga ukraińskim rodzinom. 

Konwoje IPA pełne najpotrzebniejszych produktów z całego świata docierają do tego 

ogarniętego wojną kraju! Wielu przedstawicieli sekcji narodowych z krajów Europy, m.in.  

z Niemiec, Włoch, Hiszpanii czy Holandii przyjeżdża na granicę polsko-ukraińską. 

Przywożą potrzebne produkty, ale także oferują transport dla osób uciekających przed 

wojną. Pomagają sierotom, które ewakuowane z Ukrainy trafiły do polskich domów 

dziecka. Staramy się ich w tej pomocy wspierać, aby zarówno oni i dary, które przewożą 

przez Polskę, bezpiecznie dotarły do potrzebujących. Pomagamy im logistycznie 

zaplanować podróż, organizujemy im nocleg, jeśli tego potrzebują, lub wskazujemy 

miejsca, w których pomoc jest najbardziej potrzebna. 

Chociaż członkowie IPA z całego świata 

już nie raz okazywali sobie solidarność  

i pomagali, "Servo per Amikeco" nigdy 

nie miało takiego wydźwięku. Ta wojna 

odcisnęła swoje piętno nie tylko na 

obywatelach Ukrainy, ale także na nas 

wszystkich. Poruszyła serca ludzi  

z całego świata. Zdajemy sobie sprawę, 

że obywatele Ukrainy będą potrzebowali 

naszej pomocy jeszcze przez długi czas. 

Nawet jeśli wojna wkrótce się zakończy, miną lata zanim kraj otrząśnie się z tej tragedii. 

Wiemy o tym i już teraz planujemy długofalową pomoc. Nie zostawimy naszych 

ukraińskich przyjaciół w potrzebie. Dlatego właśnie po to powstało IPA - abyśmy jako 

policjanci jednoczyli się, pomagali sobie nawzajem i innym. 

Aneta Sobieraj, Wiceprezydent IPA Polska. 
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Sekcja IPA Hiszpania zaprasza na 

65. Kongres Światowy  IPA i Tydzień Przyjaźni 2022! 
 
 
Drodzy koledzy i przyjaciele, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i wszystkich członków Sekcji Hiszpańskiej IPA mam 
zaszczyt zaprosić Państwa na 65. Kongres Światowy IPA (WC), po którym odbędzie się 
Tydzień Przyjaźni (Barcelona i Madryt). 

Covid-19 zmusił nas do rezygnacji  
z organizacji w latach 2020 i 2021. W wyniku 
pandemii, wiele osób na całym świecie zmarło 
lub nadal cierpi z powodu choroby, niektórzy 
z nich to koledzy i członkowie rodzin. Nasze 
najczulsze myśli myślami jesteśmy z nimi 
wszystkimi. 

Kongres Światowy IPA odbędzie się w dniach 
4-9 października 2022 r., a następnie Tydzień 

Przyjaźni IPA w dniach 9-16 października 2022 r. Wszystkie informacje związane z oboma 
wydarzeniami można znaleźć bezpośrednio na naszej stronie internetowej pod adresem 
https://ipa65th-world-congress.org/. 

Sekcja IPA Hiszpania została założona 15 maja 1961 r. na walnym zebraniu członków, 
które odbyło się w Szkole Policji Miejskiej w Barcelonie. Następnie 11 września 1961 r.  
w Stuttgarcie, podczas III Światowego Kongresu IPA, nastąpiła afiliacja naszej sekcji. 

Pracowaliśmy bardzo ciężko, aby znaleźć miejsce, w którym będziemy mogli świętować 
nasz Światowy Kongres z najlepszymi warunkami i cenami, i dołożyliśmy ogromnych 
starań, aby utrzymać takie same ceny jak dwa lata temu, aby zachęcić do osobistego 
spotkania wszystkich w czasie Światowego Kongresu i Tygodnia Przyjaźni. 
Zdecydowaliśmy się na Lloret de Mar, ponieważ jest to miejsce interesujące  
z turystycznego punktu widzenia. 

Miejscem, które wybraliśmy, jest 
Olimpijskie Centrum Kongresowe, które 
jest częścią EVENIA Olympic Resort,  
w skład którego wchodzą 4-gwiazdkowe 
hotele i centrum kongresowe (audytorium), 
położone w samym sercu Costa Brava, w 
dzielnicy mieszkalnej Lloret de Mar (1000 
m od plaży, 12 minut spacerem). 

Z doświadczenia wiemy, że dni robocze na 
kongresie są bardzo ciężkie i dlatego 
dołożyliśmy wszelkich starań  
w przygotowaniu programu towarzyskiego. Będzie on ekscytujący dla wszystkich - 
delegatów, obserwatorów i gości. Podczas światowego kongresu będzie można spędzić 
miły wieczór przy kolacji w restauracji tematycznej. 

Zwiedzimy Barcelonę, wybierzemy się na wycieczkę krajoznawczą i rejs statkiem  
z panoramą miasta. Barcelona to kosmopolityczne miasto nad brzegiem Morza 
Śródziemnego, zawsze podążające za najnowszymi trendami międzynarodowymi, co jest 
szczególnie widoczne, gdy spojrzy się na jej architekturę. 
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Tych z Was, którzy chcą wziąć udział w Tygodniu Przyjaźni po Kongresie Światowym, 
zapewniam, że będzie to coś wspaniałego. Koledzy z IPA Madryt i Regionu IPA Katalonia 
przygotowali program, którego nie zapomnicie przez długie lata. Przez całą dobę będą 
wam towarzyszyć członkowie komitetu organizacyjnego. 

Zwiedzimy Barcelonę i Madryt, pojedziemy 
pociągiem ZIP na szczyt Świętej Góry 
Montserrat, zwiedzimy wnętrze Sagrada 
Familia, a także pojedziemy małą kolejką do 
jednej z największych fabryk "cava" na 
świecie. 

Transfer do Madrytu odbędzie się szybkim 
pociągiem "AVE", co jest wielkim 
przeżyciem! Koledzy z IPA Madrid będą na 
nas czekać i pokażą nam stolicę Hiszpanii, 
pełną zabytków i unikalnych miejsc. 

Zwiedzimy "Madryt Austrii" - tak nazywa się 
jedna z najbardziej turystycznych dzielnic  

w centrum Madrytu, położona między Puerta del Sol a Pałacem Królewskim, gdzie 
skupiają się jedne z najważniejszych zabytków Madrytu. Nazwa dzielnicy pochodzi od 
tego, że została ona zbudowana w większości za panowania dynastii Habsburgów. 

Odwiedzimy również inne miasta, takie jak: 
Toledo, Avila oraz, jeśli wystarczy nam 
czasu, unikalny i wspaniały Akwedukt  
w Segowii, jedno z najbardziej 
niesamowitych arcydzieł z czasów 
rzymskich. 

W Toledo odbędziemy półdniową 
wycieczkę z przewodnikiem po tym 
monumentalnym mieście Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego, stolicy 
Imperium Hiszpańskiego czasów 
panowania Carlosa V. Wizyta  
w średniowiecznym mieście Avila zrobi na 
Was wrażenie, dzięki wspaniałym murom miejskim. Odwiedzimy również Krajową 
Akademię Policyjną (CNP). 

Krajowy Komitet Wykonawczy IPA Hiszpania podjął decyzję o przeprowadzeniu walnego 
Zgromadzenia Ogólnego w weekend zbiegający się z Kongresem Światowym. 

Teraz pozostaje tylko zachęcić się i jak najszybciej zarejestrować na te wydarzenia za 
pomocą formularza na stronie internetowej. 

Strona internetowa: https://ipa-65th-world-congress.org/ 

E-mail: booking@ipa-65th-world-congress.org 

Czekamy na Was z otwartymi ramionami! 

Servo per Amikeco, 

Arturo Salinas Marin, Prezydent IPA Hiszpania. 

 

 

mailto:booking@ipa-65th-world-congress.org
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Region 16 IPA Kanada zbiera datki na szczytne cele 
 

Członkowie Regionu 16 IPA Kanada po raz kolejny wywiązali się z zadania. 

Dzięki wysiłkowi grupy udało się zebrać pieniądze na datki, karty podarunkowe i prezenty dla  

organizacji dobroczynnych. 

W Nowym Brunszwiku członkowie przekazali karty upominkowe do Centrum Pomocy 

Kryzysowej Rodziny Beausejour, które pomaga ofiarom przemocy domowej. 

W Nowej Fundlandii członkowie przekazali darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Nowych 

Kanadyjczyków oraz na rzecz lokalnych seniorów w ramach programu Silver Santa. 

Na Wyspie Księcia Edwarda członkowie przekazali datki na rzecz lokalnego banku żywności, 

Upper Room Hospitality Ministry. 

W Nowej Szkocji członkowie przekazali darowiznę na rzecz Domu Samotnej Matki Adsum. 

W sumie zebrano i przekazano 3550 dolarów. 

Wspaniały rezultat i bezinteresowność wszystkich zaangażowanych. 

Tara Murphy, Redaktor Biuletynu Krajowego, IPA Kanada.  
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Region Kikinda IPA Serbia oferuje pomoc humanitarną 
 
Chęć niesienia pomocy znalazła się w sercu serbskiego Regionu IPA Kikinda gdy 
nieszczęście dotknęło miejscową rodzinę. 

W nocy z 7 na 8 lutego 2022 r. wybuchł 
pożar w kominie domu rodziny Martinov  
z miejscowości Mol w gminie Ada,  
a następnie rozprzestrzenił się na inne 
pomieszczenia domu i sufit, powodując 
spalenie całego domu o powierzchni około 
60 m2. Rodzina pozostała na ulicy przez 
jedną noc, a ich sytuacja była tym bardziej 
poważna ze względu na ich poważne 
problemy zdrowotne. 

Wkrótce potem przedstawiciele lokalnych 
przedsiębiorstw z gminy Ada i samorządu lokalnego przyszli z pomocą i dostarczyli 
materiały budowlane do budowy nowego domu dla rodziny. Z inicjatywy podregionu IPA 
Ada i przy wsparciu regionu IPA Kikinda podjęto decyzję o zorganizowaniu zbiórki 
pieniędzy na cele humanitarne. 

W dniu 7 marca 2022 r. w miejscowości Ada zorganizowano kolację dla wszystkich 
członków regionu IPA Kikinda a także dla sympatyków IPA i przedsiębiorców z gminy Ada. 
Każdy z gość miał możliwość przekazania pieniędzy, które zostały przeznaczone dla 
rodziny, jako pomoc w rozwiązaniu jej problemu mieszkaniowego.  Regionowi IPA Kikinda 
przyświecało hasło: "Niewiele od nas - znaczy wiele dla kogoś". Tego wieczoru zebrano 
kwotę około 100 000 dinarów (około 900 euro). 

 

W dniu 16 marca 2022 r. delegacja Sekcji IPA Serbia - Region Kikinda odwiedziła 
poszkodowaną rodzinę, by osobiście zobaczyć, co się stało i przez co przechodzą. Dumni 
z humanitaryzmu przedsiębiorcy z gminy Ada, samorząd lokalny, a także członkowie IPA, 
którzy dostrzegli potrzebę zorganizowania pomocy, delegacja IPA Kikinda przekazała 
zebrane pieniądze i prezenty rodzinie, z nadzieją, że wkrótce będą mieli nowy dom. 

Rodzinie Martinov życzymy zdrowia, spokoju i szczęścia. 

Servo per Amikeco! 

Čedomir Vidicki, Sekretarz Generalny Regionu Kikinda, IPA Serbia. 
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5. Transpirenejska Podróż Motocyklowa IPA Hiszpania: 

Wycieczka pełna przygód i pięknych widoków 

 

1 października w Roses to data i miejsce, które na stałe zapisały się w kalendarzu 
wszystkich tych, którzy kochają motocykle i wspaniałe trasy, ponieważ był to początek  
5. Transpirenejskiej Trasy IPA 2021. 

Roses było miejscem spotkania i wyjazdu, 
początkiem 1200-kilometrowej podróży 
przez Pireneje, od Morza Śródziemnego do 
Morza Kantabryjskiego. Trzy dni 
współistnienia z naturą, motocyklem, 
rodziną, kolegami i przyjaciółmi. Cała 
filozofia IPA skupiona w jednym 
wydarzeniu. 

Uczestnicy pochodzili z różnych krajów, 
niektórzy z daleka, np. z Belgii, inni  
z bliższych okolic, np. z Madrytu, Almerii, 
Walencji i Katalonii. Od godziny 18:00 zaczęli przybywać znajomi z poprzednich lat, którzy 
zdecydowali się wziąć udział w projekcie ponownie, ponieważ spodobało im się dobre 
środowisko. Gdy wszyscy już dotarli na miejsce, rozpoczęła się odprawa, podczas której 
wyjaśniono niektóre aspektów trasy. Po niej nastąpiła kolacja. 

 

Dzień 2: Roses – Andorra  

Po wczesnym śniadaniu uczestnicy zebrali się do grupowego zdjęcia przed wyruszeniem 
w drogę. Po dniu dobrej pogody prognoza pogody na następny dzień przewidywała 
deszcz. 

Chciałbym podziękować władzom gminy 
Sant Julià de Lòria za możliwość 
zaparkowania 36 motocykli, z których 
składała się grupa, a w szczególności 
kierownikowi działu parkowania, panu 
Kimowi, za profesjonalizm i staranność, z 
jaką zorganizował dla nas parking: każdy 
uczestnik zaparkował na zarezerwowanym 
dla niego miejscu. Dzięki Kim, miło było Cię 
poznać! 

Wszyscy byli w hotelu przed 19:00, po 
drodze nie zdarzyły się żadne komplikacje, 
co było to dobrym znakiem. Spotkaliśmy się 

z niektórymi uczestnikami na kolacji w pobliskiej pizzerii. Dało nam to okazję do rozmowy 
o dniu w trasie w dobrej atmosferze. 

 

Dzień 3: Andorra – Jaca 

Zgodnie z prognozą, wschodowi słońca towarzyszył deszcz, więc nie pozostało nic innego 
jak założyć płaszcze przeciwdeszczowe i czekać na poprawę pogody w ciągu dnia. 
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Po dotarciu do Hiszpanii, w Sort, na szczęście przestało padać, ale prognozy na Col du 
Tourmalet nie były dobre. Na wszelki wypadek postanowiliśmy pojechać do Jaca 
alternatywną trasą, a później wznowić wędrówkę. Po przybyciu do Jaca w deszczu 
wszyscy spotkaliśmy się na parkingu i podsumowaliśmy miniony dzień. 

 

Dzień 4: Jaca – Irun 

Dzień zaczął się chłodno ale słonecznie,  
i choć prognozy zapowiadały, że znów może 
padać, stawiliśmy czoła temu dniu  
z entuzjazmem i radością, i życzyliśmy 
sobie dobrej trasy na rozpoczęcie 
ostatniego etapu wycieczki. 

Po zapierających dech w piersiach 
krajobrazach w Huesca, wjechaliśmy do 
Navarry i doliny Roncal, aby zrobić objazd 
do Francji i do lasu Irati. 

Moim skromnym zdaniem ta ostatnia część 
trasy jest jedną z najpiękniejszych  
w Pirenejach. Na tym odcinku wędrowaliśmy na przemian przez Francję i Hiszpanię. 
Zarówno okolica, jak i droga były piękne, pogoda dopisała, a na koniec przyszedł czas na 
jedzenie. 

W Saint-Jean Pied de Port we Francji spotkaliśmy niektórych uczestników, którzy 
postanowili zatrzymać się na lunch w tym pięknym francuskim mieście, podczas gdy my 
kontynuowaliśmy wędrówkę, aby dotrzeć na szczyt Izpegui, już w Nawarze (Hiszpania). 
Tam zdecydowaliśmy się zjeść posiłek w restauracji Venta Ispegui, gdzie przybywało 
coraz więcej uczestników, tworząc zgraną grupę. 

Po obiedzie, przy świecącym słońcu, kontynuowaliśmy trasę, a droga była dobra. Przed 
dotarciem do celu postanowiliśmy zrobić sobie zdjęcie z Atlantykiem za plecami. Z tego 
powodu mieliśmy opóźnienie i zapadał zmrok, ale to nie był problem, bo do celu mieliśmy 
tylko 4 km. 

Po dotarciu do hotelu zobaczyłem 
szczęśliwe twarze, wszyscy spędzili kilka 
dni w towarzystwie przyjaciół, rodziny,  
a przede wszystkim mieliśmy okazję poznać 
nowych ludzi. Podczas pożegnalnej kolacji 
wręczyliśmy certyfikaty uczestnictwa  
i wyraziliśmy życzenie, abyśmy zobaczyli 
się ponownie w przyszłym roku. 

Kolejna wyprawa będzie wiodła z Irún do La 
Coruña, wzdłuż całego wybrzeża 
kantabryjskiego, w dniach 14-18 
października 2022 r., jeśli chcielibyście 
zarezerwować te daty. 

Po pożegnaniu poszedłem do swojego pokoju zadowolony i szczęśliwy, z tym spokojem 
płynącym z widoku zadowolonych twarzy uczestników. Motto IPA zostało po raz kolejny 
się spełnione, zgodnie z tym, co powiedział nasz założyciel Arthur Troop: "Servo per 
Amikeco" wśród wszystkich policjantów na świecie. 

Jose Luiz Lopez, Organizator Trasy, członek IPA Hiszpania. 
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IPA Czarnogóra przyjmuje nowych członków IPA 

w Międzynarodowy Dzień Kobiet 
 
 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2022 r. Sekcja IPA w Czarnogórze przyznała 
karty członkowskie IPA 28 kadetkom XIV i XV generacji. 

Uczestników spotkania powitał p.o. 
dyrektora Akademii Policyjnej, p. Dragan 
Pavličić, który serdecznie podziękował 
Sekcji IPA za troskę o swoich studentów  
i przyszłe policjantki. 

Ponadto w imieniu Akademii Policyjnej 
złożył im życzenia z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet, a w swoim 
własnym imieniu wyraził ogromną radość, 

że mógł powitać młode, wartościowe i odpowiedzialne kobiety, które wykazały się jako 
oddane studentki, a które sprawdzą się jako wyjątkowe menedżerki, doradczynie  
i policjantki, dysponujące ogromną wiedzą i entuzjazmem: 

"Zasługujecie na uwagę i zaufanie, nie tylko w tym dniu, ale o wiele bardziej, każdego 
dnia" - podsumował Pavličić. 

 

Następnie głos zabrał przewodniczący Centrum Regionalnego Duško Baković, który mówił 
o znaczeniu kobiet w policji, podkreślając, że powinny one ciężko pracować, by zdobyć 
stanowiska kierownicze, ponieważ obecność większej liczby kobiet zwiększa zaufanie 
ludzi, zwłaszcza kobiet, do policji. 

Jelena Albijanić Tomić, Regionalny Specjalista ds. PR, IPA Czarnogóra. 
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Niespodziewana darowizna dla członka IPA UK 
 
 

Członkowie oddziału IPA Scarborough w Wielkiej Brytanii i jego bliźniaczego oddziału IPA 
Ludwigsburg zorganizowali niespodziankę w postaci obiadu i prezentacji dla członka 
oddziału Scarborough, Colina Phippsa w miejscowym pubie w sobotę 19 marca 2022 r. 

Colin, były gracz amatorski w rugby, przeszedł operację kręgosłupa w sierpniu 2021 r. po 
wielu latach bólu i urazów, w tym złamania kręgosłupa podczas szkolenia z zakresu pracy 
na wysokości, kiedy był jeszcze funkcjonariuszem policji. 

Zabieg nie był pozbawiony ryzyka, o czym 
Colin wiedział, lecz bez niego mógł już 
nigdy nie chodzić. Operacja zakończyła się 
sukcesem, ponieważ odciążyła kręgosłup 
Colina, ale nadal nie był w stanie chodzić. 
Eksperci medyczni powiedzieli Colinowi, że 
do końca życia będzie przykuty do wózka 
inwalidzkiego. Spędził trzy i pół miesiąca  
w szpitalu Pinderfields Spinal Unit, 
Wakefield, odizolowany od swojego 5-
letniego syna Jacoba i pierwszej wnuczki 
Maddison, która urodziła się kilka dni przed 
jego przyjęciem do szpitala. 

Od tamtej pory Colin, zmotywowany chęcią bycia jak najlepszym ojcem i dziadkiem, dzięki 
fizjoterapii, treningom, determinacji i duchowi walki, pokonał wszelkie przeciwności losu, 
może teraz chodzić o kulach na krótkich dystansach. 

Na wieść o trudnej sytuacji Colina, w prawdziwym duchu 
IPA, przyjaciele z IPA Ludwigsburg przekazali 2500€ na 
pomoc w praktycznym wsparciu dla przyszłości Colina. 
Lars Herold z IPA Ludwigsburg, przyjaciel wielu członków 
oddziału Scarborough, w tym Colina, przyjechał do Wielkiej 
Brytanii z krótką wizytą, aby zobaczyć się z Colinem i został 
ugoszczony na miejscu. Na stronie Oprócz czeku Lars 
podarował Colinowi butelkę lokalnego niemieckiego wina 
partnerce Colina oraz zabawkę Jacobowi. W zamian Lars 
otrzymał gwizdek Policji Metropolitalnej z rąk sekretarza 
Chrisa Charltona w imieniu Oddziału Scarborough. 

Lars powiedział: "Kiedy usłyszeliśmy o tym, co spotkało 
Colina, postanowiliśmy zainicjować zbiórkę pieniędzy dla naszego przyjaciela ze 
Scarborough i zebraliśmy 2500€. Ponieważ nie chcieliśmy po prostu wysłać przelewu 
bankowego, powiedziałem, że sam przywiozę pieniądze i oto jestem! To było niesamowite 
zobaczyć, jak Colin wchodzi do pubu o własnych siłach. Najlepsze życzenia IPA dla Colina 
i jego rodziny. Mamy nadzieję powitać go wkrótce ponownie w Niemczech". 

Niespodziewany lunch został zorganizowany z pomocą partnerki Colina, Kelly. Colin 
powiedział: "W wieku 56 lat wciąż jestem zdumiony tym, jak ludzie potrafią mnie 
zaskoczyć. Widziałem już wszystko co najgorsze w moim życiu. Jestem całkowicie 
oszołomiony tym gestem i jestem niezmiernie wdzięczny za okazaną mi przyjaźń, która 
która była pielęgnowana przez lata za pośrednictwem IPA. Vielen Dank! 

Chris Charlton, Sekretarz Oddziału w Scarborough IPA UK. 
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Sekcja IPA Macedonia Północna zorganizowała udane 

spotkanie bałkańsko-adriatyckie 
 
 
IPA Północna Macedonia była gospodarzem VI Konferencji Bałkańsko-Adriatyckiej 
poświęconej "Kryzysowi migracyjnemu i krajom regionu bałkańsko-adriatyckiego"  
w Regionie IPA Skopje w dniach 12-14 listopada 2021 r. Delegacje z 9 z 16 państw 
członkowskich: Grecji, Cypru, Bułgarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Słowenii, 
Rumunii i Czarnogóry, a także Rumunii i Czarnogóry, Rumunii i Czarnogóry, a także 
gospodarza - Macedonii Północnej, oraz delegacje z Niemiec, Polski i Izraela, które 
uczestniczyły w spotkaniu w charakterze państw obserwatorów. 

W spotkaniu wzięli również udział goście  
z regionu bliźniaczego IPA Skopje - 
Halle/Saale z Niemiec, Zagrzebia  
z Chorwacji, Timisoara z Rumunii, Brczko  
z Bośni i Hercegowiny, Niš z Serbii, Burgas 
z Bułgarii i Regija Jug z Czarnogóry.  
W piątek wieczorem odbyła się kolacja 
przyjaźni dla wszystkich. 

W dniu 12 listopada 2021 r. w konferencji 
udział wzięli: Minister Spraw Wewnętrznych 
Oliver Spasovski, dyrektor Biura Biura 

Bezpieczeństwa Publicznego Saso Tasevski, przedstawiciele FRONTEXU, IOED, 
Federacji Związków Zawodowych Macedonii, pan Darko Dimovski, Północno 
Macedońskiego Związku Zawodowego Policji pod przewodnictwem Marjana Kiceva, 
zastępcy dyrektora Toniego Toni Stankovski oraz szefa SIA Skopje, Toni Jakimovski,  
a także delegacje z wszystkich regionów kraju. 

Przewodniczący IPA Macedonia Północna, Robertino Acevski, oraz przewodniczący 
Regionu IPA Skopje, Igno Stojkov, otworzyli konferencję, wygłaszając przemówienia 
powitalne. Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego, Pan 
Tasevski, który zwrócił się do uczestników na temat tegorocznej konferencji "Kryzys 
migracyjny a kraje regionu Bałkanów i Adriatyku". W swoim wystąpieniu Pan Tasevski 
powitał delegacje w imieniu Biura Bezpieczeństwa Publicznego oraz jako członek IPA,  
a także podkreślił cele IPA. Odnosząc się 
do kryzysu migracyjnego, pan Tasevski 
stwierdził, że nielegalne przekraczanie 
granicy przez szlak zachodnio-bałkański  
i adriatycki jest nadal aktywne. Korzystają  
z niego migranci z Bliskiego Wschodu  
i Afryki na trasie do krajów Europy 
Zachodniej, głównie ze względów 
bezpieczeństwa lub ekonomicznych. Próby 
nielegalnego przekroczenia granicy  
z Macedonią Północną wykazały tendencję 
spadkową o 36,5%, ponad 60% wykrytych 
przypadków przemytu migrantów oraz spadek liczby nowych wniosków o azyl o 70%. 
Wyjaśnił, że kontynuowano wspólną organizację i koordynację wzmożonej ochrony 
granicy południowej poprzez zatrudnianie policjantów z zagranicy. Policjanci z ośmiu 
krajów uczestniczyli we wspólnych patrolach mieszanych z funkcjonariuszami straży 
granicznej, których celem jest zapobieganie próbom nielegalnego wjazdu lub wyjazdu 
migrantów z Republiki Grecji, a także wykrywanie przypadków przemytu migrantów. 
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Minister Spraw Wewnętrznych, Pan Spasovski, również zabrał głos na konferencji, witając 
delegatów i gości w imieniu Ministerstwa i dziękując za zaproszenie. Podkreślił, że rodzina 
IPA stale się powiększa, od około 50 entuzjastycznie nastawionych policjantów  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na początku, do ponad 7000 członków obecnie,  
z licznymi działaniami międzynarodowymi i kontaktami na całym świecie. Odniósł się do 
organizacji kilku międzynarodowych wydarzeń, w tym Konferencji Europy Środkowo-
Wschodniej i Konferencji Śródziemnomorskiej w 2022 r., i podkreślił, że zaangażowanie, 
entuzjazm i praca IPA Macedonii Północnej zostały docenione na arenie 
międzynarodowej, co zaowocowało przyznaniem organizacji Światowego Kongresu IPA  
w 2024 roku. 

Pan Spasovski z zadowoleniem przyjął 
działania humanitarne IPA w odniesieniu do 
pandemii Covid-19, w których brali udział 
członkowie IPA, a także firmy i osoby 
prywatne poprzez pomoc w zabezpieczeniu 
i dystrybucji sprzętu ochronnego 
przeznaczonego dla funkcjonariuszy policji 
na pierwszej linii frontu. Na zakończenie 
wyraził swoje pełne poparcie dla IPA, 
stwierdzając że jest przekonany, iż 
konferencja ta będzie nadal pogłębiać 
międzynarodową współpracę policyjną. 

Życzył pomyślnych obrad, a także zacieśnienia przyjaźni - istniejących i nowych. 

Wiceprzewodniczący IPA Kyriakos Karkalis z Grecji również zabrał głos na konferencji za 
pośrednictwem łącza wideo. Pogratulował on IPA Macedonii Północnej zorganizowania 
bardzo udanego spotkania regionalnego i podziękował przewodniczącemu Robertino 
Acevskiemu za możliwość zwrócenia się do delegatów za pośrednictwem 
wideokonferencji. 

Druga sesja robocza konferencji obejmowała prezentację Sekretarza Generalnego 
Regionu IPA Skopje Igora Manojloskiego na temat kryzysu migracyjnego, przygotowaną 
we współpracy z Departamentem Policji Granicznej, oraz prezentację wideo George'a 
Demetriou i Kyriakosa Perikleousa z IPA Cypr, na temat Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru IPA, który odbędzie się na Cyprze w 2022 roku. Ponadto, Vojislav Dragović, 
Wiceprzewodniczący IPA Czarnogóra, przedstawił prezentację na temat IPA Games 2022 
w Barze, a także Eran Israel, Sekretarz Generalny IPA Izrael, członek Komisji Społeczno-
Kulturalnej IPA, wygłosił przemówienie podczas spotkania. 

Na zakończenie sesji roboczych flaga Grupy Bałkańsko-Adriatyckiej została przekazana 
Prezydentowi IPA Bośni i Hercegowiny, jako gospodarzowi kolejnego Spotkania 
Bałkańsko-Adriatyckiego w 2022 roku. Konferencja została zamknięta przez Prezydenta 
IPA Macedonii Północnej, po czym wszystkie delegacje wymieniły się upominkami  
i otrzymały monety z okazji 10-lecia IPA Macedonii Północnej. 

Po południu wszyscy goście odwiedzili winiarnię "STOBI" w Gradsku, gdzie odbyła się 
degustacja win, a w uroczystej kolacji w restauracji "Denicija" w Skopje wzięło udział ponad 
200 gości. W dniu 14 listopada wszyscy delegaci zostali zaproszeni na otwarcie nowej 
siedziby IPA Macedonia Północna i IPA Region Skopje. 

Korzystamy z okazji, aby podziękować wszystkim naszym członkom, którzy byli 
zaangażowani w organizację tej konferencji, a także naszym przyjaciołom z IPA, którzy 
pomagali i wspierali nas zarówno podczas Konferencji, jak i w nowej siedzibie IPA.   

Igor Manojloski, Sekretarz Generaly IPA Macedonia Północna. 
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Posiedzenie Krajowego Zarządu SP IPA w Opolu    
 

W dniach 18-19 marca 202 roku, odbyło się wiosenne posiedzenie Krajowego Zarządu 

Sekcji Polskiej IPA. Tym razem gospodarzem była Opolska Grupa Wojewódzka IPA, 

która gościła uczestników posiedzenia w hotelu „Festival”, w Opolu. 

W trakcie dwudniowych obrad dokonano 

podsumowania działalności SP IPA  

w 2021 roku, szczegółowo omówiono 

sprawy finansowe Stowarzyszenia. 

W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał 

niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania naszego 

Stowarzyszenia.  

Cztery Grupy Wojewódzkie (Śląska, 

Mazowiecka, Podkarpacka i Podlaska) 

zostały nagrodzone „okolicznościowym dyplomem” za wyróżniającą się działalność  

w 2021 roku. 

Ponadto szczegółowo omówiono działania SP IPA (aktualnie 

prowadzone i zaplanowane na przyszłość) w zakresie pomocy 

udzielanej Ukrainie, w tak trudnym dla niej czasie oraz 

przygotowania do uroczystych obchodów 30-lecia Sekcji 

Polskiej IPA. 

Posiedzenie KZ SP IPA było również okazją do obchodów 

XXV-lecia Opolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.  

W piątek 18 

marca,  

w Urzędzie 

Marszałkowskim 

w Opolu odbyła 

się uroczysta 

gala z udziałem 

członków Krajowego Zarządu SP IPA na 

czele z Prezydentem SP IPA, Prezes 

Opolskiej GW IPA, Wicemarszałek 

Województwa Opolskiego, Zastępcy 

Prezydenta Miasta Opole, Pierwszego 

Zastępcy KWP w Opolu, przedstawicieli Opolskiej GW IPA, delegacji z innych Sekcji 

Krajowych IPA oraz zaproszonych gości.  

Prezes Opolskiej GW IPA kol. Olga Gaida otrzymała z rąk Prezydenta SP IPA 

okolicznościowy grawerton, a trzech kolegów z Opolskiej GW zostało wyróżnionych 

medalami SP IPA. 

Piotr Wójcik, Prezydent IPA Polska. 
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IPA Estremadura – 4. Tradycyjny Ubój IPAex 2022 
 

W tym roku, 2022, udało nam się przeżyć intensywny międzynarodowy weekend przyjaźni 

w Guadalupe (Cáceres). Zebraliśmy 85 przyjaciół, a co roku coraz więcej z różnych miejsc, 

z tym samym założeniem: dobrze się bawić i w dobrym towarzystwie. (Andaluzja, Euskadi, 

Nawarra, Madryt, Katalonia, Walencja, Kastylia i León, Włochy, Estremadura). 

 

Był to weekend pełen atrakcji, z wycieczkami z przewodnikiem po wiosce Guadalupe; 

uczeniem się i poznawaniem sztuki i tradycji "Matanza" (ubój świń, wyrób różnych kiełbas, 

takich jak chorizo, patatera, kiełbasy krwiste i schabowe); a także wybraliśmy się na pieszą 

wycieczkę po okolicznych terenach Światowego Geopark UNESCO Villuercas-Ibores-Jara 

(Cueva Chiquita i Pico Villuercas). 

Przyjaciel to tak naprawdę nie byle jaka 

osoba, którą określamy tym słowem; kto 

jest naprawdę przyjacielem, zna nasz 

sposób bycia i jest pełen empatii, aby 

poznać właściwą drogę, którą powinniśmy 

podążać, sposób w jaki powinniśmy być 

traktowani. Cieszy się i sprawia, byś cieszył 

się każdym w momencie, w którym się 

spotykamy, zapominając o problemach  

i maksymalizując wartości; dzięki nim 

można zachować niezapomniane chwile  

w tym "małym pudełku". 

Z roku na rok rośnie znaczenie naszego motta #ServoPerAmikeco. 

Raúl Medina, Sekretarz IPA Estremadura, IPA Hiszpania. 
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POSŁOWIE: 

 

Czytając artykuły zamieszczone w tym miesiącu w biuletynie, odczuwam wdzięczność za 
pracę w stowarzyszeniu, które składa się z tysięcy osób, którym leży na sercu motto IPA 
Servo per Amikeco - Służba przez przyjaźń". 

Pomoc potrzebującym to wspólny mianownik większości artykułów w tym wydaniu. 
Jesteśmy w stanie opublikować tylko bardzo niewielką część niezliczonych inicjatyw IPA 
mających na celu pomoc członkom IPA i uchodźcom w Ukrainie w ostatnich tygodniach - 
ale trzy przykłady przedstawione w tym wydaniu pokazują, jak daleko są gotowi posunąć 
się członkowie i zarządy i jak bardzo są skłonni pomóc, gdy pomoc jest najbardziej 
potrzebna. 

Członkowie IPA niosący pomoc nie 
ograniczają się do Ukrainy, ale są również 
widoczni na co dzień w przypadkach, które 
nie trafiają do wiadomości: sekcje IPA, 
regiony, a także indywidualne osoby 
zbierają pieniądze na szczytne cele w 
ramach inicjatyw świątecznych, organizują 
zbiórki pieniędzy podczas katastrof, lub 
okazują swoje wsparcie, przekazując 
darowizny na rzecz kolegi, który przeżył 
bardzo trudny okres. 

U podstaw IPA leży dawanie, pomaganie, opieka. 

Będzie to więc tym bardziej radosna okazja dla członków IPA z 68 sekcji, którzy 
zgromadzą się na pierwszym od trzech lat światowym spotkaniu, aby świętować 
solidarność IPA i wymienić się przyjaźniami - mały przedsmak tego, co czeka tych, którzy 
wezmą udział w spotkaniu, można znaleźć w artykule IPA Hiszpania na temat 65 

Światowego Kongresu IPA w tym biuletynie. 

Elke 
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Mistrzostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA w Półmaratonie Ślężańskim 

 

Region IPA we Wrocławiu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu  

i Zarządem Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego zorganizował 

Mistrzostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Półmaratonie Ślężańskim 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Sekcji Polskiej IPA Piotra Wójcika. Zawody 

odbyły się w ramach XIV „Panas” Półmaratonu Ślężańskiego na dystansie 21,097 km 

drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży. Jak co roku bieg ten jest jedną z imprez 

sportowych otwierających sezon biegowy w Polsce. W tym roku w biegu wzięło udział 76 

funkcjonariuszy(szek) Policji. 

 

26 marca br. odbyły się Mistrzostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  

w Półmaratonie Ślężańskim pod Honorowym Patronatem Prezydenta Sekcji Polskiej IPA. 

Zawody rozegrano w ramach XIV „Panas” Półmaratonu Ślężańskiego na dystansie 21,097 

km drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży: z miejscowości Sobótka, przez Strzegomiany 
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- Będkowice - Sulistrowiczki - Przełęcz Tąpadła - Sady - Sobótkę Zachodnią z metą  

w Sobótce. Start wyścigu wyznaczono na godz. 11.00, a uroczyste zakończenie na godz. 

14.15. Organizatorem tego sportowego wydarzenia był Zarząd Regionu IPA Wrocław przy 

współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Zarządem Wojewódzkiego 

NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego. 

Najlepszym biegaczom reprezentującym Policję puchary wręczali podinsp. Szymon 

Fiedorow z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu oraz kom. Bartłomiej 

Majchrzak – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw 

Człowieka. Dodatkowo dzięki wsparciu Prezydenta Sekcji Polskiej IPA najszybsza 

biegaczka IPA otrzymała voucher do wykorzystania w Hotelu Victoria w Lublinie. 

Natomiast najwcześniej urodzony zawodnik IPA, który ukończył zawody otrzymał voucher 

od Hotel Bukowy Park i Apartamenty z Polanicy Zdrój. 

Podczas ceremonii medalowej odbyła się również uroczystość wręczania legitymacji 

"Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA" Panu Wojciechowi Kasperskiemu - Dyrektorowi 

Półmaratonu Ślężańskiego, Antoniemu Stankiewiczowi z Komitetu organizacyjnego Biegu 

i Panu Andrzejowi Panasowi sponsorowi biegu, którzy od lat wspierają organizację 

Mistrzostwa. 

Klasyfikacja kobiet: 

I miejsce - Anna Ficner (1:27:43) KWP W-w 
II miejsce - Marlena Bajsarowicz (1:41:19) KMP W-w 
III miejsce - Monika Mrugała (1:44:52) KWP Opole 

Klasyfikacja mężczyzn: 

I miejsce - Paweł Wylężek (1:14:48) OPP Katowice 
II miejsce - Mateusz Wolnik (1:15:07) KWP Katowice 
III miejsce - Bartłomiej Olbrych (1:22:07) IPA Gorlice 
 
KATEGORIE WIEKOWE 

Kobiety: 

K-20 /kobiety w wieku od 20-29 lat/ 

I miejsce - Marlena Bajsarowicz (1:41:19) KMP W-w 

K-30 /kobiety w wieku od 30 do 39 lat/ 

I miejsce - Anna Ficner ( 01:27:43 ) KWP W-w 

II miejsce - Sylwia Szpocińska (01:56:44 ) KMP W-w 

III miejsce - Renata Piech ( 02:05:19 )KMP W-w 

K-40 /kobiety w wieku 40 do 49 lat/ 

I miejsce - Monika Mrugała ( 01:44:52 ) KWP Opole 

II miejsce - Agnieszka Antoszak ( 02:17:35 ) KPP Gniezno 
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Mężczyżni: 

M-20 /mężczyźni w wieku od 20 do 29 lat/ 

I miejsce - Jakub Pasiewicz (1:27:02) KPP Świdnica 

II miejsce - Damian Połeć (01:28:36 ) KMP Ruda Śląska 

III miejsce - Marcin Bul-Mucha (01:57:19) 

M-30 /mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat/ 

I miejsce - Wojciech Błazik (01:25:07) KSP 

II miejsce -Marcin Respondek (01:26:18) KWP 

Katowice 

III miejsce -Dawid Palusiński (01:30:14) 

M-40 /mężczyźni w wieku od 40 do 49 lat/ 

I miejsce - Szymon Fiedorow ( 01:37:51) KWP W-w 

II miejsce - Paweł Czechowski (01:38:15) KWP W-w 

III miejsce - Mariusz Noski ( 01:38:20 ) KMP W-w 

M-50 /mężczyźni powyżej 50 lat/ 

I miejsce - Piotr Fielek (01:32:44) Region IPA Wrocław (również 3. miejsce w kategorii 

wiekowej OPEN) 

II miejsce - Paweł Jankowski (01:32:53) Region IPA Wrocław 

III miejsce - Cezary Kupiński (01:34:58) 

M-60 

I miejsce - Andrzej Szydłowski 01:41:36 

II miejsce - Leszek Łukasik 01:47:34 

III miejsce - Jan Mandat 01:59:02 

Tekst i zdjęcia: Mariusz „Napoleon” Łęcki, Region IPA Wrocław 

 

 

Włoski policjant z wizytą na Dolnym Śląsku 
 

Pułkownik Orazio Anania z dalekiej Italii odwiedził przed kilkoma dniami charakterystyczny 
budynek przy ul. Podwale 31-33 wre Wrocławiu. Włoski policjant, a zarazem szef Regionu 
IPA Toskania gościł na Dolnym Śląsku w ramach XXIII Międzynarodowego Seminarium  
z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”. 

Nie omieszkał spotkać się ze swoimi kolegami z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz IPA 
Dolny Śląsk, który reprezentował Prezes Regionu kom. Bartłomiej Majchrzak. Gościem 
wrocławskich policjantów był także skarbnik Polskiej Sekcji Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji inspektor doktor Adam Pietrzkiewicz. 
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Spotkania z policjantami z innych krajów 
to nie tylko świetna platforma do 
nawiązywania często życiowych 
przyjaźni, ale przede wszystkim okazja 
do wzajemnej wymiany doświadczeń. 
Nie inaczej było przed kilkoma dniami, 
kiedy to Komendę Wojewódzką Policji 
we Wrocławiu odwiedził pułkownik 
doktor Orazio Anania z włoskiej Policji. 
Funkcjonariusz ze słonecznej Italii brał 
udział w międzynarodowym seminarium 
organizowanym przez Uniwersytet 
Wrocławski i nie omieszkał zawitać do 
swoich kolegów po fachu. 

Mundurowy z Półwyspu Apenińskiego spotkał się z dolnośląskimi policjantami oraz 
zwiedził gmach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nie ukrywał, że 
monumentalny budynek, który już prawie 100 lat służy stróżom prawa, zrobił na nim duże 
wrażenie. Szczególnie docenił otwartą przed zaledwie kilkoma miesiącami Izbę Pamięci. 

Miał możliwość zapoznania się z historią 
powstania naszej formacji oraz 
życiorysem patrona naszej Komendy, 
komisarza Józefa Biniasia i patrona 
wspomnianej Izby, nadkomisarza Piotra 
Jurczaka. Obydwaj oddali życie za 
ojczyznę, służąc w policyjnym mundurze 
do samego końca. 

Razem z płk. Ananią Komendę odwiedził 
także Skarbnik Polskiej Sekcji 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji inspektor doktor Adam 
Pietrzkiewicz, autor wielu prac 

naukowych dotyczących przedwojennej Policji Państwowej. Obaj goście, oprowadzani 
przez Prezesa IPA Dolny Śląsk kom. Bartłomieja Majchrzaka, zapoznali się także z innymi 
wystawami, które przybliżają służbę w mundurze. 

Następnego dnia gość z Włoch, wspólnie z 
członkami Regionu IPA Wrocław Anną 
Janczur i Michałem Sługockim, podziwiał 
piękno Karkonoszy. Dzięki zaangażowaniu 
jeleniogórskiego członka IPA – Bogumiła 
Kotowskiego, Komendanta Straży 
Karkonoskiego Parku Narodowego, Orazio 
Anania miał możliwość obejrzenia 
panoramy Karkonoszy z punktu 
widokowego Złoty Widok w Górach 
Izerskich a także Wodospad Kamieńczyka 
– najwyżej położony wodospad po polskiej 
stronie Karkonoszy (846 m. n.p.m.).  
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Wizyta w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej  
w Szklarskiej Porębie jeszcze bardziej podsyciła apetyt 
naszego gościa, który poprzez interaktywne mapy i 
makiety poznał mnogość atrakcji turystycznych do 
zwiedzenia w górach Dolnego Śląska. Po przepysznym 
obiedzie w Interferie Sport Hotel Bornit w Szklarskiej 
Porębie, wizytę na terenie Regionu IPA Jelenia Góra 
zakończyło zwiedzanie Huty Szkła Julia w Piechowicach, 
gdzie płk. Anania mógł przyjrzeć się linii produkcyjnej 
szkła kryształowego. 

Kolejnego dnia nasz gość z IPA Toskania wziął udział  
w Targach Motocyklowych w Hali Stulecia we Wrocławiu, 
gdzie spotkał się z policjantami z Czech i Niemiec oraz 
funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu. Przed powrotem do Włoch Orazio odwiedził jeszcze Żmigród, gdzie gorąco 

kibicował członkom IPA Wrocław podczas I Półmaratonu Doliny Baryczy. 

Mamy nadzieję, że pobyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz naszym 
województwie nie będzie ostatni, a informacje o gościnności dolnośląskich policjantów 
zostaną przekazane mundurowym z innych krajów i jednostek. 

Krzysztof Marcjan, IPA Wrocław. 
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Policjantka KWP Wrocław podczas Netherlands on Patrol 2022 

 

W dniach 4-11 kwietnia 2022 r. nasza koleżanka z Regionu IPA Wrocław, na co dzień 
funkcjonariuszka KWP Wrocław, wzięła udział w wydarzeniu „Netherlands on Patrol” 
zorganizowanym przez Sekcję IPA Niderlandy oraz Region IPA Limburg-Noord. 

 

Podczas tygodnia pobytu w Niderlandach, uczestnicy wydarzenia mieli możliwość 
poznania szerokigo spektrum pracy niderlandzkich policjantów, poznania kultury kraju 
oraz wymiany doświadczeń z policjantami z innych krajów uczestniczącymi w wydarzeniu. 

 
Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław; 
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