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Do zobaczenia – Igrzyska IPA 2022

Szczęśliwe wspomnienia z Igrzysk IPA
Zdjęcie udostępnione przez Sekcję IPA Czarnogóra
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SŁOWEM WSTĘPU
Drodzy Przyjaciele,
Nadeszło lato. Szczególne lato. Lato wolności i odrodzenia!
Ograniczenia i zakazy, przynajmniej w dużej mierze, ustały, a to napawa nas optymizmem.
Jeśli kwarantanna coś nam pokazała, to to, co jest ważne w naszym życiu, i czego nam
brakuje, by czuć się jak najpełniej i jak najszczęśliwiej.
Wydarzenia, za którymi tak bardzo tęskniliśmy, na
szczęście wracają: Folkloru, spotkania regionalne,
tygodnie przyjaźni, seminaria i wiele innych okazji do
podróży i spotkań.
Wydarzenia te nadają sens i uznanie dla istnienia IPA
jako organizacji globalnej.
Wszystkie od dawna istniejące projekty są oczywiście
kontynuowane w tym samym czasie, ale warto
podkreślić, że te projekty, które zostały zainicjowane w
okresie kwarantanny zostały szczególnie docenione
przez członków IPA na całym świecie.
Uczestnicząc
w
spotkaniu
Sekcji
Śródziemnomorskich, które odbyło się niedawno nad
brzegiem pięknego Jeziora Ochrydzkiego w Północnej
Macedonii, miałem okazję poznać kilku moich kolegów z Komisji Społeczno-Kulturalnej
IPA. Była to świetna okazja do podsumowania naszej dotychczasowej pracy, ale także do
zaplanowania przyszłych działań, które zostaną ogłoszone wkrótce.
Oczywiście problemy, z którymi boryka się cały świat, nie ustały. Wojny, groźby wojny,
brak towarów w wielu krajach, są typowym znakiem trudnych czasów w których obecnie
żyjemy.
Jednakże IPA, przywiązana do swoich zasad i wartości, kontynuuje swoją dynamiczną
ofertę dla naszych kolegów i dla społeczeństwa. Dlatego też zachęcam Państwa do
spotkania się ze sobą i uściskania się mocno, korzystania ze słońca i morza oraz
odzyskania sił!
Z niecierpliwością czekam na spotkanie z wieloma z Was w najbliższym czasie.
Życzę udanego lata!
Servo per Amikeco,

Kyriakos Karkalis, Wiceprezydent, Przewodniczący Komisji Społ.-Kulturalnej.
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NA TALERZU ZARZĄDU
Pamiętne spotkanie IEB w Albanii
W dniach 1-5 czerwca 2022 roku IEB odbył swoje pierwsze spotkanie twarzą w twarz od
czasu wirtualnego Kongresu Światowego IPA w 2021. Miejscem naszego spotkania było
Vlorë, nadmorskie miasto w Albanii, kraju, który obecnie posiada status tymczasowo
afiliowanej sekcji IPA. Gościnność naszych albańskich kolegów była ozdobą spotkania.
Przez cały czas naszego pobytu Skender Doda, Prezydent, jego komitet i wielu innych
kolegów i członków IPA robili wszystko, aby nasz czas był udany. Wielkie podziękowania
z głębi serca, w imieniu wszystkich członków IEB.

Na pracę poświęciliśmy dwa pełne dni. W pierwszym dniu skupiliśmy się na bieżących
działaniach, a także na zatwierdzeniu oficjalnych rekomendacji IEB do wniosków
zgłoszonych przez sekcje oraz na dopracowaniu dokumentacji na zbliżający się Kongres
Światowy. Mieliśmy również okazję odbyć krótką sesję z Regionalnym Dyrektorem Policji,
Burmistrzem Vlorë oraz innymi znaczącymi osobistościami zaproszonymi przez naszych
albańskich przyjaciół. Było to cenne i docenione spotkanie, ponieważ dla IPA ważne jest
utrzymywanie kontaktów z szefami policji i przedstawicielami politycznymi. Nasza
prawowitość i nasz rozwój zależy od tego uznania i dobrych stosunków.
Na koniec spotkania czekała na nas
niespodzianka! Wsiedliśmy na motorówkę,
eskortowaną
przez
policyjną
łódź,
i popłynęliśmy przez zatokę do pięknej
jaskini Haxhi Ali Cave przed powrotem na
wspólny posiłek z naszymi lokalnymi
przyjaciółmi.
Drugiego dnia IEB najpierw dokonał
przeglądu programu na następny Kongres
Światowy, a następnie poświęcił cenny czas na refleksję nad kilkoma strategicznymi
kwestiami dotyczącymi naszego stowarzyszenia, w tym nad obecnym statusem
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i przyszłością Komisji ds. Relacji Zewnętrznych (wniosek w tej sprawie zostanie
przedłożony delegatom na następnym Kongresie), marketingiem IPA, cyfryzacją
w ramach IPA, procedurze afiliacji itp. Debaty były żywe, interesujące i dały początek kilku
wspaniałym pomysłom, którymi z pewnością podzielimy się, gdy spotkamy się na
Kongresie Światowym w październiku.
IPA w Regionie Vlorë, zaniepokojony naszym zbyt pilnym stanem, zorganizował dla nas
w południe posiłek rybny nad morzem, który był bardzo przyjemną przerwą. Wieczorem
dołączyły do nas delegacje z Macedonii Północnej, na czele z Prezydentem Sekcji
i przyjacielem Robertino, oraz z Czarnogóry, pod przewodnictwem byłego Prezydenta
i przyjaciela Vojo, który towarzyszył nam do końca pobytu.

Wreszcie, ostatniego dnia, nasi albańscy przyjaciele zorganizowali wycieczkę społecznokulturalną. Wyjechaliśmy z Vlorë na południe i drogą nadmorską dotarliśmy do Sarandy
i Parku Narodowego Butrint, aby zwiedzić z przewodnikiem archeologiczne, historyczne
i przyrodnicze miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po obiedzie,
bardziej odważni z nas wskoczyli do wody na powitalną kąpiel, po czym wróciliśmy do
Vlorë przez centrum kraju, odkrywając piękne krajobrazy.
Nasz oficjalny pobyt zakończył się wyjątkowym
wieczórem w restauracji na wzgórzach nad Vlorë,
przy obficie zastawionym stole, w atmosferze
przyjaźni i śmiechu, czasem nawet przy dźwiękach
lokalnej muzyki polifonicznej. Co mogę powiedzieć,
jedynie jeszcze raz ogromnie dziękuję panu
Skenderowi, pańskim kolegom z Komitetu
Krajowego oraz wszystkim przyjaciołom IPA
z Albanii, których spotkaliśmy podczas naszego
pobytu.
Wasza motywacja dla naszego stowarzyszenia jest
piękna. Widzimy, że wykonaliście ogromną pracę,
aby ustanowić IPA w swoim kraju, i mogliśmy poczuć, że korzenie są teraz mocno
zakorzenione, solidne i prognozują piękną przyszłość!
Mieliśmy wspaniały pobyt w Albanii, tak dobrze jest ponownie doświadczyć atmosfery
bezpośrednich spotkań IPA, której tak bardzo brakowało nam w ostatnich latach.
Servo per Amikeco!
Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA.
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Okazja do bezpłatnego szkolenia online:
'Wolność słowa i bezpieczeństwo dziennikarzy'
Pod koniec października 2020 roku UNESCO zwróciło się do mnie jako do Sekretarza
Generalnego IEB. Szukali oni organizacji policyjnej, która miałaby kontakty na całym świecie,
do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla funkcjonariuszy policji, opartego na Deklaracji
Praw Człowieka ONZ. Zainteresowano się IPA, która ma +370 000 członków. Okręt flagowy
IPA, IBZ Gimborn, zapytano, czy mogłoby przygotować kurs szkoleniowy online na prośbę
UNESCO. Od tego czasu ciężko pracujemy, aby zebrać ten projekt i złożyć wniosek
o dofinansowanie.
Po długim procesie planowania
jestem zachwycona, że mogę
przedstawić naszą współpracę
z UNESCO i IBZ Gimborn
w
ramach
bezpłatnego,
Ogromnego Otwartego Kursu
Online dla członków agencji
policyjnych, na temat "Wolność
słowa
i
bezpieczeństwo
dziennikarzy".
Wszystkie sekcje krajowe otrzymały list z zaproszeniem podpisany przez naszego Prezydenta,
Pierre-Martina Moulina i przedstawiciela UNESCO, oraz materiałami promocyjnymi
dotyczącymi tego darmowego kursu online. Składa się on z pięciu modułów oraz webinarium
na żywo i rozpoczyna się 11 lipca 2022 roku. Wszystkie informacje, w tym film promocyjny
i banery, można znaleźć na międzynarodowej stronie IPA pod adresem: https://www.ipainternational.org/Events/mooc-onfreedom-of-expression-and-safety-of-journalists-collaboration-ofunesco-ipa-and-ibzgimborn.
Rejestrując się na ten kurs przyczynisz się do bezpieczniejszego i bardziej pokojowego świata.
Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy demokracja na całym świecie jest coraz
mniej bezpieczna. Dziennikarze pracują na rzecz demokracji, relacjonując ze stref wojennych,
obszarów konfliktu, demonstracji i budynków rządowych, miejsc, w których jako policjanci
jesteśmy obecni, aby chronić społeczeństwo, a jednocześnie bronić wolności słowa.
Jednym z celów IPA jest ochrona praw człowieka i pokoju na świecie, a poprzez udział
w tej współpracy i rejestrując się na kurs, Ty, jak również IPA na całym świecie, przyczyni się
do realizacji Celu Zrównoważonego ONZ 4 - Edukacji Jakościowej, Celu 16 - Pokoju,
Sprawiedliwości i Silnych Instytucji oraz Celu 17 - Partnerstwa dla Celów.
Biorąc udział w tym pięciotygodniowym kursie online, dowiesz się, jak Ty, jako członek IPA,
policjant, pracownik policji i/lub dziennikarz, pracownik naukowy lub prawnik, możesz
wzmocnić ochronę wolności słowa.
Zachęcam do promowania i uczestnictwa w kursie i poproszenia swoich członków, agencji
policyjnych i dodatkowych specjalistów o rejestrację.
Dziękuję za wsparcie! Servo per Amikeco,
May-Britt Ronnebro, Sekretarz Generalny IPA.
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27. Spotkanie Śródziemnomorskich Sekcji IPA w Ochrydzie:
Sprawozdanie członka IEB Kyriakosa Karkalisa
27. Spotkanie Sekcji Śródziemnomorskich odbyło się z wielkim sukcesem w dniach 16-19
czerwca 2022 roku w idyllicznym otoczeniu Jeziora Ochrydzkiego w północnej Macedonii.
Uczestniczyły w nim delegacje z 16 krajów: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii,
Chorwacji, Cypru, Grecji, Izraela, Malty, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Portugalii,
Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii oraz Austrii jako zaproszonej sekcji.

Założyciel i Prezes Organizacji Obrony Praw Człowieka, Florentin Scaletchi, również
został zaproszony.
Miałem wielki zaszczyt przewodniczyć temu spotkaniu i serdecznie dziękuję delegatom za
ich jednomyślne głosowanie w tej sprawie.
Ponadto wraz z moim kolegą, panem Martinem Hoffmanem, reprezentowaliśmy IEB
i przekazaliśmy pozdrowienia i życzenia od członków Międzynarodowej Rady uczestnikom
spotkania.
Spotkanie Sekcji Śródziemnomorskich przebiegało w przyjaznej atmosferze, zgodnie
z zasadami i wartościami naszego Stowarzyszenia.
Koledzy funkcjonariusze i członkowie IPA przedstawili niezwykle interesującą prezentację
o tematyce zawodowej.
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W czasie trwania imprezy odbyło się również spotkanie członków Komisji SpołecznoKulturalnej IPA, na zaproszenie organizatorów Spotkania Śródziemnomorskich Sekcji IPA
- Sekcji IPA Północna Macedonia.
Jako przewodniczący Komisji SpołecznoKulturalnej IPA chciałbym skorzystać
z okazji, aby wyrazić moje podziękowania
za tę możliwość.
W
spotkaniu
członków
Komisji
uczestniczyli: Eran Israel, Christos
Parginos, Zdravko Duric, Kikis Perikleous
oraz moja osoba.
Podczas spotkania dokonano przeglądu prac Komisji i zaplanowano przyszłe działania.
Dziękuję wszystkim członkom komisji, którzy mogli uczestniczyć w spotkaniu, za ich
obecność, ciężką pracę i kreatywne pomysły.
Wreszcie, ale nie mniej ważne, chciałbym
podkreślić, że sekcja organizacyjna, IPA
Macedonia Północna, dołożyła wszelkich
starań, aby zapewnić, że spotkanie Sekcji
Śródziemnomorskich było niezapomnianą
okazją, ze wspaniałymi wycieczkami
w
wyjątkowo
piękne
krajobrazy,
wieczorami z muzyką i nienaganną
gościnnością ze wszystkich stron.
Wielkie podziękowania dla Prezydenta Sekcji IPA Północna Macedonia, Pana Robertino
Aceski i jego wspaniałego zespołu, za doskonałą organizację.
Wszyscy wyjechaliśmy z życzeniem "Do zobaczenia wkrótce"!

Servo per Amikeco!
Kyriakos Karkalis, Wiceprezydent, Przewodniczący Komisji Społ.-Kulturalnej.
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Członek IEB Stephen Crockard korzysta z podróży
pociągiem jazzowym
W dniu 22 czerwca 2022 r. miałem przyjemność dołączyć do licznej grupy członków
Regionu IPA UK, Regionu Irlandii Północnej, którzy zebrali pełny wagon na tegoroczną
wycieczkę "Jazz Train" ze stacji Lanyon w Belfaście.
Wycieczka została zorganizowana przez
Irlandzkie Stowarzyszenie Utrzymania
Kolei, którego Dyrektor Operacyjny
w Dublinie to Joe McKeown, były skarbnik
Sekcji IPA Irlandia.
Brian Kennedy z regionalnego komitetu
załatwił rezerwacje i utrzymywał naszą
wesołą grupę razem. Międzynarodowy
Audytor Fred Boyd był wraz z członkami
z
oddziałów
Północno-Zachodniego
i Miasta Belfast.
W miejscach postoju na trasie bawił nas
tradycyjny zespół jazzowy.
Dziękuję przewodniczącej, Deirdre, sekretarzowi Cate i Brianowi za przyjemny
i niezapomniany wieczór.
Servo per Amikeco,
Stephen Crockard, Kierownik Administracji.
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DOOKOŁA ŚWIATA

Otwarcie Olimpiad Specjalnych w Niemczech z IPA

Olimpiady Specjalne to ruch sportowy dla osób z niepełnosprawnościami
intelektualnymi i wielorakimi, oficjalnie uznany przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski (MKOl).
W 2022 roku odbędą się zawody krajowe w państwach
uczestniczących, a w 2023 roku odbędą się Światowe
Igrzyska Olimpiad Specjalnych.
Zawody Olimpiad Specjalnych w Niemczech zostały
otwarte poprzez bieg z pochodnią przez Berlin - IPA była
obecna i wzięła udział.
Policjanci z kilku regionów Niemiec spotkali się na biegu
z pochodnią na "Insel der Jugend" (Wyspie Młodzieży).
Była to niemal euforyczna atmosfera - przy temperaturze
sięgającej 35 stopni Celsjusza.
Christoph Koppe, Jan Paluch, Christine Sagemann
i Wiceprezydent Philipp Kurz byli na starcie dla IPA Niemcy.
Sportowcy z Olimpiady Specjalnej w Niemczech nieśli
pochodnię na przemian z biegaczami z policji i IPA. Oficjalna ceremonia otwarcia
Olimpiad Specjalnych w Niemczech odbyła się wieczorem.
Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2023 w Berlinie również zostaną otwarte
biegiem z pochodniami, i IPA tam będzie.

Hubert Vitt, Wiceprezydent, IPA Niemcy.
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Członek IPA UK Lee Grieves jest pełen uznania dla
Program Szkoleniowego 2022 IPA USA
Kiedy po raz pierwszy dołączyłem do IPA kilka lat temu, nie byłem pewien, czym zajmuje
się ta organizacja ani o możliwościach, jakie daje członkom, ale wkrótce dowiedziałem się
tego garściami.
Jestem policjantem-ochotnikiem od 15 lat i słyszałem o IPA, ale nigdy nie badałem tego
dalej, aż do stosunkowo niedawna. W 2019 roku zobaczyłem e-mail z naszego Regionu 9
z możliwością podróży do Green Bay w Stanach Zjednoczonych, aby szkolić z Sekcją US
oraz z kolegami z całego świata przez tydzień. Zgłosiłem swoją chęć udziału, aby
zabezpieczyć miejsce, o którym mnie poinformowano, że mam.
Następnie Covid-19 uderzył i wydarzenia na całym świecie zostały odwołane, a szkolenie
ostatecznie zostało przełożone na 2022 rok.
6 czerwca 2022 roku, po 3 lotach, hot-dogu z Chicago, paczce krakersów, rozmowie
podczas lotu ze znajomym z Green Bay o brytyjskiej komedii, i opóźnionym bagażu,
w końcu i spotkałem Joe Johnsona, prezydenta Sekcji USA, który czekał na nas.
Zatrzymaliśmy się w prestiżowym St Norbert College w mieście De Pere, które było naszą
główną bazą wypadową podczas szkolenia, które nas czekało.

Tydzień obejmował szereg szczegółowych tematów, w tym taktykę samoobrony, użycie
broni palnej, szkolenie instruktora kajdanek, taktyczną pierwsza pomoc i leczenie obrażeń
wynikających z zdarzeń katastrofalnych, scenariusze aktywnej strzelaniny i wkłady
w tematach takich jak samoodporność, opieka po traumie, jak również rdzenne
amerykańskie gangi.
Były wizyty towarzyskie i wycieczka na Lambeau Field, gdzie można było poznać
fantastyczną historię Green Bay Packers, jak również trochę łucznictwa, wprowadzenie do
Supper Clubu (tradycja Wisconsin), a punktem kulminacyjnym był bankiet na zakończenie
kursu w St Norbert College w piątek.
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Nauczyłem się w tym tygodniu, że wydarzenia IPA takie jak to wymagają wiele
zaangażowania i czasu, i mogą się odbyć tylko przy wsparciu członków, którzy je
organizują.
Po pierwsze, chciałbym wyrazić uznanie dla znacznej
ilości wysiłku, czasu, planowania, organizacji i dobrej
woli od Joe, Missy, Grega, Romana, Jeremy'ego,
Bryana
i niezliczonych innych amerykańskich funkcjonariuszy,
którzy poświęcili swój czas na szkolenie nas
i zaoferowali bezcenne spostrzeżenia na temat policji
w USA.
Jest to dodatek do darowizn od lokalnych firm z De
Pere i Green Bay, którzy chcieli wesprzeć wydarzenie.
Ogromne podziękowania ode mnie osobiście.
Po drugie, nowe spostrzeżenia, które poznałem, nowe
podejścia, świeże myślenie od kolegów z USA i na
całym świecie, ożywiły mnie, nowe pomysły, które
mogę wdrożyć i dodać do mojej praktyki w pracy, jak
również przyjaźnie na całe życie i więzi z całego świata,
które się utworzyły.
To była moja pierwsza impreza IPA i na pewno nie będzie ostatnia. Planuję coraz bardziej
się angażować i już zapisałem się do grupy taktyki defensywnej.
Moje ostatnie słowo i przemyślenia dla każdego, kto myśli o wstąpieniu do IPA: jest to
niewielka inwestycja finansowa dla ogromnego zysku w postaci osobistych doświadczeń,
dostępu do prawdziwie globalnej sieci niezrównanych doświadczeń, przyjaźni na całe
życie i kontaktów, które można nawiązać na całym świecie. Jak powiedziałaby firma Nike:
"Po prostu to zrób".
Servo per Amikeco!
Lee Grieves, członek IPA UK.
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Święto Lata 2022 Grupy Regionalnej IPA Tyrol

W dniach 19-20 maja Grupa Regionalna IPA Tyrol wraz z wszystkimi ośmioma tyrolskimi
biurami łącznikowymi i we współpracy z SIAK-BZS Absam zorganizowała pod
kierownictwem LGO dr Petera Kerna i Sekretarza Regionalnego Waltera Schlauera
imprezę IPA Święto Lata 2022, w której, oprócz gości międzynarodowych z sześciu
państw, wzięło udział około 300 osób.
W czwartek 19 maja prezydent Martin
Hoffmann oficjalnie otworzył Letni Festiwal
2022. Oprócz corocznego festiwalu
sportowego BZS wspieranego przez IPA,
z turniejami piłki nożnej, siatkowej,
rywalizacji biegowej i intelektualnej dla
uczestników szkolenia podstawowego
policji i kursów E2a, tegoroczny festiwal
sportowy BZS po raz pierwszy święto
sportu BZS trwało całe dwa dni.
W czwartek i piątek najpierw odbyły się
turnieje sportowe, zanim o godz. 15.00
rozpoczęła się towarzyska część imprezy
ze smacznym grillem, loterią z datkami na szczytny cel, turniejami "Riesenwuzzler"
i dwoma koncertami na żywo zespołu IPA Connection Band z Włoch.
W ramach tego wydarzenia Sekcja IPA Austria, pod kierownictwem Sekretarza Sekcji
i Federalnego Pełnomocnika ds. Młodych Członków Fabiana Payra zorganizowała
pierwsze spotkanie sieciowe z odpowiednimi Pełnomocnikami ds. Młodych Członków
z austriackich grup narodowych IPA. Funkcja krajowego Pełnomocnika ds. Młodych
Członków została utworzona w Federalnym Komitecie Wykonawczym dopiero niedawno
i ma na celu przede wszystkim zapewnienie i koordynację utworzenia ogólnoaustriackiej
sieci wszystkich Pełnomocników ds. Młodych Członków, a następnie wspólnej
i ukierunkowanej strategii i podejścia poszczególnych grup krajowych.
Prezydent
Martin
Hoffmann,
Przewodnicząca Elke Strohmeyer (Styria)
oraz Przewodniczący
Kurt Walker
(Salzburg), Fritz Herzog (Górna Austria)
i Michael Güttner (Wiedeń), redaktor
naczelny IPA Panorama Mag. Kathrin
Rosanits, rzecznik prasowy z VbSt Graz,
Klaus Oswald, Helmut Hierzegger
z wydawnictwa IPA, dr. Hermann Rieder
i Cathrina Rieder złożyli honorową wizytę
na letniej imprezie.
Ponadto, łącznie dwunastu delegatów
IPA, wszyscy czynni zawodowo policjanci,
z sześciu sekcji IPA: Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Włoch przyjęło
zaproszenie Sekcji Austriackiej i wzięło udział w imprezie oraz w bogatym programie
towarzyszącym.
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W sobotę rano nasi międzynarodowi
koledzy z policji wzięli udział w oficjalnym
przyjęciu LPD Tirol w hotelu "Rumer Hof".
Policjantka Christina Prantner z BPK
Innsbruck i rzecznik prasowy LPD Erwin
Vögele powitali w imieniu LPD Tyrol
międzynarodowych delegatów IPA. Przed
kontynuacją programu imprezy odbyło się
zwiedzanie
Posterunku
Policji
w Innsbrucku-Pradl.
Nadinspektor
Hubert
Thonhauser
i Inspektor Okręgowy Giuseppe Cristiano
opisali międzynarodowym kolegom z policji
codzienne zadania i wyzwania policyjne w stolicy prowincji Innsbruck. Ponadto
wymieniono się na temat różnych środków działania i procedur taktycznych
poszczególnych państw. Następnie odbyło się zwiedzanie z przewodnikiem tyrolskiego
centrum kontroli pod przewodnictwem Haralda Girstmaira. Potem odbyła się żywa
wymiana
zdań
na
temat
systemów
powiadamiania
ratunkowego
w różnych krajach, w tym ich zalet i wad, a także duże zainteresowanie warunkami
operacyjnymi i systemami ostrzegania w Tyrolu.
Po południu, po krótkim zwiedzaniu miasta,
międzynarodowi przyjaciele z IPA zostali
zaskoczeni "lotem fantazji" na Bergisel. Były
skoczek narciarski ÖSV Elias Tollinger powitał
delegatów
IPA
na
Stadionu
Bergisel
i
zaprowadził
ich
bezpośrednio
do
niedostępnego rozbiegu skoczni narciarskiej,
gdzie goście mieli wyjątkowy widok na całe
miasto. Elias wyjaśnił wszystko o olimpijskiej
dyscyplinie skoków narciarskich i zapewnił
wyłączność i dostarczył ekskluzywne wrażenia
z areny do skoków narciarskich.
Impreza zakończyła się w niedzielny poranek,
ku
pełnemu
zadowoleniu
gospodarzy
i wszystkich organizatorów IPA, wspólną
kolacją, po której nastąpił skok w nocne życie
Innsbrucka, co przyniosło niezapomniane chwile
i liczne wrażenia.

Text: Lisa Tollinger & fabian Payr, IPA Austria.
Zdjęcia: Grupa regionalna IPA Tyrol.
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Pierwsza Międzynarodowa Akademia Zarządzania IPA
W dniach 25-29 września 2022 roku Sekcja IPA Rumunia była gospodarzem pierwszej
i historycznej Międzynarodowej Akademii Zarządzania IPA.
Inicjatywa tej akademii wyszła od Sekcji IPA z Rumunia i Izraela. Powodem uruchomienia
takiej akademii był brak profesjonalnej platformy, która umożliwiałaby studiowanie
i wymianę informacji na temat profesjonalnych zagadnień związanych z zarządzaniem
IPA.
Podczas Kongresu Światowego czasu jest mało i jak dotąd nie znaleziono miejsca na
pogłębione, profesjonalne dyskusje. Co roku odbywają się pouczające wykłady zawodowe
na fascynujące tematy, ale bez żadnego związku z IPA. Uważamy, że nawet w IBZ
Gimborn, centrum edukacyjnym i okręcie flagowym IPA, nie ma ani jednego
międzynarodowego seminarium poświęconego wyłącznie IPA.

Celem tego projektu jest organizowanie raz w roku seminarium zawodowego z udziałem
członków prezydium i przewodniczących oddziałów. W pierwszej fazie zamierzano
zorganizować pierwsze tego typu seminarium w ograniczonym zakresie, ponieważ
głównym założeniem było to, że można je przeprowadzić w łatwy sposób i jednocześnie
umożliwić wszystkim uczestnikom aktywny udział. Obecnie, po przeprowadzeniu
seminarium i po zapoznaniu się z informacjami zwrotnymi dotyczącymi tego projektu,
możemy powiedzieć, że w przyszłości kilka kolejnych sekcji krajowych zostanie
zaproszonych do udziału w tym projekcie.
Seminarium jest koordynowane przez Przewodniczącego Komisji Zawodowej Demetrisa
Demetriou, i wierzymy, że IEB rozumie cel tego działania, ale także przyszłe korzyści dla
nas wszystkich.
W odniesieniu do seminarium, które odbyło się w Sibiu, możemy poinformować, że
uczestniczyło w nim 45 osób z 6 sekcji: Rumunii, Izraela, Macedonii Północnej, Cypru
i Niemiec, a także dodatkowo obserwator z Bułgarii.
Pierwsza część poświęcona była prezentacji każdej sekcji, a każdy mówił o sytuacji
w swojej sekcji lub regionie, o problemach, osiągnięciach, potrzebach członków i lokalnych
zarządów IPA.
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W drugiej części został wygłoszony profesjonalny wykład na temat planowania
strategicznego w IPA, a następnie przedstawiciele zostali podzieleni na grupy dyskusyjne,
przy czym każda grupa otrzymała temat do dyskusji. Ustalono liderów grup,
a podsumowania zostały przedstawione na trzecim plenum wszystkim uczestnikom,
a następnie odbyła się ogólna dyskusja z udziałem wszystkich uczestników.
4 tematy dotyczyły:
•
•
•

•

jak rekrutować młodych policjantów oraz jak zachęcić ich do
zainteresowania się działalnością;
jak utrzymać członków weteranów IPA, jak utrzymywać kontakt i integrować
ich z działalnością;
jak rozwijać kontakty z Komendą Główną Policji na wszystkich szczeblach,
a także z odpowiednimi ministerstwami rządowymi i podobnymi
organizacjami;
Pomysły na kontakt z sekcjami IPA na całym świecie, współpracę i inicjatywy
międzynarodowe.

Spotkanie
przewodniczących oddziałów,
członków prezydium
i członków
zaangażowanych w zarządzanie IPA pozwala na wzajemną naukę, dogłębne zrozumienie
zagadnień, bez presji i bez realizowania stresującego harmonogramu. Poza wzajemnym
studiowaniem bardzo ważne jest, aby spotkać się z członkami różnych sekcji.
Wszyscy uczestnicy zeznali w podsumowaniu, że chociaż mieli wiedzę we wszystkim co
związane z IPA, to teraz wiedzieli znacznie więcej, wzrosła ich motywacja, i nawiązały się
kontakty, które przyczynią się do zacieśnienia więzi i rozszerzenia działań.

W przyszłym roku krąg uczestników zostanie poszerzony, choć chcemy zachować
ograniczone ramy, które pozwolą na efektywne studiowanie i dyskusję.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że bardzo ważne jest kontynuowanie projektów
zawodowych związanych z pracą policji, ale co najmniej równie ważne jest skupienie się
na naszych wewnętrznych problemach jako stowarzyszenie, dokonanie dogłębnej analizy
systemu IPA, ustalenie dokładnie gdzie chcemy dotrzeć, jakie mamy problemy i jakie są
najlepsze sposoby na osiągnięcie naszych celów.
Mihai Tartareanu, Prezydent IPA Rumunia.
Dr Eran Israel, Sekretarz Generalny IPA Izrael.
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IPA Chorwacja gospodarzem udanego
5. Zlotu Motocyklistów IPA
Regionalne Kluby IPA Chorwacja - IPA Medżimurje i IPA Varaždin zorganizowały 5. Zlot
Motocyklowy w okręgach Medżimurje i Varaždin w dniach od 25 do 29 maja 2022 roku,
gromadząc 110 uczestników z 10 krajów.
W ciągu czterech dni uczestnicy zwiedzili wiele pięknych zakątków powiatu Medżimurje,
takich jak: Čakovec (Centrum Wycieczkowe Ekomuzeum " Medżimurje Malo"), Peklenica
(olej Jerome), Žabnik (młyn na rzece Mura i najdalej na północ wysunięty punkt
w Chorwacji), Prelog, Centrum Accredo w Zasadbreg, Muzeum Šardi Oldtimer w Selnicy,
winnice Tomšić i Kossi.
W okręgu Varaždin zwiedzano między innymi: miasto Varaždin, Ludbreg, Novi Marof,
motodrom Rauš w Novim Marofie, zamek Trakošćan i winnicę Šafran w Breznički Hum.

Zlot Motocyklowy był wspierany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydziały Policji
w Medżimurje i Varaždin, Sekcję IPA Chorwacja, powiat Medżimurje, miasto Čakovec,
inne miasta i gminy, firmy, instytucje i osoby prywatne, a także agencję partnerską Rudi
Travel z Čakovca.
To szerokie poparcie potwierdziło, że zorganizowano znaczące wydarzenie, które
promowało Chorwację, powiaty Medżimurje i Varaždin, jak również Sekcję IPA Chorwacja
na poziomie światowym!
Na spotkaniu pojawili się również goście: policjanci z Policji w Murskiej Sobocie ze
Słowenii, którzy uczestniczyli w przejeździe pierwszego dnia spotkania na swoich
służbowych motocyklach.
Na uroczystym zakończeniu zlotu w restauracji Bedem w Čakovcu, zebrali się uczestnicy,
goście i zasłużeni członkowie klubu.
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Prezydent Sekcji IPA Chorwacja - Miljenko Vidak, Przewodniczący IPA Varaždin - Siniša
Habek i Przewodniczący IPA Medżimurje - Darko Dragičević zwrócili się do gości ze
słowami podziękowania dla wszystkich uczestników za udział i wyrazili życzenie, aby
tradycja spotkań motocyklowych była kontynuowana. Na koniec życzyli wszystkim
bezpiecznego powrotu do domu.

Ponadto, ogłoszono zwycięzców gry "Moto-Alka", która odbyła się na motodromie Rauš
w Novim Marofie - Vitomir Golusin z IPA Bezbednost (Belgrad) wygrał w konkurencji
indywidualnej, a Marija Dogazanski i Igor Jovanovski z Sekcji IPA Północna Macedonia
wygrali w kategorii par.
Nagrodę za najdłuższą podróż na Zlot Motocyklowy otrzymał Juan Antonio Ramirez Perez
z Hiszpanii, który pokonał dystans 2 000 km.

Wyróżnienia otrzymały wszystkie uczestniczące kluby z 10 krajów. Ponadto, przekazano
również wyróżnienia firmom i osobom, które wsparły organizację Zlotu Motocyklowego.
Tradycyjnie kluby obdarowały się wzajemnie upominkami, a słowa pochwały trafiły do
wszystkich, którzy uczestniczyli w organizacji zlotu motocyklowego i spędzili miesiące na
przygotowaniu każdego szczegółu imprezy! DJ David Mašić bawił imprezę finałową
wybranym repertuarem.
Sekcja IPA Bośnia i Hercegowina będzie gospodarzem zlotu motocyklowego w 2023 roku.
Servo per Amikeco!
Kluby Regionalne IPA Medżimurje i Varaždin, IPA Chorwacja.
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IPA Kraju Basków - Pomoc humanitarna dla Ukrainy
Biorąc pod uwagę poważną sytuację humanitarną na Ukrainie, od początku inwazji na ten
kraj przez wojska rosyjskie od 24 lutego 2022 roku, Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji, Wspólnota Kraju Basków i Wspólnota Nawarry, uznał za konieczne udzielenie
pewnego rodzaju pomocy w celu złagodzenia, w miarę możliwości, skutków tej wojny dla
ludności cywilnej.
Pomoc ta miała na celu dwa kluczowe aspekty. Po pierwsze, i nie najważniejsze - wysyłka
artykułów pierwszej potrzeby (artykuły niepsujące się, środki higieniczne i sanitarne itp.).
Drugim aspektem była repatriacja ludzi, którzy uciekają z kraju, biorąc pod uwagę
poważną sytuację humanitarną, która ma tam miejsce, i która dotyka szczególnie kobiet,
dzieci i osób starszych.
W zasadzie nasze stowarzyszenie było odpowiedzialne za logistykę w zakresie
planowania tras, zasobów materiałowych i ludzkich itp. dla realizacji obu wyznaczonych
celów.

Wyjazd pierwszego konwoju
Konwój składał się z dwóch autobusów
o pojemności 50 osób i pojazdu
pomocniczego
(minivan).
Oprócz
zawodowych
kierowców
autobusu,
w podróż wybrało się 7 członków
stowarzyszenia IPA Kraju Basków,
2 lekarzy i tłumaczka narodowości
ukraińskiej, wszyscy są wolontariuszami.
Wyjechali z parkingu centrum handlowego
Bilbondo w Basauri 21 marca 2022 roku,
kierując się w stronę granicy z Polską,
gdzie planowano zrzucić pomoc i odebrać przydzielonych nam uchodźców.
W tym centrum handlowym zebraliśmy 300
kartonów (około 4000 kilogramów) pomocy,
w tym medycznej, z których wyróżniliśmy produkty
sanitarne (bandaże, taśma klejąca, alkohol itp.
środki higieny dla dzieci, środki higieny dla kobiet,
koce, niepsująca się żywność, latarki, baterie itp.),
oraz dwa szpitale polowe zapewnione przez
Stowarzyszenie Humanitarne GBGE z Galdakao.
O godzinie 20.30 we wtorek 22 marca, po 32
godzinach podróży, dotarliśmy do klasztoru
w Katowicach w Polsce, gdzie dostarczyliśmy 2
szpitale polowe, które odebraliśmy w Bilbondo.
Pod koniec dnia przenieśliśmy się do pobliskiego domku, aby odpocząć i zregenerować
siły na czekający nas w środę długi dzień.
O godzinie 7:00 byliśmy umówieni na spotkanie z naszym kolegą Tomaszem, policjantem
z Krakowa na dostarczenie transportu do magazynu policyjnego, który, następnie, zgodnie
z naszymi ustaleniami, miał zostać przekazany towarzyszom z Sekcji IPA Ukraina
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Niedaleko miejsca dostawy Tomasz odebrał nas i zabrał do magazynu, gdzie dostarczana
jest pomoc.
Po zakończeniu przekazania zaczęliśmy zbierać uchodźców na dworcu w Krakowie
i klasztoru w Katowicach, następnie ruszyliśmy w drogę powrotną do Bilbao, gdzie rodziny
goszczące przejęły opiekę nad uchodźcami.
Około godziny 08:30 w piątek 26 marca
dotarliśmy na miejsce spotkania, gdzie
czekały na nas rodziny, które zaoferowały
pomoc. Z 78 osób którzy przybyli, 44
uchodźców zostało powitanych przez
rodziny, z którymi już się skontaktowano, a
w przypadku pozostałych 34 osób
skontaktowano się z Czerwonym Krzyżem.
Należy zaznaczyć, że wszyscy uchodźcy,
których przewoziliśmy w naszych autobusach, byli proszeni o poświadczenie tożsamości
dzieci, które nie posiadały paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego ich
tożsamość.

Wyjazd drugiego konwoju
Konwój składał się z dwóch autobusów mieszczących 50 osób oraz pojazdu wsparcia
(minivan). Oprócz kierowców autobusu w podróż wybrało się 6 członków stowarzyszenia
IPA Kraju Basków, 2 wolontariuszy oraz tłumaczka narodowości ukraińskiej (odebrana
w Krakowie), z którą wcześniej się kontaktowaliśmy.
Zgodnie z planem konwój wyruszył z parkingu centrum handlowego Bilbondo w Basauri,
25 kwietnia 2022 r. w kierunku Katowic i Krakowa gdzie planowano dostarczyć pomoc
i odebrać uchodźców.
W centrum handlowym zebraliśmy 122 kartony (około 500 kilogramów) pomocy
przekazanej przez GBGE, w tym środki sanitarne (bandaże, taśma klejąca, alkohol itp.
środki higieny dla dzieci, środki higieny dla kobiet, koce, niepsująca się żywność, latarki,
baterie itp.)

We wtorek, 26 marca dotarliśmy około 21:00 do ośrodka Caritas w Katowicach, gdzie
czekali na nas i gdzie rozładowaliśmy części pomocy w namiocie, który ustawili jako
magazyn.
Po rozładunku pojechaliśmy do Krakowa, do Komendy Policji, gdzie nazajutrz, w środę,
rozładowaliśmy pomoc, która trafiła do naszych kolegów z ukraińskiej policji.
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W środę po śniadaniu odebraliśmy Nadiję, z którą umówiliśmy się na przyjazd do Kraju
Basków, i która pomoże nam jako tłumacz, następnie pojechaliśmy na posterunek policji,
aby rozładować pomoc.

W klasztorze zebraliśmy: 14 dziewcząt bez opieki (stowarzyszenie Czarnobyl), 4 rodziny
z dziećmi (11) i jedną dziewczynkę. Jedna z Ukrainek była lekarzem, więc byliśmy
ubezpieczeni na wypadek jakiegokolwiek incydentu zdrowotnego, który mógłby się
wydarzyć podczas podróży powrotnej.
W sumie, licząc tych, których odebraliśmy w Krakowie, mieliśmy już 30 osób.
O drugiej w nocy 29 kwietnia dotarliśmy na stację benzynową na 22 km drogi A8 (Hernani),
gdzie rodziny z Gipuzkoa i Navarry odebrały czekające na nich dzieci ze stowarzyszenia
w Czarnobylu. O trzeciej godzinie dotarliśmy do Bilbondo, gdzie czekały na nas rodziny,
które odebrały dziewczyny z Bizkaia oraz rodziny, które podróżowały z nami z Polski.
Podziękowania
Z naszego stowarzyszenia chcielibyśmy
podziękować tym wszystkim towarzyszom,
oraz anonimowym osobom za współpracę
w postaci wkładów finansowych, które
pozwoliły nam na realizację tego projektu,
który dał tyle satysfakcji wszystkim, którzy
w nim uczestniczyli.
Nie chcemy zapomnieć o Txuri, Imanol,
Tino, Toni, José Manu, Ramónie, Féliksie,
Andrésie, Unai, Juanie Carlosie, Maitane i Andoni, którzy swoją niestrudzoną pracą
umożliwili odbycie dwóch wyjazdów. Dziękujemy również kierowcom za ich gotowość do
współpracy z nami we wszystkim, czego potrzebowaliśmy. Nie zapominając o Evie i Manu,
dwóch lekarzach, którzy towarzyszyli nam podczas pierwszej podróży. W końcu, także
Katerinie i Nadii, które pracowały niestrudzenie jako tłumaczki.
Czy zorganizujemy trzeci konwój pomocy humanitarnej na Ukrainę? Czas i sytuacja
w kraju dostarczą nam odpowiedzi, które pozwolą podjąć odpowiednie decyzje do jego
realizacji.
Servo per Amikeco,
IPA Kraju Basków, Hiszpania.
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Sprzątanie plaży przez wolontariuszy IPA Grecja w Atenach
W sobotę, 4 czerwca 2022 roku, członkowie Regionu Ateny-Atlica z Sekcji IPA Grecja
dotrzymali obietnicy i przyjechali na plażę Pipka w Voula koło Aten, aby wziąć udział
w wolontariacie.
Członkowie IPA pomagali w oczyszczaniu terenu, a także czyścili i malowali palety,
przygotowując je do zainstalowania na plaży, aby ułatwić dostęp dzieciom z Centrum
Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, które znajduje się w Voula.

Przewodnicząca Regionu IPA, Pani Irini Akridaki stwierdziła: "Każdego roku
z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym pójdziemy na plażę wszyscy razem, aby
posprzątać, pomalować, wybrukować korytarze paletami, ułatwiając dostęp do plaży
dzieciom z Voula, szczególnie dla tych dzieci, które poruszają się na wózkach
inwalidzkich, pomagając im cieszyć się latem bez przeszkód".

Servo per Amikeco!
Achilleas Begas, Kierownik Stosunków Międzynarodowych, IPA Grecja.
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Sekcja IPA Francja organizuje
4. Międzynarodowe Spotkanie Przyjaźni
Region IPA Gard we Francji zorganizował swoje 4. Międzynarodowe Spotkanie Przyjaźni
w dniach od 1 do 6 czerwca 2022 roku.
Podobnie jak w poprzednich latach,
uczestnicy z 7 krajów (Niemcy, Belgia,
Włochy, Kuwejt, Luksemburg, Szwajcaria
i Francji), zebrali się w VVF w Méjannes-leClap, która jest punktem wyjścia dla naszych
różnych działań.
Miło nam było powitać byłych uczestników,
jak również nowych, którzy wszyscy przybyli,
aby odkryć program, który stworzyliśmy.
W ciągu całego tygodnia udało nam się m.in.
pokazać naszym gościom:
•

•
•
•

Pont du Gard z wycieczką z przewodnikiem i wejściem do muzeum,
a następnie degustacja wina z wyjaśnieniami pasjonującego i fascynującego
winiarza;
miasto Avignon z jego słynnym mostem, znanym jako Saint-Bénezet, jak
również rejs z posiłkiem po Rodanie w letnim słońcu;
słynny targ w Uzès i zwiedzanie tego bogatego w historię miasta;
Nîmes, gdzie jeden z naszych członków, pasjonat historii i znawca miasta
Nîmes w okresie rzymskim, oprowadził nas po mieście. Resztę dnia spędziliśmy
na zwiedzaniu miasta (Maison Carrée i Jardin de la Fontaine) przy dźwiękach
muzyki féria, a niektórzy poszli na walkę byków.
Program tygodnia został wzbogacony
o chwile relaksu (pływanie w basenie, piesze
wycieczki, elektryczne kolarstwo górskie,
itp.). Zwieziliśmy także jaskinię Salamander.
Wieczór
muzyczny
przy
dźwiękach
klawiatury Franza, jednego z naszych
niemieckich uczestników zakochanych we
francuskich chansons, pozwolił nam przeżyć
magiczne chwile.

Zespół organizacyjny Regionu IPA Gard
chciałby podziękować Corinne, kierowniczce
VVF, i całemu jej zespołowi, który zawsze był
na miejscu, aby ułatwić nam pobyt. Jesteśmy dumni, że mogliśmy spędzić razem kolejny
wspaniały czas i chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym uczestnikom za udział
w Tygodniu Przyjaźni. Dziękujemy również naszym wiernym sympatykom: Towarzystwu
Generalnemu/BFM, Urzędowi Miasta Nîmes, Radzie Miejskiej, Regionowi oraz MGP.
Do zobaczenia wkrótce podczas nowych przygód!
Claire Palisse, Region IPA Gard, IPA Francja.
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Letnie Przesilenie #SpotkańNaSzczycie IPA
W weekend 18-19 czerwca, poprzedzający Przesilenie Letnie, w którym dni były tylko
o kilka sekund krótsze od najdłuższego dnia roku, a temperatury osiągnęły nieomal
rekordowe wartości, reprezentacja podhalańskich członków Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji przybyła na dolnośląską ziemię w celu zdobycia kolejnych
wierzchołków najwyższych Gór Polski w ramach wydarzenia #SpotkanieNaSzczycie IPA.
W sobotę goście z Małopolski: Marcin, Natalia, Krzysztof
i Mateusz, rozpoczęli dzień od zdobycia najwyższego szczytu
Gór Bystrzyckich – Jagodnej (977 m n.p.m.), co z uwagi na
wysoką temperaturę, było nie lada wyczynem, pomimo
łatwości niebieskiego szlaku wiodącego na szczyt od
Schroniska PTTK Jagodna. Wysiłek włożony w wędrówkę
został nagrodzony pięknymi widokami z wieży na szczycie. Po
południu wędrowcy przemierzali szlaki Gór Orlickich
w towarzystwie Sekretarzowej Regionu IPA Wrocław, Marty,
która w zastępstwie męża przywitała gości na Dolnym Śląsku.
Wspólnie dotarli w ostatnich promieniach słońca na wieżę
widokową na Orlicy (1084 m n.p.m.), na szczycie której
podziwiali zachodzące słońce.
W niedzielę grupa spotkała się z Sekretarzem Regionu IPA Wrocław pod Schroniskiem
PTTK Andrzejówka w Górach Kamiennych. Spod schroniska, z Przełęczy Trzech Dolin,
wędrowcy wyruszyli żółtym szlakiem na starcie z północnym stokiem Waligóry (936 m
n.p.m.), aby po niespełna 15 minutach wspinaczki dotarli na kolejny szczyt Korony Gór
Polski. Po powrocie do Schroniska Andrzejówka i zregenerowaniu sił, grupa przemieściła
się do Boguszowa-Gorc, gdzie z parkingu u podnóża Boguszówki wyszli na zielony szlak
prowadzący na najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich – Chełmiec (851 m n.p.m.). Z wieży
widokowej na szczycie podziwiali panoramę Wałbrzycha
a także widok na pasmo Karkonoszy na północnym
zachodzie oraz Góry Sowie na południowym wschodzie.
Na polanie pod wieżą była chwila na odpoczynek przy
ognisku i pieczonej kiełbasie. Po fantastycznie
spędzonym dniu w doborowym towarzystwie, uczestnicy
wędrówki rozjechali się do domów wzbogaceni
pozytywnymi emocjami i cudownymi wspomnieniami.
Kolejny weekend pod szyldem #SpotkanieNaSzczycie
IPA zaowocował zdobyciem czterech szczytów
zaliczanych do Korony Gór Polski. A wszystko dzięki
Przyjaźni, która w myśl hasła Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji – „Servo per Amikeco” – łączy
ludzi zrzeszonych w szeregach IPA we wspólnym
spędzaniu czasu i realizacji zainteresowań.
Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław.
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Kiran Gharial z IPA UK podczas fantastycznego
Tygodnia Przyjaźni IPA Irlandia
O Tygodniu Przyjaźni IPA Irlandia w dniach 19-24 kwietnia 2022 roku, z okazji stulecia An
Garda Síochána, po raz pierwszy usłyszałem w grudniu 2021 roku. Będąc w Irlandii
w 2014 roku na obchodach 60-lecia Sekcji, postanowiłem zarejestrować się na ten wyjazd.
W końcu nadszedł ten wielki dzień i wyruszyłem ze Stansted do Dublina. Na lotnisku, zostałem
przeniesiony do luksusowego Hotelu Knightsbrook Spa i ośrodka golfowego w County Meath,
około 45 kilometrów od centrum Dublina, gdzie wszyscy uczestnicy zostali zakwaterowani. Po
krótkim odpoczynku odbyło się spotkanie towarzyskie, a następnie kolacja z udziałem
członków IPA z Niemiec, Francji, USA i Łotwy. Była to dobra okazja do poznania personelu
policji i przedstawienia się.
W środę wyruszyliśmy na wizytę do siedziby
An Garda Síochána w Dublin City. Zostaliśmy
zaproszeni do Biura Technicznego, gdzie
mieliśmy okazję zwiedzić z przewodnikiem
Wydział Balistyki i Odcisków Palców. Sekcja
balistyki była jednym z pierwszych biur
utworzonych w Europie, i wszystkie
zabójstwa są badane w tym budynku.
Lunch zapewniono w stołówce pracowniczej,
po czym udaliśmy się na zwiedzanie Muzeum
Gardy, które obejmuje ciekawą wystawę
o historii An Garda Siochána oraz Ogrody
Pamięci, które honorują członków policji
zabitych w służbie państwowej, których nazwiska są wypisane w kamieniu na terenie ogrodów.
Oba miejsca znajdują się obok Zamku Dublińskiego. Następnie odwiedziliśmy Kilmainham
Goal, dawne więzienie, w którym przetrzymywano drobnych przestępców, jak również
więźniów politycznych, w tym przywódców Powstania Wielkanocnego z 1916 roku,
zaangażowanych w walkę o niepodległość Irlandii. Po zakończeniu dnia, nadszedł czas na
powrót do hotelu na kolację, a następnie spędziliśmy wieczór w genialnym irlandzkim pubie!
Czwartek rozpoczął się od wycieczki do Centrum
Dziedzictwa w średniowiecznym mieście Kildare,
w ramach którego odbyło się m.in. magiczne
doświadczenie wirtualnej rzeczywistości - "Legendy
Kildare"! Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę
po mieście i spróbowaliśmy piwa St Brigid's Ale
w lokalnym pubie. Na lunch udaliśmy się do wspaniałej
Irlandzkiej Stadniny Narodowej, gdzie konie hodowane
są na 800-akrowym terenie od 1900 roku. Pułkownik
William Walker, który miał pasję do koni wyścigowych,
rozpoczął przekształcanie ziemi Tully w jedną
z najlepszych europejskich stadnin, w której mieszkają
jedne z najlepszych ogierów na świecie.
Po zwiedzeniu stajni z przewodnikiem nastąpiła wizyta
w Ogrodzie Japońskim na tym samym terenie.
Kolorowy i duchowy portret podróży duszy od narodzin
do śmierci.
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Późnym popołudniem odwiedziliśmy 'Solas Bhride' - Centrum Duchowości Chrześcijańskiej
skupiające się na dorobku św. Brygidy. Jest to popularne miejsce dla pielgrzymów i turystów.
Następnie, krótki przystanek przy Studni św. Brygidy, aby zebrać trochę "świętej wody" na
szczęście! Po przejechaniu obok muzeum wojskowego, nadszedł czas na powrót do naszego
hotelu na kolację i kolejną, późną wieczorną wycieczkę do lokalnego tradycyjnego wiejskiego
pubu - 20 minut spacerem za rogiem. Wspaniała atmosfera!
W piątek, po śniadaniu, wyruszyliśmy do Dublina
i rozpoczęliśmy naszą trasę od zwiedzania
posterunku Pearse Street Garda Station, który
znajduje się w centrum najbardziej przestępczej
dzielnicy Irlandii. Mieliśmy dostęp do pomieszczeń
aresztu i cel, jak również odwiedziliśmy biura,
Wydział Śledczy i kwatery dla policjantów
z pierwszej linii. Po południu odbyliśmy pieszą
wycieczkę po centrum miasta i mieliśmy trochę
czasu wolnego na zakupy itp. Wstąpiliśmy także do
browaru Guinnessa.
Sobota rozpoczęła się od wycieczki do 'Battle of
Boyne'
(która
obejmowała
wycieczkę
z przewodnikiem). To była bitwa, w 1690 roku,
pomiędzy siłami króla Anglii i Irlandii Jakuba II (VII Szkocji), a siłami króla Wilhelma II, który
prretendował do Korony Anglii i Szkocji w 1689 roku. Konflikt miał miejsce po drugiej stronie
rzeki Boyne i zakończył się zwycięstwem Wilhelma. To odwróciło losy nieudanej próby
odzyskania korony brytyjskiej przez Jakuba i pomogło w zapewnieniu ciągłości Protestantów
w Irlandii. Następnie udaliśmy się do wioski Slane, w dolinie Boyne w hrabstwie Meath, gdzie
mieliśmy wycieczkę z przewodnikiem po zamku i destylarni.
Zamek, który był rodzinną siedzibą rodziny
Conyngham od XVIII wieku, organizuje
festiwal Slane. U2, David Bowie, Bob Dylan,
Queen, The Rolling Stones, Bruce
Springsteen, Madonna i Oasis występowali
w naturalnym amfiteatrze na terenie zamku!
Po intensywnie spędzonym dniu wróciliśmy
do naszego hotelu, aby zakończyć tydzień
z przyjęciem z napojami i bankietem - po
zakończeniu spotkania Rady Krajowej Sekcji
IPA Irlandia.
Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować
Brendanowi Matthewsowi, Owenowi Ganly, Ann Liston, Declanowi & Jen O'Byrne i wszystkim
lokalnym wolontariuszom za ich uprzejmą gościnność, jak również pogratulować sekcji IPA
Irlandia sukcesu ich Tygodnia Przyjaźni z okazji 100-lecia An Garda Síochána.
Kiran Gharial, Sekretarz Socjalny 9. Regionu, IPA UK.
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NEKROLOG
„Powodzenia” – Udo Göckeritz odszedł od nas
"Powodzenia" było jego pozdrowieniem i znakiem rozpoznawczym. W ten sposób ludzie
witają się w jego rodzinnym kraju, Vogtlandzie w Saksonii.
Udo Göckeritz poprowadził kraje związkowe we wschodnich Niemczech do zjednoczonej
niemieckiej Sekcji IPA. Krótko po upadku muru, który oddzielał Republikę Federalną
Niemiec od Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wstąpił do IPA, założył Region IPA
Saksonia i został jego liderem.
Przez następne dwanaście lat był twarzą nowych grup regionalnych w zjednoczonej Sekcji
IPA Niemcy.
Dzięki szczerości, życzliwości i przyzwoitości, cieszył
się zaufaniem IPA w zjednoczonych Niemczech
i w 1999 roku został wybrany na Wiceprezydenta.
Sześć lat później został Prezydentem Niemieckiej
Sekcji IPA.
Jego praca cieszyła się dużym zainteresowaniem
zarówno w Niemczech i za granicą. Wiele impulsów
i inicjatyw sekcji niemieckiej, które zostały podjęte, są
związane z jego nazwiskiem.
W 2011 r. przeszedł na emeryturę, ustępując ze
wszystkich funkcji IPA jako honorowy członek Sekcji
IPA Niemcy.
Praca z nim to była przyjemność. Wiedział, jak
przewodzić bez rozkazywania. Wszyscy chętnie
podporządkowywali się jego "Proszę się tym zająć".
A kiedy w trudnych sytuacjach mówił "porozmawiam z nim", można było mieć pewność,
że sprawa zostanie rozwiązana polubownie.
Udo Göckeritz zmarł 25 czerwca 2022 roku, cztery dni po swoich 79. urodzinach.
Sekcja IPA Niemcy straciła wspaniałego przyjaciela, który żył wartościami IPA i zawsze
był dla wszystkich.
Jesteśmy bardzo smutni, a nasze myśli są z jego rodziną.
„Powodzenia” Udo!
Krajowy Zarząd IPA Niemcy.
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KĄCIK CZYTELNICZY
Zagrożenia i wyzwania dla polityki bezpieczeństwa XXI wieku".
- Javier Gamero Kinosita W ramach uroczystego aktu upamiętnienia 38. rocznicy powstania Sekcji Peruwiańskiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, we wtorek 10 maja 2022 roku w mieście
Lima odbył się wykład inauguracyjny
"Zagrożenia i wyzwania dla polityki
bezpieczeństwa w XXI wieku" oraz
prezentacja książki o tym samym o tytule
przez
jej
autora,
Peruwiańczyka,
policjanta, prawnika i kryminologa Javiera
Gamero Kinosita, członka Sekcji IPA Peru.
Książka została wydana przez grupę
biznesową Swiss Peru SAC w koordynacji
z Sekcją IPA Peru oraz Foros Reflexión
Perú (FORPERU) - Swiss Chapter
i National Chapter.
Instytucje rozprawy i prezentacja książki w Peru
Książka stanowi kompendium artykułów publikowanych przez autora na przestrzeni 30 lat,
głównie w czasopismach Sekcji IPA w krajach członkowskich organizacji, które są
udostępniane specjalistom ds. bezpieczeństwa w celu budowania kultury bezpieczeństwa
w społeczeństwie.
Książka jest opatrzona wstępem Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji,
Pierre-Martina Moulina, Prezydenta IPA Peru, pułkownika Alejandro Manuel Ismodes
Mezzano z Peruwiańskiej Policji Narodowej, oraz Dyrektora Zarządzającego
Szwajcarskiej Grupy Biznesowej Peru SAC, María Julia Visalot Castrillón.
Zbiór esejów i artykułów
Omawiana praca to obszerne zestawienie esejów i artykułów o charakterze analiz,
refleksji, debat i propozycji dotyczących obronności, bezpieczeństwa i wywiadu,
opublikowanych w Ameryce Łacińskiej, a głównie w Europie w latach 1991-2021, liczące
766 stron i 289 przypisów, w których powołuje się na wykorzystane źródła bibliograficzne
lub podaje czasopisma i rok. Książka stanowi podsumowanie wielu wykładów, konferencji
naukowych, prac badawczych prowadzonych na różnych wydziałach bezpieczeństwa
i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz w instytutach prawa karnego
i kryminologii na uniwersytetach europejskich, a także publikacji dziennikarskich,
wystąpień i wywiadów, które zostały napisane i opublikowane w specjalistycznych
czasopismach wojskowych, policyjnych, prawniczych, kulturalnych i dyplomatycznych,
podejmujących aktualne wyzwania geopolityczne, wyzwania ekologiczne, wyzwania
technologiczne i wyzwania demograficzne, z dodatkowym naciskiem na bezpieczeństwo
obywateli, przestępczość zorganizowaną, terroryzm międzynarodowy, reformę
i modernizację policji, korupcję, zrównoważone zarządzanie i moralność publiczną,
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korupcję w siłach bezpieczeństwa i policji, kryminologię, handel kokainą i przestępczość
zorganizowaną, przestępstwa przeciwko środowisku, przestępstwa przeciwko dziedzictwu
kulturowemu itp.

Czytelnik omawianej pracy będzie miał w rękach dzieło popularyzatorskie, poparte
obszerną bibliografią i imponującym bogactwem dokumentów, które dostarczają
zasadniczych elementów do zaprojektowania nowej architektury bezpieczeństwa
i projektowania nowego dyskursu na temat bezpieczeństwa publicznego przez
specjalistów ds. bezpieczeństwa w celu nakreślenia polityki publicznej w zakresie
zapobiegania i kontroli przestępczości, zgodnie z racjonalną, spójną i nowoczesną polityką
karną, z międzynarodowymi standardami nowoczesnych społeczeństw demokratycznych,
co pozwoli nam na zapewnienie trwałego bezpieczeństwa publicznego, którego wymaga
XXI wiek.

Więcej informacji o książce Javiera można znaleźć na:
https://www.facebook.com/amenazasydesafiosalapoliticadeseguridaddelsigloXXI
Carlos Fernando Velasquez, były Prezydent IPA Peru.
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POSŁOWIE:

To wydanie biuletynu IPA pokazuje, jak pełne i bogate może być życie w IPA: niezależnie
od tego, czy zapisujesz się na bezpłatne seminarium, bierzesz udział w Tygodniu
Przyjaźni, uczestniczysz w imprezie sportowej, poświęcasz swój czas dla dobrej sprawy,
czy też korzystasz z kursu szkoleniowego IPA ...możliwości, które oferuje IPA są
nieograniczone!
Bieżące wydanie zawiera kilka artykułów w języku hiszpańskim i niemieckim - aby jak
najlepiej wykorzystać cały newsletter, przypominamy, że istnieje łatwe w użyciu narzędzie
do tłumaczenia, jeśli zdecydują się Państwo na czytanie biuletynu w formacie Flipbook.
Dlaczego nie spróbować?
Jak co roku, letnie wydanie jest numerem łączonym, obejmującym dwa miesiące.
Z ramienia Międzynarodowego Centrum Administracji życzymy Państwu udanego letniego
odpoczynku i z niecierpliwością czekamy na kolejne wiadomości z IPA we wrześniu.

Elke
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Sportowe osiągnięcia członków Regionu IPA Wrocław
Igrzyska IPA rozegrane w Czarnogórze na początku czerwca bezsprzecznie rozbudziły
apetyty sukcesów sportowych wśród członków Regionu IPA Wrocław. Sprzyjające warunki
pogodowe, a także fakt zakończenia stanu epidemii na terenie naszego kraju,
spowodowały istną eksplozję wszelakich zawodów sportowych, w których, z sukcesami,
do rywalizacji stawali ipowcy z Wrocławia.
12 czerwca kolega Piotr Fielek wziął udział w Biegu Kasprowicza na dystansie 5 km
ulicami Jelcza-Laskowic. Z czasem 00:19:56 wywalczył 3. Miejsce w kategorii M 50-59.
18 czerwca ekipa biegowa Regionu IPA Wrocław stanęła na starcie 8.PKO Nocnego
Półmaratonu Wrocławskiego.
Również 18 czerwca podczas rozgrywanych w Toruniu 32. Mistrzostwach Polski w Lekkiej
Atletyce Masters w rywalizacji na dystansie 5 km stanęła koleżanka Joanna Woźniak
Cieślar i w arcytrudnych warunkach zajęła 3. miejsce.

Biegać po płaskim i zdobywać medale to każdy może - i szybko i długie dystanse
, ale
biec część trasy w błocie, z 10 kilogramową torbą, i być jeszcze na podium to jest już
osiągnięcie. Ten medal smakuje inaczej
. Nasza koleżanka Agata Cym, w dniu 18
czerwca, podczas X. edycji oleśnickiego biegu POGROM WICHRA zajęła 2. miejsce
wśród kobiet i 9. w kategorii mundurowej.
W nocy z 24/25 czerwca kolega Łukasz Junik wziął udział w 33. edycji Nocnego Maratonu
Górskiego Sudecka Setka w Boguszowie-Gorcach. W rywalizacji na dystansie 42 km zajął
3. miejsce w kategorii służb mundurowych. Nasz champion miał znakomite towarzystwo swojego byłego Komendanta Cezarego Kupìńskiego oraz legendę wrocławskich
ultramaratonów Mirosława Wirę. Takie towarzystwo zobowiązuje - Łukasz pokonał
dystans 42 km w czasie 05:44:25.
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25 czerwca w 2. Mistrzostwach Seniorów w Nordic Walking i Biegach o Puchar
Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w kategorii M-50 najszybszym "seniorem"
okazał się być kolega Piotr Fielek reprezentujący Region IPA Wrocław. Medale
i okolicznościowe Puchary wręczał osobiście Komendant Miejski Policji we Wrocławiu
podinsp. Rafał Siczek, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Pani
Dorota Feliks, oraz Prezes Zarządu Elemont S.A. Pan Tomasz Sadowski. W organizację
wydarzenia sportowego zaangażowani byli członkowie Regionu IPA Wrocław Michał
Kawalec i Łukasz Raczkowski.

30 czerwca, w iście pustynnym skwarze, z trasą Ultramaratonu Górskiego 3 x Śnieżka =
1 Mount Blanc zmierzył się Mariusz „Napoleon” Łęcki.
2 lipca linię mety po czerwonym dywanie i w blasku fleszy pokonała koleżanka Ewa, która
rywalizowała na dystansie 21 km na trasie RESO Suwałki Półmaraton.
3 lipca trasę 15 km w ramach XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Biegu Po Plaży
w Jarosławcu pokonał, z czasem 1:07:45, Paweł Jankowski, który tym samym uzyskał 3.
lokatę w kategorii mundurowej.

Wszystkim reprezentantom Regionu IPA Wrocław ogromnie gratulujemy odniesionych
sukcesów i życzymy dalszych udanych startów i finiszów.
Region IPA Wrocław
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Księga Zakwaterowania IPA
Z lokalizacjami sięgającymi od pereł
turystycznych jak Paryż i Berlin, przez
piękne
zimowe
otoczenie
Laponii
w Finlandii, po nasz apartament na
australijskim Złotym Wybrzeżu, Domy IPA
oferują unikalną możliwość podróżowania
po świecie i poznawania lokalnych
członków.
Oprócz tych domów mamy setki opcji
"innego zakwaterowania", w tym domy
wakacyjne członków i zniżki w hotelach,
a liczba opcji rośnie każdego roku.
Zajrzyj do Księgi Zakwaterowania IPA, która
jest regularnie aktualizowana i zawiera
przegląd każdego Domu IPA i innych opcji
zakwaterowania:
https://bit.ly/3NJ7t2J
Michał Sługocki, Sekretarz IPA Wrocław.

Kolejna pozycja w biblioteczce Regionu IPA Wrocław

Do kolekcji książek autorstwa Marka Krajewskiego
gromadzonych w biblioteczce Regionu IPA Wrocław
trafiła kolejna publikacja autora, pt. „Czas zdrajców”.
Bardzo dziękujemy i zapraszamy w nasze skromne
progi.

Bartłomiej Majchrzak, Prezes DGW.
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Odznaczenie XXX-lecia NSZZP dla Prezesa Dolnośląskiej
Grupy Wojewódzkiej IPA
24 czerwca br., podczas uroczystego ślubowania nowoprzyjętych policjantów, Komendant
Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP Piotr Malon wręczyli dwa odznaczenia z wniosku Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP.
Wiceprzewodniczący ZW - Paweł Kowalski został odznaczony Krzyżem XXX lecia
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego za zasługi przy organizacji służby
funkcjonariuszy Policji na granicy wschodniej, natomiast Prezes Dolnośląskiej Grupy
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA, Bartłomiej Majchrzak, za
wzorową współpracę pomiędzy IPA a NSZZP, został odznaczony Medalem XXX-lecia
NSZZP.
Gratulujemy.

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław
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Zdobywcy Korony Gór Polski
W sobotę 2 lipca w Gorlicach odbyło się LII Międzywyprawowe Stacjonarne Posiedzenie
Loży Zdobywców Korony Gór Polski.
W tym dniu, wspólnie z moją żoną Martą,
udaliśmy się na posiedzenie Loży aby
zweryfikować swoje osiągnięcie. Aby
uzyskać tytuł Zdobywcy Korony Gór Polski
musieliśmy pokonać siłą swoich mięśni 30
tys.
metrów
przewyższeń
podczas
wędrówek szlakami na 28 najwyższych
szczytów 28 głównych pasm górskich
w Polsce. Wejście na każdy ze szczytów
wymagało udokumentowania zdjęciem oraz
pieczątką wbitą do książeczki Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski.
Po zatwierdzeniu zdobycia Korony Gór Polski, na uroczystej ceremonii, zostaliśmy
pasowani na zdobywców oraz otrzymaliśmy dyplomy, certyfikaty oraz pamiątkowe
odznaki.

W drodze powrotnej z Gorlic doświadczyliśmy przewrotności losu, który postanowił
wytłumić nasze nagromadzone pozytywne wrażenia tego dnia. W Nowym Sączu doszło
do awarii samochodu, która uniemożliwiła nam dalszą podróż. Sobotnie popołudnie jest
idealnym momentem na awarie samochodu w trasie.
Na szczęście tę trudną sytuację udało się szybko rozwiązać dzięki zaangażowaniu i chęci
do pomocy członków Regionu IPA Nowy Sącz. Kilka telefonów i kilkadziesiąt minut
potrzebne było, aby zorganizować kolegów, którzy pomogli usunąć uszkodzony pojazd
z drogi i zaprowadzić do warsztatu. Szczególne podziękowania należą się koledze
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Piotrkowi (Klemensowi), który pożyczył nam swój samochód, dzięki czemu mogliśmy
ruszyć dalej w drogę.
Ta sytuacja i jej zakończenie jest potwierdzeniem jedności i gotowości do działania
członków IPA w Nowym Sączu, którzy swoim działaniem dopełnili motta Stowarzyszenia
„Servo per Amikeco – Służba poprzez Przyjaźń”.
Korona Gór Polski to wspaniała przygoda umożliwiająca zobaczenie pięknych zakątków
naszego kraju oraz poznanie ciekawych ludzi na szlaku. Serdecznie zachęcamy do pieszej
turystyki górskiej, szczególnie, że w ramach #SpotkańNaSzczycie IPA będzie możliwe
zdobywanie najwyższych szczytów gór Polski pod szyldem Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji.
Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław

Gadżet IPA 2022
Informujemy, że dotarł już do nas długo wyczekiwany, zaległy
gadżet IPA za rok 2022 – scyzoryk.
Dystrybucja gadżetu nastąpi wraz z legitymacjami na rok 2023.
Region IPA Wrocław.
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