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Słowem Wstępu 

 

 

Drodzy czytelnicy Biuletynu IPA, 

Cieszę się, że jesteśmy w stanie wysłać to wydanie, tylko z niewielkim opóźnieniem 
od początku miesiąca. 

Nasz nowy członek personelu, Hana, 
stanęła na wysokości zadania  
i stworzyła ten bardzo dobry biuletyn  
z artykułów dostarczonych jej z sekcji. 
Hana bardzo szybko opanowuje 
arkana administracji i chociaż ja 
jestem w stanie zaoferować jej 
wskazówki obecnie, nie mam 
wątpliwości, że już wkrótce to ja nie 
będę potrzebował wskazówek od niej. 
Poznacie Hanę w Posłowiu. 

Po zakończeniu Światowego 
Kongresu, będzie wiele ważnych 
aktualizacji, które przedstawimy  
w  następnym biuletynie, w tym 
poprawione logo IPA, którego jeszcze 
nie otrzymaliśmy od niemieckich 
projektantów. 

 

Na razie, proszę usiąść i cieszyć się tą wspaniałą produkcją. 

 

 

Stephen Crockard, Kierownik Administracji.   
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Seminarium Młodych Policjantów 2022 

 

Na początku września ja i Sam White (również z Brytyjskiej Policji Transportowej) udaliśmy 

się na Sri Lankę na 6. Seminarium Młodych Policjantów zorganizowane przez  Sekcję Sri 

Lanka w Kolombo. Pierwotnie zaplanowane na maj 2020 roku, zostało nieco opóźnione  

z powodu Covid. Kurs koncentrował się na walce z terroryzmem, tematem bardzo ważnym 

w historii Sri Lanki. 

Dzień 0 

Przybyłem do Colombo, miałem okazję krótko spotkać Sama na lotnisku w Doha podczas 

naszej super krótkiej przerwy w podróży, różnica czasu to 4,5 godziny między Wielką 

Brytanią a Colombo, i byłem nieco oszołomiony po przybyciu. Przy bramie czekali na nas 

członkowie IPA Sri Lanka, którzy przeprowadzili nas przez ochronę i odbiór bagażu. Biorąc 

pod uwagę wszystkie wiadomości o zamieszkach społecznych w ciągu ostatnich kilku 

miesięcy, byłem trochę zaniepokojony wyjazdem, ale w końcu nie musiałem się martwić. 

Było czysto, zachęcająco, a ludzie byli przyjaźni. Było kilka kolejek do stacji benzynowych 

i oczywiste było, że nie jest to bogaty kraj, jednak nie było tam nie było żadnych oznak 

nieporządku czy przewrotu. 

Po przyjeździe do hotelu mieliśmy okazję 

zrelaksować się przez kilka minut, potem 

poszedłem do restauracji z krabami z kilkoma 

innymi uczestnikami. Mieliśmy 

funkcjonariuszy z Wielkiej Brytanii, Kanady, 

Francji, Holandii, Estonii, Kenii, Danii, 

Niemiec, Południowej Afryki, Cypru, Polski, 

Izraela i Hiszpanii. Po obiedzie poszliśmy 

zobaczyć IPA HQ w Komendzie Głównej 

Policji. Tamtejsze IPA to wielka sprawa, mają 

dwupiętrowy budynek jako dedykowaną 

recepcję i miejsce spotkań. Mieliśmy okazję 

zobaczyć próby do parady z okazji Święta Policji (więcej na ten temat w dniu 2). 

Tego wieczoru zostaliśmy ugoszczeni na 

kolacji w policyjnym Klubie Oficerskim, 

wielkiej kolonialnej rezydencji z czasów 

brytyjskiego Cejlonu. Mieliśmy policyjny 

zespół muzyczny oraz serię tradycyjnych 

tańców i i pokazów. Gościem honorowym był 

Minister Bezpieczeństwa, który zaprosił nas 

wszystkich na Paradę z okazji Święta Policji. 

 

Dzień 1 

Przez cały tydzień byliśmy goszczeni przez Jednostkę Specjalną (STF), paramilitarne 

skrzydło Policji Narodowej Sri Lanki, które zostało utworzone podczas wojny domowej, 

aby poradzić sobie z zagrożeniem ze strony tamilskich terrorystów. Od czasu zakończenia 

wojny w 2009 roku, STF przekształciło się w specjalistyczny wydział operacyjny zajmujący  
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się wszystkim, od walki z terroryzmem po ochronę kadry kierowniczej. Jedną z zalet 

goszczenia nas przez STF było to, że byliśmy eskortowani w silnie uzbrojonej policyjnej 

kolumnie, gdziekolwiek się udaliśmy, nie jestem pewien, komu się to bardziej podobało - 

nam czy cywilnemu kierowcy autokaru. Naszą ceremonią otwarcia był tradycyjny taniec 

powitalny z funkcjonariuszami w narodowych strojach w ich centrum szkoleniowym. 

Wszyscy delegaci mieli na sobie pełne umundurowanie galowe. Mogę śmiało powiedzieć, 

że zimowa marynarka policyjna nie nadaje się do 30°C i 100% wilgotności w dżungli. 

Nasze wykłady koncentrowały się wokół historii STF i ewolucji zagrożenia terroryzmem na 

Sri Lance. Bardzo interesujące rzeczy, nie zdawałem sobie sprawy, jak rozległa była wojna 

i jaki rodzaj przemocy widzieli. 

Podczas lunchu udaliśmy się z powrotem do Colombo na 156. Paradę z okazji Święta 

Policji. Jest to rocznica założenia Policji Sri Lanki (wtedy Policji Cejlońskiej), z dużą paradą 

funkcjonariuszy, pokazami specjalistycznych jednostek i ceremonią zamykającą, 

przedstawiającą (jak sądzę) kilka legend z historii Sri Lanki. Każdy ważny w Policji był tam, 

obok prezydenta, premiera i innych dygnitarzy. Cała sprawa była uroczysta  

i okolicznością najwyższej rangi. Wyszedłem z wielkim uśmiechem. Na koniec mieliśmy 

zdjęcie z Premierem Sri Lanki i Inspektorem Generalnym Policji. Nie mogę powiedzieć, że 

masz taką okazję zbyt często w Wielkiej Brytanii... 

Potem była kolacja w hotelu i kilka piw. 

 

 

Dzień 2 

Zaczęliśmy dzień biorąc udział w ceremonii pamięci STF, gdzie wspominają 400+ 

funkcjonariuszy STF, którzy stracili życie podczas wojny domowej. To był wielki zaszczyt 

brać w tym udział i możliwość zobaczenia wątków kolonialnej przeszłości wplecionych we 

współczesne tradycje Sri Lanki. Po tym przeszliśmy do kolejnych wykładów. Niektóre  

z ostatnich ataków pochodzą od domorosłych islamskich terrorystów, w przeciwieństwie 

do tamilskich separatystów. Niektóre prawdziwe analogie z tym, co widzieliśmy w Wielkiej 

Brytanii i mieliśmy przywilej wysłuchać mówców wysokiego szczebla, którzy dali nam 

bardzo dogłębne informacje na temat terroryzmu. Szczególnie interesujący był temat 

międzynarodowego finansowania i powrotu ludzi, którzy walczyli za granicą w Syrii i Iraku 

oraz zagrożenia, jakie stanowią. 
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Dzień 3 

Wróciliśmy do ośrodka szkoleniowego STF, gdzie odbyły się pokazy ich specjalistycznych 

możliwości. Był zjazd na linie z kilkoma bardzo dynamicznymi technikami, motocykle  

i ochrona VIP-ów - w tym ewakuacja pojazdem pod ostrzałem. Mieliśmy okazję obejrzeć 

pokaz ratowania zakładników przez ich zespół SWAT w ich oryginalnym, zbudowanym 

przez SAS kill house (strzelnica z zabudowaniami i pomieszczeniami do treningu CQB). 

Mają oni bardzo odmienny etos niż w Wielkiej Brytanii; można by przypuszczać, że wynika 

on z ich historii walki z dobrze uzbrojonym i wyszkolonym przeciwnikiem. To było twarde, 

szybkie i agresywne - oni wyraźnie demonstrowali bezsensowne podejście do walki i ofiar 

wroga. 

 

Następnie mieliśmy okazję przeprowadzić kilka strzelań na żywo z ich Glocków i MP5. 

Biorąc pod uwagę, że ostatni raz strzelałem na żywo w 2009 roku, udało mi się oddać 

rozsądną liczbę celnych strzałów. Świetna zabawa, ale nie wątpię, że niektórzy z naszych 

instruktorów broni palnej dostaliby palpitacji z powodu nieco bardziej "luźnego" podejścia 

do bezpieczeństwa na strzelnicy. Po obiedzie mieliśmy ostatni wykład na temat wojny 

domowej, przed zdjęciami w mundurach galowych i wręczeniu certyfikatów. Udało mi się 

zdobyć kilka znakomitych gadżetów od funkcjonariuszy STF, w tym zielony beret 

podinspektora odpowiedzialnego za szkolenie specjalistyczne. Po tym powrót do hotelu 

na kolację i drinki. 

Dzień 4 

To był nasz "wolny" dzień i szansa na poznanie kultury Sri Lanki. 

Pojechaliśmy do sanktuarium słoni w górach, gdzie osierocone, chore  

i w inny sposób pokrzywdzone słonie były pod opieką. Niedawno 

urodziła się para bliźniaków (po raz pierwszy w niewoli), które 

zachowywały się tak, jak można by się spodziewać, że para ważących 

100 kg maluchów - słoniowy chaos. Była okazja karmić niektóre słonie, 

jeden z problemem z nogami stał wokół ze skrzyżowanymi przednimi 

kończynami. Jeśli nigdy nie spotkałeś nonszalanckiego słonia to jest to 

osobliwy widok. Sanktuarium oczywiście wykonuje dobrą pracę, ale 

wpływ utraty dochodów z turystyki był boleśnie oczywisty, coś co 

powinno być tętniącym życiem miejscem, było prawie puste. 
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Następnie udaliśmy się do Kandy, aby zobaczyć buddyjską Świątynię Zęba, która 

zawierała świętą relikwię zęba Buddy. To była piękna świątynia i jadąc przez górzyste 

dżungle wokół naprawdę doceniłem piękno Sri Lanki. Potem zaczęło padać. Bardzo dużo. 

Nawet jak dla Brytyjczyka. Kolacja wieczorem została zorganizowana przez STF w hotelu 

nad wodą w centrum miasta Colombo. Mieliśmy zespół policyjny i ich lokalną whisky 

zrobioną z kokosów (to śmiertelny towar, bądźcie ostrożni). Kolombo naprawdę było 

piękne w nocy. 

Dzień 5 

Każdy rozpoczął swoją podróż do domu; Sam i ja mieliśmy popołudniowy lot, więc 

mogliśmy się położyć i zjeść lunch w naszym hotelu. Pożegnaliśmy się z dobrymi 

przyjaciółmi i rozpoczęliśmy - dzięki temu, że Qatar Air był bezużyteczny - długą i bolesną 

podróż do domu. 

Kurs, zakwaterowanie i jedzenie zostały pokryte przez sekcję lankijską. Udało mi się 

odzyskać większość kosztów moich lotów dzięki stypendiom od IPA. Ogólnie rzecz biorąc, 

byłem pod wrażeniem kursu, gościnności ze strony Sekcji Sri Lanki i całego kraju. Było 

pięknie, czysto, przyjaźnie i chcę tam wrócić. Teraz rozumiem, dlaczego Arthur C. Clarke 

spędził tam swoje życie. 

To jest ostatni YPOS, do którego będę się kwalifikował, dla wszystkich innych nie mogę 

powiedzieć, jak bardzo powinniście ubiegać się o wyjazd na jeden z nich! 2023 jest 

organizowany przez Nową Zelandię, a potem wraca do Europy.  

Udział w takim wydarzeniu IPA nie wymaga zbytniego zachęcania czy rekomendacji. 

Nigdy nie doświadczyłbym czegoś takiego bez członkostwa w IPA. 

Chris Duncombe, członek IPA UK. 
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Festyn Bezpieczeństwa i Prewencji 
 

 

W dniu 23 września 2022 roku odbył się Festyn Bezpieczeństwa i Prewencji 

zorganizowany przez Administrację Policji w Međimurje. Został on zrealizowany we 

współpracy z partnerami w tym Rady Prewencji z Čakovec, Powiatu Međimurje  

i Dyrektoratu Służby Prewencji. 

Festyn staje się popularną tradycją, to już siódmy 

zorganizowany przez Administrację. Festyn trwał 

od 10 rano do 4 po południu i miał na celu 

zgromadzenie wszystkich sektorów społecznych 

związanych z bezpieczeństwem i prewencją,  

a także podniesienie świadomości tej pracy wśród 

osób cywilnych i członków społeczeństwa. 

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mladost,  

w Čakovcu, wielu odwiedzających miało możliwość 

przejrzenia ponad 50 stoisk oferujących różne 

aktywności i informacje. Zostaliśmy zaproszeni do 

zorganizowania stoiska IPA, na którym mogliśmy 

zaprezentować szeroką gamę broszur  

i kolorowanek wydanych przez Sekcję IPA Chorwacja. Wielu odwiedzających, głównie 

dzieci, wykazało duże zainteresowanie i wielu z nich zabrało książki i broszury do 

domu. 

 

Honorowy członek IPA, Alojz Šestan, przekazał 10 hełmów balistycznych dla 

policjantów ogniwa interwencyjnego i pogratulował im z okazji zbliżającego się Święta 

Policji. 
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Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby podziękować członkom, którzy pracowali bez 

wytchnienia nad stworzeniem i uczestnictwem w tym wydarzeniu. Szczególne 

podziękowania kierujemy do Sanji Pfeifer, Danijela Laptoša i Dario Srneca oraz do 

Administracji Policji w Međimurje za nasze zaproszenie. 

 

 

Darko Dragičević, Przewodniczący Klubu Regionalnego Međimurje, IPA 

Chorwacja. 
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Powrót portfela - Potęga IPA 
 

Często jestem pytany, co IPA może dla mnie zrobić? Moja odpowiedź zazwyczaj brzmi: 

co chcesz, żeby IPA zrobiło dla ciebie? Wiem, to irlandzka rzecz odpowiadać pytaniem na 

pytanie. 

Jest wiele rzeczy, które IPA może zrobić dla członków, ale czasami są też rzeczy,  

w których IPA może pomóc, nawet o tym nie wiedząc. 

Chciałbym podzielić się tą chwytającą za serce historią o tym, jak członek IPA noszący 

swoją kartę członkowską podczas podróży za granicę mógł odzyskać swój portfel. 

"Siedziałem w domu pewnego popołudnia w maju tego roku i otrzymałem wiadomość 

WhatsApp z nieznanego mi zagranicznego numeru. Ja, jak prawie każdy w dzisiejszych 

czasach początkowo byłem podejrzliwy. Chociaż nie jest niczym niezwykłym, że jako 

Wiceprezydent Sekcji IPA Irlandia, otrzymuję wiadomości z zagranicy, to zazwyczaj 

przychodzą one za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Messengera. 

I tak otworzyłem wiadomość, była po włosku, ale udało mi się rozpoznać słowo "Polizia"  

i od razu przeszedłem do translatora Google. 

Wiadomość była od Assistente Capo Giorgio Di Fiore, który pracuje na posterunku policji 

San Giovanni w Rzymie. Miał w swoim posiadaniu portfel należący do wymienionego  

z nazwiska Irlandczyka ale nie ma danych kontaktowych. Znalazł kartę IPA z nazwiskiem 

tego członka w portfelu i to doprowadziło go do wyszukania IPA Irlandia na Facebooku  

i odnalazł moje dane, aby sprawdzić, czy mogę pomóc w skontaktowaniu się z tym 

członkiem. 

Wciąż niepewny, poprosiłem nasze Biuro IPA o sprawdzenie, czy ten człowiek znajduje 

się w naszej bazie danych. Zostałem zapewniony, że tak i podano mi jego dane 

kontaktowe. Ponownie próbowałem skontaktować się z tym członkiem ale bez 

powodzenia. 

Biuro powiedziało mi również, że ten członek stacjonował w Cork na południu kraju. 

Zadzwoniłem na Anglesea Street Garda Station i zostałem poinformowany, że ten członek 

był jej znany i niedawno przeszedł na emeryturę. Skierowano mnie do jednostki, w której 

pracował, aby sprawdzić, czy mogą być pomocni. Sierżant Davis w biurze miał dalsze 

dane kontaktowe do niego, ale podobnie jak ja nie był w stanie skontaktować się  

z członkiem. Na szczęście sierżant znał również brata tego członka i powiedział, że 

nawiąże kontakt, ponieważ może mieć sposób na skontaktowanie się z bratem za granicą. 

W ciągu kilku minut wiadomość została przekazana członkowi John Lehane, że jego 

portfel został znaleziony i znajduje się na posterunku policji w Rzymie! 

Nieco ponad godzinę po pierwszym telefonie od Giorgio, nasz członek został 

powiadomiony i umówił się na odbiór portfela z posterunku policji. 

Wszystkie pochwały dla Assistente Capo Giorgio Di Fiore, któremu zależało na tym, aby 

portfel został zwrócony właścicielowi, gdy ten był na wakacjach w Rzymie. Jego szybkie 

myślenie i działania w Internecie, pomoc IPA w Irlandii i funkcjonariuszy Garda w Cork 

sprawiły, że portfel wrócił w ręce właściciela w krótkim czasie. 
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Następnie otrzymałem telefon od Johna Lehane'a, który dziękował mi za pomoc. 

Opowiedział mi jakie to było zmartwienie i niedogodność, i jak bardzo mu ulżyło, że portfel 

został odnaleziony z całą zawartością. 

Tak więc, jeśli zastanawiasz się, co IPA może zrobić dla Ciebie, czasami tylko noszenie 

tej małej karty z tobą może pomóc ci nawet bez pytania. 

Po udanym połączeniu Johna z jego portfelem, zacząłem rozmawiać z Giorgio Di Fiore. 

Przed tym wydarzeniem nie wiedział o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji, więc 

wysłałem mu dane kontaktowe IPA Włochy i być może właśnie powiększyliśmy nasze 

członkostwo również we Włoszech. 

Declan O’Byrne, Wiceprezydent IPA Irlandia. 

 

 

Nekrolog – Valma (Val) Frances Doherty 
 
 
Z wielkim smutkiem informujemy  
o odejściu Członka Honorowego - Valmy 
(Val) Frances Doherty, w wieku 88 lat. 
Val odeszła w domu w piątek 30 
września 2022 roku; nasze myśli i wyrazy 
współczucia kierujemy do jej rodziny  
i przyjaciół. Val poświęciła dużą część 
swojego życia i kariery policyjnej na 
rzecz Międzynarodowemu 
Stowarzyszeniu Policji, zarówno na 
poziomie krajowym, jak  
i międzynarodowym. Val była członkiem 
założycielem regionu Zachodniej 
Australii w 1969 roku; była jego 
inauguracyjnym sekretarzem i pełniła tę 
funkcję do 2016 roku. Val służyła jako 
Prezydent Sekcji Australia w latach 1981 
do 1987 roku. Była również Sekretarzem 
Generalnym przez 12 lat. Val przyczyniła 
się również do powstania magazynu 
Police Downunder jako zastępca 
redaktora dla Zachodniej Australii przez 
8 lat. 
 
Będzie nam jej bardzo brakowało. 

 

 

Servo per Amikeco 

J. Brewer, Sekcja IPA Australia. 
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IPA Litwa - projekt UE dotyczący przemocy domowej 
 

 

W dniu 4 lipca 2022 r. w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła się dyskusja podsumowująca 

projekt na lata 2019-2022 "Przemoc w środowisku najbliższym: zapobieganie, ochrona, 

pomoc i współpraca". 

Projekt ten był finansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizowany 

przez Sekcję Litewską Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) wraz z innymi 

organizacjami pozarządowymi. Należały do nich Centrum Informacji o Kobietach, Centrum 

Kryzysowe Kobiet Okręgu Kowieńskiego, Centrum Innowacji Aktywności Kobiet, Centrum 

Informacyjno-Szkoleniowe Kobiet w Kretinga, Centrum Pomocy Społecznej  

i Psychologicznej w Kłajpedzie oraz "Organizacja Lobby Kobiet Litwy". 

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele projektu,  

w tym realizatorzy, Litewski Parlament  

i Rząd oraz Minister Zabezpieczenia Społecznego  

i Pracy. 

Celem projektu było podniesienie świadomości 

społecznej na temat przemocy domowej, 

rozpoznanie form przemocy, podniesienie 

kompetencji pracowników pracujących w tym 

obszarze oraz zwiększenie dostępności i jakości 

pomocy dla ofiar przemocy domowej. 

Eksperci w tej dziedzinie, członkowie Sekcji Litewskiej IPA; 

Laura Zaleskienė, Przewodnicząca Komisji Zawodowej 

(PC) oraz Vilius Velička, członek PC przeprowadzili 

dyskusje szkoleniowe dla ponad 1300 specjalistów 

pracujących w dziedzinie przemocy domowej z wszystkich 

60 litewskich gmin. Rozmowy odbywały się na temat 

doświadczeń związanych z przemocą domową oraz 

problemów i wyzwań, z którymi można się zmierzyć. 

Rozmawiano również o zapewnieniu ochrony osobom, 

udzielaniu pomocy i szukaniu możliwości zapobiegania  

i poprawy na przyszłość. 

Podczas szkolenia członkowie IPA Laura Zaleskienė  

i Vilius Velička, którzy również pracują w litewskiej Policji, 

przedstawili kompetencje funkcjonariuszy Policji oraz 

granice ich działań. Począwszy od odebrania telefonu 

alarmowego, pierwszego kontaktu z ofiarą i specjalnych środków ochrony stosowanych 

podczas postępowania sprawdzającego. 

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie dyskusji, aby zachęcić dziennikarzy, 

przedstawicieli mediów społecznościowych i specjalistów ds. komunikacji do 

zaangażowania się w wyzwania związane z komunikacją wokół przemocy w rodzinie  

i możliwymi sposobami ich rozwiązywania. 
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Po realizacji projektu zalecenia dotyczące 

zapobiegania, ochrony, pomocy ofiarom przemocy  

w rodzinie oraz poprawy współpracy 

międzyinstytucjonalnej zostały przygotowane dla 

różnych instytucji na Litwie. 

Propozycja Sekcji IPA Litwa, aby zostać partnerem 

projektu i realizować ten 3-letni projekt, w znacznym 

stopniu przyczyniła się do zmniejszenia problemu 

przemocy domowej na poziomie krajowym. 

Dostarczyła również bezcennych doświadczeń  

i znajomości dla członków IPA. 

 

 

Specjalne podziękowania dla naszej administratorki Biura IPA na Litwie, Eglė Žekaitė, 

która dołożyła wielu starań, aby zapewnić sprawną realizację projektu. 

 

Servo per Amikeco! 

 

Przewodniczący Komisji Zawodowej IPA. 

Sekcja IPA Litwa  
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Dni Lata Sekcji IPA Estonia czyli Wielki Festyn Sportowy 
 
 

W połowie lipca 2022 roku Sekcja IPA Estonia zorganizowała Festyn Sportowy  
w Viljandi. W imprezie wzięło udział 152 przyjaciół sportu z różnych krajów, w tym  
z Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Ukrainy i wielu innych. 

 

W piątkowy wieczór dla naszych uczestników zaplanowano szereg zabaw. Były to 
między innymi loteria na scenie Sun, gdzie wygrane były dzielone między dwóch 
graczy, a następnie wieczór śmiechu i komedii. Komicy wyszli na scenę, chcąc 
zabawić publiczność żartami i zabawnymi historiami, a oceniani byli przez jury złożone 
z "trzech blondynek". Mimo, że rywalizacja była zacięta, zwycięzcą ogłoszono osobę 
z Litwy. Impreza podobała się wszystkim, a nawet sędziowie byli świadkami 
opowiadania kilku żartów poza konkursem. Wieczorną rozrywkę zapewnił DJ SÄDE  
i dostarczył gościom wieczór tańca i zabawy do wczesnych godzin porannych. 

W sobotę rano odbyło się uroczyste otwarcie Dni Lata. Jeden z członków założycieli 
Sekcji IPA Estoia, Maret Tamra miała zaszczyt podnieść flagę. Po ceremonii otwarcia 
nadszedł czas, aby zebrać się w naszych drużynach i rozpocząć zmagania sportowe. 
Estońskie lato zaprezentowało nam wszystkie warunki pogodowe: słońce, ciepły letni 
deszcz i wiatr! 

W ramach imprezy sportowej odbyły się 
wyścigi sztafetowe, rzutki, disc-golf, 
kółko-krzyżyk i nietradycyjny futbol,  
a wszyscy zostali zachęceni do wzięcia 
udziału w dodatkowej konkurencji: kto 
sprawi, że piłka poleci najszybciej! 
Wszystkiemu towarzyszył poczęstunek 
zapewniony przez ciocię Tiinę w jej 
ciężarówce z lodami. Lody były wielkim 
hitem i zobaczyliśmy kolejki ludzi 
czekających na pyszny smakołyk. 
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Wieczór kontynuowany był na scenie Sun, gdzie odbyła się 
ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom, a następnie 
licytacja koszulek organizatorów i tańce przy zespole 
"Tuulest Viidud". Na ekranie wyświetlane były powtórki  
z wydarzeń dnia, które wywołały salwy śmiechu wśród 
publiczności. Gdy zespół zakończył swój występ, 
imprezowicze byli dalej zabawiani przez DJ SÄDE, z którym 
tańczyli do wczesnych godzin niedzielnych. 

 

Kluczowi organizatorzy imprezy Dni Lata 2023, Sigrit Hang 
i Toivo Grünberg zostali zaproszeni do zakończenia 
ceremonii poprzez opuszczenie flagi w niedzielę rano. 

 

Dni Lata 2023 z Tygodniem Przyjaźni będą 30-
leciem Sekcji IPA Estoia i odbędzie się w dniach 
10-16 lipca 2023. Nie możemy się doczekać, aby 
gościć Was ponownie i zaskoczyć Was 
atrakcjami i wspólnie się bawić w przyszłym 
roku. 

Zespół organizacyjny pragnie podziękować 
wszystkim naszym gościom za udział  
w zajęciach, stworzenie kostiumów i wniesienie 
sportowego sposobu myślenia i klimatu do 
wydarzenia, a wszystko to z błyskiem w oku! 

 

Do zobaczenia! 

 

SERVO PER AMIKECO 

Organizatorzy Dni Lata, Sekcja IPA Estonia. 
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Narodowe Stowarzyszenie Oficerów Prasowych (NIOA)  

dzięki Stypendium im. Arthura Troopa 

 

Ostatnio uczestniczyłam w konferencji Narodowego Stowarzyszenia Oficerów Prasowych 

(NIOA) na Florydzie, która co roku gromadzi specjalistów od komunikacji w policji  

i pokrewnych służbach w USA. 

 Nie miałabym możliwości udziału w tej konferencji bez 

wsparcia IPA oraz organizatorów konferencji, którzy wyrazili 

zgodę na udział w niej oficera prasowego spoza Stanów 

Zjednoczonych, prawdopodobnie po raz pierwszy w historii 

tego wydarzenia. Moje podekscytowanie było jeszcze 

większe po tym, jak musiałam czekać wiele lat  

i ciągle zmieniać plany podróży ze względu na epidemię. 

Co ciekawe, codzienne wyzwania, przed którymi stajemy, 

nie różnią się tak bardzo, mimo że dzielą nas tysiące 

kilometrów. Konferencja była świetną okazją do wglądu  

w sytuacje, z którymi sami jeszcze nie mieliśmy do czynienia. 

Oprócz wyjątkowego przyjęcia i niesamowitej życzliwości  

w każdym momencie, przywiozłam do domu wspaniały 

prezent: konferencja była niezwykła ze względu na prelegentów, którzy bezinteresownie  

i otwarcie opowiadali o swoich doświadczeniach z codziennej pracy, opisując krytyczne 

sytuacje, abyśmy wszyscy mogli się jak najwięcej nauczyć na podstawie ich gorzkich 

doświadczeń. W końcu żadna praca nie jest w stanie przygotować nas na wszystko,  

a jednocześnie każdy z nas może doświadczyć momentów, o których wolelibyśmy zapomnieć 

po dniach i tygodniach wymagających harmonogramach, komunikacji i relacjonowaniu 

tragicznych scen. 

Szczególnie zafascynowały mnie: 

- Wyjątkowa uwaga, jaką koledzy poświęcają m.in. 

rodzinom ofiar (np. oglądanie miejsca wypadku; 

pracownicy, którzy ich reprezentują, lub rzecznicy 

pomiędzy rodziną ofiary a mediami); 

- Dbałość o zapewnienie aktualnych materiałów 

multimedialnych podczas otwartych działań 

operacyjnych;  

- Osobiste notatki, które są dodawane do wiadomości 

zawsze, gdy jest to wskazane. (Na przykład "to była nie 

najłatwiejsza decyzja, jaką musiałem podjąć") 

- Oficerowie ds. Komunikacji Społecznej (PIO), oferują 

pomoc gdy kolega jest zajęty większymi sprawami  

(w przypadku większego incydentu pomagają rodzinom 

ofiar - jeden przedstawiciel na rodzinę); 

- Szczerość i otwartość w kwestii błędów omawianych  

z kolegami, aby zapewnić, że nie zostaną powtórzone. 
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Chciałabym jeszcze raz podziękować IPA za tę możliwość i Stypendium im. Arthura Troopa, 

które umożliwiło mi to niesamowite doświadczenie. Radzę każdemu, kto jeszcze rozważają 

ubieganie się o stypendium, aby nie zwlekali i szukali konferencji, która poszerzy wasze 

horyzonty, tak jak to miało miejsce w moim przypadku. 

Anita Kovačič Čelofiga, IPA Słowenia. 
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Wizyta kolegi z IPA Hiszpania 
 
 

Funkcjonariusz Policji Alberto Hereros pracuje  
w Katalonii w jednostce zajmującej się środowiskiem 
i jako przewodnik psa służbowego. Przyjechał  
z matką, ojcem i siostrą do Londynu, aby pomóc 
siostrze w rozpoczęciu nauki na Uniwersytecie 
Surrey. Będzie ona studiować kryminologię i ma 
nadzieję, że w przyszłości zostanie hiszpańskim 
sędzią. 

Po przyjeździe Alber został przywitany przez Lornę, 
członka IPA Surrey, czynnego funkcjonariusza 
Policji, która zabała Albera i jego rodzinę na 
wycieczkę po Komendzie Policji Surrey, gdzie mogli 
zobaczyć muzeum i kojce dla psów. 

Odbyli również pieszą wycieczkę po centrum 
Guildford, gdzie spotkali się z burmistrzem miasta  
i nadinsp. Tomem Budd, szefem zachodniego 
oddziału Surrey Division. 

Po wymianie prezentów  
i zjedzeniu typowego 
angielskiego  lunchu, 
Alber i jego rodzina 
cieszyli się widokiem 
nadrzeża i tradycyjnych 
budynków i pubów  
w Guildford. 

Następnego dnia rodzina 
zwiedzała centrum 
Londynu, aby zobaczyć 
zabytki i złożyć wyrazy 
szacunku w Buckingham 
Palace. Udana pierwsza 
podróż do Wielkiej 
Brytanii. 

 

Lorna uznała, że doświadczenie gościnności jest bardzo interesujące i warte zachodu. 
Jeśli jesteście zainteresowani goszczeniem i poznawaniem międzynarodowych członków, 
prosimy o poinformowanie komitetu regionalnego. 

Servo per Amikeco, 

 

Lorna Corbin, Region 11, Oddział Surrey, IPA UK.  
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POSŁOWIE: 

 

Witajcie! 

Jestem Hana Bower i niedawno dołączyłam do Międzynarodowego Centrum Administracji 
(IAC) po odejściu Daniela i Elke. Obecnie w IAC jestem tylko ja i Stephen. Ja pracuję  
w biurze w Domu Arthura Troopa w Nottingham, a Stephen w Belfaście w Irlandii 
Północnej. Mamy nadzieję powiększyć nasz zespół o kolejnego administratora po 65 
Światowym Kongresie w Lloret de Mar. Niestety, czas nie pozwolił mi na obecność na 
kongresie, ale cieszę się, że był on udany i mam nadzieję, że będę mogła spotkać się  

z niektórymi z Was osobiście w najbliższym czasie. 

Mam nadzieję, że podobał się Wam ten niespodziewany październikowy numer biuletynu. 
Nie przewidywaliśmy, że będziemy w stanie go Wam dostarczyć, jednak było w nim kilka 
wspaniałych treści, którymi nie mogliśmy się nie podzielić. Przepraszamy, że jest trochę 

później niż zwykle. 

 

Oto moje zdjęcie przy biurku w Domu Arthura Troopa  
w Nottingham. Mam nadzieję, że to pomoże wam 
skojarzyć twarz z nazwiskiem! 

 

Bardzo lubię uczyć się o IPA i nie mogę uwierzyć, jak 
przyjaźnie wszyscy do tej pory się zachowują. To 
niesamowite widzieć, jak IPA wzbogaca życie ludzi i jak 
wydarzenia i okazje zbliżają nas do siebie. Jest to 
niesamowita organizacja, która całkowicie spełnia 
swoje motto: "Servo per Amikeco". 

 

Nie mogę się doczekać spotkania i współpracy z Wami w nadchodzących miesiącach. 

Pozdrawiam serdecznie, 

 

Hana, Asystent ds. administracji i mediów cyfrowych. 
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Powstanie Regionu IPA Bolesławiec 
 

 

W roku jubileuszowym XXX-lecia istnienia International Police Association – 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Polsce, w dniu 18 października 2022 r. 

przy aprobacie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i spełnieniu 

wymogów Statutu IPA, powołano Region IPA Bolesławiec wchodzący w skład 

Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu. 

Zebranie założycielskie przeprowadził kol. Zdzisław Mirecki (członek IPA od 1992 r.), 

który na początku przedstawił bogatą historię IPA oraz wspomógł organizacyjnie  

i dokumentacyjnie przy założeniu tego Regionu IPA. W trakcie zebrania wybrano 

władze tj.  

Prezydium w osobach: 

Tomasz KAZIMIERCZUK - Przewodniczący 

Grzegorz GÓRSKI - Sekretarz 

Mariusz BIAŁOWĄS - Z-ca sekretarza 

Sławomir MARYNIAK - Skarbnik 

Mateusz ZATYLNY - członek Prezydium 

i Komisję Rewizyjną Regionu IPA Bolesławiec: 

Piotr CZŁONKA - Przewodniczący 

Sławomir BYDŁOŃ - członek 

Prowadzący zebranie pogratulował wybranym i wręczył piny - odznaki organizacyjne 

IPA. Zebranie wybrało też delegata na Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Dolnośląskiej 

GW IPA. Został nim kol. Zdzisław Mirecki.  

Nowy Region IPA jako 10-te tzw. koło na Dolnym Śląsku, został zatwierdzony przez 

Zarząd Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu oraz Zarząd Krajowy 

Sekcji Polskiej IPA na posiedzeniu w dniu 21 października br.  

Region IPA Bolesławiec liczy 27 członków, w tym 24 którzy złożyli deklaracje 

członkowskie IPA przed zebraniem, plus 3 osoby, które należały wcześniej do innego 

Regionu IPA, a przed zebraniem złożyły akces wstąpienia do nowego Regionu IPA.  

 



 

  

BIULETYN IPA – PAŹDZIERNIK 2022 20 

 

 

 

 

Na zakończenie Przewodniczący Tomasz Kazimierczuk zadeklarował aktywność 

działania w strukturach Stowarzyszenia zgodnie z dewizą IPA, która w języku 

esperanto brzmi – „Servo per Amikeco” tj. „Służyć poprzez przyjaźń”. 

 

 
 

 

 

Tekst: Zdzisław Mirecki, członek IPA Bolesławiec. 
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Igrzyska IPA Games 2026 we Wrocławiu! 

 

Podczas 65. Kongresu Światowego IPA w Lloret del Mar w Hiszpanii, który odbył się  
w dniach 4-9 października 2022 roku, 66 delegatów reprezentujących świat IPA wybrało 

Wrocław na gospodarza Igrzysk IPA Games w 2026 roku!! 

 

Film promujący to wydarzenie dostępny w linku: 

https://fb.watch/gnUApgcxXB/ 

  

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 
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Policjanci z Brazylii z wizytą  
u dolnośląskich funkcjonariuszy 

 

Sześciu mundurowych z Ameryki Południowej gościło w gmachu przy Podwalu. Zostali 
przywitani przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. 
Roberta Frąckowiaka członka IPA, z którym rozmawiali o specyfice służby w mundurze  
w Polsce i porównywali poziom bezpieczeństwa w Europie i Ameryce Południowej. Wizyta 
została zainicjowana przez Dolnośląską Grupę Wojewódzką IPA oraz Region IPA 
Uroczysko-Piechowice. 

 

Kilkadziesiąt tysięcy świetnie wyszkolonych funkcjonariuszy codziennie wychodzi na 
służbę na ulicach „Miasta Boga”. Niestety, ale wielu z nich nie wraca. Policyjna praca  
w Brazylii jest bardzo niebezpieczna, a mimo to nie brakuje chętnych do wstąpienia w jej 
szeregi. O tym, jak wygląda ta służba opowiadali mundurowi z Ameryki Południowej, którzy 
kilka dni temu odwiedzili policjantów z Wrocławia. 

Goście nie tylko mieli okazję zobaczyć gmach Komendy, wzniesionej prawie 100 lat temu, 
i od początku służącej jako budynek policyjny, ale przede wszystkim porozmawiali  
z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Robertem Frąckowiakiem oraz 

innymi funkcjonariuszami służącymi w szeregach dolnośląskiej Policji.  

Policjanci z Rio opowiadali o ciężkiej, codziennej walce ze zorganizowaną 
przestępczością. Historii o niemalże bitwach prowadzonych w brazylijskich fawelach mieli 
bez liku, z racji tego, że służą w oddziałach prewencji oraz jednostkach 

kontrterrorystycznych.  

Wyjeżdżając w patrol nigdy nie wiedzą, czy z niego wrócą. A nawet po pracy też bywa 
niebezpiecznie. Z tego co przekazywali mundurowi z Rio, wielu policjantów ginie po  
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służbie. Jeśli tylko przestępcy dowiedzą się, że ktoś jest funkcjonariuszem, wówczas 

„polują” na niego np. w drodze do domu, czy na zakupy. 

 

Podczas spotkania widać było, że Brazylijczycy to prawdziwi pasjonaci. Gdyby tylko mieli 
wystarczająco dużo czasu, mogliby godzinami rozmawiać o swojej służbie. Podczas 
spotkania nie mogło zabraknąć wymiany m.in. mundurowych emblematów oraz 
policyjnych czapek pomiędzy funkcjonariuszami z Wrocławia i Rio de Janeiro oraz 
oczywiście wspólnych zdjęć. 

Za każdym razem tego typu spotkania wnoszą dużo dla obydwu stron i tym razem nie było 
inaczej. Policjanci pod każdą szerokością geograficzną codziennie pomagają obywatelom 
swoich państw i właśnie wymiana doświadczeń, umożliwia robienie tego jeszcze lepiej.  

Cieszymy się z odwiedzin naszych kolegów z Brazylii i mamy nadzieję, że w przyszłości 

zawitają do nas jeszcze nie raz. 

 
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Marcjan, Region IPA Wrocław. 

 

Bieg Uniwersytetu Medycznego 2022  

W dniu 1 października 2022 r. wystartował Bieg 
Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego 
odbyły się zawody Mistrzostwa Policji w biegu 
na 10 km Biegu Uniwersytetu Medycznego.  
W zawodach wystartowało 539 zawodników  
i zawodniczek, a w tym, dzięki uprzejmości 
Dyrektora Biegu Pana Tomasza Zatońskiego, 
policjanci i policjantki, którzy byli sklasyfikowani 
w oddzielnej klasyfikacji. Wśród policyjnych 
biegaczy ponad połowa stanowili członkowie 
IPA. 
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Miasteczko biegowe oraz start i meta zawodów usytuowane były na parkingu 
Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Trasa zmagań 
biegaczy wiodła przez Wojszyce, ulicą Grota Roweckiego, w stronę Biestrzykowa  
i z powrotem w stronę Szpitala.  

Wśród policjantek najlepsza okazała się Beata Borowicz (KWP Wrocław) – 00:41:59, 
druga na mecie zameldowała się jak zawsze Marlena Bajsarowicz (KMP Wrocław/Region 
IPA Wrocław) – 00:43:39, a jako trzecia debiutowała na policyjnym podium Renata Piech 
(Sztab Policji KMP Wrocław) – 0:52:26.  

 

W rywalizacji policjantów zdecydowanie wygrał Bartosz Wróbel pełniący na co dzień 
służbę w OPP we Wrocławiu (00:37:12), drugi był członek Regionu IPA Wrocław Adam 
Banaszewski z Wydziału Sztab Policji KMP we Wrocławiu (00:39:15), a trzeci, champion 

Regionu IPA Wrocław, Paweł Jankowski (00:39:39).  

Najszybszą zawodniczką w klasyfikacji IPA była podinsp. Ewa Tuszyńska – Naczelnik 
Wydziału Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu. Natomiast w klasyfikacji  
zawodników wyróżniono członka IPA – Jarosława Gębskiego, który 10 kilometrów pokonał 
razem ze swoich synem Kacprem, w specjalnie zaprojektowanym wózku dla dzieci, które 
nie mogą same tego zrobić. 

Nagrody najszybszym policjantkom i policjantom w tegorocznej edycji Biegu wręczał 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podinsp. Sławomir Wołk oraz 
Przedstawiciele Regionu IPA Wrocław Szymon Fiedorow i Bartłomiej Majchrzak. 

W związku z biegiem kilka dni później odbyło się spotkanie Organizatorów z policjantkami 
i policjantkami zaangażowanymi w zabezpieczenie i organizację Biegu Uniwersytetu 
Medycznego. Tomasz Zatoński, Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy  
z Otoczeniem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wraz z członkiem IPA 
Zbigniewem Kijakiem, pracownikiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
podziękowali wytypowanym policjantom i policjantkom z Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Obecny na spotkaniu nadinsp. 
Dariusz Wesołowski podkreślił wagę tężyzny fizycznej w policyjnym rzemiośle i rolę 

sportowej rywalizacji.  
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Wraz z Prezesem Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Komendant wręczył legitymację 

Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA profesorowi Tomaszowi Zatońskiemu. 

 

 

Tekst: Szymon Fiedorow, członek Regionu IPA Wrocław; 
Zdjęcia: Przemysław Ratajczak 

 
 

I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 

 

W piątek, 16 września 2022 roku o godz. 10.00, na stadionie lekkoatletycznym w Kątach 
Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 27 odbył się I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu pod 
honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz Rodzinny 
piknik "Bezpieczny powrót do szkoły". Struktury wrocławskiego IPA były 
współorganizatorem turnieju. W szczególności zaangażowanym w organizację był kolega 
Łukasz Raczkowski. 

Dla dzieci zorganizowano wiele atrakcji, m.in. stoiska edukacyjne gdzie można było 
porozmawiać z policjantami i strażakami, przypomnieć zasady udzielania pierwszej 
pomocy oraz posłuchać o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Oprócz tego policjantki 
malowały dzieciom twarze, rozdawane były policyjne gadżety z wizerunkiem Komisarza 
Lwa, odblaski, kamizelki, kolorowanki i wiele innych. Najmłodsi mogli pobawić się również 

skacząc na dmuchanym zamku oraz poczęstować się popcornem i watą cukrową. 
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W tym czasie na boisku rozgrywane były mecze pomiędzy drużynami KMP we Wrocławiu, 
KPP w Oleśnicy, KPP w Kłodzku, KMP w Wałbrzychu, KMP w Jeleniej Górze, KPP  
w Polkowicach i Starostwa Powiatu Wrocławskiego. 

 

Nagroda główna, czyli puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu trafił do policjantów z Wałbrzycha. Miejsce drugie zajął 
zespół z Polkowic, a trzecie miejsce przypadło funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej 
Policji we Wrocławiu. 

Nagrody i puchary wręczali wspólnie Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki  
i Komendant Miejski Policji we Wrocławiu podinsp. Rafał Siczek. Puchar Fair Play wręczał 
Przewodniczący Regionu IPA Wrocław – Bartłomiej Majchrzak. 

Celem tego wydarzenia było promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz 

podnoszenie świadomości mieszkańców na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. 

 

Tekst: Aleksandra Rodecka; 

Zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak. 
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Wyróżnienie dla dolnośląskich członków IPA. 

 

Podczas uroczystych obchodów 30-lecia Sekcji IPA Polska nasi koledzy zostali 

uhonorowani medalami za działalność na rzecz IPA.  

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został członek Regionu IPA Wrocław- Leszek 
Kulik, natomiast złotym medalem za działalność statutową – kolega Artur Klimczak  

z Regionu IPA Głogów. Serdecznie gratulujemy! 

 

Bartłomiej Majchrzak, Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
 
    

 

Zebranie sprawozdawcze Regionu IPA Wrocław 
 

 

W dniu 8 listopada 2022 r. g. 10:00 w Izbie Pamięci KWP we Wrocławiu odbędzie się 
zebranie sprawozdawcze Regionu IPA Wrocław.  

Podczas zebrania nasi koledzy Piotr Cebulski i Krzysztof Marcjan przedstawią swoją 
relację z pobytu na Seminarium Młodych Policjantów (YPOS 2022) na Sri Lance.  

Podczas zebrania zostaną także wyłonieni delegaci na zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

 

Bartłomiej Majchrzak, Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
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VIII Mistrzostwa Dolnego Śląska  
Służb Mundurowych w Badmintonie 

 

W dniu 03.12.2022 r. o godz. 8:45 w Hali 
Sportowej Zespołu Szkół w Pisarzowicach 149 
odbędą się VIII Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Służb Mundurowych w Badmintonie 
zorganizowane przez Region Wrocław 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
IPA, nad którymi Honorowy Patronat objął Wójt 
Gminy Kamienna Góra – pan Patryk Straus. 

Turniej ma na celu popularyzację dyscypliny 
sportowej jaką jest Badminton  
w województwie dolnośląskim, wśród 
społeczności lokalnej, ale także w środowisku 
służb mundurowych. Mistrzowie Dolnego 
Śląska Służb Mundurowych 2022 zostaną 
wyłonieni w kategoriach gier pojedynczych 
kobiet i mężczyzn oraz podwójnych w deblu i 
mikście. Rozgrywki prowadzone będą  
w systemie grupowo-pucharowym do 
wygranych dwóch setów. 

Do rywalizacji w turnieju zaproszeni są 
pracownicy legitymujący się dokumentami potwierdzającymi aktualne bądź poprzednie 
zatrudnienie w służbach mundurowych lub legitymacją emeryta służb mundurowych. 

 Zgłoszenia na turniej należy kierować do dnia 25.11.2022 r. pocztą elektroniczną 
na adres: lukasnowakowski@gmail.com . Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, 
imię, rok urodzenia, rodzaj gry i kategorię wiekową, numer telefonu oraz nazwę 
jednostki. Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą 
uwzględniane.  
 

 Koszt uczestnictwa to 60 zł (wpisowe), które należy uiścić do dnia 25.11.2022 r. 
– PIĄTEK na konto IPA – Sekcja Polska Region we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 
50-035 Wrocław, BGŻ BNP Paribas – 52 1600 1462 1838 9997 9000 0001, w tytule 
wpisując „nazwisko i imię” oraz dopisek „opłata startowa – turniej badmintona”. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rywalizacji! 

Servo per Amikeco! 

 

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 

 

mailto:lukasnowakowski@gmail.com
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