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Idealny moment 

 
 

Imponujące zgłoszenie do Konkursu Fotograficznego IPA 2020 
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SŁOWEM WSTĘPU 

 

Przyjmijcie zmianę 

Wkraczamy w czas, który mamy nadzieję, że będzie czasem post-pandemicznym. Wraz 
z nową normalnością nic nie będzie takie jak dawniej. Wielu z nas będzie się zachowywać 
tak, jak robiło to stare pokolenie, gdy było młode. Będziemy odnosić się do tego, jak było 
przed pandemią. Pamiętajmy, że nigdy nie będziemy mogli cofnąć się w czasie i być tym, 
czym byliśmy lub co mieliśmy. Przeszłość to przeszłość, a my jesteśmy przyszłością! 
Każdy nowy dzień z pandemią lub bez niej będzie dniem dzisiejszym i przyszłością,  
i nadszedł czas, aby objąć tę zmianę. 

W IPA jesteśmy chętni do podążania śladami tych, 
którzy szli przed nami. Nasza historia jest ważna, 
ale jeśli zabijemy rozwój, to nie przetrwamy. 
Będziemy jak dinozaury - znikniemy z ziemi. 
Rozwoju społeczeństwa - którego jesteśmy 
częścią - nie możemy zatrzymany. Dlatego 
uważam, że IPA i podobnie IEB muszą określić 
możliwości pozytywnej zmiany. 

Kiedy będziecie czytać ten Biuletyn, będę  
w Gimborn na Strategicznym Spotkaniu Młodych 
Członków. Pomysł zebrania młodych członków  
i wysłuchania ich przemyśleń na temat IPA powstał 
na wniosek IPA Niemcy, zatwierdzony przez 
Kongres Światowy. Uznaję to spotkanie za okazję 
do otwartego przemyślenia, co oznacza IPA i jak 
nowe pokolenia patrzą na nasze cele i podejścia 
do ich interpretacji. Zostaną oni zaproszeni do 
przedstawienia zaleceń na podstawie warsztatów, do debaty nad ważnymi kwestiami 
rozwojowymi i mam nadzieję, że przyjmiemy tę zmianę i wymianę myśli. 

Podejście do zmian jest perspektywiczne i koncentruje się na realnych, uzasadnionych 
rekomendacjach wynikających z potrzeby zaangażowania wszystkich członków i pokoleń. 
Mimo to, każdy podjęty krok powinien być poprawą, a nie tylko chęcią zmiany. 

Jednym z obszarów, gdzie wcześniej 
spotkałam wielu młodych członków, było na 
imprezach  Taktyki Obronnej i Seminariach 
Młodych  Policjantów. Wymiana 
profesjonalnej wiedzy - buduje przyjaźń. 
Uczestnicy przyjęli zmianę własnego 
sposobu patrzenia na nieznanych ludzi  
z innych krajów i kontynentów. Nieznajomi 
stali się dla nich znani - jako nowi 
przyjaciele. Internetowe spotkania nigdy  
w pełni nie zastąpią spotkań w cztery oczy. 
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IPA została zbudowana na spotkaniach osobistych; teraz mamy również zestawy narzędzi 
do spotkań online. Przyjmijmy tę zmianę, jednak nigdy nie lekceważmy wartości spotkań 
osobistych. W IBZ Gimborn jest wiele profesjonalnych seminariów, do których można 
dołączyć: wydarzenia sportowe, tygodnie przyjaźni, lokalne i regionalne funkcje, do 
których można się przyczynić swoją obecnością.  

W czasie po-pandemicznym pożegnamy  
i podziękujemy niektórym, a innych 
powitamy. IAC zostanie zrewidowana, 
Światowy Kongres przyniesie wnioski do 
rozważenia na przyszłość, nowi członkowie 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
zarządów zajmą miejsce ustępujących. 

Jest to ciągła zmiana, którą musimy 
ogarnąć i zaakceptować, ponieważ do 
starych ludzi dołączą nowi ludzie i nowe 
więzi. Niektórych zaakceptujemy szybko,  
a innych nauczymy się szanować i zrozumiemy ich wartość w byciu innym niż to, za kogo 
się uważamy. 

Przyjęcie zmiany to uszanowanie i zaakceptowanie opinii każdego członka. On lub ona 
sprawi, że ja i ty będziemy się rozwijać. To jest demokracja w najlepszym wydaniu! 
Wolność słowa jest wbudowana w nasze Międzynarodowe Statuty i jest sprawdzana przez 
Sekretarza Generalnego w Statutach Krajowych, kiedy przeglądane są paragrafy 
opisujące proces wyborczy. 

Rządzić przez konsensus to stawianie 
sobie wyzwań, przyjmowanie zmian  
i szanowanie tych, którzy nie oddali na 
mnie swojego głosu lub nie zgadzają się  
z moimi pomysłami. W IPA spotykamy się  
z tym cały czas! Jest to zachęcające i daje 
nam możliwość do zastanowienia. 

Już wkrótce ja, IEB, delegaci krajowi, 
obserwatorzy i goście udadzą się na 
Światowy Kongres w Hiszpanii. Wiele się 
zmieniło od naszego ostatniego spotkania  

i będziemy odnawiać nasze więzi i dodawać nowe. 

Jako najwyższy organ IPA będziemy podejmować decyzje dotyczące przyszłości  
i będziemy świętować i ogarniać zmiany. Będziemy mogli powitać nowych prezydentów 
sekcji krajowych. Będziemy korzystać z wyjść towarzyskich w połączeniu z pracą w sali 
kongresowej. 

To my mamy się ogarnąć, bo my - IPA, zostaniemy zmienieni. 

Z przyjacielskim pozdrowieniem, 

 

May-Britt Ronnebro, Sekretarz Generalny IPA.   

 



 

  

BIULETYN IPA – WRZESIEŃ 2022 4 

 

 

DOOKOŁA ŚWIATA 
 

Podziękowania od IPA Estonia dla IPA Niemcy Region Bork za 

ich pomoc w organizacji obozu dla dzieci 2022 
 
We współpracy z kierownictwem niemieckiego Regionu IPA Selm Bork, nasz obóz dla dzieci 

z rodzin niepełnych lub wielodzietnych odbył się w dniach 30.06 - 10.07.2022 r. Udział wzięło 

20 dzieci z Estonii (w tym 10 z wielodzietnych rodzin policjantów) oraz 20  

z Łotwy. 

Przejazd do Niemiec rozpoczął się wczesnym rankiem 30 czerwca, a dołączyły do nas m.in. 

łotewskie dzieci w Salaspilis. Pierwszą noc spędziliśmy w hotelu w Białymstoku,  

w Polsce. Następnego dnia rano kontynuowaliśmy naszą podróż, zatrzymaliśmy się  

w Świebodzinie gdzie znajduje się najwyższy na świecie posąg Jezusa (33m). 

 

Pod wieczór dotarliśmy do Słubic, miasta na granicy z Niemcami, i ponownie zatrzymaliśmy 

się w hotelu. Trzeciego dnia rano udało nam się przekroczyć granicę  

z Niemcami i zatrzymaliśmy się w pobliżu Magdeburga, aby rozprostować nogi, spacerując po 

moście wodnym Kanalbrücke, gdzie akwedukt można przekroczyć łodziami. Dwa statki 

towarowe przepływały kiedy tam byliśmy, więc mogliśmy pomachać załogom. Po południu 

dotarliśmy do Szkoły Policyjnej Selm Bork, która stała się naszym domem na kolejne dni. 

Zostaliśmy przywitani przez naszych gospodarzy z IPA Bork, którzy oprowadzili nas po domu, 

poinformowali o bezpieczeństwie przeciwpożarowym i przekazali klucze do naszych pokoi. 

Kolację zjedliśmy w domu IPA, gdzie mogliśmy porozmawiać, a wieczór zakończyliśmy 

ogniskiem. 

Dni na obozie mijały szybko na pływaniu  

w krytym basenie, zapoznawaniu się  

z lokalnymi pojazdami policyjnymi a nawet 

jeździe gokartami. 

Dzieci mogły pogłaskać psa policyjnego  

i zobaczyć jak pies wykonuje swoje 

obowiązki. Przeszliśmy również do źródła, 

które wyznacza początek rzeki Ems (362 km). 

Dzieci zdobyły niezapomniane wspomnienia 

w parku safari w Stukenbrock, gdzie prosto z okien autokaru widziały wiele różnych dzikich 

zwierząt. Najbardziej ekscytującą częścią dnia w parku był przejazd specjalnym pociągiem 

przez Monkeyland. Małpy wskakiwały do pociągu, trzymając się siatek po bokach, a my 

mogliśmy je karmić orzechami i suszonymi owocami, przygotowanymi specjalnie dla nich. 
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Dzieci były rozbawione, gdy ręce małpek znajdowały się w kubeczkach, sortując swoje 

ulubione przysmaki. Niektóre z odważniejszych dzieci włożyły mieszankę do dłoni  

i pozwoliły małpom wybrać z niej swoje smakołyki. 

Ponieważ nigdy nie może być dość pływania, 

zabrano nas do odkrytego basenu w Waltrop 

Badespaβ. 

W tym roku udało nam się pojechać do m.in. 

Düsseldorfu, do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych Północnej Nadrenii-Westfalii  

i spotkać się z Ministrem Spraw 

Wewnętrznych, Herbertem Reul, który jest 

zwolennikiem obozu dla dzieci. My 

zaśpiewaliśmy piosenkę "Põdra maja" ("Moose's dom"), która zawiera znane ruchy, które się 

z nią wiążą, a pracownicy Ministerstwa przyłączyli się do tańca. 

Oprócz wszystkich poprzednich wycieczek odwiedziliśmy centrum Sea Life w Oberhausen 

oraz park Maximiliana w Hamm, gdzie znajdowała się wystawa Playmobil, która w pewnym 

momencie zamieniła się w muzyczną krainę czarów. 

Każdy z naszych dni kończyliśmy kręgiem Bear Cub, gdzie każdy mógł porozmawiać  

o tym co najbardziej podobało się w tym dniu i dlaczego oraz, oczywiście, czy niektóre części 

się nie podobały. 

W końcu pozostało już tylko jechać do domu. Każda podróż musi się skończyć, i wszystkie 

dzieci  bezpiecznie wróciły do rodziców. 

Jeszcze raz - dziękujemy IPA Bork, której kierownictwo umożliwiło realizację tego obozu. 

Dziękujemy również Konradowi Brökerowi, że miał wolę i serce, by to zrobić!      

Servo per Amikeco! 

Uno Laas, Prezydent IPA Estonia. 
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IPA Japonia obchodzi 60. rocznicę istnienia 
z obietnicą dalszego rozwoju! 

 

2 lipca w Tokio odbyło się doroczne walne zgromadzenie Sekcji IPA Japonia na rok 2022. Po 

spotkaniu, w ramach wydarzeń związanych z 60-leciem, nasi członkowie zaprezentowali swoje 

wkłady w językach obcych, a Komisarz Generalny Narodowej Agencji Policji wygłosił wykład. 

Następnie odbyła się uroczystość, w której wzięło udział ponad stu uczestników. Sekcja IPA 

Japonia została zrzeszona jako Sekcja Krajowa IPA w 1962 roku podczas 5. IEC w Genewie, 

w Szwajcarii. Od tego czasu kontynuujemy naszą działalność i w tym roku obchodzimy naszą 

60-tą rocznicę. 

Na początku walnego zebrania odegrany został hymn IPA. Następnie prezydent IPA Japonia, 

pan Masahito Kanetaka, wygłosił przemówienie otwierające, w którym pochwalił 

dotychczasową działalność i mówił o wizji przyszłości sekcji. Po tym nastąpiły sprawozdania 

członków zarządu i dyskusja na temat naszych bieżących spraw. Ogłoszono, że członek IPA 

Japonia zostanie wysłany na Światowy Kongres w Hiszpanii w październiku tego roku jako 

obserwator w ramach programu szkoleniowego, aby doświadczyć wymiany z innymi członkami 

IPA. Ponadto poinformowano o planach zorganizowania "Tygodnia Przyjaźni Judo" w 2024 

roku poprzez zaproszenie około 20 entuzjastów Judo z różnych sekcji IPA. Ponadto uczestnicy 

dyskutowali o tym, jak IPA Japonia powinna zareagować na Światowym Kongresie na inwazję 

Rosji na Ukrainę. 

Po spotkaniu ogólnym odbyły się dwa wydarzenia upamiętniające 60. rocznicę. Po pierwsze, 

czterech członków przedstawiło swój punkt widzenia na temat działalności IPA  

i umiędzynarodowienia policji odpowiednio w języku angielskim, włoskim, francuskim  

i hiszpańskim. Następnie Komisarz Generalny Narodowej Agencji Policji, Pan Itaru Nakamura, 

wygłosił wykład na temat "Cyberprzestępczość i działania policji". 
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Uroczystość z okazji 60. rocznicy naszej działalności zakończyła się ogromnym sukcesem.  

W uroczystości wzięło udział wielu gości, w tym Komisarz Generalny Pan Nakamura oraz 

Hidehiko Yoshida, złoty medalista w Judo (78 kg) na Olimpiadzie w Barcelonie. 

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem prezydenta Kanetaki, po którym nastąpiły 

przemówienia gratulacyjne i toast. Po otwarciu, nastąpiła żywa wymiana zdań pomiędzy 

uczestnikami. Pan Yoshida, który jest również członkiem wspierającym, mówił entuzjastycznie 

o swoich przyszłych aspiracjach i chęci współpracy przy "Tygodniu Przyjaźni Judo" w 2024 

roku. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach uroczystości  

i zobowiązujemy się do dalszego rozwoju Sekcji IPA Japonia. 

Poniżej znajdują się dwa zdjęcia grupowe: górne przedstawia członków Sekcji IPA Japonia, 

dolne członków wspierających. Niech ich uśmiechy przyniosą Wam szczęście! 

 

Toru Uto, Sekretarz IPA Japonia. 
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8 medali Luksemburga na Światowych Igrzyskach  

Policji i Straży Pożarnej 
 

Dwaj luksemburscy policjanci Nico Crelo i Gilles Seywert wyróżnili się doskonałymi 

występami na Światowych Igrzyskach Policji i Straży Pożarnej. 

Zawody sportowe, podczas których 

rozgrywane jest ponad 60 różnych dyscyplin 

i są uważane za Mistrzostwa Świata Policji, 

odbyły się w tym roku w dniach 22-31 lipca  

w Rotterdamie. 

W sumie ponad 10 tys. policjantów, 

strażaków, celników i strażników 

więziennych z całego świata wzięło udział  

w zawodach. 

Nawiasem mówiąc, Międzynarodowy Komitet Wykonawczy IPA aktywnie wspierał 

narodziny tego mega wydarzenia sportowego, które jest całkowicie zgodne z podstawową 

ideą "Servo per Amikeco". 

Najlepsi sportowcy z Luksemburga 

W tej edycji, w dyscyplinach strzelectwa z krótkiej broni palnej i łucznictwa, udział wzięło 

dwóch luksemburskich policjantów. 

W konkurencji pistoletu ręcznego błyszczał Nico Crelo z 6 złotymi medalami. 

W sześciu dyscyplinach strzeleckich z pistoletu i rewolweru zajął pierwsze miejsce za 

każdym razem. 

Srebro trafiło do Luksemburczyka  

w konkurencji strzelania z rewolweru 

dryżyn mieszanych i dwa brązowe medale 

w konkursie rewolweru oraz w strzelaniu  

z pistoletu drużyn mieszanych. 

Gilles Seywert wygrał dwa policyjne tytuły 

mistrzowskie w łucznictwie: 

W stylu dowolnym (90 strzałów z trzech 

różnych dystansów) uzyskał 896 na 900 możliwych pierścieni. 

Szczególnie ważny sukces Seywert odniósł jednak w konkurencji terenowej (na 24 celach, 

12 znanych i 12 nieznanych), gdzie ustrzelił 417 krążków, o 4 więcej niż jego 6-letni rekord 

Luksemburga. 

Oprócz dwóch złotych medali, w tym nowego rekordu kraju, zdobybył też srebrny medal  

w strzelaniu 3D. Przy okazji, 38-letni Seywert jest członkiem elitarnego składu COSL. 

IPA gratuluje swoim dwóm członkom tych wielkich osiągnięć, które postawiły policję 

luksemburską w bardzo korzystnym świetle na arenie międzynarodowej. 

Eugène Thommes, tymczasowy Prezydent IPA Luksemburg. 
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8 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej 

organizowany przez Klub Regionalny IPA Zachodnia 

Hercegowina 
 
 
Tradycyjny 8. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej IPA Zachodnia 
Hercegowina odbył się 18 czerwca 2022 roku w centrum sportowym w Posušje w Bośni  
i Hercegowinie (BiH). Nowością turnieju było to, że stanowił on część wydarzenia 
kulturalno-sportowego "Posušje Summer 2022". 

W turnieju wzięło udział osiem drużyn: IPA Dubrownik, IPA Split-Dalmacja, PGP Imotski, 
IPA Šibenik-Knin, IPA Sarajewo, IPA Una-Sana Canton, IPA Herzeg-Bosnia County oraz 
gospodarz IPA Zachodnia Hercegowina. Zwycięzcą turnieju została drużyna IPA Split-
Dalmacja, która oprócz zdobycia pucharu i medali za pierwsze miejsce otrzymała również 
duży puchar przejściowy. Najlepszy zawodnik turnieju, Mario Kraljević, który również 
pochodził z drużyny IPA Split-Dalmacja, otrzymał specjalną nagrodę od sponsora turnieju, 
firmy HT Eronet - telefon komórkowy Samsung. Drugie miejsce przypadło gospodarzom 
IPA Zachodnia Hercegowina, z której to drużyny wyłoniono najlepszego bramkarza 
turnieju, Bernarda Glavina. Trzecie miejsce zdobyła drużyna IPA Sarajewo, której 
zawodnik Haris Mešanović został uznany najlepszym strzelcem. Puchar Fair Play zdobyła 
drużyna PGP Imotski. 

IPA Zachodnia Hercegowina zawsze innowacyjny 

W ramach turnieju został ponadto 
rozegrany po raz pierwszy mecz pomiędzy 
kobiecymi drużynami IPA Zachodniej 
Hercegowiny i 4. Brygady Piechoty Sił 
Zbrojnych Bośni i Hercegowiny z koszar 
"Božan Šimović" z Čapljiny. 

Mecz wygrała 4. Brygada Piechoty, a obie 
kobiece drużyny otrzymały specjalne 
dyplomy, medale i trofea. Ten mecz był 
pełnym sukcesem, dlatego planuje się 
kontynuowanie tej formy przyjaźni. 
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W ramach turnieju wręczono specjalny certyfikat uznania byłemu prezesowi i założycielowi 
IPA Zachodnia Hercegowina, panu Zoranowi Smitalowi, za jego ogólny wkład  
i zaangażowanie. Certyfikat uznania zostanie wręczony także ubiegłorocznemu 
organizatorowi turnieju, Milanowi Galić, wiceprezesowi IPA Zachodnia Hercegowina, który 
niestety nie mógł uczestniczyć w imprezie z powodu choroby. 

Dyplomy, świadectwa uznania, medale  
i upominki zostały wręczone z pomocą 
Burmistrza Miasta Posušje, pana Ante 
Begića, bezpośrednio po jego aktywnym 
udziale w imprezie pod hasłem "I love 
running". Oprócz specjalnych podziękowań 
dla pana Begića, należy zauważyć, że 
cmoże on być postrzegany jako najbardziej 
zasługujący na tę możliwość, ponieważ 
cieszył się ponad 50 imprezami w ramach 
"Posušje Summer 2022", w których 
uczestniczyli również niektórzy członkowie 
IPA, co jest pięknym przykładem współpracy  

w społeczności lokalnej, tak jak mówi hasło IPA "Servo per Amikeco - Służba przez 
przyjaźń". 

Spotkanie wszystkich drużyn, gości i przyjaciół IPA Zachodnia Hercegowina trwało przy 
grillu i muzyce do późnych godzin wieczornych, a wszyscy obecni wyrazili chęć 
ponownego spotkania. 

Damir Pandžić, Przewodniczący Klubu Regionalnego IPA Zachodniej Hercegowiny. 

 

 

IPA Malta: Nowy Zarząd Krajowy     
 

W dniu 30 czerwca 2022 roku w Sekcji IPA Malta odbyły się wybory nowych członków 

Zarządu Krajowego. 

Zarząd Krajowy na lata 2022 - 2027 uformował się w następujący sposób: 

Joseph Borda: Prezydent 

Janet Zammit: Wiceprezydent & Skarbnik 

Patrick Cassar: Sekretarz 

Ivan Brincat: Członek zarządu 

Lino Agius: Członek zarządu 

Christopher Cutajar: Członek zarządu 

William Grech: Członek zarządu 

Były Prezydent Neville Mercieca nie kandydował w wyborach, ale pozostanie aktywnym 

członkiem IPA Malta. Wszyscy czekamy na świetlaną przyszłość! 

Servo per Amikeco! 

Joseph Borda, Prezydent, IPA Malta.  
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IPA Rumunia organizuje udane certyfikowane  

seminarium samoobrony 
 
Długo oczekiwany koniec pandemii koronawirusa przyszedł z szeregiem projektów. 
Oprócz wydarzeń społecznych i sportowych, skupiliśmy się na projektach zawodowych, 
gdyż okres internetowy pogłębił pewne braki w zakresie wymiany doświadczeń 
specyficznych dla działalności Policji, tak przydatnych i tak pożądanych przez wszystkich 
naszych członków. 

Na podstawie ugruntowanych kontaktów i relacji z IBZ 
Gimborn, Pani Magda Raducu, Prezydent  Regionu IPA 
25 Bukareszt, zaproponowała seminarium praktycznej 
samoobrony z instruktorami firmy ASP (Armament 
Systems & Procedures). 

W związku z powyższym w dniach 21-23 czerwca 2022 
roku 33 policjantów ukończyło moduł szkoleniowy 
"Taktyka i techniki szkolenia policjantów" w Akademii 
Policyjnej "Alexandru Ioan Cuza" w Bukareszcie. 

Grupę docelową, zgodnie ze standardami ASP, stanowili 
policjanci pracujący w obszarze porządku publicznego, 
policji penitencjarnej, żandarmerii, działań operacyjnych  
i specjalnych, a instruktorami byli Philipp Kurz, 
Wiceprezydent IPA Niemcy, Fabio Red Rossi, były 

śledczy i Komendant Policji Karabinierów we Włoszech, certyfikowany instruktor ASP oraz 
Marc De Leener, przedstawiciel ASP. Na zakończenie kursu, na podstawie wyników 
uzyskanych podczas egzaminu teoretycznego i praktycznego, 33 uczestników otrzymało 
certyfikat trenera. 

 

Projekt jest przykładem ducha IPA - Servo per Amikeco! 

Dowodem na pozytywne doświadczenie może być opinia jednego z uczestników: 

"Ten kurs był doskonałą okazją aby ważne struktury w naszym systemie obronnym zaczęły 
współgrać i dodały wartość do tego wydarzenia". 

Poza stroną zawodową, przyjaciele nawiązywali kontakty, szkicowali przyszłe projekty, 
żartowali i uśmiechali się w pięknej atmosferze, za którą wszyscy tęskniliśmy. 

Mihai-Liviu Tărtăreanu, Prezydent IPA Rumunia. 
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Obchody 40-lecia IPA RPA 

 

16 czerwca 1982 roku w Kapsztadzie formalnie założono Sekcję IPA Republiki 

Południowej Afryki i Wybrano Tymczasowy Komitet Założycielski. 

W dniu 16 czerwca 2022 roku, który jest 

również Dniem Młodzieży w RPA, Sekcja 

IPA RPA powróciło do brzegów 

Kapsztadu, "Miasta Matki" naszego kraju, 

aby oficjalnie świętować 40. rocznicę 

naszego założenia. Uroczystości 

jubileuszowe odbyły się w IPA House 

Timour Hall Villa, która istnieje od 1796 

roku, i została opisana przez Hilary Mauve 

w 1989 roku jako "ekscentryczna ...... ale 

Łaskawa Staruszka". 

Patrząc wstecz na ostatnie czterdzieści lat, 

Sekcja Południowej Afryki przeżyła najwspanialszą podróż i przez cały ten czas 

podtrzymywała zasady Stowarzyszenia. To dla nas zaszczyt i honor być częścią tej 

historii. 

Oklaski i wyrazy uznania dla wszystkich naszych poprzedników za to, że utorowali nam 

drogę do IPA już w 1979 roku, kiedy to rozpoczęły się inicjatywy, aby RPA stała się 

członkiem szerszego braterstwa IPA. 

Po wyborze Komitetu Tymczasowego w dniu 16 czerwca 1982 roku, 1. Komitet 

Wykonawczy Sekcji Południowej Afryki został wybrany 23 lipca 1982 roku przy obecności 

31 członków. Czterech członków, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, odegrało kluczową 

rolę w historii Sekcji Południowej Afryki i naszego kraju. Podczas obchodów rocznicowych 

Sekcja IPA RPA  uhonorowała następujących czterech członków "Certyfikatem 

Fundatora": 

- M.C.W. (Mike) Geldenhuys, wybrany jako członek 

1. Krajowego Komitetu Wykonawczego  

i przewodniczący IPA RPA w latach 1982-1984; 

- SJJ (Basie) Smit, który był obecny na obchodach 

rocznicy, który służył w Krajowym Komitecie 

Wykonawczym w latach 1986 do 2007, i który został 

4. prezydentem IPA RPA w 1990 roku, którą to 

funkcję pełnił przez cztery kolejne kadencje (1990-

2004). Był również członkiem Międzynarodowej 

Komisji Społecznej (2000-2003) i pełnił funkcję 

członka tej komisji. Pełnił funkcję 3. Wiceprezydenta 

Sekcji Światowej IPA od 2003 do 2006 roku; 

- Jarvist (Pilot) Loots, był członkiem Narodowego 

Komitetu Wykonawczego od 1991 do 2004, został 

wybrany na 5. prezydenta IPA RPA w 2004 r. i pełnił 

tę funkcję do 2013 roku; 
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- G. (George) Fivaz, który zasiadał w Narodowym Komitecie Wykonawczym w latach 1993 

do 1995, a w 1995 roku został mianowany przez zmarłego prezydenta Nelsona Mandelę 

na stanowisko Komisarza Narodowego Służby Policyjnej RPA, które to stanowisko 

zajmował do 1999 r. W 1996 roku został również mianowany drugim honorowym 

prezydentem IPA RPA.  

Uznane osoby, spośród których Basie Smit, Pilot 

Loots i George Fivaz są nadal z nami, odegrały 

decydującą rolę w historii naszego Stowarzyszenia. 

Dodatkowo mieliśmy zaszczyt złożyć hołd tym 

członkom, którzy odegrali kluczową rolę w założeniu 

Sekcji Południowej Afryki w latach 1979 i 1982,  

a mianowicie Roy Moore (formalnie zarejestrowany 

jako założyciel Sekcji), Paul Bjvoet i Uli Gehring.  

Uli, który zaszczycił nas swoją obecnością, podjął 

różne zobowiązania wobec Kierownictwa Policji RPA 

między kwietniem 1981 a czerwcem 1982, aby mieć 

IPA w RPA. Inicjatywy te ostatecznie przyniosły 

owoce, a formalna zgoda została udzielona przez 

ówczesnego Ministra Policji 28 marca 1982 roku. 

Ponadto Uli przyczynił się do powstania pierwszego 

regionu IPA, mianowicie Regionu Przylądka Zachodniego (Kapsztad) w dniu 12 stycznia 

1983 r., kiedy to został również wybrany na stanowisko Sekretarza Regionu. 

Historia Sekcji Południowej Afryki w ciągu ostatnich 40 lat jest pełna wielu atrakcji,  

z których poniżej wymieniono tylko kilka: 

- Zakup "Centrum Amikeco" w 1994 roku, własności IPA (RPA), które służy jako 

nasze Narodowe Centrum Administracyjne; 

- Przez lata prowadziliśmy 8 Domów IPA, każdy z nich ma swój własny, 

niepowtarzalny charakter, które zostały założone, aby zapewnić naszym członkom 

niedrogie zakwaterowanie. Z tych 8 domów IPA, niestety tylko 3 domy IPA nadal 

działają, a mianowicie Timour Hall Villa Guesthouse w Kapsztadzie, który jest 

również Narodowym Zabytkiem; Johann Rissik Guest House w Pretorii, który został 

zbudowany w roku 1924 i zajmowany był przez ówczesnego Geodetę 

Generalnego, Johanna Rissika, po którym miasto Johannesburg zostało nazwane; 

oraz Gamka Moore Guest House, w Beaufort-West; 

- Wiele działań organizowanych przez Regiony IPA na rzecz naszych członków 

oraz wsparcie udzielane potrzebującym w społeczeństwie; 

- Różne wizyty Międzynarodowego Zarządu w RPA; 

- Organizacja 31. Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego (IEC) w Sun City 

we wrześniu 2002 roku, w którym uczestniczyło 489 osób z całego świata; 

- Organizacja Tygodnia Przyjaźni IPA po IEC w Parku Krugera i Kapsztadzie,  

z udziałem 300 uczestników; 

- Organizacja Międzynarodowego Spotkania Młodzieży w sierpniu 2017 roku; 

- Posiadanie różnych członków otrzymujących stypendium Arthura Troopa; 

- Członkowie uczestniczący w seminariach dla młodych policjantów; 
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- Zaangażowanie w tworzeniu sekcji IPA Lesotho, Eswatini, Mozambiku  

i Botswany, jak również jako sekcja członkowska Afrykańskiego; 

- Przywilej posiadania reprezentacji w Międzynarodowym Zarządzie i Komisjach 

Międzynarodowych. 

Wyrażamy uznanie dla poświęcenia, zaangażowania i uczciwości poprzednich 

Prezydentów, Narodowych Komitetów Wykonawczych i Komitetów Regionalnych przez te 

wszystkie lata. My dziękujemy również za wsparcie ze strony Międzynarodowego Zarządu 

i innych Sekcji IPA przez wiele lat. 

Podczas spotkania Narodowego Komitetu Wykonawczego (NEC), które odbyło się 27 

sierpnia 2022 r. w Domu im. Johanna Rissika, mogliśmy uhonorować Pilota Lootsa, który 

nie mógł być w Kapsztadzie w dniu 16 czerwca 2022 roku, certyfikatem założyciela. 

 

Wkraczamy w kolejną dekadę z ufnością i nadzieją, że na 50. rocznicy w 2032 roku, IPA 

RPA spojrzy wstecz z dumą, że osiągnęła szlachetny cel IPA, którym jest przejrzystość  

i uczciwość i poświęcenie, jak również przestrzeganie motta stowarzyszenia: 

Servo per Amikeco - Służba przez Przyjaźń! 

Hendrik (Vossie) Vos, Prezydent IPA RPA.  
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Tydzień Wędrówek IPA Austria w Nassfeld 2022 
 
 

W Karnickim Regionie Hermagor - Nassfeld – Jezioro Presegg w czerwcu 2022 roku 
zorganizowano, we współpracy z hotelem Gartnerkofel, Tydzień Wędrówek IPA. 
Udział wzięło 80 uczestników z 5 krajów. Opiekowali się nimi członkowie IPA, 
przyjaciele Regionu oraz pracownicy hotelu, który był również punktem wyjścia dla 
różnych wycieczek. 

W bardzo ciekawym wieczornym 
wykładzie o powstawaniu gór w Górnej 
Karyntii i Regionu Karnickiego oraz  
o skałach i skamielinach, pozostałości 
można tu spotkać, prof. Hohenwarter 
zwrócił uwagę, że skały to tak naprawdę 
książki historii ziemi i niewyobrażalnych 
600 milionów lat. Ten wieczór wykładów 
był preludium do tygodnia wędrówek. 

Następnego dnia można było cieszyć się 
wędrówką pięknym Wąwozem 
Garnitzenklamm i podziwiać kolorowe 
formacje skalne i kamienne i przyjrzeć się 
historii ziemi. Grupa piesza wędrowała 
fragmentem Szlaku wzdłuż Alp 
Karnickich przez alpejskie pastwiska  
z Nassfeld do Egger Alm. 

Tak zwana wycieczka niespodzianka we wtorek prowadziła przez Kreuzbergsattel do 
Seeboden i do zamku Sommeregg. Zwiedzanie obejmowało kompleks zamkowy,  
w tym muzeum tortur. Z zamku roztaczała się piękna panorama na okolicę, a także 
Jezioro Millstatt. 

Po zwiedzaniu zamku na uczestników 
czekała niespodzianka - przyjemna 
wycieczka statkiem wzdłuż jeziora  
o długości 12 km - od Seeboden do 
Döbriach. 

Tam mieliśmy poczęstunek, a po nim 
autobus zabrał nas z powrotem przez 
GlanzBergstrasse i przełęcz Windische 
Höhe z powrotem do Nassfeld. 

Jednodniowa wycieczka w środę 
zawiodła nas  do mozaikowego miasta 
we Włoszech Spilimbergo nad rzeką 
Tagliamento. 
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Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się zwiedzanie z przewodnikiem 
znanej na całym świecie szkoły mozaiki, gdzie naucza się starożytnych technik 
mozaikowych. 

 

Wycieczka z przewodnikiem przybliżyła historię małego miasteczka, które należy do 
Regionu Friuli Venezia Giulia. Wizyta w winiarni w San Vito al Tagliamento, połączona  
z degustacją wina i Prosecco oraz różnych specjałów na kolację dopełniła wspaniały 
dzień w sąsiednim regionie. 

W czwartek zaproponowano 3 różne wycieczki w Alpach Gailtalskich z celami 
szczytowymi Mitterwipfel, Golz i Spitzegel. 

Wycieczka I - Mitterwipfel (1911 m) przez alpejskie pastwiska łatwe wejście na szczyt; 

Wycieczka II - Golz (2004 m), wejście na Golz jest nieco trudniejsze. Alpinista ma 
Weissensee u swoich stóp ze szczytu i wspaniały widok na okoliczne doliny. 

Wycieczka III - Spitzegel (2119)  
w wejściu na najbardziej wymagającą 
górę Tygodnia Wędrówek IPA 
towarzyszyło 2 przewodników górskich. 
W ten sposób 11 wędrowców IPA mogło 
świętować zwycięstwo na szczycie. 

Wysiłki wszystkich wędrowców podczas 
wspinaczki zostały nagrodzone przez 
wspaniałe uczucie szczęścia, które było 
nie do opisania. 

W piątek w programie był piknik alpejski. 
Do miejsca piknikowego, po Włoskiej 
stronie Nassfeld, czyli Winkel-Alm, do 
wyboru były 4 możliwości wędrówki,  
w zależności od sprawności i zainteresowania. 
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Na wspólnym alpejskim pikniku przy serdecznej muzyce, zapasy energii zostały 
doładowane bogatym bufetem. Przyjaciół wędrowców odwiedziło 25 włoskich 
przyjaciół IPA z Friuli i Cortiny. 

W ostatnim dniu tygodnia uczestnicy mogli, według własnego uznania, wybrać się na 
spokojne wędrówki po okolicy Nassfeld (aby się odstresować). Resztę dnia spędzili na 
słonecznym tarasie hotelu Gartnerkofel przy muzyce, pieczonym dziku i w doskonałej 
atmosferze. 

Wieczory towarzyskie i wspólne działania w hotelu (muzyka, taniec, kasyno itp.) 
oferowały wystarczająco dużo czasu na wymianę myśli, pomysłów i doświadczeń. Nie 
zabrakło czasu na odświeżenie starych znajomości i nawiązanie nowych kontaktów. 

 

 

Odpowiedzialni organizatorzy, Ewald Grollitsch, wspierany przez swój zespół, 
Annelies i Martin Waldner z Hotelu Gartnerkofel mogą pochwalić się bezwypadkowym 
tygodniem z zadowolonymi uczestnikami. 

 

Servo per Amikeco, 

 

Ewald Grollitsch, IPA Austria.  
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IPA Serbia zwycięzcą Karnawału Statków po raz siódmy 
 
 

17. międzynarodowa impreza karnawałowa statków odbyła się 9 lipca 2022 roku  
w Belgradzie. Dzień był wypełniony występami muzycznymi popularnych artystów, 
koncertami zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, warsztatami edukacyjnymi i rozrywkowymi 
itp. 

Centralnym wydarzeniem, oczywiście, 
była parada udekorowanych statków, 
które rywalizowały w kategoriach takich 
jak: najpiękniejszy statek, najweselszy 
statek, najlepsza załoga, najlepszy motyw 
i inne. 

Zgodnie z tradycją, startowała również NS 
IPA Serbia ze swoim statkiem "Horizont"  
i z tematem "To jest Serbia". Celem tego 
zgłoszenia było przedstawienie historii, 
kultury  
i tradycji narodu serbskiego zarówno 
publiczności krajowej, jak i zagranicznej. 
Cel ten został osiągnięty dzięki pomocy 
stowarzyszenia artystów kultury "Dimitrije Tucović". 

Specjalnymi gośćmi na naszym statku byli zagraniczni studenci z 25 krajów, cieszący się 
serbską gościnnością. Miło nam poinformować, że NS IPA Serbia wygrała imprezę po raz 
po raz siódmy. 

Do zobaczenia za rok! 

Zdravko Ɖurić, delegat IEC IPA Serbia. 
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Szachiści IPA goszczeni przez największy  

klub szachowy w Europie 
 
 
IPA Primorsko-Goranska, członkowie Sekcji IPA Chorwacja, zorganizowali pierwszy 
turniej szachowy  zatytułowany "Rijeka 2022", w pomieszczeniach klubu szachowego 
Rijeka. Turniej został zorganizowany przy wsparciu klubu szachowego Rijeka oraz za 
zgodą odpowiednich służb miasta. Znajduje się tu największy klub szachowy w Europie. 

Byliśmy pod wrażeniem obiektów, kiedy 
przybyliśmy do siedziby klubu  
i zobaczyliśmy tak odpowiednią przestrzeń 
dla miłośników szlachetnej gry w szachy  
i jej wyposażenie techniczne. Klub może 
pomieścić 350 szachistów jednocześnie, 
posiada cyfrowy monitoring wyników 
wszystkich uczestników, profesjonalne 
sędziowanie i inne możliwości 
dokumentowania turniejów szachowych. 

To fantastyczne otoczenie umożliwia 
udany i przyjemny pobyt dla uczestników 
turnieju, jak również widzów, którzy chcą 
uczestniczyć w turnieju w imponującym domu klubu szachowego Rijeka. 

Członkowie Regionów IPA Primorsko-Goranska i IPA Istria wzięli udział w turnieju "Rijeka 
2022", który został otwarty przez Prezydenta Sekcji IPA Chorwacja i Przewodniczącego 
Regionu IPA Primorsko-Goranska, Miljenko Vidak. W tym pierwszym turnieju uczestnikami 
byli młodzi policjanci wraz z arcymistrzem turnieju z IPA Istria. 

 

Przyszłe turnieje w największym klubie szachowym w Europie, w Rijece, będą miejscem 
spotkań  miłośników szachów z szeregów IPA Europy i świata. Turniej zmieni się  
w tradycyjne międzynarodowe, dwudniowe zawody z dodatkowymi  atrakcjami, takimi jak 
gry karciane, rzutki i bocce, oraz wieczornym programem kulturalno-rozrywkowym. Jego 
celem będzie zgromadzenie większej, bardziej znaczącej liczby członków IPA zarówno  
z Chorwacji jak i z zagranicy. 

Servo per Amikeco, 

 

Miljenko Vidak, Prezydent IPA Chorwacja. 
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Policjanci świata IPA z wizytą w Brazylii    
 
W ramach upamiętnienia 60 lat istnienia IPA w Brazylii, Sekcję IPA Brazylia odwiedziło 

wielu członków IPA z całego świata, w tym członków sekcji IPA z Norwegii, Niemiec, 

Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. 

 

Nasi koledzy z IPA z zagranicy zostali powitani przez kolegów z regionów IPA w Brazylii, 

(Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, itd.), którzy nie szczędzili wysiłków, aby duch 

naszego międzynarodowego stowarzyszenia "Servo per Amikeco" przejawiał się w naszej 

szczególnej brazylijskiej gościnności. 

 

Przyjaźń jest istotą IPA w świecie, a działalność IPA w Brazylii utrzymuje tę zasadę na 

szczycie swoich działań w ramach koncepcji zarządzania. 

 

Więcej zdjęć i filmy z wizyt można zobaczyć na: 

https://youtu.be/c0u_O1jidx4  
https://youtu.be/hROchNmO1VA 

 

Servo per Amikeco! 

 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 
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Wszystko pod jednym D-A-CH-em w Stuttgarcie 
 

 

 

D-A-CH oznacza sekcje IPA Niemcy, Austria i Szwajcaria. Z ok. 105 000 członków, te 

3 sekcje stanowią około 28,5% członków IPA na całym świecie. 

Na początku lipca przedstawiciele trzech sekcji spotkali się w Stuttgarcie, aby 

wymienić pomysły i omówić wspólne projekty. Tematy dotyczyły cyfrowej karty 

członkowskiej, wspólnej aplikacji IPA, broszur prewencyjnych, przebudowy strony 

internetowej IPA oraz zniżek dla członków IPA. 

Celem spotkania nie było podejmowanie decyzji, ale wymiana doświadczeń  

i planowanie wspólnych projektów. Trzy sekcje IPA o dużej liczbie członków czują się 

również zobowiązane do podejmowania projektów, które nie są możliwe dla 

mniejszych sekcji. W ten sposób ich kompetencje i możliwości są wykorzystywane 

również w sensie ogólnoświatowego IPA, ponieważ rozwój i pomysły mogą być 

przekazywane dalej i w ten sposób przejmowane również przez inne sekcje. 

  

 

 

Hubert Vitt, Wiceprezydent IPA Niemcy. 
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IPA Kenia przekazuje darowiznę dla Schroniska dla Dziewcząt  
 

To był radosny moment w piątek 15 lipca 2022 roku, kiedy Sekcja Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji w Kenii przekazała podręczniki o wartości 150 000 szylingów, pięć 

kartonów podpasek, pięć bel kukurydzy, pięćdziesiąt kilogramów fasoli, olej do gotowania, 

napoje i inne artykuły papiernicze dla Szkoły Adwentystów i Schroniska dla Dziewcząt 

Kajiado. 

Instytucja, położona około 110 km od stolicy Nairobi oferuje schronienie, wysokiej jakości 

edukację i ochronę ponad 300 dziewcząt uratowanych od szkodliwej praktyki kulturowej 

okaleczania żeńskich narządów płciowych (FGM) i wczesnych małżeństw. 

Zespół pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego IPA Kenia, Pana Jareda Ojuok, 

oraz 3. Przewodniczącą Komisji Społeczno-Kulturalnej, Panią Poline Munyi, przybył do 

szkoły w południe i został ciepło przyjęty przez społeczność szkolną oraz Komendanta 

lokalnej Policji. 

W spotkaniu wzięli udział Pan Lawrence Some, Starszy Podinspektor Policji z Komendy 

Głównej oraz Pan Daudi Oloronyokie, dowódca podokręgu Kajiado, wśród innych 

członków IPA. 

 

Kierownictwo Schroniska pogratulowało Sekcji Kenijskiej Międzynarodowemu 

Stowarzyszeniu Policji za szczególny gest i inicjatywę, która ich zdaniem wzbudzi nadzieję 

wśród młodych dziewcząt, a także wzmocni relacje z Policją wśród lokalnej społeczności. 

Sekretarz Generalny wyjaśnił zebranym, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

zostało założone na jednym z najbardziej podstawowych elementów każdego 

społeczeństwa: Przyjaźni. 
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'Motto Stowarzyszenia, 'Servo Per Amikeco', co w języku esperanto oznacza 'Służba przez 

przyjaźń', jest aktualnym wezwaniem, które przypomina każdemu z nas o najbardziej 

podstawowym instynkcie człowieka, jakim jest potrzeba niesienia pomocy potrzebującym. 

Inspektor Generalny Krajowej Służby Policji, Pan Hilary Mutyambai, zauważył w swoim 

pisemnym wystąpieniu, że "Przez lata Sekcja IPA Kenia udowodniła, że jest prawdziwym 

ambasadorem przyjaźni poprzez działania takie jak te, i wiele innych. 

Dzisiaj przynosimy wam dobrą nowinę o przyjaźni, aby wasze niebo świeciło jaśniej i by 

ten dzień był niezapomniany. Niech nasze przybycie tutaj podwoi waszą radość i skróci 

smutek, jeśli w ogóle, o połowę". 

Generalny Inspektor stwierdził, że Krajowa Służba Policyjna uznała trudną przeszłość, 

przez którą przeszła większość dziewcząt i zapewnił je, że przyszłość jest lepsza dla tych, 

które zdecydują się w pełni wykorzystać szansę, jaką oferuje im Schronisko -  wysokiej 

jakości edukację w bezpiecznym środowisku. 

 

Generalny Inspektor powiedział dalej: "Szczerze dziękujemy kierownictwu Schroniska za 

ogromną pracę, którą wykonali w zapewnieniu tego wspaniałego obiektu dla waszego 

schronienia i wychowania. 

Szansa, którą zaoferowaliście tym dzieciom jest złota i wierzę, że z tego domu wyjdą 

przyszli przywódcy naszego wielkiego narodu. Chcę powiedzieć, że ten dom oferuje wielką 

symbolikę dla społeczności. 

To właśnie dzięki takim inicjatywom jak ta, nasze społeczności stają się bezpieczniejsze 

dla wszystkich, a także buduje się nadzieję na jaśniejszą przyszłość". 

    

Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia. 
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X Międzyregionalne #SpotkanieNaSzczycie IPA 
 

Dnia 19 lipca, o brzasku, gdy na niebie ponad wierzchołkami Tatr toczyła się batalia pomiędzy 

mrokiem ustępującej nocy a pierwszymi promieniami wschodzącego słońca, spod Schroniska 

PTTK Morskie Oko wyruszała X Międzyregionalna wyprawa w ramach #SpotkańNaSzczycie 

IPA, której celem był najwyższy szczyt polskich Tatr i najwyższy szczyt Korony Gór Polski – 

Rysy (2499 m. n.p.m). 

 

Grupa licząca 19 osób, złożona z członków IPA z regionów nowosądeckiego, nowotarskiego, 

karpackiego, jeleniogórskiego, wrocławskiego, a także Regionu Uroczysko-Piechowice oraz 

formującego się Regionu Podhale, ruszyła czerwonym szlakiem wiodącym przez Czarny Staw 

pod Rysami na najwyższy wierzchołek w Polsce w bladym świetle księżyca, który wędrował 

po jaśniejącym porannym niebie nad głowami wędrowców, jakby wskazywał im drogę. 

Dojście do Czarnego Stawu pod Rysami to jedynie przedsmak zmagań, jakim uczestnicy 

wyprawy musieli stawić czoła podczas drogi. Trudności nie dotyczyły wyłącznie szlaku, który 

od Czarnego Stawu aż do samego szczytu oznaczał zdobywanie z każdym krokiem kolejnych 

metrów przewyższenia, lecz, niejednokrotnie, także osobistej, wewnętrznej batalii każdego  

z wędrowców ze swoim zmęczeniem i lękiem wysokości. W takich okolicznościach liczy się 

wsparcie grupy, które szczególnie sprawdziło się na odcinku szlaku, gdzie pojawiły się 

łańcuchy. Pomimo niepewności jaka pojawiła się na widok łańcuchów i wymagań jakie 

towarzyszyły temu odcinkowi drogi, każdy z uczestników wiedział, że cel wyprawy jest już 

naprawdę blisko (zaledwie 360 m od szczytu). Prowadzona w górę przez połączone metalowe 

ogniwa, wyprawa dotarła na polski szczyt Rysy (2499 m. n.p.m.) przed godz. 8:30 rano,  
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a członkowie IPA opanowali całą dostępną tam przestrzeń i z radością świętowali sukces. Ku 

radości wędrowców okazało się, że kolega Sławek miał w tym dniu urodziny, więc zabrzmiało 

głośne „Sto lat”, a na ręce jubilata spłynęły serdeczne życzenia. Następnie wyprawa przeniosła 

się na słowacki szczyt Rysy (2503 m. n.p.m.), gdzie wręczone zostały pamiątkowe odznaki za 

zdobycie szczytu. Doszło tutaj także do niespodziewanego spotkania na szczycie  

z policjantem z KWP Olsztyn pracującym w Szczytnie. Po odpoczynku i nasyceniu wzroku 

przepiękną panoramą Tatr po obu stronach granicy, wyprawa rozpoczęła drogę w dół na 

stronę słowacką. 

 

Droga w dół prowadziła czerwonym szlakiem Przełęczą Waga do schroniska Chata pod 

Rysami, gdzie grupa urządziła postój na regenerację sił. Następnie malowniczą Doliną 

Mięguszowiecką z Żabimi Stawami uczestnicy ruszyli dalej w drogę do Rozdroża nad Żabim 

Potokiem. Stąd, niebieskim szlakiem, ruszyli dalej do Popradzkiego Stawu i dalej asfaltową 

drogą do stacji kolejowej Popradzki Staw, gdzie czekał transport. 

#SpotkanieNaSzczycie IPA to inicjatywa mająca na celu propagowanie turystyki górskiej 

wśród członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, a także rozpowszechnienie 

projektu Korony Szczytów Polski IPA, którego celem jest zdobycie 28 najwyższych szczytów 

28 pasm górskich w Polsce. 

Wejście na Rysy to już 10. wycieczka górska zorganizowana w ramach #SpotkańNaSzczycie 

IPA dla członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz przyjaciół. Każda kolejna wyprawa spotyka 

się z większym zainteresowaniem i odzewem ze strony członków IPA z różnych regionów. 

Liczymy na kolejne, równie udane wydarzenia integrujące członków Stowarzyszenia  

i podkreślające ducha „Servo per Amikeco”.            

 

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław.   
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IPA Serbia organizuje wykład uniwersytecki na temat IPA   

 
W dniu 8 lipca 2022 roku Prezydent Sekcji IPA Serbia, dr Nebojša Pantelic, przeprowadził 
wykład dla studentów wydziału prawa belgradzkiego Uniwersytetu na temat "Rola  

i znaczenie IPA w walce z przestępczością". 

 

W wykładzie prowadzonym w języku angielskim wzięło udział również 40 zagranicznych 
studentów prawa z 23 krajów. Temat wzbudził duże zainteresowanie, stąd pojawiło się 
wiele pytań. 

Była to wspaniała okazja do promocji IPA zarówno w Serbii, jak i poza jej granicami.   

Zdravko Ɖurić, delegat IEC IPA Serbia. 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU 

 
Zmiany w Międzynarodowym Centrum Administracji (IAC) 

 
Daniel James 

Daniel, nasz pracownik w IAC, zakończył swój ostatni dzień z nami pod koniec sierpnia.Był 
cennym członkiem personelu przez cztery lata i wielu z Was spotkało go na Światowym 
Kongresie w Chorwacji. Został zatrudniony z ukierunkowaniem na odpowiedzialność za 

naszą stronę internetową oraz konta w mediach społecznościowych. Daniel znacznie  
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ulepszył naszą stronę internetową, we współpracy z naszym dostawcą usług 

internetowych, firmą Senior Ltd i przedstawił wykresy dotyczące wizyt na naszych kontach. 

Podjął również wiele funkcji administracyjnych w biurze, w tym dokumentację Stypendium 
Arthura Troopa, aktualizację Międzynarodowego Katalogu i Księgi Kwaterunkowej oraz 

prowadzenie biura podczas nieobecności Elke. 

Daniel postanowił wznowić swoją edukację i życzymy mu powodzenia w tym 
przedsięwzięciu. 

Dziękujmy Ci, Danielu, wszyscy w IEB, za twoją służbę dla IPA i za twoją przyjaźń.    

 
Elke Schuelpen-Roberts 

Nasza wysoko ceniona kierownik biura IAC, Elke 
Schuelpen-Roberts złożyła wypowiedzenie i opuści 

nas w połowie września. 

Elke jest z nami od prawie jedenastu lat, najpierw 
jako asystentka, pracując z Wendy  
i Lesley, a następnie jako Kierownik Biura i zdobyła 
szeroką wiedzę na temat naszej administracji  

i naszego Stowarzyszenie. 

Pełna lista jej zadań wypełnia pięć stron, a wielu  
z was zna ją ze spotkań na Światowych 
Kongresach i spotkaniach IEB w Waszych 
sekcjach. Elke wprowadziła wiele usprawnień  
w prowadzeniu biura i podjęła wyzwania związane 
z nowymi technologiami, w tym przejście od 
środowiska pracy opartego głównie na druku do 
cyfrowego środowiska pracy. 

Elke wykazała się odpornością podczas pandemii, kiedy praca w domu była obowiązkowa, 
a następnie w dostosowaniu się do modelu hybrydowego i prowadzeniu naszych 
pracowników Kerry i Daniela. Ona była solidnym graczem zespołowym i zawsze była 
lubiana przez wszystkich innych pracowników w IAC i Siedzibie Sekcji IPA UK przez te 

wszystkie lata. 

IEB zawsze mógł liczyć na wsparcie, radę i przyjaźń Elke, a zarówno Prezydent Pierre, 
jak i ja, jako jej "szef", polegaliśmy na niej bez zastrzeżeń. Bardzo trudno będzie ją 
zastąpić. 

Niestety, nie będzie obecna na Światowym Kongresie. 

Elke przyjęła posadę na Uniwersytecie w Nottingham, a nasza strata jest zdecydowanie 

ich zyskiem. 

Ja i wszyscy w IEB życzymy jej samych sukcesów na nowym stanowisku. 

Dziękujemy, Elke. 

Jeśli chcecie przekazać Elke i Danielowi życzenia, prosimy o przesłanie ich na adres IAC, 

a my je przekażemy.  

Stephen Crockard, Kierownik Administracji. 
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POSŁOWIE: 

 

Mam nadzieję, że z przyjemnością czytaliście Państwo wrześniowe wydanie Biuletynu 
IPA, zawierającego artykuły z 14 sekcji IPA na 4 kontynentach. Ponieważ jest to ostatnie 
wydanie, którym miałam przyjemność się opiekować, zbadałam nieco ...w moim 11 roku 
pracy w IPA jest to również 111 wydanie ... po niemiecku oznaczałoby to „Schnapszahl” 

(ciąg jednakowych cyfr). 

Bardzo podobał mi się czas pracy w IPA, ze wszystkimi różnymi aspektami, których 

miałam okazję doświadczyć. 

Biuletyn był częścią moich zadań od 
samego początku, kiedy każde wydanie 
było również tłumaczone i redagowane  
w czterech językach, co oznaczało prawie 
czterokrotnie więcej pracy. Bez wątpienia 
jedenym z największych projektów, jakie mi 
powierzono, było nadzorowanie wydania 
Biuletynu z okazji 70-lecia IPA w 2020 roku, 
który zespół IPA IAC, z pomocą IEB, 
zredagował i opublikował w ciągu 6 tygodni. 
Dość stresujące przedsięwzięcie, ale 
wszyscy byliśmy zadowoleni z rezultatu. 

Mam nadzieję, że wy też byliście. 

Wszystkie biuletyny są dostępne na międzynarodowej stronie internetowej, pod adresem 
https://www.ipainternational.org/Newsletters i stanowią radosną i kolorową prezentację 
tego, czym jest IPA. IPA. Dlaczego by nie zajrzeć? 

Korzystam z tej okazji, aby podziękować wszystkim członkom IPA, z którymi pracowałam 
lub których spotkałam w ciągu lat w Arthur Troop House w Nottingham, na spotkaniu IEB 
w Sekcji lub podczas Światowego Kongresu IPA. Chciałabym również podziękować 
wszystkim członkom International Executive Board, obecnym i byłym, dla których 
pracowałam przez ostatnią dekadę i trochę. Jestem wdzięczna za wszystkie możliwości, 
które mi dano, za różnorodność zadań, które mi powierzono, i za przyjaźń, która mnie 
spotkała. To była prawdziwa przyjemność, a ja zawsze będę patrzyła na IPA z uśmiechem 
na twarzy. 

Ci z Was, którzy znają mnie dobrze, będą świadomi mojej konkurencyjności i miłości do 
sportu. Życie w IPA dało mi kilka szans na wypróbowanie nowych sportów i odwiedzenie 
niesamowitych obiektów sportowych, co bardzo mi się podobało. W mojej nowej pracy 

będę pracować w środowisku sportowym. 

Próbując zastanowić się nad swoją pracą dla IPA, natknęłam się na cytat z menedżera 
m.in. Liverpool FC, Jürgena Kloppa: 

„Nie jest ważne, co ludzie myślą, kiedy przychodzisz, ale co myślą, kiedy wychodzisz”. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Elke 
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Obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku 
 

 

W dniu 20 lipca 2022 r. we Wrocławiu odbyły się uroczystości dolnośląskich obchodów 

103. rocznicy powołania Policji Państwowej. Podczas uroczystej zbiórki zostali odznaczeni 

wyróżniający się i zaangażowani w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 

członkowie IPA  z Dolnego Śląska. 

 

Najwyższym odznaczeniem medalem 

„Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” 

uhonorowany został kolega Piotr Malon. 

Złotym „Krzyżem Zasługi IPA Sekcja Polska”  

zostali odznaczeni kolega Zdzisław Mirecki  

i kolega Fryderyk Orepuk. Srebrnym „Krzyżem 

Zasługi IPA Sekcja Polska” kolega Roman 

Herezo. Koledzy Zdzisław Mirecki i Roman 

Herezo otrzymali jednocześnie  certyfikaty  

z odznaką jubileuszową XXX-lecia stażu  

w szeregach Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA), która w tym 

roku obchodzi również 30. lecie swojego istnienia. Brązowym "Krzyżem Zasługi IPA 

Sekcja Polska" zostali odznaczeni  koleżanka Ewa Wycech oraz nadkom. Bartłomiej 

Majchrzak. Medalami za Wyróżniającą się Działalność Statutową zostali odznaczeni  

nadinsp. Dariusz Wesołowski (srebrny), podinsp. Szymon Fiedorow (srebrny), asp. 

Bartosz Wanot z Klub Żeglarski Policjantów 

"Wodnik" (brązowy) oraz kolega Władysław 

Leszczyński (brązowy). Krzyże i medale IPA 

wręczał Prezydent SP IPA Piotr Wójcik. 

Podczas obchodów Święta Policji w KPP w 

Głogowie uhonorowanym został natomiast 

kolega Krzysztof Samborowicz, który otrzymał 

z rąk Wiceprezydenta Sekcji Polskiej IPA 

Janusza Podżorskiego medal "Zasłużony dla 

Sekcji Polskiej IPA". 
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Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji na 

Dolnym Śląsku, jest uczczenie pamięć zamordowanych i poległych funkcjonariuszy. 

Dlatego oddając im hołd, dzień wcześniej 19 lipca 2022 r., pod ścianą pamięci przy ul. 

Wittiga, przy pomniku na Cmentarzu Osobowickim oraz pod tablicą w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu symboliczny znicz zapaliła delegacja  Dolnośląskiej 

Grupy Wojewódzkiej w składzie: podinsp. Agnieszka Gębska, nadkom. Bartłomiej 

Majchrzak, kom. Arkadiusz Majcherek i asp. Bartosz Wanot. 

 

Bartłomiej Majchrzak, Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

 

 

Wakacyjne tryumfy członków IPA  

 

Światowe Igrzyska Policji i Straży Pożarnej w Rotterdamie 

W dniach 22-31 lipca 2022 r. w Rotterdamie 
odbyły się Światowe Igrzyska Policji  
i Straży Pożarnej (World Police & Fire 
Games Rotterdam 2022). W zawodach 
wzięło udział udział ponad 10 tysięcy 
zawodników z 70 krajów. 

Rywalizacja odbywała się w 63 dyscyplinach 
sportowych, w tym crossfit, lekkoatletyka, 
water polo, kitesurfing. W zawodach wziął 
udział mł.asp. Mariusz Pikor - pirotechnik  
z Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu, członek Regionu IPA Wrocław. 
Kolega Mariusz rywalizował w zawodach w 
wyciskaniu sztangi leżąc. W kolejnych 
próbach nasz kolega wycisnął 145 kg, 150 kg 
i 155 kg. Tak znakomity wynik dał mu 
pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 30-35 lat. 

 
Ironman Tallin 

 Na początku sierpnia nasz kolega Marcin 
Klimczak stanął na linii startu Ironman Tallinn  
(3,86 km pływania, 180,2 km jazdy na rowerze  
i 42,195 km biegu). Olbrzymi wysiłek włożony  
w rywalizację w trzech konkurencjach nie tyle  
z oponentami, co z samym sobą i dystansem do 
pokonania, przyniósł ogromną satysfakcję po 
przekroczeniu linii mety. 
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Bieg Oborygena w Obornikach Śląskich 

20 sierpnia 2022 r. członkowie Regionu IPA Wrocław: Mariusz 
Cieślak (00:51:04), Paweł Niewiadomski (00:55:39) oraz 
Zasłużony dla IPA Polska Dominik Piziewicz (00:52:15), 
zameldowali się na mecie Biegu Oborygena w Obornikach 
Śląskich. Biegacze szykują formę przez zbliżającym się Biegiem 
Uniwersytetu Medycznego. 

 

UphillRace Śnieżka 

21 sierpnia 2022 koledzy Wojtek i Dawid z KMP Wrocław zdobyli 
najwyższy szczyt Karkonoszy Śnieżkę na rowerach w ramach 
wyścigu UphillRace Śnieżka. Pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, członkowie Regionu IPA Wrocław ukończyli 
rywalizację osiągając 115. miejsce w kategorii Open z wynikiem 
1:15:16 – Wojtek oraz 153. Miejsce w kategorii Open z czasem 
1:33:32 – Dawid. 

 

VI Strzeliński Maraton Rowerowy 

Mistrzyni MMA – Martyna z Regionu IPA Wrocław podczas 
wakacji aktywnie szlifowała formę udanym występem w VI 
Strzelińskim Maratonie Rowerowym. W rywalizacji na 
dystansie 26 km w kategorii MINI K2 nie miała sobie równych i z 
czasem 1:43:13 zajęła I miejsce, a w kategorii OPEN MINI K była 
szósta. 

 

Rowerem na Śnieżkę 2022 

W dniu 04.09.2022 roku w X edycji imprezy Rowerem na Śnieżkę 
udział wziął kolega Dariusz z KMP w Jeleniej Górze. Miłośnicy 
wyścigów MTB tego dnia mogli zmierzyć się ze zmienną aurą 
„Królowej Karkonoszy” na odcinku ponad 14 km oraz 
przewyższeniami sięgającymi ponad 1000 m. W rywalizacji ponad 
300 zawodników nasz kolega reprezentujący Policję zajął 14. 
miejsce w kategorii M4 z czasem 1:15:22, co dało mu 28. miejsce w 
klasyfikacji generalnej.  

Sportowcom gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy wielu 
udanych finiszów  
w kolejnych startach. 

Region IPA Wrocław 



 

  

BIULETYN IPA – WRZESIEŃ 2022 32 

 

 
 
 

Powrót do korzeni na Dolnym Śląsku 

 

W sierpniu Dolny Śląsk odwiedził członek IPA Niemcy 
Manuel Majer. Z Frankfurtu nad Menem przybył do Strzelina 
na Dolnym Śląsku. Dla Manuela jest to powrót do korzeni 
ponieważ jego prababcia po wojnie ze Lwowa przeniosła się 
właśnie do tego miasteczka na Dolnym Śląsku. 

Po jakimś czasie wyemigrowała do Niemiec. Manuel 
odkrywa swoje polskie korzenie – nauczył się języka 

polskiego i często odwiedza Dolny 
Śląsk. Nawiązał również kontakt z 
lokalnymi przedstawicielami IPA 
na Dolnym Śląsku, z którymi 
utrzymuje koleżeńskie relacje.  

Podczas wizyty we Wrocławiu zwiedził siedzibę KWP we 
Wrocławiu, w tym Izbę Pamięci imienia nadkomisarza Policji 
Państwowej Piotra Jurczaka, gdzie o historii opowiadała 
Pani Kamila Skłodowska Zastępca Kustosza Izby. 

Pobyt w Strzelinie zaowocował wizytą w Komendzie 
Powiatowej Policji w Strzelinie, gdzie kolega z Sekcji IPA 
Niemcy mógł wymienić się doświadczeniami z policjantami 

ORD, poznać ich specyfikę pracy, a także zwiedzić okoliczne zabytki i ciekawe 
miejsca. Miał także okazję odwiedzić Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelinie, obejrzeć znajdujący się w jednostce nowoczesny sprzęt, jak 
również porozmawiać z będącymi na zmianie strażakami. 

 

 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
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Wyróżnienie dla dawców krwi z Dolnego Śląska. 

 

 

Honorowi dawcy z klubu przy Komendzie 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
oddali krew dla osób potrzebujących. 
Zgłosiły się 42 osoby, które oddały 
łącznie blisko 15 litrów tego cennego 
płynu, w tym członkowie IPA.  

To już kolejna tego typu akcja, która 
została przeprowadzona  
w pomieszczeniach klubu przy pl. 
Muzealnym. Obsługę przy pobieraniu 
krwi zapewnił personel medyczny 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu z ulicy 
Czerwonego Krzyża. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i organizatorom 
tego przedsięwzięcia.  

Najbardziej wytrwali dawcy honorowani są odznaką “Honorowy 
Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Tego zaszczytu 
dostąpił Sekretarz Regionu IPA Wrocław – kolega Michał Sługocki.  

Jest nam również miło poinformować, że Prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu, członek IPA, Krzysztof 
Klarecki awansował w strukturach krwiodawstwa i został Prezesem 
Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego. Serdecznie gratulujemy obu 
kolegom! 

 
 
Bartłomiej Majchrzak, Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
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II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – EUROPA CUP  
im. st. sierż. Marcina Szpyruka 

 

Wypoczywając nad morzem uratował tonącą dziewczynkę, sam ponosząc najwyższą 
ofiarę. Wypełniając rotę ślubowania „nawet z narażeniem życia” 20 sierpnia 2020 r. 
starszy sierżant Marcin Szpyruk poświęcił własne życie. 

Upamiętniając bohaterską śmierć funkcjonariusza, w dniach 29.08-1.09.2022r. do 
Sulejówka, na zaproszenie Komendanta Głównego Policji, przybyły 44 piłkarskie 
reprezentacje służb mundurowych z kraju i zagranicy, aby wziąć udział w II 
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej – EUROPA CUP im. st.sierż. Marcina 
Szpyruka. 

Wydarzenie honorowym patronatem objęli Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej  
i Marszałek Województwa Mazowieckiego, a jego organizacją kolejny raz zajęli się 
przyjaciele śp. Marcina z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku, wspólnie z Zespołem 
Komunikacji Społecznej KGP oraz Regionem IPA CBŚP w Warszawie. 

Do udziału w Turnieju zaproszenie przyjął 
Komendant Wojewódzki Policji we 
Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, 
delegując wyselekcjonowaną z podległego 
mu Garnizonu reprezentację składającą się  
z członków Dolnośląskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA. Nasza 12-osobowa 
kadra z KPP Polkowice, KMP Wałbrzych, 
KMP Wrocław i OPP Wrocław, zmierzyła się  
w grupie C z reprezentacjami KMP 
Warszawa Mokotów, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej i KWP Łódź. Po 
dwóch zwycięstwach (5:0 i 2:1) i jednej porażce, awansowała do kolejnego etapu 
turnieju. W 1/32 fazy pucharowej pewnie pokonała drużyny CBA Warszawa i OISW  
w Lublinie, meldując się w najlepszej ósemce zawodów. Porażka po zaciętym meczu 
0:1 z późniejszym zwycięzcą zawodów – 2. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego, 
wyeliminowała naszą drużynę z walki o medale. 

W ostatecznej klasyfikacji zajęliśmy wysokie V miejsce, odbierając z rąk I Zastępcy 
Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztofa Smeli efektowny puchar  
i pamiątkową tablicę. 

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce „Pułko” Andrzeja Kuczyńskiego i insp. 
Mariusza Ciarki z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji - 
organizatorów i pomysłodawców Turnieju – za profesjonalne i serdeczne przyjęcie, 
któremu na każdym kroku przyświecała idea naszego Stowarzyszenia „Servo per 
Amikeco”, czego potwierdzeniem było uhonorowanie policyjnej ekipy z Ukrainy 
zaszczytnym tytułem drużyny fair play. 

Gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia za rok! 
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Skład drużyny : 

Roman Wieczorek , Łukasz Raczkowski, Artur Szatkowski, Michał Witek, Piotr 
Wieczorek, Rafał Grzelak, Mateusz Łącz, Dawid Szymański, Bartosz Kożuchowski, 
Adrian Kłonicki, Mateusz Wawszczyk, Paweł Wawszczyk . 

 

Roman Wieczorek, Region IPA Wrocław. 

 

Spotkanie Zarządu DGW IPA u podnóża Karkonoszy 

 

3 września 2022 r. u podnóża Karkonoszy  
w ośrodku IPA Uroczysko-Piechowice 
odbyło się zebranie Zarządu Dolnośląskiej 

Grupy Wojewódzkiej IPA.  

W zebranie wzięli udział członkowie 
Prezydium Grupy, Przewodniczący 
Regionów wchodzących w skład grupy oraz 
członkowie Komisji Rewizyjnej. 

Na zebraniu omówiono bieżące działania 
związane z funkcjonowaniem Grupy, w tym 
m.in. udział reprezentacji IPA z Dolnego 

Śląska w IPA Games w Czarnogórze, udział w obchodach 30. lecia Sekcji Polskiej IPA  
i przygotowania do dalszych aktywności w ramach Grupy.  

Servo per Amikeco,  

Bartłomiej Majchrzak, Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
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Z ziemi polskiej do włoskiej 

 

Rozpoczęta kilka lat temu współpraca pomiędzy IPA 
Polska a IPA Włochy rozwija się doskonale i właśnie 
dzięki temu w dniach 7-10 września Policjanci  
z garnizonu dolnośląskiego mieli okazję pojechać do 
słonecznej Italii, miejscowości Pesaro. Tam zostali 
ugoszczeni przez członków IPA Pesaro oraz mieli 
okazję wziąć udział w inauguracji Festiwalu IPAF 
International Police Award Art Festiwal, który jest 
organizowany przez naszego wieloletniego, włoskiego 
przyjaciela IPA Toscana płk. Orazio Anania. 

Dzięki uprzejmości tamtejszych władz IPA kom. Rafał 
Gula z KPP Złotoryja, st. asp. Anna Janczur z KP 
Wrocław Stare Miasto oraz nasz emeryt Marek Pelczar 
mieli okazję zwiedzić Pesaro oraz poznać uroki 
przyległych do niego miejscowości a w tym m.in. port 
na obrzeżach Pesearo, Gradarę i znajdujący się tam 
zamek oraz miejscowość gdzie urodził się sam Valentino Rossi - Tavullia. 

W kolejnym dniu dzięki uprzejmości członka IPA San 
Marino Davide Battistini nasza polska delegacja wraz  
z członkiem IPA Toskania Luigi Fontanella zwiedziła to 
piękne miasto odwiedzając przede wszystkim jego 
zabytkową część mieszczącą się na Skale Tytanów. 
Wieczorem natomiast nie zabrakło atrakcji już w Pesaro, 
gdzie nasi członkowie IPA wzięli udział w inauguracji 
Festiwalu IPAF, na której odebrali z rąk płk. Orazio 
Anania oraz V-ce Prezydenta IPA Pesaro Paolo Massari 
wyróżnienie za współpracę. Następnie został 
wyświetlony film - kryminał Diabolik. Natomiast w trakcie 
części towarzyskiej naszym członkom udało się 
nawiązać kontakt z członkami IPA w Luksemburgu oraz 

wymienić doświadczenia z włoskimi żołnierzami. 

W ostatni dzień pobytu nasi członkowie IPA również nie 
próżnowali, gdyż już z samego rana zostali umówieni na 
spotkanie z szefem tamtejszej Policji. Następnie 
przyszedł czas na pożegnanie się ze wszystkim, którzy 
dołożyli wszelkich starań aby pobyt naszej delegacji był 
niezwykle przyjemny i sympatyczny. Pomimo tego, iż 
wyjazd naszych członków IPA już się zakończył, to nie 
jest jeszcze koniec spotkań w tym roku!  

Servo per amikeco! 

 

Anna Janczur, Region IPA Wrocław. 
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Turniej szachowy DGW IPA 

 

Świat nie jest czarno - biały. Doskonale o tym wiedzą 
policjanci, którzy wzięli udział w mistrzostwach Dolnego 
Śląska o puchar Prezesa IPA. Nad szachownicami 
zasiedli zarówno doświadczeni zawodnicy /w tym 
wicemistrz Europy/ jak i amatorzy, dla których to był 
pierwszy turniej w życiu. 

Gra toczyła się w systemie szwajcarskim na dystansie 
30 minut + 5 sekund na ruch. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwał gospodarz zawodów, 
prezes KSz Polonia Wrocław, pan Artur Czyż. Mimo, że 
walka toczyła się do ostatniego pionka  
i zginął niejeden król, gra toczyła się w atmosferze fair 

play.  

 

Tego dnia najwięcej razy „szach mat” powiedział Piotr Zimny. Funkcjonariusz  
z Komendy Powiatowej w Sycowie z rąk członka prezydium IPA Wrocław, Szymona 
Fiodorowa, oraz członka zarządu firmy Synpeko Aleksandry Przygodzkiej otrzymał 
złoty puchar i dyplom. Drugie miejsce przypadło Piotrowi Czerniakowi z Komendy 
Wojewódzkiej we Wrocławiu, a najniższy 
stopień podium zajął Andrzej Wużyński, 
który reprezentował policyjne barwy ze 
Zgorzelca.  

Viktor Popławski wypełnił normę na 
czwartą, a Błażej Przygodzki i Mariusz 
Cieślak zdobyli piątą kategorię szachową. 
Ten ostatni przekonywał jak wiele 
wspólnego z tym królewskim sportem ma 
boks. Każdy atak trzeba przygotować,  
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czasem warto się cofnąć, wciągnąć w pułapkę. Jeden głupi błąd kosztuje przegraną. 
Tyle, że na deskach nie ląduje ciało zawodnika, a jego podrażniona duma i sportowa 
ambicja. 

Liczymy, że impreza na stałe wpisze się we Wrocławski kalendarz. Warto też 
podkreślić symbolikę daty. 17 września to rocznica napaści Rosji na Polskę, ale także 
dzień urodzin jednego z organizatorów, zawodnika, a także patrona turnieju – prezesa 
dolnośląskiego okręgu IPA - Bartłomieja Majchrzaka. 

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za przybycie. Do zobaczenia za rok. 

Region IPA Wrocław. 

 

 

Zakończenie lata #SpotkaniemNaSzczycie IPA 
 

Początek września dla wielu z nas kojarzy się z końcem wakacji i początkiem nowego 

roku szkolnego. Podhalańscy i dolnośląscy członkowie IPA nie należą jednak do tej 

grupy, dla nich nadejście września oznacza konieczność dostosowania ubioru oraz 

zawartości plecaka do warunków atmosferycznych panujących na górskich szlakach. 

W weekend 3-4 września członkowie regionów 

Wrocław, Jelenia Góra oraz Podhale po raz 

kolejny wyruszyli w góry aby zakończyć Lato 2022 

#SpotkaniemNaSzczycie IPA. W sobotę 3 

września, rozpoczęli wyprawę ze Szklarskiej 

Poręby na Rozdroże Izerskie, skąd szlak powiódł 

ich na Wysoką Kopę (1126 m n.p.m.) – 

najwyższy szczyt Gór Izerskich, najbardziej na 

zachód wysunięty wierzchołek Korony Gór Polski. 

Po zdobyciu szczytu wyprawa ruszyła szlakiem na 

Wysoki Kamień (1058 m.), skąd mogli podziwiać 

panoramę na Karkonosze, Góry Izerskie, Góry 

Kaczawskie oraz Rudawy Janowickie.  

Z wysokiego Kamienia wędrowcy zeszli do 

Szklarskiej Poręby, aby następnie udać się do Siedziby Regionu IPA Uroczysko-

Piechowice na spotkanie z członkami IPA z Dolnego Śląska, którzy uczestniczyli  

w Zebraniu Zarządu Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

W niedzielę 4 września, wczesnym rankiem, grupa wędrowców wyruszyła niebieskim 

szlakiem wiodącym na Wielki Szyszak w Karkonoszach. Celem wyprawy tego dnia 

były Śnieżne Kotły i wrzosowiska na grzbiecie Karkonoszy. Śnieżne Kotły zauroczyły 

wędrowców swoim pięknem i możliwością podziwiania widoku na Szklarską Porębę 

oraz Kotlinę Jeleniogórską, natomiast wrzosowiska okazały się rozczarowaniem, 

ponieważ nie zaczęły jeszcze kwitnąć. Ze Śnieżnych Kotłów wędrowcy zeszli żółtym 

szlakiem do Schroniska Pod Łabskim Szczytem, gdzie była okazja do odpoczynku  
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i posilenia. Dalej szlak wiódł ze Schroniska pod Łabskim Szczytem przez Borówczne 

Skały i Wysoki Most do Michałowic, skąd uczestnicy wyprawy ruszyli w drogę powrotną 

do domów.                       

 

 

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław.   
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