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           Przełożył z języka angielskiego Michał Sługocki, IPA Wrocław 

    

 

SŁOWEM WSTĘPU 

 
Spotkanie Zarządu Międzynarodowego – dziękujemy Sekcji IPA Estonia  
 

Drugie spotkanie Zarządu Międzynarodowego w tym roku odbyło się w dniach 15-19 czerwca 
w Tallinie w Estonii. Jak zwykle nasz harmonogram był zapełniony, jednak czas jaki mieliśmy 
do dyspozycji pozwolił nam na zrealizowanie wszystkich punktów. Oprócz regularnych 
tematów musieliśmy przygotować się na nadchodzący Kongres Światowy IPA, który odbędzie 
się w październiku w Chorwacji. Zgodnie z zasadami, wszystkie dokumenty na Kongres muszą 
być wysłane do sekcji i uczestników na 80 dni przed rozpoczęciem kongresu, czyli do 22 lipca 
w tym roku. Kilka sekcji złożyło w wyznaczonym terminie wnioski, do których Zarząd 
Międzynarodowy przygotował zalecenia, aby delegaci byli stanowiska Zarządu w wprawie 
przedstawionych propozycji. 

W Chorwacji dobiegnie końca 4 letnia kadencja obecnego Zarządu, a pod koniec Kongresu,  
w piątek 11 października 2019r, przeprowadzone zostaną wybory nowych członków. Jest to 
zawsze ciekawy i ekscytujący moment. Mamy nadzieję, że zgłoszone zostanie wiele 
kandydatura na obsadzenie 8 miejsc w Zarządzie Międzynarodowym oraz dwóch pozycji 
Wewnętrznych Rewidentów, a także, być może, jednego Doradcy. Termin zgłaszania 
kandydatur upływa 11 lipca 2019r. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, aby wysłać 
zgłoszenia w terminie.  

Oprócz części oficjalnej naszego spotkania w Estonii, z przyjemnością spędziliśmy kilka 
wspaniałych chwil z gospodarzami, i korzystając z okazji chciałbym podziękować 
Przewodniczącemu Sekcji IPA Estonia Uno Laas’owi oraz jego zespołowi, za wspaniałe 
przyjęcie, czas spędzony z nami oraz pokazanie pięknej stolicy. Czas wolny spędzony wspólnie 
był prawdziwym hołdem dla idei IPA, co bardzo nam się podobało. Dziękujemy IPA Estonia za 
wasze wikińskie dusze pełne dobroci i szczodrości! 

Na koniec chciałbym życzyć udanych wakacji tym wszystkim, którzy rozpoczynają sezon letni, 
a dla tych, którzy przywitali zimę życzę tego samego.         
Pierre-Martin Moulin, Przewodniczący IPA.   
 
 

Lipiec 2019 



 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

Region IPA Gard we Francji organizuje 2. Międzynarodowe Spotkanie w 

Akademii Policyjnej w Nimes.. 

Od 6-11 czerwca 2019r Region Gard Sekcji IPA Francja, z radością zorganizował drugie 

Międzynarodowe Spotkanie w Akademii Policyjnej w Nimes, w którym udział wzięło 40 gości 

z sekcji IPA Sri Lanka, Kanada, Norwegia, Belgia, Niemcy oraz całej Francji, którym w czasie 

pobytu towarzyszyli pracownicy biura regionalnego. 

W czwartek 6 czerwca Komendant Akademii Policyjnej w Nimes, Komisarz Generalny Gil 

Andreau otworzył spotkanie toastem przyjaźni, a po południu odbył się grill, miła chwila, która 

nadała tonu wizycie. 

Program rozpoczął się w piątek, w miłej i przyjaznej atmosferze od wizyty na Farmie Byków 

Garnier i zwiedzenia miasteczka Baux de Provence, czego zwieńczeniem był muzyczny wieczór 

w wykonaniu członka IPA Gard Manu, jego syna Thibaulta oraz Franza, jednego z gości  

z Niemiec. 

W sobotę uczestnicy zwiedzili Pałac Papieski w Awinion, następnie zjedli obiad podczas rejsu 

rzeką Rodan, aby zakończyć dzień w Feria w Nimes. 

W niedzielę goście odbyli rejs katamaranem „Picardie du Grau du Roi” w Saintes-Maries-de-

la-Mer, a w poniedziałek przygotowana była wizyta w Pont du Gard. Wieczór uświetniła 

przepyszna paella przygotowana przez Cedrica, członka IPA Gard. Przepełniony emocjami 

wieczór pożegnalny zakończył spotkanie: w większości nieznajomi na początku wizyty, 

uczestnicy nawiązali silne więzi i rozstali się jako przyjaciele. 

DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia: 

Dziękujemy, że przyjechaliście z całej Francji i ze Świata: to był zaszczyt Was gościć: 

Doshanta i Sunith ze Sri Lanki, Thien z Norwegii, George z Kanady, Kalle, Agne, Anna, Fred, Lea 

i Alexandra z Warburga, Sabine, Wolfgang i Johannes z Selm Bork, Franz Josef i Cosima  

z Heinsberg, Benno Sigi i Jutta z Hannoveru (wszyscy z Niemiec); 3 „Jean’ów” i 2 

„Christian’ów”, Josiane, Alfonso i Mark z Liege (Belgia); Thierry i Nelly z Montauban, Rose  

i Paul z Tourcoing, Jean-Luc, Roland i Kiki z Paryża, Amandine z Metz, Alexia, Daniel i Joelle  

z Clermont Ferrand, Christine i Gerard z Beziers, nie zapominając o drużynie gospodarzy: 

Cathy, David, Joel, Maurice, Cathy, Norbert oraz Monique, Manu i Thibault, Jacques, a także 

kilku przyjaciołom IPA, którzy przyjechali okazjonalnie: Yves, Elisabeth, Eloise i Nicolas z Tours, 

Krystel, naszym dwóm młodym „Momo”, Sebastienne oraz Brit i Isa z Pont du Gard,… 

(mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem…) 

Dziękujemy Przewodniczącemu Pierre-Martinowi za zachętę; 



 

 

Dziękujemy Międzynarodowemu Centrum Administracji; 

Dziękujemy Thierr’emu, Przewodniczącemu Sekcji Krajowej oraz Administracji Krajowej za 

wsparcie; 

Dziękujemy Panu Andreau oraz Personelowi Akademii za pomoc w organizacji tego 

wydarzenia; 

Dziękujemy Eurest: Severine, Eric i załodze;  

Dziękujemy Radzie Miejskiej Nimes oraz Zarządom Regionalnym; 

Dziękujemy naszym partnerom: Manon z SIXT (wszyscy członkowie otrzymali zniżkę na 

wypożyczanie samochodów), firmie transportowej FAURE z Bagnols sur Ceze, marketowi 

INTERMARCHE w Courbessac, Haribo, TEGO, BFM Societe Generale oraz GMF. 

Wartości przyjaźni, dzielenia się oraz solidarności, jakie propaguje IPA, łączą policjantów na 

całym świecie. Z dumą promujemy nasze motto:       

Servo per Amikeco – Służba przez Przyjaźń 

Claire Palisse, Biuro Regionalne Gard, IPA Francja. 

 

Niemieccy policjanci zanurzyli się w życiu policji UK. 

Region 10 Sekcji IPA UK po raz kolejny potwierdził swoje zaangażowanie w Międzynarodowy 

Program Wymiany, Nauki i Rozwoju goszcząc przez dwa tygodnie kadetów z Brandenburga  

w Niemczech. Policjanci niemieccy, zanim ukończą szkolenie, muszą spędzić czas  

w zagranicznej policji. 

Tego roku w naszym regionie gościli Kristin Brockschneider oraz Niklas Nohl – oboje 

członkowie Sekcji IPA Niemcy. Kristin zamieszkał u sympatyka IPA Frankie Adair, natomiast 

Niklas u członka IPA, i po raz pierwszy gospodarza, Duncan’a Sheppard’a.  

Zgodnie z harmonogramem, goście mieli spędzić pierwszy tydzień z policjantami 

umundurowanymi, drugi natomiast w zespole Operacja RAPTOR, specjalnie powołanej grupie 

antynarkotykowej pracującej w cywilnych ubraniach. Pierwszego dnia pełnili służbę wspólnie 

z funkcjonariuszami wsparcia policji (PCSO – Police Community Support Officer) w centrum 

miasta, poznawali różne wydziały policji, a także spotkali miejscowych przestępców,  

w większości uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. 

Przez resztę tygodnia para zgłosiła się na nocne zmiany, żeby mieć pewność odbycia „pełnego 

pakietu służb”, co się oczywiście udało. Nie trzeba mówić, że policjanci, z którymi pełnili służby 

byli wdzięczni za dwóch „darmowych” policjantów, ponieważ także w UK policja przeżywa 

kryzys kadrowy.  

W zespole Operacja RAPTOR jednej nocy wzięli udział w odprawie w Brentwood o godz. 2:00, 

która dotyczyła zaplanowanych wcześniej „nalotów” o godz. 4:00 na terenie hrabstwa i przy  



 

 

 

udziale policjantów z całego hrabstwa. W Niemczech nie ma zespołów RAPTOR, więc te służby 

były niezwykle interesujące, jak i wymagające. 

W prawdziwym stylu IPA Duncan sprawdził się jako gospodarz zabierając Niklasa na golfa, 

goszcząc oboje niedzielną pieczenią i towarzysząc gościom podczas wycieczki do Londynu.  

Kadeci miło spędzili dwa tygodnie w Colchester. Mogli pełnić służbę jak pełnoprawni 

policjanci. Wyjechali z UK ze wspaniałymi wspomnieniami, pełni wdzięczności dla swoich 

kolegów z Policji w Colchester oraz członków Regionu 10 IPA UK. 

Region 10 pragnie podziękować Policji Essex, a szczególnie Sztabowi Policji w Colchester za 

ugoszczenie kadetów.   

Steve Hunt, Sekretarz regionu 10, IPA UK. 

 

 

Bal IPA w Sankt Petersburgu. 

 
Przyjacielskie spotkanie członków IPA z całego świata miało miejsce od 24 maja do 4 czerwca 

w St. Petersburgu i Moskwie, w Rosji. Wydarzenia te zbiegły się z uroczystościami 

rocznicowymi. 

Po trwających trzy lata przygotowaniach Międzynarodowego Balu IPA na tę okazję, nasze 

marzenia w końcu się ziściły. Barwna parada członków IPA ubranych w mundury i suknie 

wieczorowe oraz tancerze z regionu Samara stworzyła cudowną i uroczystą atmosferę Balu 

IPA.  

Oprócz balu, miałam okazję zaprezentować kolekcjonerskie wydanie magazynu o historii 

policji na całym świecie, kolorowo ilustrowaną ze wspaniałymi zdjęciami. Wszyscy goście byli 

wdzięczni za prezenty otrzymane pamiątki. 

Chciałabym wyrazić swoją wdzięczność dla Sekcji IPA Kanada, Austria, UK, Belgia, Bułgaria, 

Peru, San Marino, Sri Lanka i Estonia. Specjalne podziękowania kieruję do Przewodniczącego 

IPA Pierre-Martina Moulina, jak również do Alexeya Gankina, Prezesa Komisji Stosunków 

Zewnętrznych IPA (ERC), Sophii Delaporta - Sekretarza ERC, Borisa Serdiuka – Vice 

Przewodniczącego Regionu IPA Samara oraz Sekcji Krajowej IPA Rosja. 

Z przyjemnością ugościmy naszych przyjaciół z IPA na rosyjskiej ziemi w przyszłości i czekamy 

na Was!! 

SERVO PER AMIKECO!  

Olga Birkina, Sekretarz podróżny, IPA Rosja. 

 

 

 



 

 

 

IPA Litwa świętuje 25-lecie… Bądźmy młodzi! 

Maj jest miesiącem o zmiennej pogodzie na Litwie, jednakże sobota 18 maja była wyjątkowo 

słoneczna, przepełniona uśmiechami i dobrym nastrojem. Powodem ku temu były obchody 

25-lecia IPA Litwa. 

Kongres krajowy oraz uroczystości miały miejsce w najbardziej zdumiewającym miejscu  

w Wilnie – Belmontas. Swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodniczący Sekcji Światowej IPA 

Pierre-Martin Moulin, Przewodniczący i członkowie sekcji IPA Estonia, Łotwa i Polska oraz 

goście z Sekcji IPA Ukraina, a także przyjaciele z Policji Gruzji, którzy są Zagranicznymi 

Członkami Zrzeszonymi IPA. 

Kongres rozpoczął się przemówieniami Przewodniczącego Sekcji IPA Litwa Vytautasa 

Pliuskusa, Przewodniczącego Sekcji Światowej IPA Pierre-Martina Moulina, Komisarza 

Generalnego litewskiej Policji Linasa Pernavasa (który jest także Vice Przewodniczącym IPA 

Litwa), a także pierwszego Przewodniczącego IPA Litwa Ramutisa Oleka. 

Jaka była i jest Sekcja IPA Litwa? Najlepsze odpowiedzi na to pytanie zawarte były  

w inspirujących przemówieniach. Na przestrzeni lat Sekcja IPA Litwa dowiodła, że jest godnym 

zaufania partnerem w społeczności policyjnej. Nasza sekcja wspiera innowacyjne zmiany  

i wyzwania; otwiera okno na cały świat umożliwiając nam poznanie naszych odpowiedników 

zza granicy i umożliwić zaproszenie ich do naszego kraju, aby mogli się cieszyć naszą 

gościnnością i zobaczyli jak 25 lat zmieniło nas, IPA i Policję. 

Co łączy nas wszystkich dookoła świata? Odpowiedź jest prosta: nasza niebieska karta 

członkowska oraz poczucie, gdzięś głęboko w naszych sercach, że należymy do jednej z 

największych wspólnot jakie istnieją, a która oparta jest na przyjaźni. 

Później delegaci, członkowie zarządu oraz obserwatorzy zapoznali się z raportem rocznym IPA 

Litwa, który przedstawił Sekretarz Generalny sekcji Vytautas Jusiulevicius, rocznym 

zestawieniem finansowym oraz planem budżetowym, które przedstawili Egle Zekaite, nasza 

administrator biura i Rimas Leleckas nasz Skarbnik. 

Ponadto Rewident Wewnętrzny Algis Kojala przedstawił raport z audytu rocznej działalności 

finansowej. Wszystkie dokumenty zostały jednogłośnie zatwierdzone przez delegatów. 

Po poważnej części spotkania, goście i delegacji przeszli w „tryb zabawy”. Ponad 150 gości 

bawiło się przy muzyce „Old City Band” z Kłajpedy i podczas występu grupy tańców 

latynoamerykańskich „Zuverda”, a całość imprezy poprowadził najsłynniejszy litewski 

konferansjer Remigijus Ziogas. 

Czas upłynął szybko, ale uśmiechy na twarzach wszystkich potwierdziły, że jest jak staromodny 

telefon, który nadal łączy ludzi. 

       

Rasa Stasiulaitiene, Członek Zarządu IPA Litwa. 



 

 

 

 

W Słowenii święcimy też motocykle! 

 

W słoweńskim regionie Gorenjska zachowała się interesująca tradycja święcenia – z tym że my 

święcimy także pojazdy silnikowe.  

Dlatego też w maju zorganizowaliśmy 15-te spotkanie członków IPA Słowenia, podczas 

którego mogli oni poświęcić swoje motocykle. 

Ksiądz Franc Juvan poświęcił około 50-ciu pojazdów i ich właścicieli z całej Słowenii, po czym 

wszyscy udali się na przejażdżkę malowniczą doliną Zgornjesavska. 

Wśród około 100 uczestników gościliśmy kolegów z zagranicy, w tym przedstawicieli 

austriackiej i chorwackiej policji. Fakt, że wielu motocyklistów przyjeżdża corocznie, świadczy 

o tym, że wydarzenie jest dobrze zorganizowane. 

Jest to jeden ze sposobów w jaki członkowie Klubu IPA Gorenjska mogą włączyć się  

w promocję naszego regionu, i z pewnością będziemy kontynuować tradycję.  

     

Robert Benet, Klub IPA Gorenjska, Słowenia. 

 

 

 

Sekcja IPA Holandia bierze udział w 4-tym zlocie 112 na Kołach. 

 

W niedzielę 26 maja 2019r, 4-ta edycja zlotu 112 na Kołach odbył się w Brightlands Campus  

w miejscowości Venlo. 

112 na Kołach jest największym międzynarodowym zlotem pojazdów służb ratunkowych  

w Holandii, a jego organizatorem jest Fundacja Wishambulance Limburg. Fundacja zajmuje się 

transportem ciężko chorych osób do miejsc ich marzeń (nierzadko ostatnich do jakich się 

udają). W swojej flocie Fundacja ma trzy ambulanse, działa wyłącznie na bazie wolontariatu  

i zależna jest całkowicie od datków oraz darowizn. Odwiedzający zlot opłacają niewielką opłatę 

wejściową, która przeznaczana jest na cele Fundacji. Jest to wspaniały sposób na zbiórkę 

funduszy poprzez organizację rozrywkowego i edukacyjnego dnia. 

Tegoroczny zlot 112 na Kołach zgromadził ponad 200 pojazdów ratunkowych z kraju  

i zagranicy. Teren zlotu podzielony został na sektory, w których rozmieszczone były pojazdy 

poszczególnych służb. W sektorze „niebieskim” uwagę zwiedzających przykuwały quady 

belgijskiej strefy policyjnej CARMA oraz imponujący Ford i pojazd opancerzony Bearcat 

Specjalnej Jednostki Policji holenderskiej.  

 



 

 

 

Zapierające dech w piersiach pokazy odbywały się w różnych miejscach, dzięki czemu 

najmłodsi zwiedzający mogli zobaczyć w jaki sposób pies Służby Celnej podejmuje trop oraz 

przyjrzeć się działaniom oddziałów prewencji wspomagających służbę patrolową podczas 

zbiorowego naruszenia porządku publicznego. Różne jednostki podlegające Ministerstwu 

Obrony prezentowały na czym polega ich służba, a ratownicy wodni wraz z niemiecką strażą 

pożarną przeprowadziły pokaz akcji ratunkowej na wodzie. Nad uczestnikami zlotu krążył 

śmigłowiec policyjnej jednostki powietrznej, a ponadto nad wszystkimi przeleciało pięć 

myśliwców F-16. 

Podczas zlotu Region IPA Limburg-Noord zorganizował punkt spotkań pomiędzy dużą grupą 

pojazdów policyjnych, gdzie (potencjalni) członkowie mogli porozmawiać i się zrelaksować. 

Ponadto obecna była również reprezentacja Zarządu Krajowego, Sekcja IPA Holandia 

rozstawiła stanowisko informacyjno-rekrutacyjne. Otrzymaliśmy także wsparcie od członka 

IPA Vaud (Szwajcaria) mieszkającego w Holandii. 

Członkowie IPA mieli darmowy wstęp na zlot, za okazaniem legitymacji członkowskiej. Przez 

cały dzień spotkaliśmy wielu kolegów i członków z różnych krajów. Oprócz kolegów z Holandii, 

Belgii i Niemiec gościliśmy emerytowanego kolegę z Wielkiej Brytanii, kolegę z Polski, a także 

kolegę z Kantonu Thurgau (IPA Wschodnia Szwajcaria i Fürstentum Lichtenstein), który 

wspólnie z duńską policją i wojskowymi saperami wziął udział w pokazie wykrywania 

niebezpiecznych pakunków. Wspaniały sposób promowania międzynarodowej współpracy  

i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. 

Sekcja IPA Holandia wspólnie z Regionem IPA Limburg-Noord mają za sobą bardzo udane 

wydarzenie, które odwiedziło ponad 10,000 osób, w tym rodziny z dziećmi.  

 

Lars Hoebers, IPA Holandia. 

 

 

John Penlington z Sekcji IPA UK dzieli się wrażeniami z pobytu w Japonii. 

 

Gdy z moją żoną Sylwią przybyliśmy do Tokio, wiedzieliśmy zawczasu, że w hotelu będziemy 

mieli się spotkać z członkiem Sekcji IPA Japonia Toru Warigaya. Nie zdawaliśmy sobie jednak 

sprawy o tym co dla nas zaplanował i jak bardzo wzruszy nas dobroć i przyjaźń nam okazana.  

Dwie godziny po naszym przyjeździe Toru czekał na nas w hotelowym lobby (godzinę zajęła 

mu podróż pociągiem z miejsca zamieszkania), skąd zabrał nas na wycieczkę kolejką i metrem, 

podczas wieczornych godzin szczytu, aby pokazać nam świątynię. Następnie zjedliśmy kolację 

w typowej japońskiej restauracji. Poprosiliśmy Toru aby wybrał nam dania, i była to dla nas 

okazja aby poćwiczyć jedzenie za pomocą pałeczek. 

 



 

 

 

Po powrocie do hotelu Toru oznajmił, że rano odbierze nas o 8, bo musimy zdążyć na pociąg 

do Shimbashi przez Yokohamę, a następnie do Kamakura, gdzie w planie było zwiedzanie.  

W trakcie podróży dosiadło się do nas troje członków IPA: Matsue, Tomoko i Daishi. Ci 

niezwykli ludzie spędzili z nami cały dzień. 

Tego dnia zobaczyliśmy ogromny posąg Buddy z brązu, różne świątynie i ogrody. 

Podczas obiadu poznaliśmy Przewodniczącego IPA Japonia, który pomimo niedawno przebytej 

operacji biodra towarzyszył nam, a nawet pokazał nam zakład płatnerski, który zajmuje się 

wyrobem mieczy samurajskich od 25 pokoleń. Ponieważ czekała nas długa droga do stacji 

kolejowej, Przewodniczący zadzwonił do swojej żony, która zawiozła nas na miejsce. Toru  

i trójka członków IPA towarzyszyła nam w dalszym ciągu. 

Wcześniej zostaliśmy poinformowani przez Toru, że wieczorem czeka nas małe przyjęcie 

powitalne w Yokohamie z udziałem innych członków IPA. Gdy w końcu dotarliśmy do 

restauracji naprzeciwko Komisariatu Policji, „niewielki” komitet powitalny liczył dwudziestu 

czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Policji.  

W trakcie kolacji każdy z obecnych po kolei podchodził do mnie i mojej żony, przedstawiał się 

i opowiadał o tym czym zajmuje się/zajmował się w Policji. Od każdej z osób otrzymaliśmy 

drobny upominek.  

W drodze powrotnej do Tokio pożegnaliśmy trójkę członków IPA Japonia, którzy byli z nami 

przez cały dzień, a także przyszedł czas na pożegnanie z Toru. 

To był wspaniały dzień. Nie mogliśmy być lepiej przyjęci. Lecz to jeszcze nie był koniec. 

Następnego dnia weszliśmy na pokład statku, którym odbyliśmy rejs wokół Japonii i do 

Władywostoku.  

Po powrocie zeszliśmy na ląd w Yokohamie, skąd mieliśmy wyruszyć na lotnisko. W porcie 

czekali na nas Toru i Matsue machając flagą IPA. Poczekali z nami na przyjazd autobusu,  

a nawet pomogli nam z bagażami, a na koniec machali na pożegnanie. 

Razem z Sylwią nigdy nie zapomnimy tych kilku dni spędzonych wśród przyjaciół z japońskiej 

Sekcji IPA. Z pewnością nie zapomnimy Toru, który dołożył wszelkich starań, aby nasza wizyta 

przebiegła w miłej atmosferze i była niezapomniana. 

Toru, możesz być pewien, że taka właśnie była. 

           

John Penlington, IPA UK. 

 

 

 

 



 

 

 

Nagroda Przyjaźni 2019 IPA Niemcy dla Michaela Maora. 

 

29 maja 2019r. Vice  Przewodniczący Sekcji IPA Niemcy Oliver Hoffman wręczył w Tel Avivie 

Nagrodę Przyjaźni 2019 IPA Niemcy Michaelowi Maorowi. „Maor od zawsze był przyjacielem 

Sekcji IPA Niemcy, i można było na niego liczyć za każdym razem kiedy potrzebne było jego 

wsparcie” – powiedział Oliver Hoffman podczas uroczystości, na którą przybyli członkowie 

rodziny, Vice Przewodniczący Sekcji IPA Izrael Gal Sharon, członkowie Sekcji Izrael, a także 

grupa 25 członków Sekcji IPA Niemcy, którzy przybyli do Izraela na wycieczkę naukową wraz  

z Sekretarzem Generalnym IPA Niemcy Jürgenem Glaubem.  

Michael Maor wspierał członków niemieckiej Sekcji IPA na wielu poziomach i wielu sprawach, 

takich jak Program Wymiany IPA, a także podczas prywatnych wizyt czy wycieczek naukowych 

do Izraela. 

Nagroda Przyjaźni Sekcji IPA Niemcy przyznawana jest przez Zarząd Krajowy co roku za 

wyjątkowe zaangażowanie w realizację motta Servo per Amikeco! 

Michael Maor zmarł 25 czerwca 2019r w wieku 86 lat. Michael był bardzo cenionym 

przyjacielem IPA i będzie go nam brakowało. 

 

Sekcja IPA Niemcy. 

 
 

Przyłącz się do obserwacji przejścia Merkurego w Słowenii. 

 

Zapraszamy entuzjatów astronomii na obserwację rzadkiego zjawiska astronomicznego  

w Słowenii. 

Przejście Merkurego przez tarczę Słońca to niezwykłe zjawisko kosmiczne, które można 

obejrzeć jedynie przy pomocy dobrego teleskopu. Członkowie Klubu IPA Štajerskavas 

zapraszają chętnych do Ptuj 11 listopada 2019r. Wydarzenie poprowadzi członek Klubu IPA 

Marko Vidovic, z którym rozmawialiśmy podczas przygotowań do tego wyjątkowego 

wydarzenia. 

O jakiego rodzaju zjawisku kosmicznym rozmawiamy? Dlaczego jest ono tak wyjątkowe? 

Przejście Merkurego przez tarczę słoneczną jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Ostatnie 

obserwowaliśmy w 2016 roku na Zamku Ptuj. Właściwie to każde zaćmienie jest na swój 

sposób wyjątkowe, bez względu na to czy to zaćmienie Słońca czy Księżyca, Wenus czy Marsa, 

nie zdarzają się one często. 

 



 

 

 

Skąd najlepiej obserwować zaćmienie? Czy można w warunkach domowych? A może jakieś 

inne miejsce w Europie? 

Przejście Merkurego można obserwować w całej Europie, jednakże najlepszy widok będzie  

w miejscu położonym wysoko, ponieważ w tym czasie Słońce będzie nisko na południu. 

Dlatego też musimy znaleźć dogodne miejsce obserwacji położone na dużej wysokości,  

z którego będziemy mogli oglądać Słońce aż do zachodu. W naszym regionie będziemy mieli 

możliwość obserwacji początku przejścia, które rozpocznie się o 13:35, aż do połowy zjawiska 

ok. godz. 16:19, ponieważ zachód następuje o tej porze o 16:22. 

W jaki sposób bezpiecznie obserwować to zjawisko? 

Każde spojrzenie w kierunku Słońca bez użycia specjalnych filtrów może spowodować ślepotę, 

zwłaszcza gdy korzysta się z lornetki lub teleskopu. Niestety zjawiska tego nie można obejrzeć 

przez lornetkę, a tym bardziej gołym okiem, ponieważ Merkury jest zbyt mały w trakcie 

przejścia. Jednak przy użyciu teleskopu z odpowiednim powiększeniem oraz właściwym filtrem 

można bezpiecznie śledzić zjawisko. 

Jeśli przegapimy tę okazję, kiedy będzie można obejrzeć je znowu? 

Jeśli nie uda nam się obejrzeć zjawiska w tym terminie, chociażby ze względu na niesprzyjającą 

pogodę, kolejne przejście Merkurego nastąpi 13 listopada 2032 roku, z kolei następne 

przejście Venus nastąpi dopiero w 2117 roku. 

Jakie podobne temu zjawiska kosmiczne będzie można obserwować? 

Kolejnym ciekawym zjawiskiem kosmicznym będzie zaćmienie Jowisza przez Księżyc, które 

będzie miało miejsce 28 listopada 2019 roku o godz. 9:31. 

Wydarzenie poprowadzi Marko Vidovic w godz. 15-17 na Zamku Ptuj. Przejście Merkurego 

można śledzić jedynie za pomocą odpowiedniego teleskopu. Kolejna okazja do obejrzenia tego 

zjawiska już w 2032 roku. Jeśli zamierzasz obserwować zjawisko samemu, zadbaj o swoje 

bezpieczeństwo. Ponieważ Słońce jest największym ciałem niebieskim na niebie, użyj folii 

mylarowej, specjalnych filtrów słonecznych lub okularów spawalniczych. Więcej informacji na 

temat wydarzenia i zakwaterowania pod adresem: albin@ipaslovenija.org 

          

Anita Kovačič, IPA Slovenia. 
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NA TALERZU ZARZĄDU ŚWIATOWEGO 

 

Spotkanie Komisji Socjo-Kulturowej w Czarnogórze. 

Czarnogóra to piękne i młode państwo z młodą i prężną Sekcją IPA. To tam zdecydowaliśmy 

się zorganizować spotkanie Komisji Socjo-Kulturowej 2019.  

W 2020 roku Czarnogóra będzie gospodarzem Igrzysk IPA, które odbędą się w mieście Bar. Po 

Pierwszych Igrzyskach IPA w Lizbonie w 2018r, dotychczasowe przygotowania Drugich Igrzysk 

opierały się głównie na ankietach, kwestionariuszach i spotkaniach Komisji Socjo-Kulturowej. 

Igrzyska IPA były głównym tematem naszego spotkania, które rozpoczęliśmy w Podgoricy,  

a kontynuowaliśmy w mieście goszczącym Igrzyska, Bar. Podczas spotkania podsumowaliśmy 

wnioski i ankiety z Igrzysk w Lizbonie. 

Vytautas Pliuskus oraz Anabela Alferes, odpowiedzialni za projekty sportowe w Komisji 

przygotowali sugestie na Igrzyska w Czarnogórze. Członkowie komisji biorący udział  

w komitecie przygotowawczym Igrzysk spotkali się z przedstawicielami Sekcji IPA Czarnogóra. 

Drugie Igrzyska IPA odbędą się w dniach 10-15 maja 2020, zawodnicy przybędą w niedzielę 10 

maja, a wyjadą w piątek 15 maja. 

W mieście Bar spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnego sejmiku, Burmistrzem oraz 

Dyrektorem Wydziału Sportu, który odpowiada za obiekty sportowe. Odwiedziliśmy wszystkie 

obiekty sportowe i hotele, które gościć będą uczestników. 

Wizyta była niezwykle ważna, gdyż umożliwiła nam zapoznanie się z jakością obiektów 

sportowych, możliwościami kwaterunkowymi, odległością do lotniska, a także cenami oraz 

możliwościami zajęć w wolnym czasie. 

Sukces wydarzenia zależy od współpracy wszystkich zaangażowanych stron na szczeblu 

miejskim, politycznym i profesjonalnym. Życzymy Sekcji Czarnogóra wszystkiego co najlepsze, 

i zapewniamy wsparcie Komisji w trakcie przygotowań. 

Jedna z pierwszych porad jaką otrzymałam od kolegi z Zarządu gdy obejmowałam stanowisko 

w 2009 roku brzmiała, aby inicjować jeden projekt na kadencję. Dziś, kiedy patrzę wstecz na 

poprzednie 3 kadencje, mogę śmiało rzec, że takie ograniczenie nie było potrzebne. Jesteśmy 

tutaj aby pracować i wnieść wkład w działalność Stowarzyszenia. Zainicjowaliśmy wiele 

projektów, a także zmieniliśmy i skorygowaliśmy niektóre z zasad. 

Wprowadziliśmy warsztaty, seminaria zawodowe, ankiety i kwestionariusze. Zaczęliśmy od 

Igrzysk IPA i kontynuowaliśmy z konkursami fotograficznymi i filmowymi. Nagradzaliśmy za  



 

 

 

strony internetowe, a także za projekty związane z dziedzictwem IPA i zainteresowaniami  

w Stowarzyszeniu. Na koniec stworzyliśmy nową książkę hostingową. 

Pracując w ISC zainicjowaliśmy 5 dużych projektów. W Komisji Socjo-Kulturowej, jako że jest 

nas dwa razy więcej, nadzorujemy 11 projektów, z których większość jest duża, znacząca  

i wpływowa. Igrzyska IPA same w sobie, z drugą edycją w Bar, są gigantycznym projektem. 

Jestem dumna z każdego członka Komisji. Pracujemy nad dziesięcioma projektami więcej niż 

zarekomendowano mi na początku i zakończymy kadencję jako pełną osiągnięć. 

Każdy z projektów z jakim się mierzymy wymaga długoterminowego kierownictwa, ponieważ 

kluczowa jest ciągłość. Po owocnej kadencji, doszliśmy do wniosku, że nie dałoby się inaczej. 

Zasługa nie należy do mnie, lecz do członków Komisji. To oni prowadzą projekty, a każde 

osiągnięcie jest wspólnym sukcesem, stanowimy zespół. W taki sposób, moim zdaniem, 

powinno to funkcjonować.    

  

Gal Sharon, Vice Przewodniczący IPA, Kierownik Komisji Socjo-Kulturowej. 

 

 

POSŁOWIE: 

Po spotkaniu Zarządu Międzynarodowego w Tallinie w czerwcu, postanowiłam zostać dzień 

dłużej aby odpocząć od pracy, i za namową Sekretarza Generalnego Sekcji IPA Estonia Janka 

Pedaska, wypożyczyłam rower na cały dzień i ruszyłam wzdłuż wybrzeża na północny wschód. 

Szybko przekonałam się, że wyprawa za miasto na wieś jest czymś niezapomnianym. Gdy 

zostawiłam miejski zgiełk daleko w tyle, ukazało mi się ciche piękno Estonii podczas jazdy 

nadbrzeżną ścieżką rowerową, gdzie czekały prawdziwe klejnoty gotowe do odkrycia: Pałac 

Kadriorg z jego przepiękną architekturą, klimatyczna i unikalna Muszla Koncertowa i przystań 

żeglarska, gdzie odbywały się Igrzyska Olimpijskie w 1980 roku, gdzie prawdziwą 

przyjemnością było znaleźć koła olimpijskie i znicz olimpijski. Wspaniale było wyobrazić sobie 

te wszystkie emocje towarzyszące Olimpiadzie wiele lat temu.  

W oddali widziałam telewizyjną, którą także mi polecono. Po kilku kilometrach przez gęsty las 

iglasty i byłam na miejscu. Widok z wysokości 21. piętra rozciągał się na całą zatokę tallińską… 

co także uświadomiło mi dystans jaki pokonałam.  

Wracając do miasta bardziej przełajowym szlakiem przez las zrobiłam sobie przerwę na 

przepięknej plaży Pirita. Dla tych, którzy nie mieli okazji spędzić czasu nad Morzem Bałtyckim 

szczerze polecam: złocisty piasek, płytka przejrzysta i ciepła woda, niemalże pusta plaża, no  

i oczywiście przepyszne lody – znakomite dla dzieci i dorosłych! 

 



 

 

 

Szkoda, że jestem taka zdyscyplinowana… jedyne czego chciałam na koniec tego popołudnia 

to zostać na tej plaży i móc delektować się jeszcze tym zakątkiem świata. 

Jednakże jakoś udało mi się zmobilizować do powrotu do Tallina – jeszcze raz wzdłuż wybrzeża 

z piękną sylwetką miasta rosnącą z minuty na minutę. 

Następnego dnia czułam w nogach ośmiogodzinną wycieczkę rowerową, ale było warto. 

Dziękuję wszystkim członkom Sekcji IPA Estonia, którzy zechcieli zamienić ze mną kilka słów 

podczas przerw w posiedzeniach Zarządu – wspaniale było Was poznać – i dziękuję za porady 

jak odkryć piękno Waszego kraju. 

A do wszystkich czytelników, którzy jeszcze nie odwiedzili Estonii, jeśli się zdecydujecie, 

zaskoczy Was sposób w jaki ten niewielki kraj i jego przyjaźni mieszkańcy podbiją Wasze serca.   

Elke 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


