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SŁOWEM WSTĘPU 

 
Drodzy Przyjaciele, 
 

Jako Przewodniczący często jestem pytany o oficjalne stanowisko Stowarzyszenia względem 
różnych spraw. Te pytania pojawiają się m.in. ze strony obywateli, członków IPA, związków, 
organizacji zajmujących się prawami człowieka, polityków i dotyczą kwestii bezpieczeństwa, 
ważnych wydarzeń, wątków politycznych, czy jakichkolwiek tematów, w których oświadczenie 
organizacji takiej jak nasza może mieć znaczenie, lub służyć interesowi podmiotu pytającego.  

Jest to bardzo delikatny temat, i w większości przypadków, nie mogę angażować 
Stowarzyszenia wydając oświadczenie w imieniu IPA. Należy wziąć pod uwagę kilka aspektów, 
które mogą spowodować, że nie będę w stanie spełnić takich żądań: 

 

 ze względów statutowych, jeśli zadane pytanie może narazić wizerunek i postrzeganie 
Stowarzyszenia i jeśli mija się z wartościami i celami IPA. 

 

 ze względów oczywistych niektóre kwestie wymagają aprobaty naszego nadrzędnego 
gremium jakim jest Zarząd Międzynarodowy w celu znalezienia wspólnego 
akceptowalnego mianownika. 
 

 ze względów kulturowych i społecznych, w sytuacjach kiedy ciężko jest znaleźć wspólny 
akceptowalny mianownik z powodu różnic w postrzeganiu konkretnego tematu przez 
sekcje naszego Stowarzyszenia. 
 

Być może powinienem wymienić więcej powodów, ale mam nadzieję, że zrozumieliście mój 
tok rozumowania. 
Ten temat nie dotyczy jedynie mojego stanowiska, gdyż jestem pewien, że wielu z Was w IPA 
spotyka się z pytaniami podobnej natury. Niemniej jednak proszę Was wszystkich abyście  
z roztropnością podchodzili do próśb tego rodzaju, jakie kierowane będą do Stowarzyszenia, 
pamiętali o tym kim jesteśmy, jakie są cele Stowarzyszenia, a także na jakie wypowiedzi 
możemy sobie pozwolić a na jakie nie. 

Czerwiec 2019 



 

 
 
Tak na marginesie, ponieważ ten czas jest bogaty w spotkania regionalne, zebrania oraz inne 
wydarzenia, życzę Wam wszystkim aby były one produktywne, i zaowocowały mile spędzonym 
wspólnie czasem w myśl naszego motto: „Servo per Amikeco”. 
    
Pierre-Martin Moulin, Przewodniczący IPA.   
 
 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI KRAJOWEJ. 

IPA NORWEGIA 

Sekcja IPA Norwegia zorganizowała zebranie krajowe w dniach 4-7 kwietnia 2019r w uroczym 

mieście Alesund, znajdującym się w regionie 3, który obchodzi swoje 50-lecie w tym roku.  

W spotkaniu uczestniczyło wielu delegatów, obserwatorów i gości a rozpoczął je Szef Policji 

wraz z Burmistrzem miasta, a następnie wszystkich przybyłych powitał Przewodniczący IPA 

Norwegia Jan Tore Hagnes.  

Sekcja IPA Norwegia organizuje zebranie krajowe co 3 lata, wtedy także wybierani są 

członkowie Zarządu Krajowego. W tym roku było kilka kandydatur na niektóre stanowiska, ale 

udało się rozdzielić wszystkie 10 stanowisk wedle wieku, płci i pochodzenia. 

Nowy zarząd zgodnie zapowiedział ścisłą współpracę i ma jasną strategię medialną zarówno 

wewnętrznie jak i zewnętrznie. Ponadto skupi się na rekrutacji i utrzymaniu młodszych 

członków oraz dalszym rozwijaniu IPA jako organizacji w porozumieniu z Policją  

i społeczeństwem. Sekcja IPA Norwegia będzie także aktywnie pracować na rzecz rozwoju IPA 

na arenie międzynarodowej. 

Oczekujemy dobrej i bliskiej współpracy z Zarządem Międzynarodowym, Centrum 

Administracji oraz wszystkimi sekcjami IPA.    

Servo per Amikeco! 

Jan Tore Hagnes, Przewodniczący IPA Norwegia. 

 

Region Bijeljina IPA Bośni i Hercegowiny organizuje 4. Międzynarodowe 

Spotkanie „Auto Slalom”. 

Nasze stałe wydarzenie w kalendarzu imprez, 4. Międzynarodowe Spotkanie IPA Bijeljina 2019 

z wyścigami slalomu samochodowego, odbyło się w dniach 3-5 maja 2019 w mieście Bijeljina. 

Wydarzenie stało się główną atrakcją  i aktywnością naszego regionu w ostatnich trzech latach. 

 

 



 

 

 

600 metrowy tor do wyścigów slalomowych naszpikowany jest przeszkodami i zakrętami, 

które utrudniają kierowcom ukończenie trasy w jak najkrótszym czasie. W zawodach kobiet  

i mężczyzn wzięło udział 32 zawodników w trzech kategoriach. Klasyfikacja uczestników 

zaprezentowana została w formie tabelki w newsletterze. Poza „Auto Slalomem” goście mogli 

podziwiać urocze otoczenie hotelu i restauracji „Semberski Salaš”, który przyjął ich tradycyjną 

kuchnią i wspaniałą atmosferą. 

Tegoroczne wydarzenie zgromadziło blisko 230 gości z sekcji IPA ze Słowenii, Bułgarii, Rumunii, 

Chorwacji, Północnej Macedonii, Czarnogóry, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Ponadto Region 

IPA Bijeljina podpisał status braterstwa i współpracy z regionem Burgas IPA Bułgarii.  

Następnego dnia wszyscy goście mieli okazję zwiedzić „Ethno Village Stanišić” największą 

wioskę etnograficzną na Bałkanach oraz prawosławną świątynię Św. Petki, co było okazją do 

zrobienia mnóstwa zdjęć, a także poznania lokalnej kultury i tradycji. 

Ponadto, oprócz licznych gości z sekcji i kolegów, w wydarzeniu uczestniczyło wielu oficjeli  

i przedsiębiorców, a także wielu przyjaciół regionu Bijeljina, którzy przyczynili się do organizacji 

na wiele sposobów. 

IPA Biejljina jest wdzięczna wszystkim gościom i przyjaciołom, którzy pomogli w uświetnieniu 

tego wydarzenia. Jesteśmy gotowi przyjąć i ugościć większą liczbę gości w kolejnych latach! 

Boško Kojić, Przewodniczący Klubu Regionalnego IPA Bijeljina, Bośnia i Hercegowina. 

 

 

IPA Nord odkrywa Kolumbię. 

 
Relacja w języku francuskim. 

Paul Lourme, Przewodniczący IPA Nord, Francja. 

 

 

Silna przyjaźń na dwóch brzegach kanału La Manche. 

Silne więzi od zawsze łączyły Bretanię w północno-zachodniej Francji i Kornwalię  

w południowo-zachodniej części Wielkiej Brytanii. 

Dwa regiony celtyckie dzielą historię, kulturę, dziedzictwo, język bretoński, wierzenia religijne 

oraz wzajemne stosunki handlowe. Ludność przemieszczała się swobodnie pomiędzy tymi 

regionami przez ponad tysiąc lat, pracując i żyjąc w każdym z miejsc. Wiele miejsc oraz imiona 

świętych jest popularne w obu regionach i do dzisiaj nie sposób znaleźć miasta lub wsi  

w Kornwalii, które nie byłoby w partnerstwie z jednym w Bretanii. 

Newquay jest jednym z takich miast, a jego miastem partnerskim jest Dinard. Oba położone 

są na wybrzeżu, a ich populacja wzrasta sezonowo. Dinard gości międzynarodowy festiwal  



 

 

 

filmowy, Newquay z kolei jest lokacją wybieraną do niezliczonej ilości filmów i produkcji 

telewizyjnych. 

Więzi istnieją również pomiędzy służbami policyjnymi, a dowodem na to była wizyta trzech 

policjantów z Dinard we Francji w Newquay w Kornwalii oraz czas spędzony z tamtejszymi 

funkcjonariuszami. 

Program pobytu dla trzech gości został przygotowany przez Szefa Policji Wschodniej Kornwalii 

Ian’a Drummond-Smitha, członka IPA Kornwalia. 

Funkcjonariusze z Dinard: Alan Alsters, David Hamoniaux i Jacky Ruault rozpoczęli swoją wizytę 

od odprawy i zwiedzenia siedziby Policji w Bodmin (miasto partnerskie Le Relecq-Kerhuon  

w Bretanii), a następnego dnia towarzyszyli policjantom podczas służby patrolowej ulicami 

Newquay. Byli świadkami aresztowania za zniszczenie mienia, pijaństwo oraz następujących 

po tym czynności procesowych. 

Przerwą w policyjnych obowiązkach była niedziela, w którą trzej goście zostali zabrani  

z Newquay do Geevor Mine w miejscowości Pendeen na zachodzie Kornwalii, gdzie  

w towarzystwie funkcjonariuszy w służbie czynnej oraz emerytowanych, członków IPA 

Kornwalia, na wycieczkę z przewodnikiem po tamtejszym centrum dziedzictwa kopalni cyny, 

zjazd pod ziemię a następnie obiad. Przewodniczący Regionu IPA Kornwalia wręczył trzem 

gościom naszywki IPA, numizmaty IPA oraz miniaturowe kaski górnicze. 

W poniedziałek odwiedzający poznawali zaprzyjaźnione służby ratunkowe, m.in. ratowników 

z Newquay lifeboat, a następnie udali się do bazy RAF w St. Mawgan, gdzie mogli dowiedzieć 

się dużo na temat pracy służby ratowniczej załogi śmigłowca Straży Przybrzeżnej oraz 

kornwalijskiego Pogotowia Lotniczego. 

Kolejnego dnia Alan, David i Jacky udali się do siedziby Policji Devon i Kornwalii w mieście 

Exeter, gdzie spotkali się z Komendant Alison Hernandez, a następnie przeszli szkolenie 

strzeleckie. Każdy funkcjonariusz w Dinard jest uzbrojony, a ponadto wyposażony w kamizelkę 

antyprzebiciową, gaz pieprzowy, jednak „taserów” jeszcze nie wprowadzono. Goście 

dowiedzieli się także sporo na temat kasków zabezpieczających, jakie niedawno zostały 

wprowadzone na użytek policji w Devon i Kornwalii, a których celem jest zabezpieczenie 

twarzy osób zatrzymanych przed gryzieniem i opluwaniem funkcjonariuszy, co jest dużym 

problemem w UK. Francuscy policjanci byli bardzo zainteresowani wyposażeniem, dostali 

nawet egzemplarz kasku zabezpieczającego, aby go pokazać u siebie. Na koniec dnia 

funkcjonariusze odwiedzili centrum powiadamiania ratunkowego. 

Przed powrotem na drugi brzeg kanału „La Manche” pozostała jeszcze wizyta w Sądzie  

w Truro., gdzie była możliwość obserwowania toczącej się rozprawie dotyczącej rozboju oraz 

spotkania z rezydującym sędzią Simonem Carr. 

Wizyta okazała się ogromnym sukcesem, gdy wolny czas upływał na spotkaniach socjalnych. 

Pokrzepiającym było widzieć czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy wspólnie  



 

 

 

jednoczących się jako policyjna rodzina i razem zapewnić trzem odwiedzającym zróżnicowany 

i pełen wydarzeń program. 

Mówiąc o wymianie zastępca szefa Policji w Dinard Alan Alsters, którego partnerką jest 

kobieta z Newquay, była funkcjonariuszka, którą poznał podczas programu wymiany kilka lat 

temu, władając dobrą angielszczyzną powiedział: „ Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 

się do realizacji tej wizyty, funkcjonariuszom w służbie oraz emerytowanym. W naszej pracy 

napotykamy na te same problemy, i pomimo różnic w systemach prawych, zadania mamy 

takie same. Łączą nas silne więzi i niech na długo tak pozostanie”. 

Podziękowania należą się również Szefowi Policji Ian’owi Drummond-Smithowi za organizację 

programu, a także wszystkim, którzy odegrali rolę w przygotowaniu wizyty. 

    

Mike Chappell, IPA Kornwalia, UK. 

 

 

Obchody 40-lecia IPA Innsbruck. 

 

Relacja w języku niemieckim. 

     

Walter Schlauer, Sekretarz Grupy Regionalnej Tirol, IPA Austria. 

 

 

 

May-Britt Ronnebro dzieli się wrażeniami z COPS 2019 w Szwecji. 

 

Sekcja IPA Szwecja wspólnie z Szwedzką Grupą Taktyki Obronnej zorganizowały COPS 2019  

w miejscowości Uddevalla w Szwecji w dniach 25-28 kwietnia 2019r. Kierownikiem wydarzenia 

był Slavo Gozdzik, który jest koordynatorem i instruktorem taktyki w szwedzkiej Policji. Robert 

Stenhouse (Grupa Taktyki Obronnej IPA UK) i Martin Dean byli zaproszonymi wykładowcami  

i instruktorami z UK, dodatkowo wspierani byli przez instruktorów taktyki szwedzkiej Policji. 

Wszyscy uczestnicy zakwaterowani zostali w małych, czerwonych domkach letniskowych nad 

zatoką Byfjorden. Kilku uczestników skorzystała z okazji i poszło popływać w przejrzystej  

i zimnej wodzie dla orzeźwienia po treningu.  

Ceremonia otwarcia miała miejsce w siedzibie Policji Uddevalla, gdzie jako Przewodniczący 

Sekcji Krajowej oraz Przewodniczący Komisji Zawodowej, przywitałam 50 uczestników z 17 

sekcji IPA i krótko opowiedziałam o moim wsparciu dla Grupy Taktyki Obronnej. 

 



 

 

 

Slavo Gozdzik przedstawieł historię Grupy Taktyki Obronnej w Szwecji, która sięga 1996 roku. 

Po tym miał miejsce wykład na temat ataku na szkołę w Trollhattan, co było głównym 

powodem organizacji COPS 2019 w regionie Uddevalla: 

„22 października 2015 r. 21-latek dokonał ataku z użyciem miecza w szkole Kronan  

w Trollhattan w Szwecji. W wyniku ataku zginął asystent nauczyciela i jeden z uczniów, kolejny 

uczeń i nauczyciel odnieśli rany, napastnik zginął w wyniku odniesionych ran postrzałowych 

podczas zatrzymania. Drugi z nauczycieli zraniony w ataku zmarł w szpitalu po sześciu 

tygodniach. Policja zaklasyfikowała zdarzenie jako przestępstwo z nienawiści na podstawie 

zabezpieczonego monitoringu, z którego wynikało, że 21-letni napastnik o skrajnie 

prawicowych, anty-imigracyjnych poglądach wybierał swoje cele na podstawie koloru skóry, 

zanim został postrzelony przez interweniujących policjantów”.  

https://www.youtube.com/watch?v=fNCapJaw6Gc 

Po takim wstępie uczestnicy wysłuchali z dużą uwagą wykładu Richarda Dean’a na temat 

ludzkich zachowań. 

Wykłady pierwszego dnia: 

 ESDS – podstawy Systemu Eksplozywnej Samoobrony 

 Realistyczna taktyka 

 Point shooting – zasady użycia broni na krótkim dystansie bez korzystania z przyrządów 

celowniczych. 

 Pierwsza pomoc – jakie możliwości daje wiedza i wyposażenie. 

Wykłady drugiego dnia: 

 Taktyka zatrzymania i transportowania 

 Trening walki 

 Spontaniczna obrona na atak nożem 

 Ludzkie zachowanie – włączanie i wyłączanie agresji 

Ostatniego wieczoru w Centrum Narciarskim Bjursjostugan wszyscy uczestniczy otrzymali 

dyplomy za ukończenie szkolenia. 

Wydarzenie to nie odbyłoby się bez ogromnego wsparcia finansowego, jak również 

logistycznego ze strony Gminy Uddevalla, Rady Turystycznej Miasta Uddevalla, Straży Pożarnej 

Uddevalla oraz wielu lokalnych przedsiębiorstw. 

Grupy Taktyki Obronnej zdobyły uznanie Przewodniczącej Komisji Zawodowej i uzyskały status 

grup zainteresowań zawodowych w szeregach IPA. GTO działają przy sekcjach IPA w Szwecji, 

Belgii i UK i są wspierane przez Zarządy Krajowe. Członkowie IPA z kilku różnych sekcji wyraziło 

zainteresowanie, więc dostali kontakt do tymczasowych członków Komisji Zawodowej 

Roberta Stenhouse’a i Svena Maertensa. 

 



 

 

 

Dziękuję Sekcjom IPA Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Północna Macedonia, 

Niemcy, Irlandia, Włochy, Norwegia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwajcaria i UK, które 

umożliwiły swoim członkom uczestnictwo w szkoleniu. 

Cudowna mieszanka płci i wieku sprawiła, że wszyscy skorzystali w pełni z interesującego 

szkolenia, mogli wymienić doświadczenia i stworzyć więzi przyjaźni.   

 

May-Britt V.R. Ronnebro, Przewodnicząca IPA Szwecja i Przewodnicząca Komisji 

Zawodowej. 

 

 

Relacja Chrisa Duncome’a z IPA UK ze szkolenia COPS 2019. 

 

Od środy 24 kwietnia do niedzieli 28 kwietnia 2019 byłem w Uddevalla w Szwecji z grupą 

niespełna 50 funkcjonariuszy z 17 krajów na kursie COPS 2019 zorganizowanym przez Grupę 

Taktyki Obronnej. 

Program kursu obejmował mieszankę umiejętności walki wręcz, obrony przed nożem, 

strzelanie punktowe, ataki grasujących terrorystów, walka w parterze i wiele innych aspektów. 

Był to jeden z najlepszych kursów, na którym byłem. Jestem ogromnie wdzięczny Sekcji UK, 

która przyznała mi stypendium na pokrycie kosztów kursu i przelotów. 

Dzień 1 – po przybyciu do Szwecji, udaliśmy się autobusem do Uddevalla, małego miasteczka 

na północy, gdzie narodziła się Grupa Taktyki Obronnej w latach 90-tych. Rano mieliśmy kilka 

godzin dla siebie zanim zaczął się kurs, więc udaliśmy się na przechadzkę nad pobliskie jezioro 

i po lesie. Przy 20 stopniach Celsjusza i bezchmurnym niebie dzień był idealny, aby stres 

związany z pracą i życiem w Londynie rozpłynął się.  

Później udaliśmy się na tamtejszy posterunek Policji gdzie spotkaliśmy instruktorów oraz 

legendę – Slavo Gozdzik, założyciela GTO oraz Systemu Eksplozywnej Samoobrony. Po kilku 

wykładach, w tym jednym poświęconym tematowi atakowi grasującego terrorysty, jaki miał 

miejsce kilka lat temu w mieście nieopodal, była chwila na zwiedzanie miasta, podczas którego 

zdziwieni mieszkańcy obserwowali grupę umundurowanych funkcjonariuszy obcych państw 

spacerujących ulicami.  

Dzień 2 – pierwszy pełen dzień szkoleniowy. Rozpoczął się od udzielania pierwszej pomocy 

przy urazach i  zatrzymywaniu krwotoków – to była wspaniała powtórka wiedzy. Po tym były 

zajęcia ze strzelania punktowego i ćwiczenia w zwalczaniu aktywnego strzelca w tutejszym 

bunkrze nuklearnym (tak, dobrze przeczytaliście). Nabyłem kilka podstawowych umiejętności 

w zakresie policyjnego przetrwania na ulicy na seminarium w Gimborn i była to okazja do 

zweryfikowania ile z tego pamiętam – zostałem postrzelony tylko raz, więc uważam to za 

dobry wynika jak na kilka godzin szkolenia 10 miesięcy temu.  



 

 

 

Po południu przeszliśmy do Systemu Eksplozywnej Obrony. To jest popisowy numer GTO, 

łatwy do nauczenia, niezależny od siły czy regularnego treningu. Opiera się na 

skoncentrowanej agresji i uderzeniach otwartą dłonią, klapsach – odbite ślady dłoni jakie 

nadal mam na moim ciele są dowodem skuteczności tej techniki. Następnie przeszliśmy do 

walki w parterze: obrona po przewróceniu oraz techniki wyswobodzenia się w sytuacji gdy 

jesteśmy przygwożdżeni na ziemi przez przeciwnika. Szwedzka Policja ma bardzo podobne 

podejście w zakresie użycia siły jak Policja brytyjska (może poza kilkoma środkami), co jest 

widoczne w stosowanych przez nich technikach. 

Dzień 3 – zaczęliśmy od taktyki zatrzymania osoby. Szwedzcy policjanci opracowali metodę 

kajdankowania osoby która skuliła się na ziemi i trzyma ręce blisko przy ciele.  Miałem taką 

sytuację zawodowo kilkukrotnie i szczerze polecam tę metodę. Podobieństwa w użyciu siły  

w Szwecji i UK są oczywiste, co daje mi szerokie pole manewru. Kolejne zajęcia to psychologia 

agresji, użycie praktycznych technik szkolenia funkcjonariuszy z włączania i wyłączania agresji. 

Kontrolowanie agresji jest bardzo ważnym aspektem i czymś co można wypracować jedynie 

poprzez doświadczenie. 

Po obiedzie ćwiczyliśmy spontaniczną obronę przed nożem. Technika jest niezwykle prosta  

i polega na oddaniu walki napastnikowi. Część szkolenia opierała się na symulacji ataku  

z zaskoczenia, podczas której partner podchodzi i inicjuje rozmowę, po czym niespodziewanie 

wyprowadza atak. Jest to bardzo realna sytuacja zagrożenia dla funkcjonariuszy, zwłaszcza 

kiedy do ataku dochodzi w niebezpiecznie małym dystansie i ciasnych pomieszczeniach, jak 

chociażby sieć kolejowa, gdzie pracuję, skąd nie ma możliwości ucieczki. Ostatnie zajęcia tego 

dnia połączyły wszystko w serię ćwiczeń strzeleckich i ratowniczych, których kulminacją było 

ćwiczenie, w którym, mając zamknięte oczy, odpierało się atak, a następnie biegło na ratunek 

rannemu koledze strzelając do trzeciego napastnika. Świetna zabawa. 

Tego wieczoru była uroczysta kolacja i prezentacje. Przyjechaliśmy na kurs z różnych krajów  

i formacji, ale w niespełna kilka dni zdołaliśmy się zgrać i zaprzyjaźnić. To właśnie jest 

fundament istnienia IPA, za co chylę czoła sierżantowi Arturowi Troop’owi za jego wielką ideę 

tyle lat wstecz. 

COPS to wspaniały kurs, który będę wspominał przez długi czas.                   

   

Chris Duncombe, IPA UK. 

 

 

7. Międzynarodowe Zawody Strzeleckie zorganizowane przez Klub Regionalny 

IPA Split-Dalmacja. 

 

Tradycyjne 7. Międzynarodowe Zawody Strzeleckie IPA Split-Dalmacja odbyły się 4 maja 

2019r. na strzelnicy w miejscowości Strobeč w Chorwacji. W zawodach udział wzięło 85 

zawodników, w tym 24 drużyny i 12 startujących w konkurencjach indywidualnych  



 

z następujących sekcji i klubów IPA: Trnava – Słowacja, Stuttgart – Niemcy, Czarnogóra, 

Bijeljina – Bośnia i Hercegowina, Powiat Herzeg – Bośnia, Livno – Bośnia i Hercegowina, Powiat 

Zachodnia Hercegowina, Grude – Bośnia i Hercegowina, Straż Graniczna Bośni i Hercegowiny, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Powiatu Herzeg – Bośnia, Mostar – Bośnia i Hercegowina, 

oraz po raz pierwszy drużyny z Regionów IPA Banja Luka, Tuzl i Zenica (wszystkie sekcja Bośnia 

i Hercegowina). Oprócz wymienionych byli także zawodnicy reprezentujący Szkołę Policji  

z Czarnogóry i Szkołę Policji z Zagrzebia. Stronę organizującą reprezentowali drużyny IPA 

Zagrzeb, IPA Midjimurje, IPA Brodsko-Posavska oraz IPA Ličko-Senjsk, a także drużyna ze 

Specjalnej Jednostki Policji Split-Dalmacja. 

Celebracja tradycyjnej przyjaźni odbyła się w Hotelu Fanat w Splicie, gdzie do uroczystości 

dołączyli przedstawiciele Burmistrza Splitu Ivica Grljušić i Starosty Powiatu Split-Dalmacja 

Tomislav Ɖonlić. Ponadto uroczystości uświetnił swoją obecnością Przewodniczący IPA 

Czarnogóra Vojislav Dragović, pełniący obowiązki Przewodniczącego IPA Bośnia i Hercegowina 

Zoran Smital oraz przedstawiciel Straży Granicznej Bośni i Hercegowiny Ivan Mišetić. Sekcję 

IPA Chorwacja reprezentował Sekretarz Generalny Željko Turk, który przybył w imieniu 

Przewodniczącego.  

Kolacja, która trwała cały wieczór, sprawiła wiele radości uczestniczącym i umożliwiła 

wymianę doświadczeń i planów na przyszłość. Z radością możemy ogłosić, że wydarzenie było 

sukcesem i mamy nadzieję na liczniejszą grupę uczestników w przyszłości. 

Servo per Amikeco!  

 

Željko Turk, Sekretarz Generalny IPA Chorwacja. 

 
 

Awans Sekretarza Generalnego IPA Sri Lanka. 

 

Sekcja IPA Sri Lanka z ogromną dumą pragniemy ogłosić, że nasz Sekretarz Generalny Asoka 

Wijtilleka został powołany do Krajowej Komisji ds. Policji na stanowisko komisarza/członka 

Rady Konstytucyjnej – szczytowy organ konstytucyjny z powołaniem na wysokie stanowiska  

w Sri Lance.  

Nominacja na stanowisko w Krajowej Komisji ds. Policji ogłoszona została w lutym 2019r na 

czas trzyletniej kadencji. 

Krajowa Komisja ds. Policji Sri Lanki jest konstytucyjnie upoważnionym najwyższym organem 

administracyjnym Policji, która uprawniona jest do mianowania, awansowania, przenoszenia, 

kontroli dyscyplinarnej i zwalniania funkcjonariuszy policji wszystkich stopni, za wyjątkiem 

Szefów Policji, i której zadaniem jest formułowanie schematów rekrutacji, awansów  

i transferów, szkoleń oraz poprawy wydajności sił policyjnych Sri Lanki. 

 

 



 

 

 

Asoka Wijetilleka służył w policji Sri Lanki z wyróżnieniem, był naczelnikiem Wydziału 

Kryminalnego, najwyższego pionu śledczego lankijskiej policji, Szefem Interpolu Sri Lanki,  

a ostatnio obejmował stanowisko Zastępcy Inspektora Generalnego Policji, które jest drugim 

w hierarchii dowodzenia w strukturach lankijskiej Policji. 

Ma on szerokie rozeznanie międzynarodowe, doświadczenie oraz przeszkolenie: oprócz 

udziału w lankijskiej delegacji do Rady Praw Człowieka UN, uczestnictwa jako obserwator  

w corocznych zgromadzeniach Międzynarodowej Unii Parlamentarnej, pracował również na 

wielu wysokich stanowiskach rządowych w organach krajowych/zarządach i renomowanych 

agencjach rządowych Sri Lanki. 

Obecnie jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Szefów Policji Sri Lanki, działa jako starszy 

doradca Biura Spraw Azjatyckich IPA mieszczącego w Makau oraz jest członkiem Krajowego 

Komitetu Bezpieczeństwa, Prawa i Porządku Organizacji Stowarzyszeń Zawodowych Sri Lanki. 

    

Sunethra Senevirathne, Z-ca Sekretarza Generalnego IPA Sri Lanka. 

 

 
35. Kongres Krajowy Sekcji IPA Grecja. 

 

Coroczny Kongres IPA jest innowacyjnym wydarzeniem w Sekcji Grecja, dającym 

funkcjonariuszom Policji możliwość do spotkania, wyrażenia swoich opinii na tematy 

społeczne i kulturowe, a także do ustanowienia przyjacielskich relacji mogących prowadzić do 

szerszej współpracy międzynarodowej.  

Z radością informujemy, że nasz 35. Kongres Krajowy odbył się w dniach 17-21 kwietnia 2019r. 

w pięknej miejscowości Parga w kurorcie „Parga Beach” w prefekturze Preveza.  

Celem naszego Stowarzyszenia jest budowanie wolontariatu, współpracy i solidarności 

łączących działania policji i społeczeństwa. 

W czasie pobytu delegaci i goście mieli okazję zwiedzenia pięknych lokalizacji prefektury 

Preveza: antycznego Nikopolis, historycznego Zalogo, źródła, Nekromację Acherona oraz 

Prevezę. 

Zostaliśmy zaszczyceni obecnością przedstawicieli Policji, jak również władz politycznych  

i kościelnych. W Kongresie uczestniczyły delegacje z Cypru, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Niemiec 

oraz Albanii.  



 

 

 

18 kwietnia został wyznaczony przez UNESCO jako „Światowy Dzień Dziedzictwa”, dlatego też, 

dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia, jeden z wieczorów Kongresu poświęcono 

tematom „Turystyka – Kultura – Bezpieczeństwo”. 

Przed otwarciem Kongresu upamiętniono minutą ciszy naszego kolegę, który poległ na służbie, 

a także dwóch znamienitych członków Stowarzyszenia, których nie ma już z nami Giorgosa 

Katsaropoulosa i Michalisa Papadakisa. 

W kongresie uczestniczyło 110 delegatów i obserwatorów z 52 regionów Sekcji IPA Grecja,  

i w czasie jego trwania przedstawiono ważne działania. 

Przewodniczący Sekcji Krajowej Ioannis Karapatakis wyraził swoją wdzięczność członkom 

regionów oraz czynnym i emerytowanym funkcjonariuszom za ich wysiłek oraz codzienną 

pracę realizując motto Servo per Amikeco. 

Ponadto podziękował prefekturze Preveza za wspaniałą organizację Kongresu. 

Dla nas wszystkich w IPA „związek odpowiedzialności” oznacza tworzenie i kultywowanie 

długotrwałych relacji opartych na przyjaźni. Nasz Kongres został przeprowadzony w duchu 

konsensusu i jednomyślności, wskazując w praktyce, że nasze Stowarzyszenie może i chce iść 

naprzód wielkimi i stabilnymi krokami. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze 

zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością. 

Servo per Amikeco!   

 

Ioannis Karapatakis, Przewodniczący IPA Grecja. 

Vasilios Papas, Sekretarz Generalny IPA Grecja. 

 

 
IPA Mauritius – Obchody Święta Narodowego – Marsz Chwały. 

12 marca 2019r na Mauritiusie obchodzono z wielkim splendorem Święto Narodowe 

Republiki.  

W tym roku członkowie Sekcji IPA Mauritius uświetnili uroczystości udziałem po raz pierwszy 

w uroczystej paradzie na szczeblu państwowym. Udział w paradzie był jednym z wielu 

wydarzeń zaplanowanych przez nasz Stowarzyszenie dla uczczenia tego uroczystego dnia. 

Zgromadzona widownia mogła podziwiać jak pluton w sile 26 osób dumnie maszeruje pod 

sztandarem IPA podczas uroczystości takiej rangi. Pełni radości uczestnicy zaprezentowali 

musztrę przed całym narodem.  



 

 

 

Marsz rozpoczął inspektor Ramgolam jako dowodzący plutonem IPA i sierżant Nothoo 

(Skarbnik IPA Mauritius) jako chorąży. 

Było to wspaniałe widowisko, podczas którego motto IPA „Servo per Amikeco” 

zaprezentowane zostało w całym kraju. 

Chciałbym wspomnieć, że wszystko jest możliwe dla osoby, która stoi na fundamentach 

honoru i, jak często powiadają: nie ma pasji bardziej uniwersalnej niż duma. 

Obecność plutonu IPA pośród defilujących pododdziałów z okazji Święta Narodowego jest 

dowodem naszego poświęcenia i oddania naszemu Stowarzyszeniu, które doprowadziło nas 

do wielkiego poczucia spełnienia i zadowolenia z siebie.  

„Marsz Chwały” zaszczepił w nas element zdrowego poczucia własnej wartości. 

Sekcja IPA Mauritius jest wdzięczna Komendantowi Policji, który po raz kolejny stał przy nas  

i okazał swoje niezachwiane wsparcie aby zaprezentować IPA podczas parady z okazji Święta 

Narodowego.     

Outam Kumar Guness, Przewodniczący IPA Mauritius. 
 

 

Seminarium zdrowia psychicznego dla funkcjonariuszy Policji zorganizowane 

przez sekcję IPA Kenia. 

Sekcja IPA Kenia zorganizowała trzydniowe seminarium zdrowia psychicznego dla 30 

funkcjonariuszy różnych szczebli z Regionu Wybrzeża. Seminarium trwało od 12 do 15 maja 

2019r w Domu Gościnnym ACK w Likoni jako reakcja na serię przypadków naruszenia etyki 

zawodowej przez policjantów w związku ze stresem w pracy. W swoim przemówieniu na 

rozpoczęcie seminarium, Szef lokalnej Policji Tom Odero przyznał, że choroba psychiczna jest 

poważnym wyzwaniem i znacznie utrudnia realizację i zachowanie standardów zawodowych 

w ramach służby. Wspomniał o wzmożonych doniesieniach na temat alkoholizmu, 

nieobecności w pracy, rozbitych rodzinach, przemocy domowej, złej dyscyplinie, a w skrajnych 

przypadkach o samobójstwach wśród funkcjonariuszy.  

Rebecca Gitau ekspert ds. wsparcia psychospołecznego Szpitala dla kobiet w Nairobi opisała 

ludzi zdrowych psychicznie jako „pozytywnych, pewnych siebie i szczęśliwych. Osoby te mają 

kontrolę nad swoimi myślami, emocjami i zachowaniem”. Pozwala im to poradzić sobie  

z wyzwaniami, budować silne relacje i cieszyć się życiem. Stwierdziła ponadto, że dbanie  

o dobrą kondycję zdrowia psychicznego jest niezbędne do realizacji własnych umiejętności,  



 

 

 

radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i wyzwaniami życia, a także do zaangażowania się  

w produktywna pracę i aktywność społeczną.  

Podkreśliła, że dbanie o zdrowie psychiczne wymaga czasu i wysiłku, a im więcej zainwestuje 

się w zdrowie psychiczne tym mocniejsze ono się staje. „Dobre samopoczucie psychiczne 

polega na byciu sprawnym umysłowo, tak jak przy sprawności fizycznej. Zdrowie psychiczne, 

obok zdrowia fizycznego, stanowi istotną część naszego samopoczucia.  

Rebecca dodała, że dobra kondycja psychiczna jest podstawą naszej emocjonalności, 

myślenia, komunikacji, zdolności uczenia się, odporności i samooceny. Jest także ważna przy 

tworzeniu relacji, osobistym i emocjonalnym dobrostanie i naszym wkładzie w społeczność  

i społeczeństwo. Dobre samopoczucie psychiczne oznacza, że mamy ogólny dobrobyt,  

w którym wykorzystujemy nasze talenty i zdolności, radzimy sobie ze stresem i problemami 

codziennego życia i żyjemy produktywnie jako członkowie społeczności. 

Niestety policjanci z natury swojej pracy narażeni są na działanie w warunkach podwyższonego 

stresu. Ma to w większości przypadków wpływ na ich zdolność radzenia sobie ze stresem. 

Pojawiają się problemu ze zdrowiem psychicznym, które wpływają na nastrój, myślenie  

i zachowanie. Wśród najczęstszych zewnętrznych przyczyn chorób psychicznych 

zidentyfikowanych przez uczestników były presja związana z pracą, oczekiwania społeczne  

i kulturowe, poważne zmiany w życiu, trudności w relacjach, problemy finansowe i natłok 

obowiązków. Jako wewnętrzne źródła stresu zidentyfikowano: niezdolność do 

zaakceptowania niepewności, pesymizm, nierealne oczekiwania, perfekcjonizm i brak 

asertywności. 

Spore środki zostały przeznaczone na szkolenia związane z rozwijaniem umiejętności 

związanych ze środowiskiem pracy wśród funkcjonariuszy Policji w Kenii , także w aspekcie 

naukowym. Jednakże nie ma to bezpośredniego wpływu na poprawę wydajności  

i efektywności służby, dopóki zagadnienie zdrowia psychicznego nie zostanie skutecznie 

rozwiązane. Następnie funkcjonariuszom zaprezentowano  prostą lecz skuteczną metodę 

terapeutyczną polegającą na stosowaniu technik unikania, zmieniania, dostosowywania  

i akceptowania sytuacji w jakiej się znajdą. Dodatkowo niezbędne jest rozwijanie pozytywnych 

przekonań na temat własnej wartości oraz oczekiwań względem warunków dobrego życia. 

Ważne jest nadawanie priorytetów więziom społecznościowym jak koledzy, przyjaciele czy 

rodzina, aby spędzać czas z ludźmi i dzielić się chwilami z życia. Należy aktywnie zarządzać 

naszym środowiskiem dla zapewnienia bezpieczeństwa, satysfakcji i rozwoju osobistego, 

wystarczającej ilości snu i świeżości. Gdy problemy się nasilają lub czujemy, że tracimy  



 

 

 

równowagę, ważne jest aby z otwartością i uczciwością zasięgnąć pomocy u przyjaciół, rodziny 

lub lekarzy. W sytuacjach kryzysu powinniśmy odstawić technologię i poświęcić czas na 

przemyślenia. Stres jest nieodłącznym elementem życia, możemy nauczyć zarządzać naszymi 

poziomami stresu. Możemy także sięgnąć po specjalistyczną pomoc.  

Jared Ojuok, Sekretarz Genralny IPA Kenia.     

 

NA TALERZU ZARZĄDU ŚWIATOWEGO 

Kongres Światowy 2020. Przygotowanie jest kluczem do sukcesu. 

 

Kongres Światowy IPA wymaga sumiennego przygotowania zarówno ze strony sekcji 

organizującej, jak i Zarządu Światowego w latach poprzedzających to ważne wydarzenie w 

kalendarzu IPA.  

Dlatego też, z początkiem maja, wspólnie z Romain Miny, Skarbnikiem udaliśmy się do 

Barcelony w Hiszpanii, aby przyjrzeć się dwóm hotelom na Kongres Światowy 2020. Oba hotele 

znajdują siew centrum i zapewniają dogodne warunki, zgodne z naszymi potrzebami. 

Spotkaliśmy się z menadżerami hoteli oraz przedstawicielami firmy IT oferującej 

zabezpieczenie techniczne. Spotkaliśmy się także z Komitetem Organizacyjnym IPA oraz  

z kierownikiem firmy, która dbać będzie o przebieg Kongresu. Zaprezentowane wstępne 

wyceny i omówiono szczegóły. Na podstawie naszych uwag oferty zostały stosownie 

zmienione.  

Następnego dnia odbyło się spotkanie z Komitetem Organizacyjny IPA w biurze regionu IPA 

Katalonia, podczas którego zdecydowaliśmy o wyznaczeniu łącznika IPA, który ułatwi 

planowanie pomiędzy IPA, hotelami oraz firmą obsługującą wydarzenie. Ponadto obejrzeliśmy 

kilka możliwych lokalizacji, gdzie mogłaby się odbyć ceremonia otwarcia Kongresu. 

Oprowadzono nas także po budynku Ratusza, który niestety nie dysponuje wystarczająco 

dużymi przestrzeniami użytkowymi.   

W czasie kiedy piszemy ten artykuł, czekamy na oferty od zarządców nieruchomości oraz firm 

zajmujących się zabezpieczeniem technicznym. Gdy je otrzymamy zostaną one 

przeanalizowane i możliwe dalsze potrzeby zostaną zgłoszone. Romain odwiedzi jeszcze 

Barcelonę na spotkanie rewidentów późną wiosną i będzie to okazja do rozmowy z firmą 

organizującą. Ostateczna rekomendacja będzie przedstawiona Zarządowi Światowemu 

podczas spotkania pod koniec czerwca.  

 



 

 

 

Wspólnie z Romain podczas wizyty doświadczyliśmy wspaniałej gościnności i mogliśmy 

zakosztować niezwykłych lokalnych specjałów kuchni. Wszystkie restauracje wykazały się 

wsparciem dla IPA, a w jednej z nich kelner nosił znaczek Stowarzyszenia.  

Wydaje się oczywistym, że Komitet Organizacyjny to profesjonalny i spójny zespół, który 

przygotuje wspaniały Kongres Światowy.  

Podziękowania kierujemy do Manela Castellvi i wszystkich przyjaciół IPA w Barcelonie.  

Stephen Cockard, Kierownik Administracji. 

 

POSŁOWIE: 

W maju mieliśmy przyjemność gościć członka IPA ze Sri Lanki H.R.P. Senanayake i jego 

przyjaciela Arasakone Ravinranth, którzy obaj zainteresowani byli Międzynarodowym 

Centrum Administracji, Sekcją UK oraz pamiątkami IPA rozmieszczonymi w Domu Artura 

Troop’a. Przez gromadziliśmy pamiątki – podarunki z wdzięcznością przyjmowane od Sekcji 

IPA z całego świata. Mogliśmy również pokazać naszym gościom przedmioty należące do 

Artura Troop’a. 

Po szybkiej filiżance herbaty, nasi goście zwiedzili obiekt do gry w krykieta Trent Bridge, po 

drugiej stronie ulicy, jeden z kilku obiektów, na których będą rozgrywane Mistrzostwa Świata 

w Krykiecie w 2019r. W nadchodzących tygodniach ulice wokół naszej siedziby zmienia się  

w festiwal, ponieważ Nottingham będzie gościło reprezentacje krykieta Australii, Bangladeszu, 

Indii, Nowej Zelandii, Pakistanu, Indii Zachodnich i oczywiście Anglii, co dostarczy nam 

międzynarodowych smaczków zaraz za naszymi oknami.  

To właściwie tak jak w IPA.  

Elke 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


