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SŁOWEM WSTĘPU 

 
Czas wzmocnić więzi 
 
Drodzy Przyjaciele, 
 
Dwie z naszych sekcji Mozambik oraz Sri Lanka w ostatnim czasie zostały surowo 
doświadczone. 
 
Mozambik 
W połowie marca br. Cyklon Idai zmiótł całe wsie i miasta, zniszczył uprawy, pozbawił domów 
setki tysięcy osób oraz uniemożliwił edukację niezliczonej liczbie dzieci, których szkoły zostały 
uszkodzone w wyniku żywiołu, lub które przekształcono w centra ewakuacyjne. 25 kwietnia 
Mozambik nawiedził cyklon Kenneth, a blisko 800,000 osób znalazło się na drodze żywiołu. 
Wielu członków IPA a także funkcjonariuszy ucierpiało, zginęło lub straciło dorobek życia  
w rezultacie.  
Zarząd Światowy natychmiastowo skierował środki na pomoc finansową dla sekcji Mozambik. 
Jednocześnie wystosowana została odezwa wzywająca do solidarności i wsparcia 
finansowego. Pod koniec niniejszego wstępu znajdziecie instrukcję oraz dane do przelewów 
aby wesprzeć potrzebujących. Z góry dziękuję za Waszą szczodrość i żywię nadzieję, że pomoże 
to naszym przyjaciołom z Mozambiku zapewnić wsparcie dotkniętym katastrofą członkom. 
 
Sri Lanka 
 
21 kwietnia z głębokim szokiem słuchaliśmy informacji płynących ze Sri Lanki wstrząśniętej 
aktami terroru, których celem było wiele niewinnych osób a wśród nich także funkcjonariusze 
Policji. Przekazaliśmy głębokie wyrazy współczucia naszym przyjaciołom z sekcji IPA Sri Lanka. 
Po kilku dniach otrzymałem odpowiedź od Inspektora Generalnego Policji Sri Lanki, który jest 
także Przewodniczącym Sekcji IPA, z prośbą o podziękowanie wszystkim za zainteresowanie 
okazane lankijskiej Policji oraz obywatelom. 
Mógłbym wymienić wiele z sekcji IPA, których członkowie pomimo trudności z jakimi sami się 
mierzą, dają z siebie wiele niosąc pomoc potrzebującym, utrzymując porządek publiczny oraz 
bronią wartości jakimi są Prawa Człowieka. 
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W takich chwilach powinniśmy wzmocnić nasze więzi. Każda darowizna, każdy gest, każda 
myśl o naszych przyjaciołach jest cenna. 
 
Servo per Amikeco! 
    
Pierre-Martin Moulin, Przewodniczący IPA.   
 
 

ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA POMOC DLA MOZAMBIKU – JAK DOKONYWAĆ WPŁAT 
 

Sekcje chętne do wsparcia finansowego proszone są o dokonywanie wpłat na konto do 
pomocy w nagłych wypadkach Sekcji IPA Mozambik. 
 
Nazwa konta:    IPA MOZAMBIKAN SECTION 
Nazwa banku:   MILLENIUM BANCO 
    INTERNACTIONAL DE MOÇAMBIQUE 
Adres banku:    1080, Vladimir Lenine Avenue, Maputo, Mozambique 
Numer konta IBAN:  MZ59000100000005594436357    
 
 

Kontakt IPA Mozambik: 
 
Koordynatorzy:   Diniz Vincente Macamo – dinisvmacamo@gmail.com 
    Anacleto Samora de Oliveira – anacletosamora7979@gmail.com 
 
Sekretarz Generalny:  Claudio Langa – claudiolanga2002@gmail.com 
 
Przekazując fundusze na wskazane konto sekcji IPA Mozambik, darczyńcy powinni 
poinformować odbiorcę o dokonaniu przelewu oraz podając kwotę, datę przelewu oraz cel na 
jaki mają zostać przeznaczone środki. Informacje te proszę także przesłać mailowo do: 

 Skarbnika ds. Społecznych – ts@ieb-ipa.org oraz 

 Administracji Międzynarodowej – iac@ieb-ipa.org  

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

Przyjaciele z IPA Litwy, Łotwy i Estonii biorą udział w festiwalu historii i sztuki w 

Kuldiga. 

W słoneczny weekend 5-7 kwietnia 2019r. przyjaciele z sekcji IPA Litwy, Łotwy i Estonii spotkali 

się w pięknym łotewskim mieście Kuldiga – znanym jako perła Kurzeme. 

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i zwiedziliśmy ważne historycznie miejsca  

w Kuldiga, Muzeum Kuldiga, podziwialiśmy piękno architektury oraz inne malownicze miejsca.  

Mieliśmy także okazję do wzięcia udziału w warsztatach kreatywności: rzeźbieniu w drewnie 

oraz decoupage’u, podczas których uczestnicy odkryli ukryte talenty. W sobotni wieczór 

spędziliśmy na tańcach, a w słoneczną niedzielę odwiedziliśmy fermę strusi, gdzie uśmialiśmy  
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się do łez obserwując umiejętności tych ptaków, a na obiad smakowaliśmy wyśmienitą zupę 

ze strusiego mięsa. 

Podziękowania dla przyjaciół z IPA Litwy, Łotwy i Estonii za udane wydarzenie! 

Servo per Amikeco! 

Indra Luse, Sekretarz Generalny IPA Łotwa. 

 

Członkowie IPA Irlandia ugoszczeni po polsku podczas wycieczki narciarskiej do 

Nowego Targu. 

Z ogromną przyjemnością przewodniczyłam grupie 16 osób podczas wycieczki do przepięknej 

Polski w dniach 4-10 marca 2019r. Zakwaterowani byliśmy w Białce Tatrzańskiej w regionie 

IPA Nowy Targ. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować Przewodniczącemu 

Regionu, Mateuszowi Kapołka za pomoc w organizacji wyjazdu, zakwaterowania w pięknej 

Willi Joanna, zaplanowaniu wydarzeń, transportu oraz przewodników, a także dziękujemy 

Pawłowi za powitanie nas na lotnisku w Kraków-Balice i pomoc w przejeździe do miejsca 

zakwaterowania.  

Mateusz i Piotr Filar powitali nas pierwszego wieczoru i oprowadzili nas po kurorcie 

narciarskim, który mieścił się w odległości krótkiego spaceru od Willi Joanna. Podczas naszego 

pobytu Piotr opiekował się nami na stoku narciarskim – wykazał się nie lada cierpliwością do 

nas, jednakże nie sądzę abyśmy dochowali się zawodników na najbliższe Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie.  

Dziękujemy także Robertowi, który zabrał nas do Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Targu, gdzie przywitał nas Komendant Powiatow Policji w Nowym Targu, mł. insp. Grzegorz 

Wyskiel oraz I Z-ca Komendanta kom. Zbigniew Zacher. Następnie mogliśmy zwiedzić budynek 

KPP Nowy Targ. To była ekscytująca wycieczka. W sobotę Robert ponownie zabrał nas na 

wycieczkę, podczas której mogliśmy podziwiać charytatywny mecz hokeja na lodzie. 

Podczas naszego pobytu zwiedziliśmy także Kopalnię Soli w Wieliczce, Katedrę na Wawelu,  

a także podziwialiśmy uroki Krakowa. Pojechaliśmy także do Wadowic, miasta gdzie urodził się 

Papież Jan Paweł II i obejrzeliśmy kościół, w którym został ochrzczony oraz służył później jako 

ministrant. Zobaczyliśmy również szkołę do której uczęszczał Papież i mogliśmy delektować się 

smakiem słynnych papieskich kremówek. Papież Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce  

w sercach Irlandczyków, a wielu z nas jako młodzi policjanci pracowało podczas zabezpieczenia 

papieskiej wizyty w 1979 roku. Oczywiście wycieczka do Polski byłaby niekompletna bez wizyty 

w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Mateusz i Piotr byli do naszej dyspozycji w czasie całego pobytu. Podziękowania należą się 

również Arkowi Skrzypczakowi i Przewodniczącemu IPA Irlandia Conorowi O’Higginsowi, 

którzy przyczynili się do zorganizowania tej wycieczki. W imieniu grupy dziękuję wszystkim 

którzy zaangażowali się w organizację tego wyjazdu, a także przyjaciołom z Polski, którzy tak 

wspaniale zaplanowali nasz pobyt. Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość  



 

 

zrekompensowania się Wam irlandzką gościnnością. Może zamiast wódki zasmakujecie  

w irlandzkiej whisky!!! 

Servo per Amikeco!     

Ann Liston, Travel Officer IPA Irlandia. 

 

IPA Chorwacja prezentuje nowe zawody „Strzelanie do rzutków 2019”. 

 
Klub Regionalny IPA Istria, jeden z najaktywniejszych klubów sekcji IPA Chorwacja, 

zorganizował międzynarodowe zawody w strzelaniu do ruchomego celu, strzelania do rzutków 

oraz w Olimpijskiej dyscyplinie strzelania do glinianych gołębi. Zawody przeprowadzono na 

wyremontowanej strzelnicy w miejscowości Bužinija, niewielkiej wiosce położonej niedaleko 

pięknego istryjskiego miasta Novigrad. 

Gospodarzem zawodów był Związek Strzelecki „Gusar”. Jednym z jego członków jest Giovanni 

Cernogoraz, Mistrz Olimpijski w strzelaniu do rzutków z Igrzysk w Londynie w 2012 roku, który 

jest także honorowym członkiem sekcji IPA Chorwacja. Giovanni pochodzi z rodziny policyjnej: 

jego ojciec Valter był pracownikiem chorwackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

podczas wojny o niepodległość Chorwacji i stąd współpraca. 

Zawody zorganizowano pod patronatem Komendanta Policji Okręgu Istarska Božo Kirina, 

Komendanta Policji Okręgu Medimurska Ivana Sokača, Dowódcy Specjalnej Jednostki Policji 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji Alena Klabota oraz Burmistrza Miasta 

Novigrad Anteo Milosa. 

Przewodniczący Klubu Regionalnego IPA Istria, Loris Kozlevac, oraz Przewodniczący IPA 

Chorwacja, Miljenko Vidak, przy wsparciu Związku Strzeleckiego „Gusar” i członków Klubu 

Regionalnego IPA Istria wręczali medale oraz przygotowane przez IPA specjalne podarki 

laureatom rywalizacji strzeleckiej, która była zgodna z wyszkoleniem policyjnym. 

Szczególne podziękowania należą się zawodnikom za wyśmienite wyniki w rywalizacji,  

a zwłaszcza dla najlepszego indywidualnie strzelca Ivica Varga, członka Klubu regionalnego IPA 

Medimurje. 

Zawody ukazały się w kalendarzu wydarzeń sekcji IPA Chorwacja i będą kontynuowane jako 

tradycyjne międzynarodowe wydarzenie IPA organizowane przez Klub Regionalny IPA Istria 

przy wsparciu sekcji IPA Chorwacja. 

Wszystkie sekcje IPA są mile widziane do wzięcia udziału w kolejnych edycjach zawodów. 

Servo per Amikeco!   

Željko Turk, Sekretarz Generalny IPA Chorwacja. 

 

 

 

 



 

 

 

Sekcja IPA Rumunia przyjmuje w szeregi stutysięcznego członka. 

W dniu 25 marca 2019r. podczas obchodów Święta Policji rumuńskiej miało miejsce kilka 

wydarzeń. Sekcja IPA Rumunia wykorzystała ta okazję do zaznaczenia znaczącego kamienia 

milowego w historii sekcji: Przewodniczący sekcji Florin Olaru miał przyjemność wręczyć 

legitymację członkowską stutysięcznemu członkowi sekcji IPA Rumunia Cornelii Bălănică, która 

dołączyła do Stowarzyszenia 3 dni wcześniej. 

Osiągnięcie tak imponującej liczby zrekrutowanych członków w zaledwie 22 lata było możliwe 

dzięki wsparciu zaangażowanego teamu IPA Rumunia. Nie szczędzono wysiłków aby uzyskać 

rezultaty postawionych sobie celów.  

Chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim Regionalnym Komitetom Wykonawczym, 

wszystkim członkom IPA Rumunia, a także naszym sympatykom i partnerom. Bez ich wsparcia 

nie byłoby możliwe sięgnięcie tego kamienia milowego. 

Przyjaźń i szacunek to główne cele sekcji IPA Rumunia, które to wartości mamy w naszych 

sercach i duszach, jak i nadzieją, że doświadczymy dalszego wzrostu liczby członków IPA 

Rumunia, co będzie powodem wspólnego świętowania wielu chwil sukcesu. 

Pod poniższym linkiem zobaczycie jak świetnie się bawiliśmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=eb2e6dpZiEw   

Z przyjaźnią i szacunkiem, 

 

Florin Olaru, Przewodniczący IPA Rumunia. 

 

 

Członek IPA UK, Aidan Goundry wspomina wizytę w IPA Rumunia. 

 

21 marca 2019r rozpocząłem moją krótką wyprawę do Europy południowej. Był to wyjazd „na 

ostatnią chwilę” i, pomimo że rozesłałem informacje do przyjaciół w IPA, nie miałem pewności 

czy ktokolwiek odpowie w tak krótkim czasie i czy w ogóle będzie możliwość spotkania się  

z kimkolwiek. 

Jaka zatem była moja radość gdy otrzymałem odpowiedź od Laury-Lilliany Savu z sekcji IPA 

Rumunia, która była pierwszym krajem na mojej trasie. Omówiliśmy moje plany, po czym 

poinformowała mnie, że ktoś będzie na mnie czekał, co mnie niezmiernie ucieszyło. Nadszedł 

ten dzień i po przyjemnym locie wylądowałem w Bukareszcie i z radością zobaczyłem, że czeka 

na mnie Laura zgodnie z obietnicą. 

 



 

 

 

Po krótkim przywitaniu udaliśmy się do miasta. Droga upłynęła na poznawaniu krajobrazów  

i historii miasta. Często powtarzam, że nie da się przebić wiedzy lokalnych mieszkańców, czego 

Laura była niezbitym dowodem. 

Po krótkiej podróży samochodem dotarliśmy do siedziby Sekcji Krajowej IPA Rumunia, która 

mieściła się w jednym z budynków rządowych. Byłem pod wrażeniem przestrzeni biurowych 

oraz zgromadzona kolekcja świadcząca o nawiązanych przyjaźniach dookoła świata. Wśród 

zgromadzonych pamiątek znajdowało się zdjęcie założyciela Stowarzyszenia Artura Troopa. 

W siedzibie sekcji miałem przyjemność poznać Przewodniczącego Sekcji IPA Rumunia Florina 

Olaru, który zaprosił mnie na drinka i pogawędkę. Przy szklance Palinki omówiliśmy plany dla 

sekcji rumuńskiej, Policji ogółem, i wiele innych rzeczy. Niestety, ze względu na późno 

zapowiedziany mój przyjazd, Pan Olaru nie mógł towarzyszyć nam podczas obiadu, ponieważ 

miał inne zobowiązania w tym dniu, ale po skończeniu rozmowy wręczył mi kilka uroczych 

gadżetów sekcji rumuńskiej, na co ja z dumą zrewanżowałem się ofiarowując mu czapkę ze 

Zjednoczonego Królestwa oraz kilka naszywek i emblematów. 

Po spotkaniu Laura oprowadziła mnie po mieście wskazując kilka niesamowitych budynków 

historycznych a następnie zabrała mnie do jednej z najbardziej ozdobionych restauracji jaką 

kiedykolwiek widziałem, tak bardzo, że aż zastanawiałem się czy wcześniej nie była to katedra. 

To był wspaniały sposób na zakończenie dnia. Lokalne potrawy, piwo oraz tradycyjna rozrywka 

sprawiły, że był to niezapomniany wieczór. 

Na koniec Laura odprowadziła mnie do hotelu obiecując wsparcie gdybym miał kłopoty lub 

pytania podczas zwiedzania miasta następnego dnia. Szczęśliwie nie musiałem korzystać z 

pomocy, ale miałem pewność, że w potrzebie mogłem polegać na Laurze i jej kolegach. 

Sekcja IPA Rumunia to wspaniali gospodarze. Tak niewiele musieli zrobić aby mi pomóc, a ich 

gościnność nie ma sobie równych.  Za każdym razem kiedy jadę za granicę, poznaję coraz 

więcej sekcji i członków IPA, którzy wykazują prawdziwego ducha Stowarzyszenia, a sekcja IPA 

Rumunia nie była wyjątkiem. Ugościli mnie jak na członków IPA przystało i nie mogę się 

doczekać, kiedy będę mógł się zrewanżować, mając nadzieję, że uda się spędzić więcej czasu 

w tak doborowym towarzystwie. 

Servo per Amikeco! 

     

Aidan Goundry, IPA UK. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kolekcjonerzy policyjnych insygniów – Strażnicy historii Policji. 

 

Dzięki kolekcjonerom insygniów policyjnych historia policji ma szansę nie zginąć. W maju 

2019r odbędzie się 20. Spotkanie Kolekcjonerów Insygniów Policyjnych w Ptuj w Słowenii.  

Z tej okazji porozmawialiśmy z Przewodniczącym Słoweńskiego Stowarzyszenia 

Kolekcjonerów Insygniów Policyjnych Branko Zupaničem, długoletnim członkiem IPA. 

Rozmawialiśmy o jego pasji jaką są insygnia związane z Policją jak i dostojnej rocznicy 

wydarzenia. 

 

Czym właściwie są insygnia? 

 

Znaczenie słowa insygnia pochodzi z łaciny – ‘insygnia’ oznaczało medale honorujące kogoś. 

Obejmują one symbole, odznaki, nagrody, symbole ceremonialne, symbole specjalne oraz 

symbole określonego tytułu, władzy, honoru i godności. Przykładami insygniów królewskich są 

korony, berła, płaszcze, herby itd. Insygnia bywają także użyteczne kiedy chcemy określić 

status społeczny lub hierarchię zawodową. Do insygniów policyjnych zaliczyć można elementy 

umundurowania, takie jak stopnie, symbole, odznaki, odznaczenia. 

 

Jak długo zbieranie insygniów jest twoim hobby? 

 

Zacząłem kolekcjonować insygnia w 1992r, ale szybko uświadomiłem sobie, że powinienem 

był zacząć o wiele wcześniej, ponieważ wiele rzeczy odrzucono pomiędzy 1991 a 1992 rokiem. 

Koledzy kolekcjonerzy z zagranicy nauczyli mnie wyszukiwać i zdobywać okazy, które 

wydawałyby się niemożliwe do zdobycia, jak również uzupełniania kolekcji bieżącymi 

elementami. Może mi się to uda. 

 

Skąd wziął się pomysł na kolekcję? 

 

W 1983 roku kiedy pełniłem służbę na przejściu granicznym w Šentilj miałem ciekawą 

rozmowę z amerykańskim turystą z Kaliforni, który podróżował do Grecji na wakacje. Pokazał 

mi zdjęcia swojej kolekcji oraz siebie w mundurze i bardzo chciał mieć naszywkę Milicji. Był do 

tego stopnia nieustępliwy, że poszedłem do szatni i zdjąłem naszywkę z płaszcza i dałem mu 

ją, a w zamian otrzymałem od niego kalifornijską. Ta naszywka została pierwszym eksponatem 

w mojej kolekcji. Niestety w tym czasie nie byłem jeszcze gotów na rozpoczęcie kolekcji. 

Później, w 1992 roku natrafiłem na magazyn PC News (czasopismo kolekcjonerów 

policyjnych), które wydawał amerykański kolekcjoner Mike R. Bondarenko. W czasopiśmie 

znalazłem wiele informacji o kolekcjonerach i ich kolekcjach, a także mnóstwo ogłoszeń, przez 

które kolekcjonerzy poszukiwali naszywek na wymianę. Zacząłem wysyłać listy do Stanów 

Zjednoczonych i innych krajów jakich adresy znalazłem w czasopiśmie. I w taki sposób 

zacząłem otrzymywać naszywki oraz inne gadżety takie jak odznaki, breloczki, ulotki policyjne, 

itd. Kontynuowałem zbieranie naszywek, z czasem dodając do kolekcji modele pojazdów, 

literaturę, medale i odznaczenia oraz zdjęcia. 

 



 

 

 

Jaka historia stoi za Międzynarodowym Spotkaniem Kolekcjonerów Insygniów policyjnych 

jaki odbędzie się niebawem? 

 

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w Słowenii zorganizował policjant z posterunku Policji w 

Celje Mitja Vadušek. Odbyło się w Dyrektoracie Policji Celje w 1998 roku. Wtedy zrodził się 

pomysł utworzenia klubu lub stowarzyszenia kolekcjonerów. W 1999 powołano 

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Insygniów Policyjnych Słowenii i od tego czasu mają miejsce 

spotkania międzynarodowe. W spotkaniach uczestniczyli policjanci ze Słowenii, Austrii, 

Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Węgier, Chorwacji, Hiszpanii, Czech, Serbii, Macedonii i Stanów 

Zjednoczonych. Moim zadaniem jako przewodniczącego była organizacja spotkań od samego 

początku. Jako członek IPA uczestniczyłem w takich spotkaniach w Niemczech i Austrii i w ten 

sposób poznałem jak działają stowarzyszenia w tych krajach. Z dumą możemy się pochwalić, 

że jesteśmy najlepiej zorganizowanym i najbardziej aktywnym klubem kolekcjonerów 

policyjnych w Europie. 

 

Kim są kolekcjonerzy insygniów policyjnych, czy są wśród nich młodzi ludzie? 

 

Kolekcjonerami policyjnych insygniów nie są wyłącznie policjanci. Jest to popularne hobby na 

świecie, a wielu kolekcjonerów nie jest związana ze środowiskiem policyjnym, ale dołączają 

policyjne eksponaty do innych swoich kolekcji. Życzylibyśmy sobie, aby mieć wśród nas 

kolegów z młodego pokolenia, jednakże okazuje się, że nie jest to interesujące hobby dla 

młodych. Często żartujemy między sobą, że aby być kolekcjonerem trzeba być bogatym albo 

szalonym, ale uważam, że to nieprawda. Osobiście chciałbym zgromadzić jak najwięcej 

eksponatów z historii słoweńskiej Policji, aby nie przepadły, nie trafiły na różne składowiska 

czy do handlarzy, dla których liczy się tylko zysk, a nie pasja do zachowania i szanowania 

historii naszej okupacji. 

 

Czy masz coś wyjątkowo cennego w swojej kolekcji? 

 

Mam dużo eksponatów o znacznej wartości kolekcjonerskiej. Niemniej jednak, dla mnie, każdy 

jeden z ponad dziesięciotysięcznej kolekcji zbiorów nosi wartość kolekcjonerską. 

 

Czy masz eksponat, którego nie wymieniłbyś za nic w świecie? 

 

Żaden z eksponatów w mojej kolekcji nie jest na wymianę i żaden nie opuści mojej kolekcji. Do 

wymiany używam jedynie tych elementów, które się powtarzają. Z ogromną chęcią 

wymieniam je na nowe eksponaty do mojej kolekcji. 

 

Czy poszukujesz jakichś konkretnych przedmiotów? 

 

Zawsze znajdzie się coś co wzbogaci kolekcję. Oczywiście jestem świadom, ze niemożliwe jest 

zgromadzenie takiej kolekcji eksponatów policyjnych jakie bym chciał, ale ciągle zbieram. Być 

może kiedyś uda mi się natrafić na jakieś rzadkie i bezcenne rzeczy. 

   

Anita Kovačič Čelofiga, IPA Słowenia. 



 

 

 

Pierwszy Międzynarodowy Mecz Hokeja na lodzie zorganizowany przez IPA 

Polska. 

 

W dniu 9 marca 2019r. zrealizowaliśmy po raz pierwszy w historii sekcji IPA Polska mecz  

w hokeja! 

Wspólnie z Jackiem Szturem  - członkiem naszego regionu oraz Petrem Suchym – 

Przewodniczącym Regionu IPA Poprad w Słowacji już od kilku lat podejmowaliśmy próby 

zorganizowania spotkania członków IPA na lodowisku. Czas mijał, i dopiero teraz – przy 

olbrzymim zaangażowaniu w organizację meczu Wojciecha Batkiewicza – funkcjonariusza 

policji /członka IPA Nowy Targ/, udało się ! 

Dzięki gościnności Wójta Gminy Czarny Dunajec Pana Marcina Ratułowskiego, który objął 

honorowy patronat, na lodowisku w Czarnym Dunajcu spotkały się dwie drużyny: Region IPA 

Nowy Targ i Region IPA Poprad. Spotkanie miało charakter nie tylko towarzyski – był to mecz 

charytatywny dla Asi Podczerwińskiej, wnuczki policjanta KPP Nowy Targ. Asia urodziła się  

w 2018r. z wadą wrodzoną nóżki – hemimelią strzałkową.  

Honorowym patronatem mecz objęli także Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie 

nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG 

Stanisław Laciuga oraz Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha. 

Mecz był rozgrywany twardo, ale w duchu fair play. Były także rzuty karne, czyli wszystko czego 

można było oczekiwać podczas meczu hokejowego.  W trakcie spotkania, przy aktywnym 

udziale naszych maskotek: Misia, Tukana, Motyla oraz Smoka, zbierano datki do puszek na 

rzecz Fundacji im. Adama Worwy, w której zarejestrowana jest Asia. Za każdy datek 

ofiarodawca mógł sobie wybrać upominek kwiatowy ufundowany przez Pana Tomasza 

Bryniarskiego z Centrum Ogrodniczego w Nowym Targu. 

W drużynie IPA Nowy Targ zagrali funkcjonariusze Policji nie tylko z Nowego Targu, ale także 

z Krakowa, Oświęcimia, Gorlic, Zakopanego a także Chrzanowa. Wszyscy zobowiązali się do 

dobrowolnych wpłat podczas zbiórki w trakcie spotkania. Kibice zgromadzeni na trybunach nie 

pozwalali zawodnikom na chwile słabości gorąco ich dopingując. Widzowie przybyli na 

spotkanie z Nowego Sącza i Gorlic. Na trybunach znaleźli się nawet członkowie IPA Irlandia , 

którzy zrobili sobie przerwę w narciarskim szaleństwie i przyjechali z Białki Tatrzańskiej! 

Mecz zakończył się wynikiem dwucyfrowym, a raczej trzycyfrowym. W trakcie i po meczu po 

dokładnym przeliczeniu zawartości puszek okazało się, że wynik meczu to 2161,24 pln + 161,50 

EUR + 4 USD!! 



 

 

Mamy nadzieję, że wspólna pomoc wielu organizacji, a także nas samych, pomoże odzyskać 

sprawność Asi. Ważne, aby operacja i leczenie w celu rekonstrukcji stawów i mięśni 

(prostowanie nóg, wydłużanie kości i budowa nieistniejących stawów) były wykonane jak 

najszybciej, najlepiej między 18. A 24. Miesiącem życia dziecka. Koszty operacji są wysokie  

i sięgają kwoty ponad miliona złotych.  

Dziękujemy wszytkim osobom, a także firmom, które pomogły zrealizować charytatywny mecz 

hokeja w duchu sportowej rywalizacji i w myśl naszego motto „Servo per Amikeco”.  

 

Tekst: Edward Chudy, tłumaczenie: Mateusz Kapołka, zdjęcia: Szymon Pyzowski, IPA Polska 

 

 

Członkowie sekcji IPA Makau z wizytą w Narodowej Akademii Policyjnej 

Kambodży. 

 

W ubiegłym miesiącu delegacja Biura Spraw Azjatyckich, pod dowództwem Przewodniczącego 

Sekcji IPA Makau Lei Hong Po, odwiedziła Narodową Akademię Policyjną Kambodży i została 

przywitana przez Komendanta szkoły generała dr Seng. 

Podczas spotkania Przewodniczący Lei wyraził uznanie dla gościnności strony kambodżańskiej. 

Ponadto po krótce przedstawił historię oraz wartości IPA. Zapewnił także, że Biuro Spraw 

Azjatyckich będzie dążyło do wsparcia i ułatwienia Kambodży dołączenia do 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. 

Gen. Seng, w imieniu swojego zespołu, wykazał ogromne zainteresowanie naszym 

Stowarzyszeniem i podkreślił, że dołoży wszelkich starań przy nadzorze nad procesem 

integracji. Dodał także, że chciałby zaplanować odwiedziny Sekcji IPA Makau i udział w 

organizowanych wydarzeniach, aby lepiej poznać IPA. 

Na koniec spotkania obie strony osiągnęły wspólne porozumienie i podpisały List Intencyjny w 

auli Akademii Policyjnej Kambodży. To z pewnością będzie pierwszy krok w długoterminowym 

związku IPA i Kambodży.  

 

Marco Lei, Łącznikowy Sekretarz Kulturalny/Społeczny IPA Makau. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obchody 5. rocznicy Klubu IPA Zachodnia Hercegowina sekcji IPA Bośnia  

i Hercegowina. 

 

13 kwietnia 2019 odbyło się Roczne Zebranie Klubu Regionalnego IPA Zachodnia Hercegowina, 

który w dniach 12-14 kwietnia świętował także swoją 5. rocznicę w gospodarstwie 

agroturystycznym Marica Gaj w Grude. 

Nasi goście przybyli dzień przed Zebraniem i zostali ugoszczeni w Motelu Kiwi w Grude, gdzie 

wszyscy delektowaliśmy się wspaniałymi potrawami w miłej atmosferze i mogliśmy się 

wymienić doświadczeniami zawodowymi oraz tymi z naszych klubów IPA. Goście przyjechai 

do nas z klubów regionalnych i regionów sekcji IPA Niemiec, Wschodniej Macedonii, 

Chorwacji, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny. 

Następnego dnia nasi goście wybrali się na zwiedzanie Dzwonnicy Pokoju w Kościele  

oo. Franciszkanów Piotra i Pawła oraz Stary Most w Mostarze, jak również największy gaj 

oliwny w Bośni i Hercegowinie położony w mieście Ljubuški, w którym obejrzeli prasę oliwną 

oraz pokój degustacji gdzie zjedli obiad. Następnie nasi goście zobaczyli zapierający dech w 

piersiach wodospad Kravica i najstarsze muzeum w kraju (z 1884 roku), które jest częścią 

klasztoru Franciszkanów w Humac w prowincji Ljubuški. 

Po części oficjalnej Rocznego Zebrania, przeszliśmy do świętowania, które rozpoczęło 

podpisanie Karty Współpracy pomiędzy Regionem IPA Zagrzeb a Regionem IPA Zachodnia 

Hercegowina. Kartę podpisali Przewodniczący IPA Zagrzeb Darko Minković oraz 

Przewodniczący IPA Zachodnia Hercegowina Zoran Smital, w obecności sekretarzy obydwóch 

klubów Ante Pavelic i Milan Boban. 

Zasłużeni członkowie IPA, biznesmeni, przedsiębiorcy i każdy kto pomógł klubowi otrzymali 

Certyfikaty Uznania. Zabawa ponad 150 osób trwała do późneje nocy przy występie „Dream 

Team Babe” i zespołu „Night Flight”. 

Taka uroczystość nie byłaby możliwa bez wsparcia Przewodniczącego Rządu Prowincji 

Zachodnia Hercegowina, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz lokalnych Burmistrzów, którzy 

docenili naszą ciężką pracę oraz fakt, że w niespełna 5 lat zgromadziliśmy ponad dwustu 

członków w prowincji o niskiej populacji.  

Klub Regionalny IPA Zachodnia Hercegowina dziękuje wszystkim za przybycie i wspaniałą 

przyjaźń. Mamy nadzieję, że będziemy mogli nadal działać z taką intensywnością, lub bardziej, 

ponieważ wszystkich nas łączy motto „Servo per Amikeco!”     

   

Zoran Smital, p.o. Przewodniczącego IPA Bośnia i Hercegowina. 

 



 

 
 

Członek IPA UK o dniu spędzonym z Policją Lexington. 

 

Jestem policjantem z niemal 11-letnim stażem służby, obecnie pracuję w Królewskiej Grupie 

Ochrony w Gloucestershire. W ubiegłym miesiącu odwiedziłem stan Kentucky w USA. Miałem 

także przyjemność spędzić dzień na patrolu z policjantami z Lexington. 

„Parada” rozpoczęła się o 7 rano, kiedy to zaczęli zjeżdżać się funkcjonariusze w pełnym 

wyposażeniu swoimi znakowanymi Fordami Interceptor, którymi po służbie jeżdżą do domów. 

Okazało się, że takie rozwiązanie jest im na rękę, ponieważ w ten sposób obniżają swoje koszty 

dojazdów, a społeczność zyskuje na poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ po dzielnicy jeździ 

więcej radiowozów. 

Po odprawie, przedstawiono mnie Ryanowi z Dywizji Zachodniej i już po chwili jechaliśmy na 

pierwszą w tym dniu interwencję, jaką było powtarzające się zgłoszenie o wyjącym alarmie  

w jednym z lokali użytkowych. Jak się okazało, przyczyną alarmu było uruchomienie go 

omyłkowo przez pracowników, lub spadek napięcia. Po tym pojechaliśmy na śniadanie do 

miejscowej smażalni kurczaków (byłem przecież w Kentucky), w której najnormalniejszą 

rzeczą w świecie jest zamówienie kanapki z soczystą, głęboko smażoną piersią kurczaka  

i popicie tego mrożoną herbatą. 

Po śniadaniu Ryan pokazał mi sprzęt jaki wozi w radiowozie. Oprócz zwykłych pachołków  

i znaków drogowych, taśmy policyjnej i zestawu do udzielanie pierwszej pomocy, na 

wyposażeniu był także karabinek i kamizelka kuloodporna. Byłem pod ogromnym wrażeniem 

komputera na wyposażeniu radiowozu, który doskonale odwzorowywał wszystko na swoim 

ekranie, co znacznie ułatwiało sporządzanie dokumentacji służbowej oraz dokonywanie 

sprawdzeń pojazdów, osób i rzeczy. Przednie i tylne fotele oddzielone były ekranem Perspex 

chroniącym funkcjonariuszy przed każdym kto siedział z tyłu, co sprawiało, ze transport osób 

zatrzymanych odbywał się w bezpiecznych warunkach, a dodatkowo sprawiał, że łatwiej było 

zadbać o czystość radiowozu. Model Intercerptor jest dużym samochodem z mocnym 

silnikiem, z mnóstwem miejsca wewnątrz, co sprawia, że jest idealnym samochodem do 

codziennego patrolowania.  

Następnie zostaliśmy skierowani do wezwania o zakłóceniu porządku przez kobietę pod 

wpływem. Tego dnia w służbie było ok. 30 patroli, także można było liczyć na wsparcie, 

zwłaszcza w Stanie, w którym każdy obywatel może nosić broń palną. Kobieta została 

zatrzymana za zakłócenie porządku i umieszczona w areszcie. 

 



 

 

 

Po obiedzie mieliśmy jeszcze kilka interwencji dotyczących awantur domowych oraz jeden 

przypadek osoby chorej psychicznie, która chodziła po jezdni. I nagle wybiła godz. 16:30 i był 

to czas kończenia służby. 

Pracując w patrolu interwencyjnym w UK przez 10 lat, nie wiem dlaczego zdziwiło mnie, że 

praca za oceanem wygląda niemal identycznie. Różnice polegają na dofinansowaniu  

w umundurowanie, sprzęt, broń oraz pojazdy. Przyjemnie było widzieć policjantów, których 

morale było wysokie. Nie byli oni przepracowani, z pozytywnym nastawieniem stawiają się do 

służby, a przełożeni darzą ich zaufaniem. 

Po kilku uściśnięciach dłoni i wymianie naszywek moja służba dobiegła końca. Jestem 

niezmiernie wdzięczy Departamentowi Policji Lexington za umożliwienie wspólnego patrolu, 

jak również dziękuję IPA za tak sprawne zrealizowanie mojej prośby.       

 

Rob Weaver, IPA UK. 

 

 
Prezentacja na temat krypto walut zorganizowana przez IPA Słowenia. 

 

Słowenia jest jednym z najbardziej aktywnych europejskich krajów w krypto świecie. Dla 

jednych to rewolucja biznesowa, ponieważ wierzą, że przyszłość pieniądza to krypto waluty, 

dla drugich z kolei, jest to finansowy balon, który prędzej czy później pęknie, a dla całej reszty 

jest to bardzo istotny potencjał technologiczny. Chociaż nie jest pewne ile będzie trwał krypto 

świat, warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Około 160 słuchaczy z całej Słowenii 

zgromadziło się, aby posłuchać o krypto walutach podczas profesjonalnych konsultacji 

zorganizowanych przez Klub IPA Štajerska przy współpracy z Dyrektoratem Policji  

w Mariborze. 

Szef Dyrektoratu Policji w Mariborze, Danijel Lorbek na początku konsultacji powiedział, że 

Dyrektorat wspólnie z Sądem Rejonowym przecierają szlaki w dziedzinie krypto walut. „To był 

jeden z powodów zorganizowania tych konsultacji we współpracy z Klubem IPA Štajerska  

i zaprezentowania słuchaczom bezcennego doświadczenia jakie zdobyliśmy”. Radny Sądowy 

Mitja Kozar i Mecenas Petra Bezjak z Sądu Rejonowego w Mariborze omówili przypadek 

przejęcia i sprzedaży bitcoinów. W sprawie toczy się obecnie postępowanie, i jest to pierwsza 

taka sprawa w słoweńskim Sądzie. Bitcoiny zostały zajęte jako rzekomy dochód uzyskany  

 



 

 

 

z nielegalnego obrotu syntetycznymi narkotykami przez internet. Sąd postanowił o możliwości 

sprzedaży bitcoinów. 

Naczelnik Wydziału ds. Zwalczania Cyberprzestępczości Dyrektoratu Policji w Mariborze, Borut 

Štok, przedstawił podstawowe informacje na temat krypto walut, a w szczególności zasady 

działania i współdziałania krypto systemów Bitcoin. Jak wyjaśnił, początki Bitcoinów sięgają 

2008 roku, kiedy to zostały zaprezentowane społeczności przez ich założyciela, znanego pod 

pseudonimem Satoši Nakamoto. Spośród 1,500 różnych krypto walut działających obecnie, 

Bitcoin jest najbardziej rozpoznawalną. Jest to kryptograficzna waluta służąca do szybkich  

i skutecznych transakcji internetowych. Jej wartość opiera się na przekonaniu ludzi, że ma 

pewną określoną wartość. W przeciwieństwie do zwykłych walut, krypto waluty nie opierają 

się na zaufaniu władz, np. rządu lub banków, ale w pełni opiera się na matematyce. „Nowe 

bitcoiny produkowane są w procesie zwanym ‘kopaniem’. Bitcoin ma wbudowaną 

algorytmiczną zagadkę matematyczną, którą rozwiązać można odgadując właściwie ciągi 

znaków. Po co ludzie mieliby marnować moc obliczeniową i prąd na rozwiązywanie 

matematycznych zagadek? Ponieważ ten kto rozwiąże ją pierwszy otrzyma równowartość 12,5 

bitoina”.  

Ilość bitcoinów jest sztywno określona i sięga nawet wartości 21 milionów, ze średnią ponad 

16 milionów w obrocie. Bitcoin jest wiodącą i najstarszą krypto walutą o szacowanej wartości 

3,228.00€ w lutym 2019 roku.  

Krypto waluty mogą być także wykorzystywane w legalnym biznesie, np. w inteligentnych 

umowach. Radca prawny i przedsiębiorca Dr Peter Merc uważa, że są one największą 

wartością dodaną technologii BlockChain. „Szwedzi przekazali już swój rejestr gruntów do BC. 

Od przeszłego roku nie będą przekazywane w tradycyjny sposób, co wiąże się z wizytą  

u notariusza i ryzyka, że dojdzie do oszustwa przez sprzedawcę, jak zdarza się, gdy podczas 

oczekiwania na rejestrację w księdze wieczystej wpisywany jest ktoś inny. W Szwecji własność 

będzie niebawem przekazywana na zasadzie inteligentnych, samo-wykonywalnych umów.  

W niektórych częściach kraju ten system już funkcjonuje. W Stanach Zjednoczonych  

w rozrusznikach samochodów montowane są mechanizmy blokujące, które, wedle zapisu  

w umowie, uruchamiają się automatycznie jeśli użytkownik pojazdu nie ureguluje należności 

– wyjaśnia Dr Merc. 

Tak zwane kampanie ICO (pierwsza emisja tokena) to rynek, który obecnie przeżywa rozkwit. 

Jest to duża inwestycja, w której inwestorzy nabywają tokeny stworzone przez spółkę lub 

przedsięwzięcie. Jednakże, jak ostrzega Dr Merc, może dochodzić do nadużyć i ryzyka na tym  



 

 

 

polu: „Musimy być ostrożni kiedy tokeny sprzedawane są na ulicy, kiedy organizowane są 

wydarzenia w celu ich sprzedaży oraz kiedy pojawiają się nowe bitcoiny, których nie ma jeszcze 

na giełdzie, ale będą za jakiś czas. Jest jeszcze kilka innych wskaźników, że możemy mieć do 

czynienia z oszustwem: prawdziwe tokeny można zawsze sprzedać (były przypadki, kiedy 

możliwa była tylko sprzedaż tokenów komuś innemu, co jest typowym przykładem piramidy 

finansowej). ICO polega na wspieraniu start-upów, których przedsiębiorcy zbierają środki na 

rozwój na kolejne lata. Najważniejsze jest określenie przez założyciela sposobu wykorzystania 

tokenów, np. może określić, że zatrzyma 60 do 70% tokenów, wypuszczając w obieg 10 do 

20% dla konsultantów i innych osób zaangażowanych. Jeśli zespół nie wierzy w sukces 

projektu, nie ma możliwości aby zablokowali tokeny na kilka lat, raczej będzie im zależało, aby 

mieć je do dyspozycji jak najszybciej. W tym miejscu użyteczne stają się inteligentne umowy  

i BC. Inteligentna umowa to umowa sporządzona w formie programu, który jest samowykony-

walny w technologii BC. Jednocześnie jest przejrzysty, także każdy może mieć wgląd. Zespół 

decyduje, że otrzymuje 10% tokenów, które następnie zostaną zablokowane w inteligentną 

umową, po dwóch latach klauzula zrealizuje się sama i otrzymają tokeny z powrotem. Nie 

wierzę w projekty, w których ludzie swobodnie dysponują tokenami, ponieważ nie niesie to ze 

sobą motywacji do pracy i rozwoju. Przy najbardziej dochodowych projektach, właściciele 

mają ograniczoną możliwość użycia tokenów lub są one zablokowane. W poważnych 

projektach biorą udział różni specjaliści, np. finansiści, przemysłowcy, konsultanci z zakresu 

marketingu, prawa, itd. Projekty, w których nie ma ograniczeń co do zgromadzonych środków 

są podejrzane. Projekty ICO, którym można zaufać, muszą być ukierunkowane na 

sfinansowanie rzeczywistego produktu, a gdy limit funduszu zbiorowego zostanie osiągnięty, 

zespół zbierze za dużo lub za mało, pieniądze zostaną zwrócone. Bardzo podejrzane są 

obiecujące projekty uzyskujące potrójne zyski w ciągu kilku miesięcy. 

Anita Kovačič Čelofiga, IPA Słowenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

DOMY IPA – ODWIEDŹ JE! 

Dom IPA Saarland, Neunkirchen, Niemcy. 

Dom IPA zlokalizowany jest w mieście Neunkirchen, drugim co do wielkości mieście  

w Saarland, zalesionego niemieckiego landu graniczącego z Francją i Luksemburgiem.  

W pobliżu można znaleźć obiekty sportowe, m.in. otwarty basen, kort tenisowy oraz tor 

kartingowy. 

Dom znajduje się w dogodnej lokalizacji, skąd można dotrzeć do Homburga, St. Ingbert, 

Zweibrücken, St. Wendel oraz stolicy Saarland – Saarbrücken. Z domu w niecałe 30 minut 

dostaniemy się na najbliższe lotnisko (Saarbrücken-Ensheim). 

Dom IPA Saarland oferuje zakwaterowanie dla 8 osób. Znajdziemy w nim sypialnię z dwoma 

łóżkami i łazienką, sypialnię z podwójnym łóżkiem oraz sypialnię z podwójnym łóżkiem  

i dwoma łóżkami pojedynczymi. Jest możliwość zorganizowania kolejnych łóżek. Dodatkowo 

jest jeszcze osobna łazienka. Pościel zapewniona. 

W Domu IPA Saarland znajdziecie w pełni wyposażoną kuchnię, salon, bar oraz toalety dla 

gości. Na zewnątrz goście mogą podziwiać rozległe lesiste tereny. Dostępne jest także zaplecze 

grillowe oraz parking.   

Dane kontaktowe: 

Email: gaestehaus-saarland@ipa-neunkirchen-saar.de 

Strona www: www.gaestehaus.ipa-neunkirchen-saar.de  

            www.ipa-deutchland.de  

Hubert Vitt, IPA Niemcy. 

 

POSŁOWIE: 

Późną wiosną na angielska wieś pełna jest hiacyntowców, a wielu ludzi odwiedza parki w 

rezydencjach i spaceruje wśród lasów niebieskich kwiatostanów, aby doświadczyć tych 

pięknych i delikatnych kwiatów, które zamieniają całe lasy w coś co wygląda jak fioletowe, 

magiczne dywany. 

Członkowie IPA nie muszą wędrować daleko i zastanawiać się dokąd pojechać. 

Przez ostatnie 2 tygodnie ogród za biurami Administracji Międzynarodowej i Sekcji UK 

zamieniły się w łąkę hiacyntowców z setkami tych filigranowych kwiatków upiększających Dom 

Artura Troopa i czarujących nas wszystkich. 

 

mailto:gaestehaus-saarland@ipa-neunkirchen-saar.de
http://www.gaestehaus.ipa-neunkirchen-saar.de/
http://www.ipa-deutchland.de/


 

 

 

Jeśli będziecie w pobliżu, zajrzyjcie i przekonajcie się. I oczywiście wstąpcie zobaczyć się z nami 

– przywitamy Was pogawędką i herbatą     

Elke 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


