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SŁOWEM WSTĘPU 

 
Drodzy Przyjaciele, 

Naprawdę nie wiem jak rozpocząć wprowadzenie w tym momencie w dziejach. Można śmiało 
powiedzieć, że żyjemy w dziwnych czasach. Moje serce kieruje się do wszystkich z Was, którzy 
pracują na pierwszej linii, oraz do waszych rodzin i ukochanych. Pandemia koronawirusa 
stawia nas w sytuacji, w której musimy odłożyć na bok nasze różnice i walczyć z tym wirusem 
razem, zjednoczeni. 

W tej chwili trudno jest skupić się na innych rzeczach, jednak nie możemy zatrzymać naszego 
codziennego życia z powodu COVID-19 i musimy przebrnąć przez to. 

Odkąd zostałem przez Was wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Stosunków 
Zewnętrznych podczas 64. Kongresu Światowego IPA w Chorwacji, dokładam wszelkich starań, 
aby być zorganizowanym, a teraz mam silny zespół w komisji, który mi pomaga. 

Mamy nadzieję, że uda nam się podnieść Komisję ds. Stosunków Zewnętrznych na wyższy 
poziom. Może to obejmować pewne zmiany, ale więcej o tym na późniejszym etapie. 

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi za jego pracę w czasie 
poprzedniej kadencji, a także członkom komisji za ich zaangażowanie i wysiłki, które już 
wykazano. Wiem, że razem pójdziemy naprzód. 

W bieżącym roku, 2020, przypada 70. rocznica IPA, kiedy wszyscy powinniśmy się spotkać, aby 
świętować to, co Arthur Troop osiągnął dla funkcjonariuszy Policji z całego świata: zbliżając 
nas wszystkich na równym poziomie. Chociaż możemy nie mieć możliwości aby spotkać się tak 
bardzo osobiści jak chcielibyśmy, możemy wszyscy świętować tak samo w naszych sercach  
i domach. Nie izolujmy się. Wszyscy jesteśmy w tym razem. 

W takich czasach trzeba patrzeć naprzód i mieć nadzieję na lepszą przyszłość, i wiem, że 
wspólnie przezwyciężymy obecny kryzys. 

Chciałbym zacytować jednego z moich ulubionych piłkarzy, Pele, którego słowa teraz są 
szczególnie istotne: 

„Im trudniejsze zwycięstwo, tym większa radość z wygranej.” 

Z pozdrowieniami dla Was i waszych bliskich,    

Servo per Amikeco! 
  
Einar Guðberg Jónsson, Przewodniczący Komisji ds. Stosunków Zewnętrznych IPA.   

 

 



 

 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

Nowy Prezydent Sekcji Krajowej. 

IPA Nowa Zelandia 

Komitet Wykonawczy IPA Nowa Zelandia rozpoczął swoją kadencję w kwietniu 2020 roku. 

Jestem podekscytowany i dumny z tego, że mogę przewodzić zespołowi jako Prezydent Sekcji 

Krajowej. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z sekcjami międzynarodowymi  

w nadchodzących miesiącach i latach.  

Moją karierę policyjną rozpocząłem w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 70. XX wieku jako kadet 

i policjant w Irlandii Północnej. W latach 80. przeniosłem się do Nowej Zelandii i dołączyłem 

do nowozelandzkiej Policji, gdzie przez 10 lat pracowałem na pierwszej linii patrolując ulice 

zanim przeszedłem do ochrony VIP-ów jako funkcjonariusz ochrony osobistej. Lata spędzone 

w tej roli pozwoliły nie tylko poznać niektórych światowych liderów, ale także współpracować  

z wieloma wybitnymi policjantami z całego świata. Dalszy rozwój zawodowy doprowadził mnie 

do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i uzyskania kwalifikacji jako detektyw. Awansowałem 

na stanowisko Kierownika Sekcji, sierżanta odpowiedzialnego za obowiązki ogólne, a później 

zespoły Bezpieczeństwa Drogowego z siedzibą w stolicy kraju. Przeniosłem się z Policji do 

innego Wydziału jako starszy śledczy prowadzący dochodzenia w sprawach poważnych 

oszustw w sektorze gier hazardowych, zanim objąłem moje obecne stanowisko starszego 

śledczego ds. międzynarodowych. Rola ta opiera się na bezpieczeństwie regionalnym  

i wymaga regularnych kontaktów z policją i byłymi funkcjonariuszami Policji z kraju i zza 

granicy. Jestem członkiem IPA od 1987 roku i działam zarówno na szczeblu komitetu 

regionalnego, jak i jako członek organu wykonawczego. Miałem przyjemność spotkać wielu 

członków podczas 61. Kongresu Światowego, który odbył się w Nowej Zelandii będąc 

asystentem oficjalnego obserwatora i podczas Tygodnia Przyjaźni.  

Wizja 

Inspirowanie służących i byłych funkcjonariuszy do aktywnego zaangażowania się w IPA. 

Cel 

Utrzymać i zwiększyć członkostwo w IPA, szczególnie wśród czynnych pracowników Policji, 

poprzez regularną, jasną i zwięzłą komunikację z członkami i potencjalnymi członkami  

w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania i obopólnych korzyści. Obejmie to  



 

 

 

rozpowszechnianie artykułów związanych z pozytywnym kreowaniem obrazu Policji  

w dziedzinach społecznych, kulturalnych i zawodowych. 

Servo per Amikeco! 

Mike Norden, Prezydent IPA Nowa Zelandia.  

 

 

Garść informacji od powstającej Sekcji IPA Albania.  

 

Najnowszy członek rodziny IPA, Sekcja Powstająca IPA Albania, działa aktywnie na rzecz 

zwalczania pandemii koronawirusa w kraju, a jej Prezydent Skender Doda z radością przesyła 

garść informacji: 

Wraz z Radą Krajową korzystamy z każdej okazji aby nawiązać kontakt z naszymi członkami, 

którzy przebywają w szpitalu, i możemy z radością poinformować, że wszyscy oni są w dobrym 

zdrowiu. 

Sekcja IPA Albania nawiązała współpracę z albańskim bankiem krwi i wspólnie podjęli 

inicjatywę zbiórki krwi dla dzieci cierpiących na chorobę krwi Talasemię. 

Ponadto działając razem z albańskim Czerwonym Krzyżem zapewniliśmy policjantom służącym 

na pierwszej linii 500 maseczek ochronnych, a Czerwony Krzyż zapewnił, że w miarę potrzeb 

zostanie dostarczonych więcej maseczek. 

Członkowie IPA Albania dołożyli wszelkich starań, aby znaleźć i udzielić pomocy kilku rodzinom 

poległych na służbie policjantów, które mieszkają na przedmieściach stolicy – Tirany. 

Wreszcie, aktywnie szukamy dalszych darowizn mających na celu ochronę funkcjonariuszy 

Policji, którzy mają bezpośredni kontakt z naszymi obywatelami.   

 

Skender Doda, Prezydent Sekcji Powstającej IPA Albania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wsparcie IPA w czasie pandemii: 

Region West Coast Sekcji IPA RPA. 

 

Dziękujemy prawdziwym bohaterom: tym, którzy wychodzą każdego dnia aby służyć  

i chronić nasze społeczności 

W czasie pełnej izolacji w naszym kraju są w naszych społecznościach ludzie, którzy naprawdę 

cierpią. Szkoły są zamknięte, a dla niektórych dzieci było to jedyne miejsce gdzie można było 

dostać ciepły posiłek. 

Członkowie Regionu West Coast IPA RPA przekazali bardzo potrzebne składniki nauczycielom 

w Dunoon, którzy następnie przygotowali z nich w swoich domach posiłki, aby pomóc 

dzieciom w swoim sąsiedztwie. 

Nauczyciele otrzymali również pojemniki ze środkiem dezynfekującym, aby pomóc osobom 

mieszkającym w ich pobliżu. 

W Wolwefontein rozdaliśmy rękawiczki, a w Melkbosstrand oddaliśmy również potrzebne 

zapasy żywności i środki dezynfekujące. 

Ale nie zapominajmy o naszych współpracownikach. Funkcjonariuszach pierwszej linii, którzy 

stawiają się codziennie do służby aby pomóc w walce z tym niewidzialnym, nieznanym 

wrogiem, który okalecza świat. 

Odwiedziliśmy trzy posterunki Policji i jeden posterunek blokadowy, aby przekazać 

funkcjonariuszom nasze słowa uznania. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dołożyli się do akcji SAVE. 

Bez wsparcia naszych społeczności nie możemy sprostać naszym obowiązkom jako członkowie 

IPA. 

Służba poprzez Przyjaźń   

       

Elbie Gore, Vice Przewodnicząca Regionu West Coast, IPA RPA. 
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Działania Sekcji IPA Brazylia w walce z COVID-19. 

Sekcja IPA Brazylia, stawiając czoła pandemii COVID-19 w kraju, uruchomiła projekt 

„Powstrzymywanie COVID-19” na dwóch frontach: pierwszym z nich była pomoc Policji 

brazylijskiej obejmująca dystrybucje masek ochronnych i rurek tlenowych do szpitali i klinik 

policyjnych, które miały niskie lub wyczerpane zapasy, a także broszury z poradami na temat 

tego jak najlepiej chronić się przed COVID-19 podczas kontaktu z osobą chorą na ulicy. 

Drugi front skupił się na pozyskaniu pomocy spośród członków i partnerów IPA Brazylia w celu 

uzyskania masek ochronnych i dystrybucji w obszarach zamieszkanych przez ubogich  

i potrzebujących, w ślad za przykładem członkini IPA Feliciany Ribeiro ze Stanu Maranhão, 

która wykorzystała pieniądze zebrane podczas imprezy z okazji 90. urodzin swojej mamy 

Raimundy Barros do zakupu maseczek ochronnych domowej produkcji. 

Z uwagi na zaistniałe sytuacje i warunki oraz zgodnie z ustawodawstwem krajowym 

dotyczącym walki z pandemią Sekcja IPA Brazylia stanęła na linii frontu COVID-19, 

jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo. Jednak podczas poprzednich innych krajowych 

epidemii, takich jak gorączka denga, kilku członków i partnerów IPA było hospitalizowanych, 

w tym Dr Raul Canal, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Prawa Medycznego oraz Prezydent 

naszej Sekcji Krajowej Dr Joel Zarpellon Mazo. 

Sekcja IPA Brazylia, starając się wypełnić swoją rolę stowarzyszeniową, rozumie, że działania 

jakie podjęła są tylko kroplą w morzu potrzeb w zwalczaniu pandemii. Jednak przynajmniej to 

kropla. 

Pod załączonym linkiem znajdziecie specjalny filmik: 

https://drive.google.com/IPA_Brazil_vs_COVID-19 

Servo per Amikeco! 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 

 

 

Pierwsza transmisja wideo IBZ Gimborn. 

Starając się odkryć nowe sposoby dalszego zapewnienia najwyższej klasy edukacji IBZ Gimborn 

z dumą oferuje swój pierwszy wykład online poprzez transmisję wideo, we współpracy  

z Henrikiem Andershedem, profesorem kryminologii Uniwersytetu Örebro w Szwecji. 

W swojej transmisji wideo henrik Andershed omawia czego można się spodziewać w zakresie 

rozwoju kryminalnego w czasie pandemii koronawirusa. Czy powinniśmy oczekiwać 

zwiększenia niektórych czynów przestępczych a ograniczenia ilości innych? Ponadto profesor  



 

 

 

sugeruje co możemy zrobić aby zapobiec wzrostowi przestępczości w czasach ograniczeń  

i izolacji w naszych domach. 

Obejrzyjcie film i dajcie nam znać co o nim sądzicie! https://youtu.be/KO0FfvoZ-mk 

IBZ Gimborn pracuje obecnie nad serią seminariów online na temat międzynarodowego 

terroryzmu z udziałem 6 międzynarodowych mówców. W planie jest jedna sesja trwająca 40 

minut plus dyskusje tygodniowo. 

Kolejna seria seminariów online z udziałem pisarza Policji Davida Lewisa (Sekcja UK), a także 

niemieckie seminarium na temat emerytury są również w przygotowaniu. Mamy nadzieję, że 

spotkamy się z szerokim odbiorem tej nowej formy udostępnionej przez nas i czekamy na 

wszystkich w naszym pięknym zamku kiedy już IBZ Gimborn zostanie ponownie otwarte.   

       

Rene Kauffmann, Dyrektor IBZ Gimborn. 

 

 

John Korsel z Sekcji IPA Niderlandy mianowany  

 Rycerzem Zakonu Orange-Nassau. 

Sekcja IPA Niderlandy jest niezmiernie dumna mogąc ogłosić, że 24 kwietnia 2020 r. Jego 

Królewska Mość Król Niderlandów mianował Johna Korsela na Rycerza Zakonu Orange-

Nassau. 

John od wielu lat jest bardzo aktywnym członkiem Zarządu niderlandzkiej Sekcji IPA, a rada 

Krajowa IPA w Niderlandach gratuluje Johnowi królewskiej nagrody! 

Od 1815 roku wielu obywateli Niderlandów otrzymało medale królewskie podczas corocznego 

przyznawania wyróżnień. Zgodnie z tradycją odbywa się to  w dzień przed Dniem Króla – jest 

to dzień w którym wiele osób otrzymuje z rąk Króla wyróżnienie w uznaniu zasług dla 

społeczeństwa. „Jego Królewskiej Mości podoba się…” to początek zdania, które ponad 2800 

obywateli Niderlandów usłyszy tego wyjątkowego dnia od burmistrza miasta, w którym 

mieszkają. 

Zakon Orange-Nassau jest zakonem rycerskim otwartym dla „każdego kto szczególnie zasłużył 

się społeczeństwu”. Są to ludzie, którzy zasługują na uznanie w społeczeństwie w szczególny 

sposób za wykonywanie swoich działań. 

Gratulacje można składać Johnowi pod adresem email: treasurer@ipa-nederland.nl  

Kees Jongh, Sekretarz Generalny IPA Niderlandy. 

mailto:treasurer@ipa-nederland.nl


 

 

 

 

Przemówienie członka Sekcji IPA Peru Javiera G. Kinosity 

na temat globalizacji policji w społeczności na świecie. 

We wtorek 25 lutego 2020 r. Wiceministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych Peru oraz Sekcja IPA Peru zorganizowały sympozjum akademickie 

„Nowe zarzadzanie publiczne w celu zapewnienia indywidualnej produkcji bezpieczeństwa w 

XXI wieku” autorstwa Javiera Gamero Kinozy, członka IPA Peru, funkcjonariusza Policji 

peruwiańskiej, prawnika i kryminologa mieszkającego w Szwajcarii, który przedstawił wizję 

postmodernistycznej kryminologii w odniesieniu do reformy i modernizacji Policji we 

współczesnym społeczeństwie. 

Wydarzeniu przewodniczyli Wiceminister Bezpieczeństwa Publicznego, generał Policji Ruben 

Rucoba Tello oraz Prezydent Sekcji IPA Peru, generał Policji Segio Monar Moyoli.  

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy generalni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

członkowie peruwiańskiej Policji, policjanci z zagranicy akredytowani w Peru oraz członkowie 

IPA Peru. 

Gamero odniósł się do modelu policji w społeczności lub policji bliskiej obywatelom, 

podkreślając, że model ten jest modny w anglo-amerykańskiej policji od dwóch ostatnich 

dekad, co zapoczątkowało debatę publiczną zarówno w sferze politycznej, jak i w mediach. 

Mówca wyjaśnił, że model ten dystansuje się od tradycyjnego modelu policji zmilitaryzowanej 

z centralną administracją, która jest ściśle zgodna z obowiązującymi przepisami i jest ślepa na 

projekty kierownictwa z niewielką lub zerową swobodą. 

Ten nowy model policji w społeczności, według Gamero Kinosity, podlega strategiom, 

taktykom i wynikom uzgodnionym ze społecznością, a w ostatnich latach stał się kluczowym 

elementem zachodniego eksportu do krajów rozwijających się w celu zbudowania nowej 

struktury policyjnej w tych społeczeństwach. 

Kryteria eksportu, które obowiązywały od lat 70-tych XX wieku były takie, że instytucja policji 

była widziana jako klucz do stabilności w okresie szybkich zmian społecznych, w których 

reforma policji byłaby osią wysiłków na rzecz demontażu struktur autorytarnych, a policja 

stałaby się ważnym instrumentem w procesie demokratyzacji. Ustanowienie 

demokratycznych sił policyjnych zapewniłoby bezpieczeństwo i stabilność niezbędne do 

umocnienia demokracji i optymalnego rozwoju gospodarczego. 

Istotne elementy działania policji w społeczności. 

Gamero wspomniał o niektórych istotnych elementach działań policyjnych w obecnych 

czasach, w tym o tym, że działania policyjne oparte są na założeniu, że społeczność jest 

partnerem definiującym spersonalizowaną służbę policyjną, która pozwala na gromadzenie 

istotnych informacji poprzez kontakt osobisty, minimalizując niewłaściwe zachowania, oraz  



 

 

 

umożliwiając policjantom działanie wobec potencjalnie brutalnych osób, zwiększając 

wrażliwość działań policyjnych na potrzeby społeczności. 

Powiedział także, że działania policji na szczeblu lokalnym symbolizują zaangażowanie 

społeczne i pozwalają funkcjonariuszom policji rozwijać nieformalne kontrole społeczne, które 

przyczyniają się do jakości środowiska fizycznego poprzez reagowanie na znaki lub oznaki 

przestępczości takie jak porzucane pojazdy, zniszczone budynki, pomalowane graffiti na 

ścianach, zepsute latarnie uliczne i śmieci na terenach otwartych. Gamero dodał, że policja 

środowiskowa pomaga wzmocnić poczucie odpowiedzialności poprzez wzmocnienie 

samorządu lokalnego i umożliwienie policji monitorowanie napięć rasowych i etnicznych  

w konfliktach między grupami lokalnymi. 

Uniwersalność działań policji w społeczności. 

Prelegent dodał, że policja w społeczności jest elastycznym instrumentem, który można 

wykorzystać w większości społeczności na różnych szerokościach geograficznych, niezależnie 

od klasy społecznej i innych podziałów społecznych. Działania policji zorientowane na 

społeczność są postrzegane jako panaceum na życie społeczności bez względu na kontekst  

i historię. W tym kontekście Gamero odwoływał się do modeli policji w społeczności w rejonie 

Pacyfiku, analizując systemy policyjne Japonii i Chin, w Unii Europejskiej analizując trzy 

systemy policyjne w regionie, system policji napoleońskiej, system policji państwowej  

i zdecentralizowany system policji, posterunek policji w kolonialnej Afryce, z dogłębną analizą 

przypadku Południowej Afryki, oraz wreszcie policję w społeczności w Ameryce Łacińskiej, 

koncentrując się głównie na Ameryce Środkowej z demokratyczną doktryną bezpieczeństwa, 

która rządziła regionem, pomijając doktrynę bezpieczeństwa narodowego, która rządziła  

w epoce Zimnej Wojny. 

Uwagi końcowe. 

Na koniec Gamero zwrócił uwagę, że policja jest obecnie niezbędną instytucją, która na całym 

świecie stoi na straży przestrzegania zasad nowoczesnej praworządności. Policja jest 

bezsprzecznie kluczowym narzędziem w procesie umacniania demokracji, nieograniczonej 

wagi praw człowieka i pokoju społecznego. Swoją egzystencję zawdzięcza wyłącznie 

społeczeństwu i musi być dostosowana do konkretnych potrzeb obywateli. W tym celu należy 

zrozumieć, że rozwój prawdziwej demokratycznej policji w społeczności nie może być 

postrzegany jako gotowy produkt, lecz jako żywy i trwały proces, w który wszyscy jesteśmy 

zaangażowani.   

Javier Gamero Kinosita, członek IPA Peru. 

 

 



 

 

 

 

Super bohaterowie z IPA Brazylia walczą z COVID-19. 

Sekcja IPA Brazylia zaangażowała swoich super bohaterów „Super Ipinha” i „Super Ipinho”, 

aby zmierzyć się z COVID-19. Po ukazaniu się w siedzibie (komiks) opublikowanej w tysiącach 

broszur i folderów, wyszli na ulicę i pojawili się w mediach społecznościowych Brazylii, aby 

informować i ostrzegać każdego o niezbędnych procedurach  w celu opanowania pandemii 

koronawirusa.  

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 

 

 

Region Johannesburg IPA RPA dociera do potrzebujących. 

Członek IPA Johannesburg Charles Elliot dowiedział się o prośbie o pomoc od Gerdy van der 

Merwe z Domu Dziecka Abraham Kriel w Modimolle o datki pieniężne i darowizny. 

Charles skontaktował się z Przewodniczącym Regionu IPA Johannesburg Claudem Malan, 

skutkiem czego przesyłka z owocami i warzywami została podarowana przez przyjaciela  

z Johannesburg Fresh Produce Market. 

Wyzwaniem było dostarczenie darowizny do Modimolle, które znajduje się w innej prowincji, 

a w czasie izolacji jest ograniczenie przemieszczania się. Charles postarał się i uzyskał 

pozwolenie na misję humanitarną i dostarczył przesyłkę do Domu Dziecka Abraham Kriel  

w Modimolle. 

Z konta IPA Johannesburg przekazano także tysiąc Rand na pomoc w innych wydatkach. 

Jako Komitet IPA Johannesburg chcemy podziękować Charlesowi Elliotowi za jego wysiłki aby 

pomóc domowi dziecka i wywołać uśmiech na twarzach głodnych dzieci. Dziękujemy Charles, 

pozdrawiamy Cię!  

Claude Malan, Przewodniczący Regionu Johannesburg IPA RPA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU  

 

Sesja Zdjęciowa na Zamku Gimborn. 

Na ostatnie spotkanie Zarządu Międzynarodowego IPA w Gimborn zaproszono członka IPA 

Niemcy Michaela O.A. Klappera aby zrobił oficjalne indywidualne oraz grupowe zdjęcia 

członków IEB na potrzeby międzynarodowej strony internetowej jak i innych publikacji. 

Chociaż dwóch członków IEB niestety nie mogło uczestniczyć, nadal byliśmy w stanie 

zrealizować część projektu i jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu. 

Michael O.A. Klapper, uznany na arenie międzynarodowej fotograf amator z Eichenzell  

w Niemczech, urodził się w mieście Fulda w 1957 roku. Dzięki pasji fotograficznej zwiedził już 

wiele krajów, takich jak Austria, Kanada, Irlandia, Islandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone 

czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Najbardziej znany jest z fotografowania architektury, krajobrazu i długich ekspozycji. Michael 

lubi eksperymentować światłem i cieniem. Poprzez kompozycję obrazu udaje mu się stworzyć 

decydującą różnicę, która zmienia zdjęcie w niezapomniany obraz. 

Ta sesja zdjęciowa była inna, ponieważ Michael musiał skupić się na obiektywie, bawić się 

światłem naszych twarzy, postawy i ubioru, aby uchwycić moment, w którym wyglądaliśmy na 

zrelaksowanych i profesjonalnie. Z radością mogę powiedzieć, że te zdjęcia stanowią 

uzupełnienie historii IPA i przedstawiają wizję czasu i miejsca. 

May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny. 

 

 

Wystawa fotograficzna „Zawsze na służbie”. 

 

Podczas spotkania Zarządu Międzynarodowego i Komisji w Gimborn, Michael O.A. Klapper 

otwirzył swoją ekskluzywną wystawę fotograficzną JEDERZEIT IM EINSATZ” (W KAŻDYM 

CZASIE), która potrwa od 6 marca do 30 czerwca 2020 roku. Wystawa została zaplanowana do 

prezentacji uczestnikom seminariów w Gimborn. 

Niestety pandemia COVID-19 na razie zamknęła naszą placówkę edukacyjną IBZ Gimborn,  

a kolejna okazja, aby zobaczyć tę interesującą wystawę będzie, mamy nadzieję, w Centrum  



 

 

 

Kulturalno-Kongresowym Hotel Epseranto w Fuldzie podczas Kongresu Krajowego Sekcji IPA 

Niemcy, który zaplanowany jest na 20-22 sierpnia 2020 roku. 

Wystawiając 20 kolorowych zdjęć w rozmiarze 60 x 40 cm, Michael O.A. Klapper uświadamia 

publiczności, że policjanci stają przed niebezpieczeństwem każdego dnia. Funkcjonariusze 

Policji służą dla bezpieczeństwa i ochrony obywateli. Są często obrażani i kierowane są w ich 

stronę groźby, a także stale narażeni są na konflikty fizyczne. 

„Zawsze na służbie” – „Na służbie dla ciebie” – „Na służbie dla kraju”! 

Wystawa fotograficzna jest dostępna bezpłatnie, jednak wystawca pokrywa koszty wysyłki 

,dlatego też mile widziane są datki od zwiedzających. Wpływy z darowizn trafią do 

organizacji non-profit. 

Pytania proszę kierować na adres: 

post@michaelklapper.com 

W tytule proszę pisać wystawa „At any time”. 

Zainteresowanych fotografią Michaela O.A. Klappera zapraszamy do odwiedzenia jego strony 

internetowej www.michaelklapper.com 

      

May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny. 

 

 

#ZostańwDomu #Chońżycie. 

 

Jednym z głównych celów IPA jest wspieranie zawodowej i społeczno-kulturowej  wymiany 

oraz interakcji pomiędzy różnymi krajami i różnymi organami państwowymi. Dlatego 

promowanie dystansu społecznego wydaje się bezpośrednio przeciwstawiać intencjom  

i wartościom naszej wyjątkowej organizacji. 

W ciągu ostatnich tygodni i miesięcy wszyscy musieliśmy stawić czoła masowemu wpływowi 

pandemii COVID-19 na nasze społeczeństwa. Niektórzy z naszych członków zostali osobiście 

dotknięci, a przyjaciele lub członkowie rodziny stracili życie. To była i nadal jest tragiczna 

sytuacja dla nas wszystkich i nie sposób opisać utratę bliskiej osoby. 
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Ogromna liczba naszych członków przyzwyczajona jest do podróżowania bez ograniczeń  

i swobodnego poruszania się w strefach osobistych. Otwarte granice są normą dla członków  

z krajów Schengen. Ale w tym trudnym czasie wszystko się zmieniło. 

Chcieliśmy wysłać znak do naszych członków, że nadal jesteśmy zjednoczeni i wspólnie 

stawiamy czoła temu wyzwaniu. Właśnie dlatego zaczęliśmy promować inicjatywę 

#ZostańwDomu i poprosiliśmy sekcje do dołączenia. Nasi członkowie w służbie wydrukowali 

znak logo IPA i hasztagiem (#). Następnie przesłali do nas zdjęcia do publikacji w mediach 

społecznościowych, aby pokazać naszym członkom, że troszczymy się i nadal się wspieramy. 

Wiele Sekcji IPA dołączyło i przesłało zdjęcia, które publikujemy online. 

#ZostańwDomu i #Chroń Życie otworzyły nowe sposoby komunikacji, takie jak 

wideokonferencje i czaty online dla specjalnych grup zainteresowań IPA. Mimo, że przez 

pewien czas może być konieczne utrzymywanie dystansu społecznego, nadal jesteśmy 

jednoczeni.  

Servo per Amikeco   

Phillip Kurz, członek Komisji Zawodowej IEB. 

 

 

POSŁOWIE: 

 

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przesłali artykuły do majowego 

wydanie Biuletynu. „Normalnie” otrzymujemy mnóstwo artykułów na temat wydarzeń 

sportowych lub spotkań, które świadczą o mnogości możliwości jakie Stowarzyszenie oferuje 

swoim członkom.  

Z powodu pandemii wszystkie te wydarzenia ustały w jednej chwili i muszę przyznać, że trochę 

zaczęłam się martwić jak przełoży się to na treść kolejnych biuletynów. 

W życiu nie wyobrażałam sobie takiego odzewu, który widoczny jest w tym wydaniu! Dziękuję 

każdemu z was. Nie przestawajcie przysyłać artykułów! 

Podczas gdy w Wielkiej Brytanii jesteśmy teraz w szóstym tygodniu izolacji i pracujemy  

w domu, wspaniale jest widzieć jak wielu członków IPA robi wszystko by pomóc, gdziekolwiek 

mogą: czy to poprzez zapewnianie bezpieczeństwa na ulicach, przekazywanie darowizna na  

 

 

 



 

 

 

 

szczytne cele, oddawanie krwi, udzielanie porad dotyczących 

bezpieczeństwa lub zachęcanie wszystkich do pozostania  

w domu podczas patrolu. 

Na szczęście, biorąc pod uwagę ograniczenia w ruchu które 

wdrożono, byliśmy w stanie cieszyć się wspaniałą pogodą przez 

ostatnie tygodnie – dlatego chciałabym podzielić się z wami 

kilkoma zdjęciami z mojego ulubionego zakątka naszego ogrodu: 

małą ławką pod jabłonią, gdzie uciekam z dobrą książką kiedy nie 

pracuję dla IPA  

Elke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 


