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SŁOWEM WSTĘPU 

 
2020 – ROK JUBILEUSZOWY 
 
Szanowni członkowie IPA, 
 

Chciałabym sobie wyobrazić, że wszyscy cieszymy się myślą o byciu częścią 70. rocznicy 
założenia IPA. Będzie to wiele kultowych wydarzeń w 2020 roku. Wiele z nich odbędzie się  
w Wielkiej Brytanii, miejscu narodzin IPA. Kilka razy nasze myśli powrócą do Arthura Troop’a, 
który w 1950 roku stworzył IPA wspólnie z innymi funkcjonariuszami Policji. Stowarzyszenie 
przyjaźni dla policjantów ułatwia transgraniczne zrozumienie i dba o pokój na świecie. Od tych 
dni minęło dużo czasu, ale cieszę się, że wciąż chronimy te same wartości i te same cele. 

Sekcje otworzyły swoje drzwi dla funkcjonariuszy innych rodzajów służb mundurowych. 
Powinniśmy pamiętać, że członkostwo w IPA jest czymś czego szukasz, ponieważ chcemy być 
częścią czegoś więcej niż „po prostu” funkcjonariuszem mundurowym. IPA ma dodatkowe 
wartości. Członkowie IPA otrzymują dostęp do wielu możliwości wykraczających poza 
podstawy jakie zapewnia pracodawca. IPA oferuje ochronę socjalną, wiedzę kulturową, 
wymiany i seminaria zawodowe, tygodnie przyjaźni, taktykę obronną, podróże, relacje 
zewnętrzne, hobby, sport, zakwaterowanie w IPA i wiele innych… ale przede wszystkim 
oferuje przyjaźń. 

Pamiętajcie, że przyjaźń zadziała tylko wtedy, gdy więź jest wsparta uznaniem. 

Pod tym względem lubiłam słowo „znajomy”, ponieważ wielu w IPA po prostu spotyka się na 
krótko. Media społecznościowe zwracają uwagę wielu znajomych i uważamy, że znamy 
innych. Mam możliwość utrzymywać kontakt z wieloma członkami IPA i mogę poznać wielu 
nowych online. Ci znajomi zyskają wyższą wartość w dniu osobistego spotkania. Do tego czasu 
odległość będzie między nami. Przyjaźń wymaga trochę więcej wysiłku, drobnych rozmów, 
śmiechu i smutków dzielonych wspólnie. Początkowo spotykamy się na neutralnym gruncie, 
ale z czasem w domach innych. Spotkanie oko w oko i wspólne spędzanie czasu wzniesie  
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przyjaźń na wyższy poziom. Ta przyjaźń otworzy drzwi i pozostanie pomimo dystansu , rangi, 
płci lub wieku. Rozumiejąc przyjaźń, zwiększysz szacunek dla innych i dla wartości IPA. 

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniach , tygodniach przyjaźni i weekendach, 
które będą oferowane w tym jubileuszowym roku. Wiem, że jeśli otworzycie swoje serca, 
poznacie znajomych, a niektórzy z nich staną się waszymi przyszłymi przyjaciółmi. 

Jako Sekretarz Generalny mam zaszczyt poprowadzić funkcjonariuszy Policji z krajów na całym 
świecie, którzy nie mają jeszcze Sekcji IPA w swoim kraju, poprzez procedurę dołączanie do 
IPA. Cieszę się widząc ich zainteresowanie, naszą dobrą pozycję i reputację stowarzyszenia. 
Jestem wdzięczna, że mamy sekcje, które akceptują zagranicznych członków stowarzyszonych 
(FAM). Są to oddane sekcje, które starają się wspierać funkcjonariuszy Policji w innych krajach 
przy tworzeniu nowych sekcji IPA. 

Nasz najnowszy członek czeka u progu, gdy piszę te słowa: Spotkanie Założycielskie IPA Albania 
odbędzie się w Tiranie w Albanii pod koniec lutego. Kilka lat temu Sekcja IPA Serbia 
zaakceptowała prośbę IEB o działanie jako sekcja sponsorów dla FAM z Albanii. Lata promocji 
i wsparcia przyniosły owoce. Zachęcam więcej sekcji do zaangażowania się i zostanie sekcjami 
wspierającymi nasze potencjalne FAM. Każdy nowy FAM w 2020 roku będzie znajomym IPA  
i przyszłym przyjacielem, który dołączył podczas rocznicy 70-lecia.  Czas świętować!     
 
May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny IPA.   

 

 

ANKIETA NEWSLETTERA IPA. 

 

Wygraj limitowaną odznakę IPA! 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w lutowej ankiecie, dzięki której uzyskaliśmy 

informacje, że większość z Was otrzymuje Biuletyn IPA poprzez wasze sekcje krajowe. 

W tym miesiącu czekamy na Wasze pomysły odnośnie obchodów 70-lecia. 

IPA kończy w tym roku 70 lat – wiele sekcji organizuje poświęcone tej okazji wydarzenia,  

a największym wydarzeniem w kalendarzu na 2020 rok niewątpliwie będą Jubileuszowe 

Obchody podczas Kongresu Światowego IPA w Hiszpanii.  

Wypełnijcie ankietę i pomóżcie zorganizować obchody 70. rocznicy! 

10 wylosowanych szczęśliwców otrzyma limitowaną odznakę IPA, przedstawiającą Dom 

Arthura Troop’a.  

Dziękujemy i powodzenia! 



 

 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

Nowy Prezydent Sekcji Krajowej. 

IPA Węgry 
 

Drodzy przyjaciele IPA, 

Cieszy mnie możliwość podzielenia się informacjami na mój temat oraz dotyczących celów  
i pomysłów związanych z przyszłością Sekcji IPA Węgry. 

Biografia zawodowa: 

Od ponad 48 lat pracuję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Węgier.  

Na początku pracowałem jako śledczy, następnie wykładałem prawo kryminalne oraz 
dochodzeniowe w Szkole Policji. Uzyskałem doktorat z kryminologii, koncentrując się na 
rozwoju i charakterystyce przestępczości zorganizowanej na Węgrzech. 

Przez dwadzieścia lat kierowałem organizacją odpowiedzialną za wybór i szkolenie starszej 
kadry dowodzącej. Obecnie jestem redaktorem naczelnym czasopisma naukowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Belügyi Szemle), pracuję w pełnym wymiarze godzin. 

Cele i misja: 

29 listopada 2019 r. zostałem jednogłośnie wybrany na Prezydenta sekcji podczas wyborów 
urzędników wyższej rangi Sekcji IPA Węgry. 

Wynik wyborów wyraźnie wskazuje mi, że członkostwo węgierskiej IPA chce się zmienić,  
a poprzez głosowanie wybrało ścieżkę odnowienia. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, 
jak i tego, że wydarzenia w nadchodzących latach będą miały decydujący wpływ na życie ruchu 
węgierskiego, a nawet na jego historię. Mocno wierze i wyznaję, że węgierski ruch IPA jest na 
drodze do wyboru wartości. Poprzeczka zawieszona wysoko! 

Wierzę również, że ze względu na niepodzielny wspólny cel budujemy wspólnotę, która nie 
jest podzielona przez przeciwieństwa, ale utrzymywana razem w dążeniu do wspólnych celów. 

Jest dla mnie jasne, że nie ma teraźniejszości bez przeszłości i przyszłości bez teraźniejszości. 
Dlatego też, szanując osiągnięcia moich poprzedników, uważam za wysoki priorytet szybkie  
i elastyczne dostosowanie się do wymagań profesjonalnej i ekspansywnie powiększającej się 
przestrzeni cyfrowej. 

 

 



 

 

 

Będę dążyć do rozwijanie międzynarodowych relacji zawodowych i wzmocnienia wymiany  
w sferach zawodowych i prywatnych. Ale przede wszystkim chciałbym przekazać 
węgierskiemu i międzynarodowemu środowisku IPA wartość, jaką niesie nasze motto „Servo 
per Amikeco”.   

Dr Valer Danos, Prezydent IPA Węgry.  

 

 

55. Międzynarodowe spotkanie IPA w Styrii  

 
Artykuł w języku niemieckim. 

 

Walter Rosantis, IPA Austria. 

 

 

 

Sekcja IPA Słowenia i Policja Słowenii kontynuują ścisłą współpracę. 

 

 

Pod koniec stycznia 2020 r. Przewodniczący Sekcji IPA Słowenia Jože Senica i Dyrektor 

Generalny Policji Tatjana Bobnar podpisali roczny plan współpracy pomiędzy Policją a Sekcją 

IPA Słowenia. 

Zastępca Dyrektora Generalnego Policji Tomaž Pečjak był również obecny przy podpisaniu 

umowy. 

Jak podkreślili zarówno Pani Bobnar, jak i Pan Senica, współpraca jest przedmiotem wspólnego 

zainteresowania i przyczynia się do bardziej skutecznego wykonywania zadań, poprawy 

kultury bezpieczeństwa, promocji Policji, a także umożliwia wymianę doświadczeń 

międzynarodowych. 

Tego rodzaju współpraca między Policją a IPA jest pozytywna, ponieważ zachęca do udziału 

zarówno czynnych, jak i byłych pracowników Policji, wymiaru sprawiedliwości oraz 

administracji skarbowej w wydarzeniach zawodowych, sportowych, charytatywnych  

i społecznych. Spotkania takie promują nie tylko profesjonalną współpracę, ale także 

przyjaźnie między pracodawcami różnych zawodów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

Jak przewiduje plan, Policja słoweńska oraz IPA Słowenia będą w tym roku kontynuować 

współpracę w zakresie różnych działań. Kluby IPA na terenie całego kraju zamierzają 

organizować imprezy edukacyjne, humanitarne, sportowe i towarzyskie. 



 

 

 

Członkowie IPA będą mieli do dyspozycji kilka seminariów z pierwszej pomocy, kursy 

bezpiecznej jazdy, strzelanie z wiatrówki i pistoletu, zawody w sportach zespołowych, 

narciarstwo, tenis, różne wycieczki piesze itp. Dla miłośników kultury i podróży odbędą się 

przedstawienia teatralne, tańce, koncerty i wycieczki po Słowenii i zagraniczne. 

 

Anita Kovačič, IPA Słowenia. 

 

 

 

Swoop – policyjny pies honorowym członkiem Sekcji IPA UK. 

 

Policyjny pies Swoop otrzymał honorowe dożywotnie członkostwo w uznaniu jego pracy  

w promowaniu Policji na całym świecie. 

Swoop był maskotką brytyjskiego uzbrojonego policjanta Policji Kolejowej (również członka 

IPA), początkowo dla odrobiny śmiechu podczas patrolu. Następnie stał się sensacją  

w mediach społecznościowych i świetnym sposobem na przełamanie barier dla uzbrojonych 

funkcjonariuszy wchodzących w interakcje ze społeczeństwem.  

Nazywa się go „Police Dog Swoop” (PD Swoop), podobnie jak „prawdziwych” czworonożnych 

funkcjonariuszy. 

Można go również znaleźć na kontach Twitter i Instagram, gdzie jest mnóstwo jego zdjęć  

z różnych miejsc na świecie: 

https://twitter.com/police_swoop ; https://www.instagram.com/police_swoop/ 

Wypatrujcie nowych wiadomości o PD Swoopie, gdy weźmie udział w Rocznym Zebraniu 

Brytyjskiej Policji Kolejowej w marcu 2020 roku.  

Chris Duncombe, Sekretarz Regionu 9, IPA UK. 

 

 

 

Kongres Krajowy Sekcji IPA Kenia 2020. 

 

 

Delegaci z ośmiu regionów Sekcji IPA Kenia zgromadzili się w Kompleksie Konferencyjnym 

Lions w Loresho, Nairobi, na tegoroczny Kongres Krajowy. Delegaci to w większości wybrani 

przez IPA przywódcy regionów, a także kluczowi partnerzy wywodzący się ze społeczności 

biznesowej, szpitali i innych organizacji charytatywnych, byli gotowi do dyskusji. Szpital Lions 

Sight First Eye w Nairobi od dawna utrzymuje korzystne relacje z Sekcją IPA Kenia i przez lata 

oferował bezpłatne korzystanie z zaplecza konferencyjnego. 



 

 

 

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Prezydent IPA Kenia, Alfred Osur, zwrócił się do 

władz regionalnych o pracę nad promocją motta Stowarzyszenia „Servo per Amikeco”. Pan 

Osur powiedział, że jeśli wszyscy członkowie nie zamierzają szczerze się zaprzyjaźnić, 

policjanci, zarówno w służbie, jak i emeryci, nie widzą potrzeby dołączenia do Stowarzyszenia. 

Prezydent Sekcji zauważył, że „sprawozdanie z wyników IPA Kenia za rok 2019 było godne 

pochwały, pomimo wspólnych wyzwań, które – jak sądzę – wszyscy docenimy”. Oto niektóre 

z godnych uwagi działań, w których braliśmy udział: piesza wędrówka w Lukenya, Athi River  

w hrabstwie Machakos, szkolenie w zakresie przemocy ze względu na płeć z naszymi 

partnerami GBVRC i NPS w Nairobi, hrabstwach Nakuru i Kilifi, rekolekcje krajowe w hotelu 

Kenya Bay Beach, wizyta w domach czworga dzieci, „My Tree, My Peace, My Future” sezon 2, 

ogólnokrajowe zawody strzeleckie, sprzątanie w dniu ekologicznym we współpracy z władzami 

hrabstwa Nairobi City oraz pomoc dla 5 członków w wysokości 5000 USD. „Wzywam 

wszystkich zarejestrowanych członków do ustanowienia ciasnych więzi, abyśmy byli dostępni 

dla innych, szczególnie w potrzebie. Wreszcie, wzywam wszystkich członków, aby w tym roku 

spróbowali sprowadzić co najmniej jednego przyjaciela; jest to najpewniejszy sposób, aby 

nasze Stowarzyszenie rozwijało się i prosperowało” – powiedział Prezydent w uwagach 

końcowych.  

Główny gość, Mohamed Amin, AIG, który reprezentował Generalnego Inspektora Hillary 

Mutyambai, wspomniał, że Narodowa Służba Policji potwierdziła i doceniła doskonałą pracę 

IPA Kenia we wszystkich regionach we współpracy z Narodową Służbą Policji. Generalny 

Inspektor szczególnie zauważył, że sadzenie drzew zainicjowane przez IPA Kenia znacznie 

usprawniło inicjatywy policyjne społeczności, ponieważ lokalni dowódcy Policji połączyli siły  

z lokalnymi społecznościami w celu ochrony środowiska. Wspomniał, że takie fora nie są 

konieczne dla dobrych stosunków roboczych między Policją a społecznością, oraz że sekcja 

kenijska odegrała zasadniczą rolę w ich tworzeniu; był bardzo wdzięczny. Amin powiedział, że 

osobiście wywarł na nim wrażenie poziom organizacji i charakter postępowania, którego 

świadkiem był w stowarzyszeniu. 

Generalny Inspektor wezwał członków stowarzyszenia do dawania przykładu w swoich 

miejscach pracy. Powiedział, że jeśli członkowie stowarzyszenia wybiorą wzorowe 

postepowanie, mogą wywierać pozytywny wpływ, prowadząc do zmiany zachowania wśród 

innych funkcjonariuszy. Generalny Inspektor osobiście zobowiązał się do ścisłej współpracy  

z kierownictwem IPA Kenia dla dobra Sekcji i Narodowej Służby Policji. 

Pod koniec obrad uczestnicy Kongresu Krajowego zgodzili się, że nasza sekcja zmierza w górę, 

a my możemy to tylko polepszyć , robiąc więcej dla naszych przyjaciół i najbliższych 

społeczności. Działania zidentyfikowane do szybkiej realizacji to: wizyta u funkcjonariuszy 

Policji poddawanych rehabilitacji i będących w trakcie terapii radzenia sobie ze stresem oraz  

leczących się z alkoholizmu. Członkowie zdecydowali także o wsparciu potrzebujących uczniów 

szkół średnich mundurkami szkolnymi, opłatami i ręcznikami sanitarnymi, dla zapewnienia 

ciągłości nauki. Te dwa działania będą naszym dodatkiem do naszych regularnych corocznych 

wydarzeń, które będziemy kontynuować zgodnie z planem. 



 

 

 

Kwestia Tygodnia Przyjaźni IPA Kenia 2020 w dniach 7-13 czerwca była dyskutowana szeroko. 

Powołano komitety robocze, aby rozpocząć prace na poważnie i zapewnić, że Sekcja Kenia 

zorganizuje najlepszy tydzień przyjaźni w historii. Ponadto poszczególni członkowie  

i organizacje zobowiązali się poświęcić czas i zasoby na to wielkie wydarzenie, i po raz kolejny 

zleciły Zarządowi Krajowemu zaproszenie świata do Kenii, co niniejszym czynimy: 

ZAPRASZAMY NA TYDZIEŃ PRZYJAŹNI IPA KENIA, 7-13 CZERWCA 2020 ROKU I DO 

ZAPRZYJAŹNIENIA SIĘ Z LWAMI MASAI MARA. 

 

Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia. 

 

 

Impreza charytatywna IPA Sri Lanka:  

Stypendia S.K. Liu dla dzieci lankijskich policjantów. 

 

Podczas wizyty na Sri Lance w ramach Wycieczki Przyjaźni IPA zorganizowanej przez IPA Sri 

Lanka w 2014 roku, przedsiębiorca z Hongkongu, Pan S.K. Liu, założyciel Agencji Donor, wraz 

ze swoim kuzynem, członkiem IPAM, Dawidem tak Shingiem z IPA Hongkong, zauważył 

potrzebę wsparcia finansowego dla dzieci ze Sri Lanki, które mają potencjał, ale brakuje im 

środków na edukację. 

Aby pomóc w rozwoju młodego pokolenia na Sri Lance, Liu zgodził się udzielić wsparcia 

finansowego na edukacje dzieci, w szczególności dzieci lankijskich policjantów, które mają 

zamiar lub uczą się na Uniwersytecie, ponieważ uważa, że silne i dobrze wykształcone 

pokolenie może lepiej wspierać przyszły rozwój Sri Lanki. 

Organizacja darczyńców jest prywatną organizacją charytatywną zarejestrowaną  

w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu (HKSAR), a jednym z jej głównych 

kryteriów darowizn jest pomoc w edukacji studentów, którzy mają potencjał akademicki, ale 

brakuje im wsparcia finansowego. 

Na wstępie Pan S.K. Liu zaoferował w sumie 20 stypendiów, każde w wysokości 5000 rupii 

lankijskich miesięcznie, przez okres trzech lat akademickich, dla studentów uniwersytetów 

będących dziećmi funkcjonariuszy Policji, począwszy od 2015 roku. 

Po zakończeniu pierwszego programu jako drugi krok, Liu zwiększył darowiznę do 35 

stypendiów, z których każde w kwocie 5000 rupii lankijskich miesięcznie, przez okres dwóch 

lat akademickich, dla studentów uniwersytetów, którzy są dziećmi funkcjonariuszy Policji, od 

roku 2018. 

 



 

 

 

Po zakończeniu drugiego programu IPA Sri Lanka przeprowadziła ceremonię wręczenia 

nagród, wypełniając trzeci etap programu, w dniu 29 stycznia 2020 roku, w której uczestniczył 

Zastępca Generalnego Inspektora Policji – Służby Wspierającej, w imieniu p.o. Generalnego 

Inspektora Policji oraz członkowie Krajowego Komitetu Wykonawczego Sekcji. 

Asoka Wijetilleka, Sekretarz Generalny IPA Sri Lanka. 

 

 

Konferencja Regionalna IPA Rumunia. 

 

W dniach 14-16 lutego 2020 r. odbyła się pierwsza Regionalna Konferencja w resorcie 

Covasna. 

W pięknym okolicznościach przyrody i gościnnym hotelu spotkało się ponad 100 członków IPA 

Rumunia z całego kraju, a przyszłość po raz kolejny stała się głównym elementem wydarzenia. 

Wszyscy uczestnicy z dumą nosili tradycyjne stroje, a dobra wola i dobra zabawa były widoczne 

wśród rodzin, które uczestniczyły w tym wydarzeniu. 

Tematy omawiane podczas tej Konferencji Regionalnej obejmowały kwestie leżące w interesie 

ogólnym dotyczące działalności naszego stowarzyszenia, jego prawidłowego funkcjonowania, 

a także legislacji, a wszystkie z nich zostały uwzględnione przez uczestników konferencji. 

Posiedzenie zakończyło się po dwóch dniach radości i szczęścia ze spotkania członków naszego 

stowarzyszenia, zwieńczeniem czego było ognisko i pokaz sztucznych ogni, które przyciągnęły 

uwagę obecnych. To wydarzenie w Covasna było pierwszym spotkaniem przyjaźni w tym roku,  

a Regionalna Konferencja będzie wydarzeniem kontynuowanym przez Sekcję IPA Rumunia. 

Servo per Amikeco!    

Florin Olaru, Prezydent IPA Rumunia. 

 

 

Raport IPA RPA na temat odnowionego Regionu Free State. 

 

W dniu 8 lutego 2020 roku odbyło się Roczne Walne Zgromadzenie Regionu IPA Free State  

w Maselspoort.  

Komitetowi Regionalnemu IPA udało się ożywić Region IPA Free State ze stanu uśpionego do 

aktywnego. Wspólnym interesem jest uczynienie z IPA Free State regionu tętniącego życiem,  



 

 

 

w którym współpracujemy z naszymi członkami, wchodzimy w interakcje z innymi na poziomie 

społecznym i angażujemy się w programy pomocowe pomagające potrzebującym. 

Podczas Walnego Zgromadzenia Komitet Regionalny przekazał darowizny na rzecz dwóch 

osób niepełnosprawnych. 

Jednym z beneficjentów był sierżant J.M. Selemela, policjant w służbie czynnej, który na skutek 

wypadku samochodowego cierpi na porażenie kończyn dolnych. 

Sierż. Selemela jest aktywnym zawodnikiem krykieta halowego i doskonałym przykładem, że 

niepełnosprawność nie definiuje tego kim jesteś, i że nadal możesz robić to co kochasz, i żyć 

zdrowym i aktywnym życiem. Stacjonuje na posterunku Policji w Mangaung. 

Druga beneficjenkta, Malita Els, uczestniczyła w wypadku samochodowym, który doprowadził 

ją do porażenia kończyn dolnych kiedy była w ciąży 17 lat temu. Jej mąż zmarł pięć lat temu. 

Od wielu lat modliła się o nowy wózek, a gdy IPA dowiedziało się o tym, w przeciągu dnia 

podarowano jej wózek inwalidzki. Malita mówi, że nigdy nie była odbiorcą darowizny, to 

pierwszy raz.   

Nico Gerber, Przewodniczący Regionu IPA Free State, IPA RPA. 

 

 

Sekcja IPA UK zorganizowała Spotkanie Towarzyskie Ceilidh 2020 w Kingussie. 

 

Pierwszym z Kultowych Wydarzeń rozpoczynających obchody 70-lecia w Sekcji IPA UK było 

zorganizowane przez region Tayside coroczne Spotkanie Towarzyskie Ceilidh w Hotelu Duke 

of Gordon, Kingussie, w dniach 30.01. – 03.02.2020. 

Przybyło 76 gości z 6 krajów: USA, Austrii, Niemiec, Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, których 

ucieszyła szkocka gościnność. Byliśmy zaszczyceni wsparciem otrzymanym od 3 Członków 

Zarządu Sekcji UK, 3 Prezydentów Sekcji Krajowych z Austrii, Irlandii i Szwecji oraz 3 członków 

Zarządu Międzynarodowego. 

W czwartkowe popołudnie przybywający materializowali się w hotelowym barze, gdzie 

spotykali starych znajomych i poznawali nowych. Po obiedzie przyszedł czas na rozrywkę, na 

którą składało się słuchanie głównie szkockiej muzyki, jako najlepszej do relaksu i nadrabiania 

zaległości z przyjaciółmi, zwłaszcza że niektórzy wstali bardzo wcześnie i mieli za sobą długą 

podróż. 

W piątek rano z hotelu wyjechał autokar pełen gości do Fortu George w Ardersier, niedaleko 

Inverness, siedziby 3. Batalionu Królewskiego Pułku Czarnej Straży Szkocji. Został zbudowany  



 

 

 

po bitwie pod Culloden (1746), jako bezpieczna baza dla Króla Jerzego i obejmuje 17 hektarów. 

Grupę powitał przy wejściu st. szer. Scott McCaskill, który zaprowadził nas do Fortu.  

W przepięknym słońcu zagrał kilka melodii i można było zrobić wiele zdjęć. Po zwiedzeniu 

muzeum, jadalni, kaplicy i kilometrów murów obronnych zaczęło padać i kawiarnia stała się 

bardzo popularnym miejscem. 

Następnie grupa udałe się do Inverness na „terapię detaliczną”, wizytę w lokalnym gospodzie 

i wycieczkę do sklepu World of Whisky. Po powrocie do hotelu spotkaliśmy się z gośćmi, którzy 

przybyli tego dnia. 

Po drinku na pobudzenie udaliśmy się do jadalni, gdzie podczas obiadu udało się zebrać 

pokaźną sumę pieniędzy na tombolę (loterię fantową), która została rozlosowana później. 

W sobotę wczesnym rankiem udaliśmy się na zwiedzanie destylarni Speyside. Pierwsza grupa 

składała się z gości, którzy już zwiedzali, więc tylko degustowali. Kolejne 2 grupy cieszyły się  

z wycieczki po destylarni, gdzie wyprodukowano wiele unikalnych słodowych whisky i gin’ów. 

Wycieczki zakończyły się degustacją produktów, z których większość wybrała tematyczne  

whisky z kilkoma próbkami ginu. Chciałbym podziękować kierowcom-ochotnikom, którzy 

kursowali do i z destylarni. 

Temat whisky i ginu był kontynuowany w hotelu po obiedzie, gdy Ewan McIlwraith  

z Robertsons of Pitlochry był gospodarzem degustacji. 51. gości spędziło czas na edukacji  

i rozrywce. 

Po południu wielu naszych gości oglądało mecz Irlandii ze Szkocją podczas Mistrzostw 6 

Narodów w Rugby, transmitowanych na żywo z Landsdowne Road w Dublinie. Bar hotelowy 

ryczał. 

Na uroczystą kolację nasza grupa zebrała się w Sali konferencyjnej, większość wyglądała 

świetnie w kraciastych kiltach, spódnicach, sukienkach, szarfach i krawatach z motywami IPA, 

po czym w akompaniamencie dud poprowadzono nas do jadalni, w której Ronnie, dudiarz, 

wygłosił „Odę do Haggisa” („szkockiej kiszki” przyrządzonej z owczych podrobów, cebuli, mąki 

owsianej i przypraw, które zaszywane są w owczym żołądku, który następnie dusi się przez 

godzinę na parze. Podaje się z duszonymi ziemniakami i duszoną rzepą – tłum.) ku zachwytowi 

gości. Nasze podziękowania należą się Pete’owi Connolly’emu z IPA UK, który wzniósł toast za 

Arthura Troopa’a w uznaniu 70. Rocznicy, po czym wszyscy podnieśli szklankę whisky na cześć 

Arthura. Po 5-daniowym obiedzie, z Haggisem w menu, odbyło się tradycyjne Ceilidh  

z tańcami, w którym udział wzięło wielu naszych gości. 

Harry Morton wykonał wspaniałą interpretację „Modlitwy Holly Willie” Roberta Burnsa. 

Region 1 IPA UK (Szkocja) otrzymał tabliczkę łupkową autorstwa Stanleya Titteringtona  

w imieniu Regionu 48 Sekcji IPA USA z okazji 70. Rocznicy IPA. Zostanie ona wywieszona w IPA  

 



 

 

 

HQ. Doskonały wieczór przyjaźni między narodami w prawdziwym duchy wizji Arthura 

Troop’a. 

Nadszedł zimny niedzielny poranek i goście mieli dzień wolny. Niestety musieliśmy pożegnać 

niektórych gości, którzy musieli wrócić do domu lub udać się dalej na południe, by złapać 

samolot. Spośród pozostałych, część pojechała do Loch Ness w poszukiwaniu Potwora, 

zwiedzili także piękny zamek Eilean Donan, inni udali się na spacer do pobliskiego Ruthven 

Barracks – zrujnowanego reliktu powstania jakobickiego z 1745 roku, a jeszcze inni odwiedzili 

pobliskie miasto Aviemore. David i ja, wraz z członkiem regionu Tayside Maxem Fordyce, jego 

żoną Ann, Tomem i Meg Ciurlikoraz jego 2 gośćmi  USA, wraz z Jane z Selby odwiedziliśmy 

ogród zoologiczny Highland Wildlife Park, a następnie udaliśmy się w góry Cairngorm, gdzie 

wiał mroźny halny. 

Każdego wieczoru, przed kolacją, wraz z Davidem gościliśmy w swoim mieszkaniu smakoszy 

whisky na degustacji i rozmowach o różnych rodzajach tego trunku. Ze względu na dużą liczbę 

gości musieliśmy ich podzielić na grupy. Czwartek był dla gości międzynarodowych, piątek 

przewidzieliśmy dla starych znajomych, jednakże dołączyło do nich wielu innych, co sprawiło, 

że wieczór był bardzo pracowity. Sobota przeznaczona była dla członków IPA Whisky Forum, 

co było jak dotąd największym spotkaniem tej grupy i, przypadkowo wypadło w pierwszą 

sobotę miesiąca, która tradycyjnie jest ich dniem „spotkania” na Facebooku. Grupa wzniosła 

toast za założyciela Forum, zmarłego Kevina Gordona z Sekcji IPA USA. 

Różne inicjatywy zbiórek charytatywnych przyniosły sumę 6084 funtów, które trafią do 

wybranego przez nas Szkockiego Charytatywnego Pogotowia Lotniczego. 

Niestety w poniedziałek rano musieliśmy pożegnać się z wieloma przyjaciółmi, zarówno 

starymi, jak i nowymi, z którymi zamierzamy się skontaktować w nadchodzących latach. David 

i ja doszliśmy do wniosku, że po 5 latach w tym cudownym miejscu, gdzie zostaliśmy bardzo 

ciepło przyjęci przez kierownictwo i personel, zabrakło nam atrakcji dla naszych gości i nie 

wrócimy w 2021 roku. Nowe miejsce może zostać znalezione, ale dopiero w 2022 roku 

najwcześniej. 

Przeszliśmy długą drogę, odkąd rozpoczęliśmy 6 lat temu w Nethy Bridge z 26 gośćmi, w tym 

roku zarejestrowaliśmy 84 rezerwacje i ugościliśmy 76 osób. Całkiem niezłe osiągnięcie jak na 

mały region. 

Do następnego razu.    

Yvonne McGregor, Vice Prezydent IPA UK. 

 

 



 

 

 

IPA UK wypuszcza Pamiątkową Whisky. 

 

Sekcja IPA UK, z okazji 70. rocznicy powstania IPA, wypuściła Pamiątkową Whisky. 

Jest to Whisky Benriach Speyside Single Malt, cask strength (bez dodatku wody przed 

butelkowaniem, czyli zawartość alkoholu jest o takiej samej mocy jak była w beczce – tłum.). 

Seria jest limitowana i liczy jedynie 280 numerowanych butelek. 

Koszt – 105 GBP + koszty przesyłki. 

Szczegóły na stronie: 

www.ipa-uk.org/Shop 

Yvonne McGregor, Vice Prezydent IPA UK. 

 

8. piesza wędrówka wzdłuż granicy IPA Słowenia. 

 

Rankiem w sobotę 25 stycznia 2020 roku przyjaciele z Klubu Regionalnego IPA Pomurje ze 

Słowenii i Zalaegerszeg z sąsiednich Węgier spotkali się na byłej placówce granicznej  

i wyruszyli na 8. pieszą wędrówkę wzdłuż granicy. 

Wędrowcom towarzyszyli członkowie klubu górskiego Lendava. Grupa licząca 70 pieszych,  

w tym dzieci, ukończyła szlak od dawnej granicy w Pince do nowej domu mieszkańców 

Lendavskiej Goricy. Podczas wędrówki uczestnicy mogli podziwiać piękno przyrody po obu 

stronach granicy państwowej. 

Zajrzeli również do opuszczonego bunkra, a później czekała na nich grupa wsparcia. Wszyscy 

dostali ciepłą herbatę, grzane wino i pyszne „langaš” – tradycyjne danie regionu Prekmurje. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.    

Anita Kovačič, IPA Słowenia. 

 

Klub Regionalny Brod-Posavina IPA Chorwacja  

organizuje 2. bożonarodzeniowe polowanie. 

 

Regionalny Klub IPA powiatu brodsko-posawskiego z powodzeniem zorganizował  

2. bożonarodzeniowe polowanie z udziałem gości w dniu 21 grudnia 2019 r. Tradycyjnie do  

http://www.ipa-uk.org/Shop


 

 

 

miejscowych klubów IPA (ze Splitu, Dubrownika, Liki, Rijeki, Zagrzebia, Vinkovci i Osijeku) 

dołączyły Kluby IPA  z Bośni i Hercegowiny (Posušje, Mostar, Livno, Brčko). 

Polowanie na dzika i szakale odbyło się na bogatych w zwierzynę terenach łowieckich ”Trstika” 

w Novskiej. Tegoroczne łowy okazały się mniej okazałe niż rok wcześniej (15 dzików i jeden 

szakal), mimo że w tym roku oddano więcej strzałów. Nieudane trafienia były trudne do 

wyjaśnienia przez doświadczonych myśliwych. 

Grupa była wyraźnie zmęczona po polowaniu i nie mogła doczekać się powrotu do loży 

myśliwskiej. Na zmęczone twarze myśliwych powrócił uśmiech, gdy aromat tradycyjnego 

gulaszu, pieczonej wieprzowiny i gorącej jagnięciny bardzo szybko podniósł ich na duchu. Co 

więcej, radosne melodie grane przez słowiańskich wirtuozów tamburitzy jeszcze bardziej 

ucieszyły myśliwych, którzy szybko zapomnieli o problemach, nietrafionych strzałach  

i denerwującym deszczu, który towarzyszył nam podczas polowania. 

Uczestnicy polowania cieszyli się ciepłą atmosferą loży myśliwskiej, a radosny nastrój trwał do 

wczesnych godzin porannych. Z niecierpliwością czekamy na naszych gości i jeszcze większe 

zdobycze w 2020 roku. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że polowanie nie jest jedynym celem 

naszych spotkań, a nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę  

i towarzystwo. 

Jeśli jesteście zainteresowani, możecie zarezerwować udział w wydarzeniu – więcej informacji 

na temat 3. bożonarodzeniowego polowania w dniu 19 grudnia 2020 roku można znaleźć 

pisząc na adres: 

mato.brekalo69@gmail.com 

SERVO PER AMIKECO 

Mato Brekalo, Regionalny Klub IPA Brod-Posavina, IPA Chorwacja. 

 

 

KĄCIK CZYTELNICZY 

 

Szpieg na Trójkołowcu: biografia autorstwa Neila Hallama. 

 

Neil Hallam jest emerytowanym policjantem z hrabstwa Nottinghamshire, tak jak wcześniej 

jego ojciec i matka. 

mailto:mato.brekalo69@gmail.com


 

 

 

Szpieg na Trójkołowcu to powieść biograficzna, oparta na życiowej walce jego ojca  

z komunizmem. Gordon Hallam początkowo pracował w oddziale specjalnym jako młody 

żołnierz podczas powstania malajskiego. Po opuszczeniu armii Gordon wstąpił do Policji, gdzie 

służył w drogówce i dochodzeniówce, zanim ponownie współpracował z Wydziałem 

Specjalnym. 

Nagły, okaleczający wylew zakończył karierę Gordona w Policji, ale nie zakończył jego 

zaangażowania w Wydziale Specjalnym. Niepełnosprawnego, poruszającego się na rowerze 

Gordona koledzy przywrócili do pracy jako tajnego agenta. Tym razem Gordon szpiegował 

lewicowych wywrotowców, próbując powstrzymać komunizm w Wielkiej Brytanii. 

Książka dostępna na całym świecie poprzez Amazon, w miękkiej oprawie lub na Kindle.  

W Wielkiej Brytanii dostępne egzemplarze z podpisem autora za pośrednictwem strony 

www.neilhallam.com 

Neil Hallam, redaktor magazynu IPA UK. 

 

 

POSŁOWIE: 

 

Zawsze otwarte na gości, Centrum Administracji (IAC) z przyjemnością powitało Sekretarz 

Generalną IPA May-Britt V.R. Ronnebro pod koniec lutego w Domu Arthura Troop’a. 

Będąc w UK i chcąc wziąć udział w odbywającym się raz na dwa lata posiedzeniu Gimborn 

Senior Talks, prowadzonemu w tym przypadku przez IPA UK, May-Britt musiała oderwać się 

na chwilę od swojego napiętego harmonogramu, aby spędzić trochę czasu ze mną i Kerry  

w biurze, gdzie mogła zaobserwować jak zorganizowana jest nasza praca w niektórych 

aspektach. 

Później dołączył do nas Skarbnik ds. Socjalnych, Martin Hoffmann, który wykorzystując okazję 

zebrał zapasy wszystkich gadżetów IPA przechowywanych w IAC. 

Miła okazja do nieformalnego spotkania.  

Elke 

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

http://www.neilhallam.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


