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   IPA Biuletyn  

                                  Czerwiec 2022 

                             
   Przełożył: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław 

 

IPA lata wysoko 

  
 

Wspaniałe dynamiczne ujęcie autorstwa Erana Israela 

wykonane podczas 2. Festiwalu Folklorystycznego IPA na 

Cyprze. 
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SŁOWEM WSTĘPU 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby przedstawić analogię między początkami IPA  
a obecną sytuacją. Kiedy pomysł założenia naszego międzynarodowego 
stowarzyszenia kiełkował w umyśle naszego założyciela Arthura Troopa, świat był pod 
koniec II wojny światowej, rozdarty i poobijany. Marzeniem Arthura - oprócz odbudowy 
materialnej i ekonomicznej, którą należało podjąć - było ożywienie relacji i kontaktów 
między policjantami na całym świecie oraz utkanie "sieci dobra", poprzez idee służby 
i przyjaźni, w której każdy członek będzie szerzył te same wartości. Nie trzeba było 
długo czekać, aby jego pomysł odniósł sukces, a IPA doświadczyła wzrostu, sukcesu 
i popularności. 

Dziś, po dwóch latach Covida, który sparaliżował całą planetę i wszystkie jej systemy, 
mamy okazję, a może nawet obowiązek, wrócić do deski kreślarskiej i rozpalić na nowo 
płomień naszego stowarzyszenia. Dwa lata bez imprez i spotkań międzynarodowych 
(poza wideokonferencjami), bez DNA, które definiuje IPA, były długie i trudne. 

Warto wspomnieć, że w czasie pandemii, gdy zamykały się granice, w naszym 
stowarzyszeniu nastąpił wielki przypływ solidarności, a wszystkie sekcje chętnie 
pomagały i zwielokrotniały swoje działania. To niezwykłe zaangażowanie pozwoliło 
także IPA powstać z Covida z życiem i bez większych strat. Jesteśmy w stanie patrzeć 
na najbliższą przyszłość w taki sam sposób, jak wcześniej, a nawet możemy wyobrazić 
sobie jeszcze lepszy czas przed nami. 

Rozwój ten można zaobserwować poprzez odrodzenie się ostatnich wydarzeń, które 
ponownie zaznaczają międzynarodowy charakter IPA, takich jak Igrzyska IPA, które 
odbyły się w Czarnogórze (mistrzowska organizacja - brawo dla IPA Czarnogóra), czy 
Festiwal Folklorystyczny IPA na Cyprze (barwne wydarzenie - brawo dla IPA Cypr), by 
wymienić tylko niektóre z ostatnio zorganizowanych wydarzeń: rocznice, konferencje, 
spotkania przyjaźni i wiele innych. 

To piękne i pokrzepiające, że ten wiatr IPA znów wieje swobodnie na całym świecie. 
Dziękuję wszystkim sekcjom i regionom naszego stowarzyszenia za to przebudzenie. 

Musimy się spotykać, wymieniać, śmiać razem i budować wzajemnie. Nasza przyjaźń 
rozwija się, gdy nasi członkowie spotykają się osobiście. 

Servo per Amikeco, 

 

Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

Uroczysta inauguracja portugalskiego Domu IPA Madera 

 

1 kwietnia 2022 roku Sekcja IPAPortugalia zainaugurowała działalność Domu IPA 
Madera. Jego Ekscelencja Sekretarz Regionalny ds. Edukacji, Nauki i Technologii,  
dr Jorge Carvalho, reprezentował Prezydenta Rządu Regionalnego Madery  
i przewodniczył uroczystości, wiedząc, że jego obecność jest dla nas powodem do 
satysfakcji i dumy, a także dowodem wsparcia i szacunku Rządu Regionalnego dla 
pracy policjantów, którzy codziennie i bez zastrzeżeń wypełniają swoją misję  
w autonomicznym regionie Madery. 

 

Obecność radnych Bruno Pereira z miasta Funchal i dr. Rómulo Coelho, 
przewodniczącego Rady Parafialnej S. Martinho, była dla nas wyraźnym znakiem 
uznania i wsparcia, jakie zawsze nam okazywali, oraz pokazała, jak ważna jest 
wzajemna pomoc między IPA a lokalnymi jednostkami cywilnymi. Wszystkie siły 
policyjne należące do tego stowarzyszenia były reprezentowane przez swoich 
Komendantów Regionalnych: 

 Komendant Regionalny Policji Bezpieczeństwa Publicznego Madery, 
nadinspektor Luís Filipe Sousa; 

 p.o. Komendanta Dowództwa Terytorialnego Madery, Narodowej Gwardii 
Republikańskiej, chorąży João Xavier; 

 Koordynator Policji Sądowej Madery, dr Ricardo Tecedeiro; 
 W imieniu Komendanta Policji Morskiej Madery, Z-ca Komendanta Paulo 

Semedo z Policji Morskiej w Funchal; 
 Dyrektor Zakładu Karnego w Funchal, dr Fernando Santos; 
 Insp. Reg. Działalności Gospodarczej, dr Luis Miguel Rosa. 

 

Dla Sekcji IPA Portugalia obecność wszystkich przedstawicieli Sił Bezpieczeństwa jest 
znakiem uznania, przyjaźni, uwagi i szacunku dla tego stowarzyszenia. Są to  
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przywódcy kobiet i mężczyzn, nasi skuteczni i potencjalni współpracownicy, którzy na 
co dzień przyczyniają się swoją pracą do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom 
tego atlantyckiego raju i bez zastrzeżeń dbają o wizerunek i prestiż Policji, w jej 
najróżniejszych aspektach. 

 

Marzenie o tym projekcie, który był wielkim celem tej kadencji i świadectwem wysiłku 
wszystkich, którzy bezinteresownie zainwestowali swój czas, nabrało realnych 
kształtów i pozwoli regionowi Madery na znacznie więcej niż tylko posiadanie własnej 
siedziby, w której będzie się spotykać i promować swój region. Ma to być miejsce 
zjednoczenia i zdrowego życia wśród członków tego archipelagu, otwartym dla 
członków IPA z całego świata. 

Region Madera został utworzony w styczniu 1984 r. i mimo wszelkich starań nie 
posiadał własnej przestrzeni, w której mógłby rozwijać działalność pomocniczą na 
rzecz współpracowników. 

Inauguracja Domu IPA Madeira House doszła do skutku dzięki wytrwałości w realizacji 
dawnego pragnienia obecnego przewodniczącego Regionu Madery, Ricardo 
Fernandesa. 

Należy pogratulować IPA Madera, która od tej pory będzie mogła przyjmować 
współpracowników z całego świata i spotykać się w swojej własnej siedzibie. 

Ale najważniejsze jest to, aby skupić się 
na tym, co naprawdę uważam za 
największą wartość każdej organizacji. 
Innymi słowy, na ludziach, naszych 
współpracownikach. 

Będziemy nadal niestrudzenie dążyć 
naszych celów i będziemy robić 
wszystko, co w naszej mocy dla naszych 
współpracowników, honorując tę naszą 
instytucję. 

Dom IPA Madera jest dziedzictwem nabytym przez członków Sekcji IPA Portugalia. 
Bez nich to marzenie nie byłoby możliwe. Dlatego też zachęcam wszystkich do jak 
najlepszego wykorzystania tych udogodnień, tak aby wszyscy, współpracownicy  
i członkowie rodzin mogli cieszyć się z komfortu jaki z pewnością zapewni Dom IPA  
Madera. 

Dziękujemy Wam wszystkim – Servo per Amikeco 

Paula Borralho, Prezydent IPA Portugalia.  
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Dom IPA Madera ma 5 sypialni: 

2 sypialnie dwuosobowe ze wspólną 
łazienką, 1 sypialnia dwuosobowa  
z prywatną łazienką i przystosowaną dla 
osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej, 2 sypialnie dwuosobowe  
z prywatną łazienką, kuchnią i częścią 
dzienną.  

Wszystkie pokoje wyposażone są  
w telewizor. 

Witamy na Maderze! 
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IGRZYSKA IPA 2022  

2. Igrzyska w Czarnogórze okazały się wielkim sukcesem 

2. Igrzyska IPA odbyły się w dniach 8-13 maja 2022 r. we wspaniałym nadmorskim kurorcie 

Bar, w Czarnogórze. 

W imprezie wzięło udział ponad 500 

sportowców oraz ponad 700 gości z 26 

krajów! Globalne święto Policji sportu  

i przyjaźni! Zawody sportowe obejmowały 

konkurencje: piłka nożna halowa, siatkówka 

plażowa, koszykówka 3x3, strzelectwo, 

tenis stołowy, a także biegi (5 000 m) dla 

kobiet i mężczyzn, z podziałem na kategorie 

wiekowe. Poziom sportowców był wysoki,  

a oni sami zapewnili nam wszystkim wyjątkowe widowisko! 

Sekcja IPA Czarnogóra dała z siebie wszystko, pozostawiając wszystkim fantastyczne 

wrażenia! Nienaganne obiekty, doskonałe hotele, skrupulatna organizacja i mnóstwo 

niespodzianek! Podczas ceremonii otwarcia, flaga Czarnogóry i flaga Igrzysk spadły  

z nieba wraz z dwoma spadochroniarzami, a w programie znalazł się również pokaz 

gaszenia pożaru na statku oraz akcja ratunkowa z użyciem helikoptera! 

Wspólne przesłanie brzmiało: nie dla Covid, nie dla wojny, ale tak dla przyjaźni  

i solidarności! 

Jako przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej IPA czuję się w pełni 

usprawiedliwiony. Ciężka praca przez 3 lata, zarówno komisji, jak i sekcji organizacyjnej, 

przyniosła pożądany rezultat, a nawet więcej! 

Gratuluję i dziękuję wszystkim zawodnikom i trenerom, organizatorom, wolontariuszom,  

a także Policji i władzom lokalnym, które z całego serca wspierały Igrzyska IPA.  

Podczas Światowego Kongresu IPA w Hiszpanii w październiku delegaci zdecydują gdzie 

odbędą się kolejne igrzyska w 2024 roku. Czarnogóra podniosła poprzeczkę bardzo 

wysoko! 

HVALA IPA MONTENEGRO! 

Servo per Amikeco, 

Kyriakos Karkalis, Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej. 
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IGRZYSKA IPA 2022 CZARNOGÓRA 
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Dolnośląscy policjanci na Igrzyskach IPA 

w Czarnogórze 
 

W dniach 8-13 maja 2022 r.  w miejscowości Bar w Czarnogórze odbyła się 2.  Światowa  

Olimpiada Sportowa pn.  IPA GAMES 2022 dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji, 

z krajów zrzeszonych w International Police Association.  W zawodach wzięło udział ponad 

500 zawodników i zawodniczek z 26 krajów świata. 

Sportowa rywalizacja odbywa się  cyklicznie  

w rożnych krajach świata,  po 

wcześniejszym  przyznaniu prawa do 

organizacji.  Region IPA we Wrocławiu 

działający na terenie działania Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu  wystawił 

20 osobową reprezentację, która wzięła 

udział w zawodach w  siatkówce plażowej, 

koszykówce 3x3, piłce nożnej futsalu, 

biegach na dystansie 5000 m i strzelectwie. 

Reprezentacja Dolnośląskiej Policji składała 

się z funkcjonariuszek i funkcjonariuszy z  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 

oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej 

Policji w Polkowicach. Do reprezentacji zostali włączeni również emerytowani policjanci.  

Uczestnicy wyjazdu  zrzeszeni w Stowarzyszeniu  IPA to pasjonaci sportu,  reprezentujący 

na przestrzeni wielu lat  Polską Policję i IPA na arenie międzynarodowej i krajowej.  Wśród 

nich olimpijski laur zdobyła emerytowana policjantka podinsp. w st.sp. Joanna Woźniak-

Cieślar, która w biegu na 5000 m  w kategorii open zdobyła brązowy medal, natomiast  

w swojej kategorii wiekowej zdobyła srebro. 

 

Oprócz  sportowego wymiaru imprezy Igrzyska miały jeszcze wymiar społeczny. Spotkanie 

funkcjonariuszy z różnych części świata służyło wymianie doświadczeń i tworzeniu więzów 

przyjaźni i koleżeństwa zawodowymi w myśl hasła Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Policji Servo per Amikeco – Służyć poprzez przyjaźń. Reprezentujący dolnośląską Policję 

uczestnicy Igrzysk podpatrywali również organizację wydarzenia pod kątem organizacji 

IPA GAMES w 2026 roku we Wrocławiu. 

Roman Wieczorek (tekst) & Mariusz Łęcki (zdjęcia), Region IPA Wrocław, Polska. 
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2. Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Piosenki IPA 

Podziękowania od Gospodarzy 
 

 
W dniach 4-8 maja 2022 r. Sekcja IPA Cypr zorganizowała 2. Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru i Piosenki w Paralimni i Ayia Napa w rejonie Famagusta. 

Ceremonia otwarcia odbyła się w Protaras 
Paralimni, a część festiwalowa w Ayia 
Napa, gdzie zgromadziły się setki widzów. 
Wspomnienia z tego wydarzenia na długo 
pozostaną w pamięci wszystkich 
uczestników. W festiwalu wzięli udział 
członkowie z IPA Cypr, Grecja, Bułgaria, 
Izrael, Rumunia, Macedonia Północna  
i Irlandia. Wszyscy oni nadali imprezie 
szczególny charakter i niepowtarzalny 
klimat swoim kulturom i tradycjom. Udział i występ tradycyjnej grupy Viglatores z Chanii 
na Krecie był szczególnym wyróżnieniem. Gospodarzy, IPA Cypr, reprezentowała grupa 
tradycyjna IPA Larnaka. 

Podczas pobytu na wyspie nasi przyjaciele z różnych sekcji mieli okazję docenić cypryjską 
gościnność, zobaczyć piękne widoki tego regionu i skosztować naszych tradycyjnych 
przysmaków. Cieszyli się także pięknym wybrzeżem i plażami oraz odbyli wspaniały rejs 
statkiem pirackim. Festiwal zakończył się huczną imprezą na której wszyscy świetnie się 
bawili. 

Bardzo dobrze bawiliśmy się wraz ze wszystkimi naszymi gośćmi. Chcielibyśmy 
podziękować im wszystkim za udział w spotkaniu pod hasłem Servo per Amikeco oraz za 
przyjaźń łączącą członków IPA. 

 

Jesteśmy wdzięczni władzom miejskim Ayia Napa i Paralimni, a także Hotelu Kapetanios 
w Protaras za cenne wsparcie i gościnność. 

Wreszcie, co nie mniej ważne, IPA Cypr pragnie wyrazić specjalne podziękowania dla 
Regionu IPA Famagusta, jego przewodniczącemu George'owi Demetriou oraz wszystkim 
członkom, którzy pracowali, aby zapewnić wspaniałą organizację tego wydarzenia. 

Servo per Amikeco, 

Kyriakos Pericleous, Sekretarz Generalny IPA Cypr.  

Demetris Demetriou, Prezydent IPA Cypr. 
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2. Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Piosenki IPA 

Kolorowe Święto 
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2. Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Piosenki IPA 

Wrażenia z pierwszej ręki 
 
 

Po przerwie spowodowanej pandemią Covid, tradycja organizowania Festiwalu 
Folklorystycznego, zapoczątkowana w Bułgarii, została odnowiona przez Sekcję IPA Cypr, 
która zorganizowała 2. edycję tego wydarzenia w maju 2022 r., w którym wzięło udział 6 
sekcji IPA skupiających 200 śpiewaków i tancerzy. 

Otwarcie festiwalu w mieście Protaras 
rozpoczęło się od przemarszu główną ulicą  
z udziałem orkiestry miejskiej, flag, muzyki 
i wielkiej radości z udziałem publiczności. 

W wydarzeniu wzięli udział: Minister 
Kultury Cypru; Prezydent IPA Cypr, który 
jest także Zastępcą Komendanta Policji; 
Burmistrz Miasta; dowódca 
Wielonarodowych Sił Zbrojnych ONZ  
i wiele innych osób. 

Ku wielkiej radości publiczności i uczestników, w trakcie imprezy odbył się również 
tradycyjny poczęstunek przygotowany przez delegacje. 

Główny festiwal odbył się w Ayia Napa, gdzie na głównej ulicy miał miejsce uroczysty 
przemarsz z udziałem orkiestry policyjnej i licznie zgromadzonego tłumu. Hymn IPA został 
odegrany przez orkiestrę policyjną, a jako pierwszy wystąpił zespół policyjny z Jerozolimy 
z Izraela. W dalszej części imprezy tancerze i muzycy z IPA Rumunia wykonali tańce, 
które porwały całą publiczność. Następnie wystąpili tancerze z Sekcji IPA Bułgaria, a po 
nich duża grupa tancerzy kreteńskich z Grecji i Cypru. Wszystkie występy spotkały się  
z gromkimi brawami publiczności, która włączyła się do tańca do późnych godzin nocnych. 

Festiwal zakończył się w sobotę 
wieczorem dyskoteką w stylu lat 80-tych, 
którą poprowadził przewodniczący IPA 
Famagusta, George Demetriou. Było to 
barwne i ekscytujące wydarzenie, jak 
przystało na duże, szczęśliwe i imponujące 
zgromadzenie. 

Festiwal Folkloru jest częścią inicjatyw 
Komisji Społeczno-Kulturalnej IPA,  
a rozpoczął się z inicjatywy 
Przewodniczącej Gal Sharon, a obecnie 

jest kontynuowany przez przewodniczącego Kyriakosa Karkalisa. 

Wielkie podziękowania dla Sekcji IPA Cypr za goszczenie i zorganizowanie tego 
wspaniałego festiwalu. Podziękowania również przyjaciołom, którzy kierowali imprezą: 
Kikisowi Pericleousowi, Sekretarzowi Generalnemu Sekcji, George'owi Demetriou, 
Przewodniczącemu Oddziału w Famaguście, oraz Demetrisowi Demetriou, 
Przewodniczącemu Sekcji. 

Dr Eran Israel, Sekretarz Generalny IPA Izrael. 

 



 

  

BIULETYN IPA – CZERWIEC 2022 12 

 

 
 
38. rocznica powstania Sekcji IPA Peru 
 

W ramach obchodów 38. rocznicy powstania Sekcji IPA Peru, 10 maja 2022 r. 
zaprezentowano książkę "Zagrożenia i wyzwania dla polityki bezpieczeństwa w XXI 
wieku", której autorem jest współpracownik Javier Raúl Gamero Kinosita. 

Prezentacja książki odbyła się podczas "Międzynarodowego Kolokwium", w którym 
uczestniczyli członkowie Sekcji IPA Peru, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego 
akredytowanego w Peru, członkowie peruwiańskiej Policji Narodowej, przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego oraz znani przedsiębiorcy związani z sektorem 
bezpieczeństwa. 

Javier, korzystając z głębokiej wiedzy naukowej, porusza w treści książki aktualne 
wyzwania geopolityczne, ekologiczne, technologiczne i demograficzne, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo w ogóle, z naciskiem na bezpieczeństwo obywateli w Ameryce 

Łacińskiej. 

W dziedzinie wyzwań geopolitycznych analizuje czynniki stresu jutra, geopolityczne 
wstrząsy i dyslokacje w nowym porządku globalnym, aktualne kryzysy i konflikty 
społeczne, pojawiające się globalne zagrożenia XXI wieku, nieuchronne wojny 
przyszłości, społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo po 11 września 2001, społeczeństwo 
24-godzinne, złożoność i niepewność w hybrydowym świecie XXI wieku oraz politykę 
bezpieczeństwa w XXI wieku w erze postglobalizacyjnej. 

Wyzwania technologiczne obejmują cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo cybernetyczne 
oraz zmieniające się paradygmaty bezpieczeństwa, społeczeństwo nadzorowane i nowe 

dyktatury cyfrowe. 

W ramach wyzwań ekologicznych analizuje konflikty społeczne spowodowane zmianami 
klimatycznymi, stresem ekodemograficznym, konfliktami zbrojnymi, eko-terroryzmem, 

wylesianiem lasów, pokojem ekologicznym i kryminologią eko-globalną. 
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Wyzwania demograficzne analizują związki między migracją, prawami człowieka  

i przestępczością we współczesnych społeczeństwach. 

Poruszono w niej również kwestię 
bezpieczeństwa obywateli, analizując rolę 
bezpieczeństwa we współczesnym 
państwie prawa w Ameryce Łacińskiej, 
obecną sytuację obywateli w zakresie 
bezpieczeństwa w regionie, politykę 
bliskości obywatelskiej jako filozofii dla 
wzmocnienia bezpieczeństwa ludzi, 
porządku publicznego i bezpieczeństwa 
demokratycznego w regionie w erze 
potspandemii, proponując zasadnicze 

elementy nowej architektury bezpieczeństwa, zgodnej z międzynarodowymi standardami 
nowoczesnych społeczeństw demokratycznych XXI wieku. 

Podczas "Międzynarodowego Kolokwium" pułkownik kolumbijskiej policji Luis Hernando 
Benavides Guancha, attaché policji kolumbijskiej Luis Hernando Benavides Guancha, 
attaché policji akredytowany w Peru, omówił nową ustawę o bezpieczeństwie obywateli, 
która ma na celu wzmocnienie Kolumbii, poprzez wprowadzenie reform w kolumbijskim 
systemie opieki zdrowotnej, włączenie reform do kodeksu karnego, kodeksu 
postępowania karnego oraz krajowego kodeksu bezpieczeństwa i współżycia obywateli, 
kodeksu wygaszania praw własności, a także regulacje dotyczące mniej śmiercionośnej 
broni, elementów i urządzeń, oraz trwałości krajowego rejestru identyfikacji balistycznej 
oraz innych przepisów mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ludzi  
w Republice Kolumbii. 

"Międzynarodowe Kolokwium" było 
transmitowane za pośrednictwem Zoom  
i zostało przeprowadzone w języku 
hiszpańskim, tłumaczonym symultanicznie 
na język angielski. 

Przy stole honorowym zasiedli: Pani María 
Julia Visalot Castrillón, Dyrektor Grupo 
Empresarial Swiss Perú, Prezydent Sekcji 
IPA Peru Alejandro Manuel Ísmodes 
Mezzano, były Prezydent Sekcji IPA Peru 
Carlos Fernando Velasquez Salazar oraz Magister Javier Raúl Gamero Kinosita, którzy 
komentowali prezentacje i interakcje z gośćmi na analizowane tematy, wyciągając 
interesujące wnioski, które zostaną rozpowszechnione w kraju i za granicą. 

 

Carlos Fernando Velasquez, były Prezydent IPA Peru. 
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IPA Niemcy prezentuje się na Europejskim Kongresie 
Policyjnym 

 
 
"Zmiana - Ryzyko czy Szansa? Europa, Społeczeństwo, Klimat, Technologia" - tak 
brzmiał temat przewodni tegorocznego 25. Europejskiego Kongresu Policyjnego  
w Berlinie. 

Europejski Kongres Policyjny jest największą konferencją poświęconą 
bezpieczeństwu wewnętrznemu w Unii Europejskiej. Co roku spotykają się na niej 
eksperci z ponad 20 krajów. Biorą w niej udział przedstawiciele świata polityki, ochrony 
granic, służb specjalnych, a także rządów, parlamentów i przemysłu. 

 

Sekcja IPA Niemcy regularnie bierze udział w tym ważnym kongresie jako niezawodny 
partner. W maju 2022 r. ponownie wywiesiła flagę, korzystając z wielu dostępnych 
możliwości do nawiązania kontaktu z partnerami sieciowymi. 

Prezydent Oliver Hoffmann i Sekretarz Generalny Jürgen Glaub przeprowadzili wiele 
interesujących dyskusji na stoisku IPA wspólnie z przedstawicielami Gimborn, 
Regionalną Grupą IPA z Berlina i Stowarzyszeniem Ochrony Dzieci 
"Kinderschutzallianz". Jednym z najważniejszych momentów było odwiedzenie stoiska 
IPA Niemcy przez członka IPA z Japonii. 

Oliver Hoffmann był moderatorem forum ekspertów "Sprzęt policyjny: Solidny  
i bezpieczny". W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Rainer Wendt, Przewodniczący 
Niemieckiego Związku Zawodowego Policji, oraz David Müller z firmy Panasonic. 

 
Hubert Vitt, Wiceprezydent IPA Niemcy. 
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Sekcja IPA Brazylia świętuje 60. rocznicę powstania    
 
 
Sekcja Brazylijska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji uczciła 60. rocznicę 

powstania IPA w Brazylii w kwietniu 2022 r. uroczystą kolacją. 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Kobiet w Brazylii (30 kwietnia), wybitne 

kobiety z Brazylii zostały uhonorowane trofeum "Brazylijskiego Bohaterstwa 

Kobiecego", a także ożywiono historyczną tradycję, która narodziła się w czasach II 

wojny światowej - Ceremoniału Świec. 

Podczas obchodów 60-lecia Sekcji IPA Brazylia oficjalnie zainaugurowano również 

"Projekt Zielona Amazonia" - partnerstwo pomiędzy IPA Brazylia a Amazon Bank, 

którego celem jest wspieranie inicjatyw związanych z ochroną lasów, z udziałem 26 

grup tubylczych i społeczności lokalnych, zapewnienie im narzędzi, szkoleń  

i finansowanie niezbędne do zarządzania ich ziemią oraz wsparcie dla ogólnej ochrony 

Amazonii, w formie inicjatywy, która przyniesie korzyści ponad 68 tys. osób. 

Zapraszamy do udziału w imprezie: IPA Brazil 60th Anniversary I i IPA Brazil 60th 

Anniversary II. 

 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 
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IPA Chorwacja: VIII Turniej Strzelectwa Precyzyjnego  

„Święty Dujam”  

8. edycja Międzynarodowego Turnieju Strzeleckiego Regionu IPA Splitsko-

Dalmatyńskiego, zatytułowanego IPA Split Shooting Cup 2022, odbyła się 30 kwietnia 

2022 r. w Stobreču w Chorwacji. Wzięło w niej udział 56 zawodników i 18 drużyn. 

W konkursie wzięli udział członkowie 

czterech sekcji IPA: Czarnogóry, Niemiec 

(Stuttgart), Bośni i Hercegowiny,  

z przedstawicielami sześciu klubów IPA: 

Okręg Zachodniej Hercegowiny (Grude), 

Okręg Hercegowina Zachodnia (Livno), 

Zenica, Bihać oraz Banja Luka. Stronę 

chorwacką reprezentowali członkowie 

klubów IPA Šibensko-Kninska, IPA 

Brodsko-Posavska i, oczywiście, 

gospodarze, IPA Splitsko-Dalmatinska. 

Oprócz zespołów IPA w projekcie wzięli 

udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Livno, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Mostarze, Policji Granicznej Bośni i Hercegowiny oraz Splitsko-

Dalmatyńskiej Administracji Policji. 

Wyniki: Indywidualne – Kobiety 

1. Marija Šego   IPA Okręg Zachodniej Hercegowiny, Bośnia i Hercegowina 

2. Klaudija Borojević  IPA Banja Luka, Bośnia i Hercegowina 

3. Silva Vržina   IPA Split W, Chorwacja 

Wyniki: Indywidualne – Mężczyźni 

1. Srđa Miranović   IPA Czarnogóra 

2. Josip Mišković   IPA Split I, Chorwacja 

3. Dražen Vukadinovic  IPA Czarnogóra 
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Wyniki: Drużyny – Kobiety 

1. IPA Zenica  Bośnia i Hercegowina 

2. IPA Split   Chorwacja 

 

Wyniki: Drużyny - Mężczyźni 

1. IPA Czarnogóra 

2. IPA Split 1 

3. Policja Graniczna  Bośnia i Hercegowina 

Po turnieju odbył się tradycyjny bankiet, na którym obecni byli Szef Splitsko-Dalmatyńskiej 

Administracji Policji, Pan Slobodan Marendić, jak również Przewodniczący Klubu IPA 

Splitsko-Dalmatinska, Pan Marko Doljanin, którzy wręczyli medale i trofea najlepszym 

zawodnikom. 

W uroczystości wziął również udział Wiceprezydent Sekcji IPA Chorwacja, Jure Ražov. 

 

 

 

 

Marko Doljanin, Przewodniczący Klubu IPA Splitsko-Dalmatyńska, IPA Chorwacja. 
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IPA Peru gości Prezydenta Sekcji IPA Francja  

Thierry'ego Larrouy'a  

W kwietniu tego roku pan Thierry Larrouy, Prezydent Sekcji Francuskiej 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, wraz z synem odwiedził Peru, gdzie został 

powitany przez pana Alejandro Ismodes, Prezydenta Sekcji IPA Peru oraz delegację 

Specjalistycznej Policji Turystycznej peruwiańskiej Policji Narodowej. 

Na mocy rozkazu Dowódcy Generalnego 

Peruwiańskiej Policji Narodowej, Generała 

Policji Vicente Tiburcio Orbezo, Thierry'emu 

poświęcono odpowiednią uwagę podczas 

wizyty w Limie, Ica, Nazca, Arequipa  

i Cusco. 

Gościa przyjęły i towarzyszyły mu delegacje 

Policji Turystycznej peruwiańskiej Policji 

Narodowej, zapewniając mu aktualne 

informacje i bezpieczeństwo. 

Dzięki przyjaźni peruwiańskiej policji, Thierry i jego syn mogli cieszyć się pobytem  

w sposób zgodny z naszym uniwersalnym mottem "Servo per Amikeco". 

Policjanci z całego świata zawsze będą mile widziani w Peru. 

 

 

Dziękujemy Thierry za wizytę! 

Carlos FernandoVelasquez, były Prezydent IPA Peru. 
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NA TALERZU ZARZĄDU 

 

Spotkanie Audytorów Wewnętrznych IPA 2022 w Dublinie 
 
Audyt ksiąg rachunkowych IPA oraz zapewnienie ich rzetelności i bezpieczeństwa jest 
ważnym zadaniem rocznym, wykonywane wspólnym wysiłkiem przez Skarbników IPA  
i dwóch wybranych Audytorów Wewnętrznych. Po dwóch latach zdalnego kontrolowania 
rachunków, w tym roku wreszcie stało się możliwe osobiste spotkanie  
z tej okazji: Skarbnik Michael Walsh zorganizował Spotkanie Audytorów Wewnętrznych  
w Dublinie (Irlandia). 

W związku z trwającymi ograniczeniami 
dotyczącymi  Covid w Kanadzie, moja 
koleżanka, Audytorka Wewnętrzna, Nicole 
Grandmont nie mogła do nas dołączyć 
osobiście, ale ustalono, że dołączy do nas za 
pośrednictwem Zoom. 

Pojechałem do Dublina w piątek 20 maja  
i spotkałem się z Michaelem w siedzibie 
Sekcji IPA Irlandia w Dublinie około południa, 
a następnie udaliśmy się na obiad. 
Wybraliśmy lokalną gospodę Fagan's, która 
znajdowała się w odległości krótkiego 
spaceru od domu, i obaj spędziliśmy przyjemny wieczór, delektując się półmiskiem na 
przystawki i obowiązkową degustacją lokalnego czarnego trunku. W lokalu obecny był również 
szczególny miejscowy dżentelmen, były irlandzki Taoiseach (premier)  
w latach 1997-2008, z którym nawiązaliśmy znajomość i zrobiliśmy wspólne zdjęcia: Bertie 
Ahern, Michael i ja. Oczywiście podzieliliśmy się kolejną porcją czarnego napoju. 

Po spotkaniu z Martinem Hoffmanem, Skarbnikiem IPA ds. Społecznych, który właśnie 
przyleciał z Austrii, wróciliśmy do naszego miejsca zakwaterowania, aby dobrze wypocząć. 

Sobotni poranek zaczął się wcześnie od tego, 
że Mick zawiózł nas do centrum Dublina, aby 
wziąć udział w ceremonii na Zamku 
Dublińskim z okazji z okazji 100-lecia 
istnienia An Garda Síochána (Policja Irlandii). 
Najpierw mieliśmy okazję zwiedzania  
z przewodnikiem samego Zamku 
Dublińskiego, która okazała się bardzo 
interesująca i pokazała historię zamku na 
przestrzeni wielu wieków. 

Nasza obecność na ceremonii nie była 
oficjalna, ale mieliśmy zaszczyt oglądać ją z boku. Mieliśmy również okazję spotkać się  
z naszym dobrym przyjacielem Conorem O'Higginsem, Prezydentem Sekcji IPA Irlandia, który 
oficjalnie reprezentował Stowarzyszenie podczas uroczystości. 

Po ceremonii zwiedziliśmy biura lokalnej Policji Drogowej oraz muzeum na terenie Zamku 
Dublińskiego. Ku naszemu zaskoczeniu, w Zamku Dublińskim znajduje się nawet naturalnej 
wielkości pomnik naszego skarbnika Micka, przedstawiający jego służbę  
w Policji Drogowej. Ponadto można było obejrzeć prawdziwy motocykl, na którym jeździł... to  
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z pewnością znak że człowiek naprawdę się starzeje, gdy trafia do muzeum! ...Potem nadszedł 
czas, aby udać się do pracy w Domu IPA Dublin. 

Mick był uprzejmy zorganizować lekki lunch 
przed naszym spotkaniem. Niestety Nicole 
nie mogła do nas dołączyć na sesję 
roboczą, ponieważ duże tornado w jej 
rodzinnym mieście w Kanadzie wyłączyło 
elektryczność! W związku z tym 
obowiązkowa kontrola rachunków, 
sprawozdań finansowych i zapytań została 
przeprowadzona przeze mnie, a Nicole i ja 
odbędziemy kolejne spotkanie online, żeby 
przeanalizować dalsze zapisy elektroniczne 
dla umożliwienia nam podpisania 
sprawozdania audytorów wewnętrznych. 

Po kilku godzinach nadszedł czas na kolejną wizytę w Dublinie, w Guinness Storehouse. Mick, 
Martin i ja odbyliśmy wspaniałą wycieczkę po tym miejscu. Po zwiedzaniu można było się 
napić piwa (a może nawet dwóch). 

Kolacja w lokalnej restauracji została zorganizowana późnym wieczorem i muszę przyznać, 
że była wyśmienita: jedzenie, przekąski, a przede wszystkim towarzystwo.  
W niedzielny poranek Martin wyjechał pierwszy, a za nim Mick i ja. 

Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować Skarbnikom Mickowi i Martinowi za 
zorganizowanie tego wydarzenia, zarówno od strony biznesowej, jak i towarzyskiej. 
Traktowano mnie bardzo dobrze i spędziłem wspaniały weekend. 

 

Do kolejnego spotkania! 

Wasz w Przyjaźni, 

Fred Boyd, Skarbnik. 
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POSŁOWIE: 

 

Pisząc te kilka zdań, jestem w trakcie ostatnich przygotowań do udziału w spotkaniu 
IEB w Albanii. Podróżowanie, czy to dla przyjemności, czy w celach zawodowych, 
wciąż wydaje się nowością po różnych obostrzeniach związanych z Covid, zwłaszcza 
że w ciągu ostatnich dwóch lat odbyło się tylko jedno spotkanie na żywo. 

Ostatnim razem, gdy podróżowałam  
w delegacji dla IPA na spotkanie IEB  
w Szwajcarii w październiku 2021 r., 
przeszkody wydawały się prawie nie do 
pokonania: formularze lokalizacji 
pasażera dla obu krajów, aplikacje Covid, 
które mogą, ale nie muszą być 
akceptowane, testy, na które trzeba się 
wcześniej umówić, a na domiar złego tuż 
przed datą wyjazdu w Wielkiej Brytanii 
zabrakło benzyny tuż przed moim 
wyjazdem, co oznaczało, że wystarczyło 
mi jej tylko na dojazd na lotnisko i musiałam mieć nadzieję, że kryzys minie po 
powrocie! 

Tym razem jest łatwiej, choć nadal jest wiele powodów do zdenerwowania: w chwili 
pisania tego tekstu, na lotniskach Wielkiej Brytanii dochodzi do chaotycznych scen,  
w których tysiące pasażerów nie zdążyło na swoje loty z powodu odwołanych lotów  
i braków kadrowych. Sytuację komplikuje również fakt, że w Wielkiej Brytanii jest to 
tydzień świąteczny, a dokładniej rzecz ujmując Platynowy Jubileusz Królowej, co 
sprawia, że sytuacja w podróży staje się jeszcze trudniejsza. 

Cokolwiek się stanie, moja walizka jest już prawie spakowana, więc po prostu będę 
trzymać kciuki, by 1 czerwca wszystko poszło dobrze... i już nie mogę się doczekać 
relaksującego drinka po przyjeździe do Albanii, zanim rozpocznie się praca w ramach 
IPA. 

Życzcie mi powodzenia  

Elke 
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Policjanci z Regionu IPA Głogów  
na Seminarium w Gimborn 

 

W dniu 03.06.2022 r. zakończyło się międzynarodowe seminarium w IBZ Schloss Gomborn – 

„Przemoc w grze – chuligani i ultrasi wokół meczów piłkarskich.” 

Słuchacze przez 5 dni uczestniczyli w wykładach o tematyce kibicowsko-chuligańskiej. 

Podczas zajęć funkcjonariusze wymieniali się doświadczeniami w zakresie zabezpieczania 

meczów piłki nożnej oraz zachowań i środowisk związanych z pseudokibicami. 

W seminarium uczestniczyło dwóch członków 

reprezentujących Region IPA Głogów: Piotr 

Juskowiak oraz Dominik Pyś. Polskę ponadto 

reprezentowali członkowie z Gdańska, 

Rzeszowa, Kielc, Łodzi oraz Wrocławia,  

a także policjanci z Niemiec, Szwajcarii, 

Holandii oraz Austrii. 

Zgromadzeni na seminarium uczestnicy na co 

dzień zajmują się problematyką 

pseudokibiców i zabezpieczeń meczów 

takich europejskich zespołów jak Bayern 

Monachium, Borussia Dortmund, Eintracht 

Frankfurt czy Ajax Amsterdam i PSV Eindhoven. 

Zajęcia odbywały się codziennie i prowadzone były przez prelegentów z Polski, Austrii oraz 

Niemiec. Prelegenci w trakcie seminarium poruszali tematy: 

- aspekty zabezpieczenia imprez 

sportowych, zwalczanie przestępczości 

pseudokibiców na przykładzie polskich  

i niemieckich klubów – wgląd w strefę 

Ultrasów – kultura fanów i ich struktura 

społeczna i ciemne strony; 

- obecne zagrożenia i ich konsekwencje 

na trybunach stadionów; 

- projekty kibicowskie na terenie Niemiec; 

- ekstremizm prawicowy wokół stadionów piłkarskich; 

Podczas nauki zgromadzeni udali się na stadion Beyeru Leverkusen gdzie od niemieckich 

policjantów mieli możliwość zapoznania się z organizacją meczów Bundesligi. Po zwiedzaniu 

stadionu uczestnicy udali się do Kolonii gdzie zwiedzili miasto i skosztowali lokalnej kuchni. 
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Ważnym punktem integracji poniedziałkowy polski wieczór, podczas którego uczestnicy 

spotkania zapoznali się z polską kulturą i gościnnością częstując się domowym polskim 

jadłem, trunkami oraz tradycjami. Następnego dnia koledzy z Austrii również poczęstowali nas 

lokalnymi przysmakami. 

Po zajęciach uczestnicy korzystali z walorów pobliskiej infrastruktury i okolicy spacerując, 

chodząc do sauny i na siłownię. Wieczorami policjanci gromadzili się w barze zamkowym, 

gdzie wymieniali się doświadczeniami i zawierali nowe znajomości. 

Miejscem seminarium był XVII-wieczny 

zabytkowy zamek, położony  

w malowniczej, zalesionej części landu 

Nadrenii-Północnej Westfalii, należący do 

barona von Furstenberg. Zamek jest od 

1969 roku siedzibą Centrum 

Szkoleniowego dla członków IPA. 

Nabyta podczas pobytu wiedza, na co dzień 

pomoże w realizacji obowiązków 

służbowych. „Pobyt w Gimborn na długo 

zostanie w mojej pamięci. Uzyskałem wiele 

informacji na temat zabezpieczenia 

meczów sportowych, a także dowiedziałem się jak to wygląda na przykładzie innych krajów. 

Myślę, że przed Polakami oraz krajami zachodnimi nadal jest dużo do poprawy w tej materii. 

Taka wymiana na pewno pomoże wszystkim. Możemy wymienić się doświadczeniami, 

poznaliśmy nowe narzędzia i sposoby pracy” – wspomina Piotr Juskowiak. „Jeżeli nadarzy się 

kolejna okazja, również chciałbym uczestniczyć w takim seminarium”.   

Tekst: Piotr Juskowiak, Regionu IPA Głogów. 

Zdjęcia: Piotr Juskowiak, Dominik Pyś. 
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Smolecka Zadyszka członków Regionu IPA Wrocław 

 

W sobotę 4 czerwca drogami gminy Kąty Wrocławskie przebiegła po raz dziewiąty 

Smolecka (za)Dyszka, wśród uczestników której nie zabrakło reprezentantów Regionu 

IPA Wrocław.  

W klasyfikacji policyjnej pierwsze miejsce zajęła nasza Mistrzyni Joanna Woźniak-

Cieślar (00:45:44), na drugim miejscu uplasowała się Renia Piech (00:53:19), a na 

trzecim Ewa Tuszyńska reprezentująca KWP Wrocław. Spośród policjantów pierwszy 

na mecie zameldował się Paweł Jankowski (00:43:33), drugi był Łukasz Junik 

(00:40:48), a trzecia lokata przypadła Mistrzowi Trenerskiemu Mariuszowi Cieślakowi 

(00:44:56). Dla zawodników ogromne gratulacje. Składamy również podziękowania dla 

Mariusza Łęckiego za pomoc w organizacji biegu. Organizatorom gratulujemy świetnej 

oprawy – dziękujemy! 

 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW/Regionu IPA Wrocław. 
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Mundial Uniejów o Puchar Komendanta Głównego Policji 

 

W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2022 r. na obiekcie sportowym im. Włodzimierza 

Smolarka w Uniejowie odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Mundial Uniejów”  

o Puchar Komendanta Głównego Policji. Główną ideą Turnieju był uczczenie pamięci 

trzech funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu Policji, którzy zginęli śmiercią tragiczną  

w dniu 26 marca 2007 roku w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Wiktor, Bartek, Andrzej 

– Pamiętamy! 

 

Ceremonię otwarcia Turnieju swoją obecnością zaszczycili: insp. Tomasz Olczyk  

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Piotr Cieplucha -  

II Wicewojewoda Łódzki,  Józef Kaczmarek - Burmistrz Miasta Uniejów, nadkom. 

Krzysztof Balcer  - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. 

łódzkiego wraz z Wiceprzewodniczącym nadkom. Tomaszem Borowieckim , Rafał 

Płuciennik – sekretarz Łódzkiej Wojewódzkiej Grupy IPA, Stanisław Tępiński - Prezes 

Ceramiki Opoczno , insp. Krzysztof Kotkowski - Komendant Powiatowy Policji  

w Poddębicach. 

Patronatem Honorowym imprezę objęli : Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa 

Łódzkiego, Komendant Główny Policji,  Polski Związek Piłki Nożnej, Łódzki Związek 

Piłki Nożnej, Miasto Uniejów, ZW NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, Łódzkiej Grupy 

Wojewódzkiej IPA. 
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W turnieju udział wzięło 5 drużyn kobiecych oraz zespoły męskie z następujących 

jednostek: Reprezentacja Policji Polskiej, KWP Łódź, KWP Radom, KWP Lublin, KWP 

Kraków, KWP Bydgoszcz, KWP Kielce, KWP Katowice, KWP Białystok, KWP 

Szczecin, KSP Warszawa, KWP Olsztyn, CBŚP Rzeszów, KWP PSP Łódź, Okręgowy 

Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 

Placówka Straży Granicznej w Łodzi, 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku,   

9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej a także Reprezentacja Komendy Miejskiej 

Policji we Wrocławiu, która była jedynym przedstawicielem policji dolnośląskiej  

w zawodach. 

Drużynie KMP we Wrocławiu, w grupie A przyszło rywalizować z: gospodarzem  

i faworytem turnieju – KWP Łódź, reprezentacjami KWP w Radomiu i KWP w Lublinie 

oraz Akademią Wojsk Lądowych z Wrocławia. 

Po zaciętej rywalizacji, z grupy A, do rundy play-off awansowały drużyny KWP w Łodzi 

(ostateczny zwycięzca Turnieju) oraz AWL we Wrocławiu, która ostatecznie ukończyła 

zawody na 3 pozycji. 

Drużyna KMP we Wrocławiu, pomimo braku awansu z grupy, godnie zaprezentowała 

nasze miasto i całe województwo w zawodach. Nasza postawa i gra zgodnie  

z zasadami fair-play pozwoliła zyskać ogólną sympatię wszystkich uczestników 

turnieju, co zaowocowało m.in. zaproszeniami na turnieje w Lidzbarku Warmińskim 

(orgaznizowany przez KWP w Olsztynie) oraz w Warszawie. 

Warto podkreślić, że wyjazd na turniej nie byłby możliwy bez wsparcia IPA Region 

Wrocław oraz Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP we Wrocławiu. 

Patrząc na rozmach i perfekcyjną organizację Mundialu w Uniejowie zastanawiam się, 

czy my – Wrocław, będziemy w stanie zorganizować w przyszłości podobne zawody  

i na podobnym poziomie, bo bez dwóch zdań – organizatorzy zwiesili poprzeczkę 

bardzo wysoko. 

KWP Łódź – brawa za całość, Chapeau bas. 

 
 
 
Hubert Płocharz, kapitan drużyny. 
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Piknik IPA Regionu Głogów 

 

 

Po dwuletniej przerwie na boisku sportowym klubu Dragon Jaczów odbył się rodzinny 
piknik Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Głogów.  

Mimo niepogody atmosfera była gorąca  
a uśmiechy naszych dzieci rozpaliły ogień, 
który musiał gasić zastęp młodzieży OSP 
Jaczów. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
radiowozów Policji i Milicji oraz akcji 
zatrzymania groźnego przestępcy.  

Gościliśmy również kolegów z Patrolu 
Saperskiego Wojsk Inżynieryjnych, WOPR  
z motorówką oraz Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego OSP, która z góry, za 
pomocą drona, rozganiała chmury deszczowe i witała słońce.  

Były konkursy dla dzieci oraz dorosłych. Fabryka Piękna stroiła, malowała, czesała  
i czarowała dzieci. Strzelnica Głogów przygotowała nam zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej. Przyjechały, i zrobiły dużą furorę, samochody wojskowe z II Wojny 
Światowej.  

Podczas festynu Przewodniczący Regionu 
IPA Głogów, Artur Klimczak, wręczył 
wyróżnienia dla członków za wieloletni 
staż w IPA oraz legitymacje i wyróżnienia 
dla Zasłużonych dla IPA.  

Były serwowane pyszne potrawy z grilla, 
znakomite ciasta, a na deser – przystawka  
z dziczyzny.  

W festynie brało udział ok. 250 osób, 
wśród których byli m.in. Komendant KPP  

w Głogowie, insp. Krzysztof Płaskonka, Wicestarosta Powiatu Głogowskiego Jeremi 
Hołownia oraz przewodniczący DGW IPA Bartłomiej Majchrzak. Wszyscy 
uśmiechnięci i radośni wrócili do domów. 

 

 

Tekst: Artur Klimczak, Przewodniczący Regionu IPA Głogów. 

Zdjęcia: Ryszard Bura.  
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Podwójny Mistrzowski tytuł policjanta z Regionu IPA Wrocław 

 

W dniu 21 maja we Wrocławiu odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Polski federacji WPC 

Polska oraz VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. 

W sportowej rywalizacji w obu zawodach wziął udział nasz kolega Mariusz Pikor.  

W kategorii wagowej 67,5 kg nie miał sobie równych i zajął I miejsce zarówno  

w Otwartych Mistrzostwach Polski, jak i w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych. 

 

Ponadto, ustanowił nowy rekord Polski pobijając swój ubiegłoroczny rekord, który 

wynosił 155 kg, a teraz już 155,5 kg. Serdecznie gratulujemy! 

 
Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 
Zdjęcia: Mariusz Pikor. 
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