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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Październik zazwyczaj oznacza zmianę pory roku, ale często jest to również miesiąc 

Kongresu Światowego IPA. Jednak również w tym roku nie ma żadnych zmian. 

Najważniejsza impreza IPA nie będzie mogła odbyć się fizycznie, a nasz Kongres 

Światowy odbędzie się za pomocą Zoomu, poprzez wideokonferencję. Radość z tego, 

że się spotkamy, jest więc znowu odłożona w czasie. Powody są dobrze znane. 

Chciałbym podziękować sekcji hiszpańskiej i greckiej za zgodę na przesunięcie 

organizacji kongresu o kolejny rok, na rok 2022 dla Hiszpanii i 2023 dla Grecji. Z drugiej 

strony, nasza wideokonferencja nadal pozwoli nam posunąć naprzód niektóre projekty 

i wspólnie rozpatrzyć różne wnioski złożone przez Zarząd Międzynarodowy i sekcje 

IPA. 

To ponowne przesunięcie terminu 

Kongresu Światowego nie powinno 

jednak przesłonić faktu, że życie 

naszego stowarzyszenia, znane sprzed 

Covida, powoli zaczyna się odradzać. 

Wiele sekcji zdołało zorganizować, lub 

wkrótce będzie w stanie zorganizować, 

swoje kongresy krajowe, swoje wybory, 

itd. Jest to zachęcające i wszyscy mamy 

nadzieję, że te pierwsze oznaki 

aktywności nie będą już spowolnione 

przez restrykcyjne obostrzenia, lecz będą oznaczać powrót do normalnego życia. 

Czy nie musimy przyznać, że obecna sytuacja zdrowotna nadal daje nam tylko wariant 

wolności, albo wariant bez wolności? Obiecywano nam, że stan wyjątkowy, chwilowa 

rezygnacja z praw, podporządkowanie się najbardziej inwazyjnym nakazom, oddanie 

się pod kuratelę, zwróci nam Wolność. Czy to naprawdę prawda? Czy trzeba będzie 

3, 4 czy 5 szczepień, aby ją nam zwrócić? Trudno powiedzieć. 

Pomimo tego, że cieszę się z ponownego rozpoczęcia działalności IPA, a sytuacja jest 

o wiele lepsza, ponieważ od tego zależy DNA naszego stowarzyszenia, wciąż mam 

wrażenie, że potrzeba więcej, aby z sercem się zaangażować, i aby chmury dzisiejszej 

sytuacji przestały przesłaniać błękitne niebo zdrowego rozsądku i wolności. 

Ale jedno jest pewne, nigdy nie uznam noszenia maski za "nową normę". 

Servo per Amikeco 

Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

Kobiety IPA z krajów bałtyckich w Królestwie Bahrajnu 
 

Począwszy od międzynarodowego sympozjum „Rezolucja 1325 Pokój  

i Bezpieczeństwo Kobiet”, które odbyło się w marcu 2017 roku nad Morzem Bałtyckim 

na promie "Tallinn-Helsinki-Sztokholm", poprzez międzynarodowe sympozjum 

"Kobiety z całego świata", które odbyło się w marcu 2019 roku w Hotelu Hilton Tallinn 

Park w Estonii, w tym roku (2021) Sekcja IPA Estonia wspólnie z innymi partnerami 

zorganizowała międzynarodową konferencję "Kobiety u władzy – wspólne tworzenie 

lepszej przyszłości", która odbyła się w dniach 25-29 sierpnia 2021 roku w pięknym 

kraju - Królestwie Bahrajnu. 

Celem tej konferencji było zainspirowanie i uczenie się od siebie nawzajem, spotkanie 

kobiet z różnych kultur, krajów, na różnym poziomie równości płci i równouprawnienia 

kobiet; połączyć się i być połączonymi. Była to również dobra okazja do budowania 

nowych interesów razem. 

 

W konferencji wzięły udział cztery kobiety z sekcji IPA krajów bałtyckich: 

 Maret Tamra z Estonii (założycielka konferencji); 

 Laura Zaleskiene z Litwy (jedna z prelegentek konferencji); 

 oraz Ilze Ungure i Indra Luse z Łotwy. 

Dla nas wszystkich była to okazja do nawiązania kontaktu i podniesienia świadomości, 

jak również zdobycia większej ilości informacji o sobie nawzajem. 

Co najważniejsze, była to dla nas okazja do zaprezentowania Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji na konferencji, a także opowiedzieć o działaniach Policji  
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w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zależało nam również na 

przekazaniu ważnego przesłania - że musimy wzajemnie cenić siebie nawzajem. 

Po konferencji wzięłyśmy udział w warsztatach w różnych ministerstwach  

i instytucjach. 

Kobiety z IPA krajów bałtyckich miały 

zaszczyt odwiedzić Generalną Dyrekcję 

Policji przy Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych Królestwa Bahrajnu, gdzie 

zostały powitane przez Dyrektor Generalną 

Monę Abdulraheem. 

Wysłuchałyśmy historii bahrajńskich kobiet  

w siłach policyjnych policji, podzieliłyśmy 

się naszą praktyką w walce z przemocą 

domową i rozmawiałyśmy o sile policjantek,  

a także o ich codziennym życiu w domu  

i w pracy. 

To była bardzo przyjemna rozmowa i zdałyśmy sobie sprawę, że łączy nas ta sama 

misja. Mamy nadzieję, że w przyszłości Królestwo Bahrajnu stanie się członkiem 

naszego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.  

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,       

Laura Zaleskiene i Maret Tamra, członkinie zarządów IPA Litwa/Estonia. 
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Góra do zdobycia:  
Inspirujące wiadomości z IPA Irlandia 

W IPA Irlandia, członkowie będą bardzo dobrze znali nazwisko, "Annmarie Larkin (Brady)", 
jednej z członkiń założycielek naszego cieszącego się ogromnym powodzeniem Klubu 
Turystyki Pieszej IPA. Annmarie była honorowym sekretarzem klubu od jego powstania  
w 2018 r. do września 2020 r, kiedy to przekazała obowiązki sekretariatu Aoife Reilly. 
Razem z prezesem klubu Danny'm Devlinem, Annmarie odegrała kluczową rolę w rozwoju 
klubu od jego skromnych początków, z zaledwie garstką członków, do dnia dzisiejszego, 
z liczbą ponad 220 energicznych i oddanych wędrowców. 

W tych pierwszych dniach, ich entuzjazm przyciągnął członków do wzięcia udziału  
w wędrówkach w regionalnych miejscach w całym kraju, ale wkrótce to nie wystarczyło 
Annmarie, Danny'emu i ich członkom, ponieważ rozpoczęli ambitny plan krajowych  
i wspinaczek górskich, dodając coraz więcej wyzwań do repertuaru klubu. 

Jako funkcjonariusz An Garda Síochána, żona i matka małej Alex, 6-letniej córki, oraz 
sekretarz Klubu Turystyki Pieszej IPA, Annmarie zawsze miała bardzo pełne życie  
i napięty plan dnia. Podczas gdy pandemia Covid-19 spowolniła nieco działalność Klubu 
Turystyki Pieszej IPA w pierwszych dniach lata 2020, nadal dużo się działo  
w związku z nadchodzącymi krajowymi i międzynarodowymi wydarzeniami dla członków 
klubu. 

W lipcu świat Annmarie i jej męża Aidena pogrążył się w całkowitym chaosie, kiedy Alex 

spuchły nadgarstki i stawy i stawała się coraz bardziej niezdolna do pracy. W ciągu sześciu  
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tygodni Alex zmieniła się z wesołej, pełnej życia i aktywności sześciolatki w małą 

dziewczynkę, która nie mogła nawet chodzić, gdy nadszedł czas powrotu do szkoły. Po 
przeprowadzeniu zwyczajowych badań lekarskich i analizie wyników testów za wynikami, 
Alex została przyjęta do szpitala w Cavan, oczekując na wolne łóżko w Szpitalu 
Dziecięcym w Crumlin. Annmarie bardzo wysoko ocenia opiekę i leczenie, jakie 
zapewniono Alex w szpitalu w Cavan oraz w Szpitalu Dziecięcym  
w Crumlin, gdzie postawiono jej diagnozę: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, 
wyniszczające schorzenie występujące u dzieci poniżej szesnastego roku życia, 

powodujące stan zapalny w stawie lub stawach. 

Choroba dotyka około jednego dziecka na 
tysiąc, przy czym w Irlandii w danym 
momencie choruje na nią około 
osiemnaścioro dzieci. Na szczęście 
terapia farmakologiczna może być bardzo 
skuteczna, ale wymaga koktajlu leków  
i ścisłego monitorowania. Skutki powodują 
również stłumienie układu 
autoimmunologicznego. Nie jest to coś, 
czego ktokolwiek chciałby w zwykłych 
czasach, a tym bardziej w czasach 
pandemii. Po pobycie Alex w szpitalu  
w Crumlin, przez dwanaście tygodni 
musiała koczować w domu. Trudno 
utrzymać w ryzach sześciolatka, i tak też  

i tak było z Alex, szczególnie kiedy zaczęła się czuć trochę lepiej. 

Pamiętając o starym porzekadle "Niedaleko pada jabłko od jabłoni", łatwo zrozumieć, 
dlaczego Alex nie zamierzała pozwolić, by jej stan sprawił, że będzie siedzieć  
w miejscu. Wkrótce zaczęła towarzyszyć swojej mamie Annmarie w jej pracy jako 
wolontariusz Cavan/Monaghan 'Małych Niebieskich Bohaterów'. Następnie, na początku 
tego roku, Alex poznała dwóch 'Małych Niebieskich Bohaterów' lokalnie i natychmiast 
powiedziała mamie i tacie, że chce zrobić coś, aby im 
pomóc. 

Idąc w ślady mamy, postanowiła odbyć 
sponsorowane wejście na szczyt góry, aby zebrać 
pieniądze dla 'Małych Niebieskich Bohaterów', 
organizacji charytatywnej wspieranej przez Garda, 
która zapewnia bardzo potrzebną pomoc dzieciom 
cierpiącym na przewlekłe, długotrwałe choroby. Jest 
ona również wspierana w swojej pracy przez IPA 
Irlandia. Annmarie zabrała się do pracy, wybierając 
najwyższy szczyt  Donegal w Errigal został wybrany, 
i wkrótce pojawiły się oferty pomocy od Klubu 
Turystyki Pieszej IPA i 'Małych Niebieskich 

Bohaterów'. 

29 czerwca, w towarzystwie swojej mamy Annmarie 
i taty Aidena, Alex przybyła do Donegal na wielkie 
powitanie. Tam powitał ich Danny Devlin,  
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przewodniczący Klubu Turystyki Pieszej IPA, do którego dołączył członek Klubu 

Fotograficznego IPA, John Cahalin i funkcjonariusze Barbara Doherty, Grainne McLoone 
i Gerry McCauley (który jest również członkiem Pogotowia Górskiego Donegal) z trzema 
córkami. Kevin Dockery z Wędrowców Cavan (emerytowany funkcjonariusz Gardy)  
i pochodząca z Donegal Christine Gallagher z Wydziału Aktywności Społecznej Cavan, 
Hugh Gallagher z siostrą Ann i jej mężem Frankiem dopełnili powitalnego przyjęcia zanim 
wyruszyli na podbój Errigal. 

'To było dość trudne wyzwanie dla sześcioletniego 
dziecka, ale Alex wspięła się całą drogę  
i z powrotem', powiedziała Annmarie. Łatwo można 
powiedzieć, że Aiden i Annmarie nie mogli być 
bardziej dumni ze swojej małej córeczki,  
i słusznie. Po powrocie na parking po trzy-i-
półgodzinnej wędrówce panowała atmosfera 
karnawału, gdzie czekali na nich Mali Niebiescy 
Bohaterowie, Honorowy Sierżant Jack oraz 
Honorowi Funkcjonariusze Rory i Ray oraz ich 
rodziny. Inspektor David Kelly z Milford zadzwonił do 
Alex z gratulacjami. W następnych dniach sponsorzy 
Alex zaczęli zbierać datki, osiągając fantastyczną 
sumę 5 750 euro, która została przekazana przez 
Alex na rzecz organizacji charytatywnej Mali 
Niebiescy Bohaterowie. 

Niedługo potem Alex spotkała się z Honorowymi Funkcjonariuszami Cavan, Jessicą  
i Leonem, dwójką lokalnych Małych Niebieskich Bohaterów, którzy ją zainspirowali. 
Życzeniem Alex było, aby część funduszy, które zebrała, została przekazana do pomocy 
Jessice i Leonowi, więc z uprzejmą pomocą Wydziału Ruchu Drogowego Cavan   
i lokalnych Wydziału Aktywności Społecznej, zorganizowano wizytę ich wszystkich, wraz 
z rodziną, w Toy Master Cavan. Tam właściciel Francis Clarke i jego pracownicy Maria, 
Deborah, Dean i Ian wzięli pod swoje skrzydła Małych Niebieskich Bohaterów i już po 
chwili Mali Niebiescy Bohaterowie zdecydowali się na elektryczne jeepy, podczas gdy ich 
rodzeństwo również miało szansę wybrać prezenty. Pracownicy firmy Toy Master również 
przekazali hojną darowiznę w wysokości 200 euro na rzecz Małych Niebieskich 

Bohaterów, wręczając czek na rzecz tej organizacji charytatywnej Annmarie Larkin Brady. 
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A wszystko to stało się dzięki sześcioletniej Alex Brady - co za gwiazda. IPA Irlandia 

gratuluje Alex jej wielkiego osiągnięcia, a Annmarie i Aidenowi posiadania tak wspaniałej 
córki. Modlimy się, by stan zdrowia Alex nadal się poprawiał i by mogła ona osiągnąć  

w życiu jeszcze wiele wspaniałych rzeczy.  

Joe Lynch, redaktor IPA Irlandia. 

 

 

Münster na patrolu 2021 

Minęło trochę czasu, odkąd mogliśmy przyjmować międzynarodowych gości  

i prowadzić normalne życie w IPA. Dzięki specjalnym zabiegom higienicznym  

i przestrzeganiu obostrzeń Oddział IPA Niemcy w Münster był w stanie ponownie 

wystartować z imprezą "Münster na Patrolu 2021". 

Sześć krajów, trzy miasta partnerskie 

Przyjaciele IPA z sześciu różnych krajów 

spotkali się w Münster (Niemcy) i mogli 

cieszyć się bogatym i różnorodnym 

programem. Oddział goszczący był 

zachwycony mogąc gościć kolegów  

z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Austrii, 

Francji i Niderlandów. Organizatorzy byli 

szczególnie zadowoleni, że wśród 

uczestników znaleźli się przedstawiciele 

miast partnerskich Münster: York (Wielka 

Brytania), Orlean (Francja) i Enschede (Niderlandy). 

We współpracy z Komendą Policji w Münster, Wyższą Szkołą Policji w Nadrenii 

Północnej-Westfalii oraz władzami miasta, udało nam się podczas tego wydarzenia 

poruszyć zarówno aspekty zawodowe, jak i społeczno-kulturalne. 

„Münster na Patrolu 2021” rozpoczął się w czwartek 2 września 2021 roku. Pierwszego 

wieczoru uczestnicy mogli spotkać się ze swoimi kolegami z innych reprezentowanych 

krajów i podzielić się pierwszymi doświadczeniami. 

W piątek 3 września 2021 roku grupa powitała 214 nowych rekrutów policji, którzy 

którzy w 2021 roku w Münster rozpoczęli swoją drogę do zawodu policjanta. Po 

oficjalnym powitaniu nowych rekrutów Komendant Policji w Münster, Falk Schnabel, 

osobiście powitał pierwszą międzynarodową delegację w Komendzie Głównej Policji 

w 2021 r. 
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Od Sali Pokoju do Willi ten Hompel 

W sobotę 4 września 2021 r. do 

międzynarodowej grupy do dołączyli 

policyjni rekruci z pierwszego i drugiego 

roku szkolenia. 

Po zwiedzaniu miasta z przewodnikiem, 

uczestnicy Münster na Patrolu zostali 

zaproszeni na oficjalne przyjęcie przez 

burmistrza Münster, Angelę Stähler,  

w Sali Pokoju. Szef Policji, Falk Schnabel 

oraz Rektor Wyższej Szkoły Policji kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii, 

Martin Bornträger, dołączyli do grupy na tę szczególną okazję. 

Przy tej okazji Martin Bornträger został powitany jako nowy członek Sekcji IPA Niemcy. 

Krótkie spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii, 

Herbertem Reul, w pięknym centrum miasta Münster, było udaną niespodzianką dla 

wszystkich uczestników. 

 

Po tym wydarzeniu odbyły się interaktywne warsztaty z przewodnikiem w historycznej 

Willi Ten Hompel. Tematem warsztatów była "Autorefleksja i rola policji w kontekście 

historycznym". Rola różnych jednostek policyjnych w czasie II wojny światowej również 

stanowiła część dyskusji. 

Nieznajomi stali się przyjaciółmi! 

W sobotni wieczór międzynarodowa grupa w miłej atmosferze rozmyślała nad swoim 

wyjątkowym doświadczeniem przed wyjazdem w niedzielę. 
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Ośmiu uczestników - nieznajomych - przybyło z zagranicy do Münster. W ciągu 

czterech dni koledzy z sześciu krajów wymieniali poglądy i dzielili się swoimi 

doświadczeniami. 

To było bardzo wyjątkowe wydarzenie i jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy podzielić się 

tym doświadczeniem z nowymi przyjaciółmi. 

Philipp Kurz, Kierownik Działu Młodych Członków IPA Niemcy, członek Komisji 

Zawodowej. 

 

 

IPA Francja świętuje 3. Międzynarodowe Spotkanie Przyjaźni   
 
 

Region Gard w IPA Francja miał wielką przyjemność zorganizować swój 3. 

Międzynarodowy Zjazd Przyjaźni. Po miesiącach niepewności, przede wszystkim 

chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wierzyli w to wydarzenie i zarejestrowali 

się. Do samego końca nie traciliśmy nadziei i mieliśmy rację, ponieważ to 

międzynarodowe spotkanie pozostanie na zawsze wyryte w naszych sercach. 

48 gości z USA, Danii, Kuwejtu, Ukrainy, Irlandii, Szwajcarii, Luksemburga, Niemiec  

i czterech zakątków Francji, nie wspominając o członkach Gard, którzy dołączyli do 

nas w sobotę. 

Bardzo urozmaicony program pozwolił nam wziąć udział w takich zajęciach jak: 

kolarstwo górskie, jazda konna, wędrówki, zjazd po linie w jaskini, jazda na 

elektrycznych skuterach, gra w bule, golf, joga, karaoke, aby wymienić tylko kilka  

z nich. Oprócz tego, wizyty i wycieczki zabrały nas do jaskini Salamandra, wąwozów 

Ardèche, Grau du Roi, Aigues Mortes, i innych pięknych miejsc. 



 

  

BIULETYN IPA – PAŹDZIERNIK 2021 11 

 

 

Przyjaźnie i spotkania, które powstały w ciągu tygodnia były prawdziwą atrakcją 

naszego zjazdu. Byliśmy w naszej własnej bańce, z dala od trosk życia codziennego, 

a atmosfera była wspaniała: prawdziwa osmoza. 

 

Ostatniego wieczoru oddano hołd ofiarom zamachów z 11 września. Trzech 

Amerykańskich policjantów było obecnych, co uczyniło ten moment jeszcze bardziej 

doniosłym. John z Nowego Jorku powiedział, że uczestniczył nie tylko w spotkaniu 

przyjaźni, ale w spotkaniu braterskim. 

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za ich pomoc: Société Générale BFM, 

radzie departamentu Nîmes, TEGO, Haribo, GMF, jak również MGP, którzy 

uczestniczyli w sobotę. Szczególne wyróżnienie dla M. Bassier, burmistrza Méjannes, 

oraz władz miasta którzy wspierali nasz projekt od pierwszego dnia. 

Chcielibyśmy również gorąco podziękować Thierry Larrouy, Prezydentowi Sekcji IPA 

Francja, członkom Zarządu Krajowego, Rolandowi, Yves'owi i Jean Luc'owi, którzy 

przybyli i wspierali nas podczas przygotowań, oraz wszystkim wolontariuszom, dzięki 

którym to spotkanie było prawdziwym sukcesem: Betty, Anne Marie, Christophe, 

Philippe, Isa, Cyril. Wreszcie, wielkie podziękowania dla Corinne i całemu jej 

zespołowi, bez których ten tydzień nie byłby taki sam. 

Do zobaczenia za rok na 4. Spotkaniu Przyjaźni! 

Servo per Amikeco    
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Wrażenia z cudownego tygodnia w okolicach Méjannes le Clap 

 

Claire Palisse, Biuro Regionalne Gard, IPA Francja. 
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W góry! Tydzień pieszych wędrówek IPA Austria 

 

Tydzień wędrówek IPA odbył się na początku września z udziałem 130 przyjaciół z 10 

krajów. Hotel Gartnerkofel był punktem wyjściowym dla różnych wypraw. Powitania  

i prezentacji programu przy lampce prosecco dokonali Ewald Grollitsch i hotelarz 

Martin Waldner. Wędrowcom towarzyszyli członkowie IPA z regionu oraz pracownicy 

Hotelu Gartnerkofel. 

 

W pierwszym dniu tygodnia wędrówka prowadziła na lokalną górę Villach, Dobratsch 

(2.166 m). W drodze na Dobratsch przez DrogęAlpejską, przyjaciele IPA z Villach 

przygotowali przekąskę na parkingu nr 2, z którego roztaczał się wspaniały widok na 

miasto Villach i okolicę z jeziorami. Następnie jedna z grup odwiedziła ogród alpejski 

"Villacher Alpe". Jedna grupa poszła normalną drogą na szczyt Dobratsch, a druga  

przez platformę widokową "Gams- und Gipfelblick". Ze szczytu roztaczał się widok na 

dużą część Karyntii, a także dwa kościoły zbudowane na szczycie, "Windische Kirche" 

i "Deutsche Kirche". 

We wtorek odbyło się nabożeństwo 

górskie w kościele w Nassfeld, 

bezpośrednio na granicy austriacko-

włoskiej, z kapelanami policyjnymi dr 

Christianem Strombergerem i Mag. 

Michaelem Matiasek. Oprawę muzyczną 

zapewnili Christina Brunner & Sebastian 

Muralter. Po górskich nabożeństwach 

uczestnicy wędrowali na 3 różnych 

trasach wędrówek do miejsca pikniku na 

Winkel Alm po włoskiej stronie Nassfeld. 
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Z bogatym bufetem, napojami i muzyką akumulatory zostały doładowane przez kilka 

następnych dni. 

Wieczorem odbył się występ grupy tanecznej Schuhplattler "Kohlroesl Buam". 

Wędrowcy IPA mogli wziąć udział w niektórych występach Schuhplattlerów. 

Trzecią wycieczką w tym tygodniu była wycieczka do jaskiń naciekowych Obir. 

Autobusami jechaliśmy przez Hermagor - Arnoldstein - Villach, wzdłuż jeziora Wörth, 

obok Klagenfurtu i Völkermarkt do jaskiń stalaktytowych w Bad Eisenkappel. 

Wycieczka po jaskiniach rozpoczęła fascynującą podróż w czasie: miliony lat  

w przeszłość. Nieporównywalna mieszanka natury i człowieka, symbioza 200 milionów 

lat historii i nowoczesnej technologii zafascynowała wszystkich zwiedzających. 

W czwartek oferowano różne wycieczki piesze we Włoszech, w rejonie przełęczy 

Lanzen (1.552 m) i Monte Zermula (2.143 m). Podróż wąską górską drogą była pełna 

wrażeń. 2 kolegów karabinierów z Pontebby, którzy jechali z przodu pojazdem 

patrolowym jako eskorta, przyczyniło się do tego, że wąską i trudną drogę przez dolinę 

Alm przejechaliśmy bez żadnych problemów. 
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Wędrówka przez piękne alpejskie łąki na przełęcz Rattendorfer i z powrotem nie była 

trudna. Bardziej wymagająca była wspinaczka przez rzadkie lasy do Forca di Lanza 

(1.831 m) i dalej dawnym szlakiem wojskowym na szczyt Monte Zermula. 

Charakterystyczne dla tej góry są bujne łąki kwiatowe i dobrze zachowane ścieżki 

wojskowe, jaskinie i klasztory. 

W piątek w programie znalazła się wycieczka niespodzianka. Zaprowadziła nas do 

parku biosfery "Nockberge". Kierowcy autobusów musieli pokonać 52 zakręty (Reidn) 

na 35-kilometrowej trasie panoramy drogą Nockalm. Pierwszy postój na odpoczynek 

miał miejsce przy Schiestlscharte w schronisku Glockenhütte na wysokości 2.024 m 

n.p.m. Następnie był krótki odpoczynek najwyższy punkcie Panoramicznej Drogi 

Nockalm, Eisentalhöhe na wysokości 2.042 m nad poziomem morza. Z obu punktów, 

pod jasnym, błękitnym niebem, roztaczał się senny widok na góry aż po lodowce Hohe 

Tauern. Następnie trasa prowadziła do Zechner Alm. Tam kierowcy autobusów  

i wędrowcy z IPA delektowali się wyśmienitym lunchem. Oprawę muzyczną przerwy 

obiadowej zapewniła grupa muzyczna "die Pöllys". 

Aby zakończyć Tydzień Turystyki IPA 2021, w sobotę, goście  zaproponowano 

gościom różne wycieczki piesze w okolicy Nassfeld. 

Na słonecznym tarasie hotelu Gartnerkofel przyjaciele wędrówek IPA mogli zjeść 

obiad przy akompaniamencie muzycznym orkiestry dętej karynckiej policji  

i w doskonałej atmosferze. 

Wieczory towarzyskie i wspólne działania w hotelu (muzyka, taniec, kasyno, 

Schuhplattler, etc.) zapewniły dużo czasu na wymianę myśli i pomysłów, aby 

odświeżyć stare znajomości i nawiązać nowe kontakty. Z żywą muzyką z Włoch 

(Gabriel Moschitz ze swoją grupą), podano kieliszek prosecco, aby uczcić ten 

bezwypadkowy tydzień wędrówek IPA. 

Kolejny tydzień wędrówek IPA odbędzie się w dniach 19-26 czerwca 2022 r.  

w Nassfeld w hotelu Gartnerkofel. 
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Pytania i informacje: ewald.grollitsch@ipa.at 

Servo per Amikeco  

 Ewald Grollitsch, dla IPA Górnej Karyntii, Austria.  

 

 

Sekcja IPA Rumunia osiąga kamień milowy  

w postaci 25-leci członkostwa 
 
 
29 lat temu, Pan Iulian Medrea przywiózł projekt IPA do Rumunii, po uczestnictwie  
w spotkaniu zawodowym w Holandii. Cztery lata później, w 1996 roku, Sekcja 
Rumuńska otrzymała certyfikat afiliacji IPA podczas Światowego Kongresu 
zorganizowanego w Brisbane w Australia. 

W ten sposób obchodzimy w tym roku 
ćwierćwiecze od momentu powstania 
stowarzyszenia, a dla Sekcji Rumuńskiej 
upływający czas był drogą prób, jak 
również jak i osiągnięć, które przełożyły 
się na projekty z ludźmi i o ludziach, 
którzy noszą mundury! Małe kroki 
zaczęły się od marzenia wielkiego 
człowieka - Pana Iuliana Medrea. 

Do dziś pamięć o tej emblematycznej 
postaci pozostaje w stowarzyszeniu,  

a ludzie z sentymentem wspominają człowieka, który zawsze znajdował środki, aby 
uśmiechać się, czynić dobro i pomagać. 

Dziś z ufnością patrzymy na przyszłe etapy, które chcemy przejść, słusznie uważając, 
że w prawdziwym partnerstwie z instytucjami państwowymi możemy wspierać zmianę 
i poprawę poziomu funkcjonowania podmiotów, z którymi współpracujemy! Jest 
oczywiste, że ostatnie lata przyniosły - poprzez transformację społeczną - rozmycie 
ducha koleżeństwa, które straciło swój blask, choć jest tak potrzebne w naszym 
środowisku zawodowym. 

Kiedy wszyscy zrozumiemy, że poza misjami, w których uczestniczymy na co dzień, 
dzielimy również wspólne przekonania, problemy i pasje, wspólna wydajność  
z pewnością osiągnie wyższy poziom. 

IPA ma cele strategiczne polegające na zwiększeniu poziomu zadowolenia swoich 
członków oraz wspieranie segmentu instytucjonalnego w każdym podejściu, które 
wiąże się z profesjonalizacją usług policyjnych oferowanych obywatelom. 

 

 

mailto:ewald.grollitsch@ipa.at
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Godność, honor i lojalność to tylko 
niektóre z kluczowych kamieni 
milowych, które musimy wzmocnić  
w przyszłych projektach. Przynależność 
do rodziny zawodowej, w której 
poświęcenie jest stałe, wiąże się  
z fantastyczną odpowiedzialnością 
indywidualną, a IPA posiada niezbędne 
dźwignie do konsolidacji w czasie, co 
oznacza zbiorowe przyjęcie decydującej 
roli, jaką pełnimy w społeczeństwie. 
Instytucje nie składają się z murów. 

Najważniejszym elementem każdej organizacji jest jej zasób ludzki. Nasze motto, 
Servo per Amikeco, zawiera w sobie częstotliwość, w jakiej powinny odbywać się 
nasze relacje z obywatelami, relacje między nami. 

Mihai-Liviu Tǎrtǎreanu, Prezydent IPA Rumunia. 

 

 

IPA Brazylia wspiera III Brazylijski Kongres Kobiet w Policji 

 

W dniach 27 i 28 sierpnia 2021 r. w Hotelu Nord Luxxor, położonym przy plaży Tambaú 

w mieście João Pessoa, w stanie Paraíba/Brazylia odbył się "III Brazylijski Kongres 

Kobiet w Policji". 

Kongres był promowany przy wsparciu 

IPA w Brazylii, przez Ruch Kobiet 

Policjantek Brazylii - MMUP,  

i zgromadził policjantki  

z bezpieczeństwa publicznego z całej 

Brazylii. 

Podczas wydarzenia omówiono rolę 

kobiet policjantek w segmencie 

bezpieczeństwa publicznego, a także 

trudności, z jakimi borykają się 

policjantki jako profesjonalistki. 

Ponadto, kongres miał na celu wdrożenie nowych polityk, aby stawić czoła problemom 

brazylijskich policjantek, co doprowadziło do powstania projektu listu w sprawie 

poprawy warunków pracy policjantek. 
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Przypominamy, że Sekcja IPA Brazylia była autorką projektu ustawy o specjalnej 

emeryturze dla policjantek w Brazylii, który obecnie jest specjalną ustawą, która 

również scementowała specjalne emerytury dla policjantów płci męskiej. 

Przewodnicząca Ruchu Kobiet Policjantek 

Brazylii - MMUP, policjantka Eline Teixeira 

Lemos, członkini IPA i członek Zarządu 

Krajowego IPA w Brazylii stwierdziła: 

"Kongres, który chciał dowartościować 

kobiety policjantki w narodowym 

bezpieczeństwie publicznym osiągnął swój 

cel. 

Bardzo dobrze było zobaczyć kilku 

prelegentów prezentujących tematy 

związane z działalnością zawodową, niuansami i barierami kobiet w bezpieczeństwie 

publicznym, a także, oprócz wymiany doświadczeń między uczestnikami, która 

zaowocowała ważnym projektem listu, który, jesteśmy pewni, znacznie poprawi 

warunki kobiet policjantek w Brazylii". 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 
 

 

 

IPA Niemcy – 

Pomoc doraźna dla członków IPA i współpracowników po 

powodziach    
 
 
Po niszczycielskich powodziach w wielu 

częściach Niemiec Sekcja niemiecka IPA 

udzieliła szybkiej i niebiurokratycznej pomocy. 

Dwunastu członków IPA i szesnaście rodzin 

policyjnych otrzymało do tej pory pomoc 

nadzwyczajną w wysokości 37500 EUR. 

Jak tylko będzie pewność co do wysokości 

szkody i zwrotu kosztów, zapewniona zostanie 

dalsza pomoc. 

Osoby prywatne i organizacje IPA przekazały 

ponad 26 000 euro, które z pewnością przyniosą 

bezpośrednią korzyść poszkodowanym. 
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Sekcja niemiecka pragnie podziękować wszystkim organizacjom IPA, które wyraziły 

swoje współczucie lub nawet pomogły finansowo. 

Dalsza pomoc jest mile widziana: 

 

Sekcja IPA Niemcy 

IBAN DE12 3607 0024 0555 5594 00 

BIC: DEUTDEDBESS 

 

Hubert Vitt, Wiceprezydent IPA Niemcy. 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU  

 

 

Europejski Kongres Policyjny 2021: 

IPA reprezentowane przez sekcję niemiecką, IEB i Gimborn  
 
 
Zaangażowanie IEB 

24. Europejski Kongres Policji odbył się w Berlinie, w Niemczech w dniach 14 i 15 
września. Kongres, podobnie jak wiele innych, był dwukrotnie przekładany z powodu 
pandemii. W związku z tym w kongresie wzięła udział tylko 1/3 normalnej liczby 
uczestników i wystawców, którzy dokonali rejestracji. Mimo to, około 1.200 osób 
weszło do Centrum Kongresowego w Berlinie, już pierwszego ranka. Organizatorzy 
zapewnili, że kongres będzie bezpieczny na wypadek pandemii; Certyfikat Covid EU, 
maski na twarz i meldowanie się za pomocą aplikacji Covid-19 oraz personel 
pomocniczy obecny w każdej sali seminaryjnej. 

Tematem przewodnim kongresu była "Europa w czasach kryzysu: Legitymizacja - 
Przywództwo - Wyposażenie", a IEB został zaproszony do reprezentacji na poziomie 
międzynarodowym. Jako jako Sekretarz Generalny uczestniczyłam w pełnym 
programie kongresu, który obejmował duże panele dyskusyjne, sesje panelowe  
i seminaria z podgrupami na ten temat. 

Dyskusja panelowa, do udziału w której IPA została zaproszona pierwszego dnia, 
dotyczyła "Policja w czasie i po kryzysie". Impuls do tego dał prof. dr Wilhelm 
Schmidbauer, który przedstawił podstawową prezentację na temat wpływu pandemii 
Covid-19 na działania policji w Niemczech. 

Po tym wydarzeniu odbyła się dyskusja panelowa z udziałem komisarza Luísa Miguela 
Carrilho, doradcy ds. policji ONZ, Departament Operacji Pokojowych, dr Danieli 
Lesmeister, szefowej sekcji policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nadrenii 
Północnej Westfalii, May-Britt Ronnebro, Sekretarz Generalnej IPA oraz Caluma 
Steela, Pierwszego Wiceprezydent Europejskiej Konfederacji Policji, Sekretarza 
Generalny Szkockiej Federacji Policji. 
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Pytania dotyczące m.in. demokracji w demonstracji, wzrostu przemocy, oczekiwań 
wobec funkcjonariuszy policji w sytuacjach kryzysowych - pandemii lub wojny, szkoleń, 
wyposażenia i przywództwa. Te Tematy powracały w wielu sesjach panelowych  
i seminariach w ciągu dwóch dni. 

Nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów, a także promowaliśmy zawodowy filar IPA. 
 

May-Britt Ronnebro, IEB, Sekretarz Generalny. 

 

Obecność IPA Niemcy oraz IBZ Gimborn 
 
"Europejski Kongres Policyjny jest międzynarodowym kongresem dla decydentów  
z policji, organów bezpieczeństwa i przemysłu. Jego celem jest wzmocnienie dialogu 
między organami władzy oraz umożliwienie uczestnikom nawiązania nowych 
kontaktów z kolegami z całego świata" - podali organizatorzy na swojej stronie 
internetowej. 

Tradycją jest, że sekcja niemiecka IPA również prezentuje swoje barwy na tym 
ważnym kongresie. 

Oprócz naszego wspólnego stoiska informacyjnego z IBZ  Gimborn i naszym 
partnerem sojuszniczym Kinderschutzallianz (sojusz na rzecz ochrony dzieci), 
braliśmy również aktywny udział w kongresie. 

Podczas gdy Sekretarz Generalny IPA, May-Britt Ronnebro, omówiła temat policji  
w czasie i po kryzysie w programie głównym, nasz Wiceprezydent Oliver Hoffmann 
moderował drugiego dnia forum specjalistyczne  "Funkcjonariusz Policji Przyszłości". 

 

Sekretarz Generalny IPA Niemcy Jürgen Glaub i Prezydent Horst W. Bichl byli bardzo 
zadowoleni z licznych wizyt i wymiany doświadczeń z niemieckimi i międzynarodowymi 
członkami IPA na naszym stoisku w Centrum Kongresowym BCC w Berlinie. 

Jürgen Glaub, Sekretarz Generalny IPA Niemcy. 
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Spotykamy się online! 

Kongres Krajowy IPA Nowa Zelandia we wrześniu 2021 r.   
 

Jako oficer łącznikowy IEB dla Sekcji IPA Nowa Zelandia zostałam zaproszona do 

wzięcia udziału w wirtualnym spotkaniu Kongresu Krajowego w sobotę 11 września 

rano 2021 roku (o północy mojego czasu w Szwecji). Ograniczenia poziomu 4 Covid 

w Auckland uniemożliwiły planowane spotkanie fizycznie, dlatego też mogłam 

dołączyć do niego za pośrednictwem Zoom. 

Podczas otwarcia, zastanawialiśmy się nad tymi członkami, którzy odeszli od 

ostatniego spotkania. Był to moment uznania, a także refleksji nad atakiem 

terrorystycznym 20 lat temu w USA, w którym życie straciło wielu funkcjonariuszy, 

strażaków i cywilów. Wszyscy wspominaliśmy gdzie byliśmy, gdy nadawano 

wiadomości z katastrofy. 

Powróciliśmy do spraw dnia i bardzo szybko, zarówno umysłem jak i duchem, byłam 

obecna w Nowej Zelandii i cieszyłam się akcentami różnych członków zarządu. 

Ponieważ wszystkie sprawozdania zarządu zostały rozesłane wcześniej, 

odzwierciedlając wpływ pandemii, członkowie zarządu zostali poproszeni o dodanie 

tylko tych informacji, które stały się dostępne pomiędzy datą pisania raportów a datą 

spotkania. Wiele wydarzeń fizycznych musiało zostać odwołanych w ciągu ostatniego 

półrocza. Niektóre regiony mają obecnie plany wznowienia działalności i organizacji 

imprez, takich jak wieczór filmowy Jamesa Bonda i inne imprezy towarzyskie. Niektóre 

regiony organizują  wśród członków losowania bonów do supermarketów, mecze 

rugby i inne atrakcje; zostało to pochwalone, ponieważ członkowie otrzymują 

wymierne korzyści. Miejmy nadzieję, że niektóre sprawozdania z wydarzeń IPA Nowa 

Zelandia znajdą się na Facebooku lub w Biuletynie Międzynarodowym. 

Wnioski, zarówno krajowe, jak  

i międzynarodowe, zostały omówione  

i przegłosowane, a także przedstawiono  

i przedyskutowano budżet krajowy. Na 

szczęście, członkostwo IPA Nowej 

Zelandii utrzymuje się na stałym 

poziomie, i przedstawiono listę nowych 

członków. Od stycznia 2022 roku składki 

członkowskie będą płacone w systemie rocznym a nie miesięcznie. W związku z tym, 

że Komendant Policji Andrew Coster przyjął rolę patrona IPA Nowa Zelandia, Zarząd 

Krajowy i Rada Krajowa oczekują na jego wsparcie w nadchodzących miesiącach  

i latach, w tym kiedy IPA Nowa Zelandia będzie gospodarzem Seminarium Młodych 

Oficerów Policji (YPOS) w roku 2023. 

Atmosfera spotkania była bardzo przyjazna i zachęcająca. Trzy godziny mijają szybko, 

gdy wszyscy pracują najlepiej jak potrafią. Prezydent Mike Norden poprowadził 

członków zarządu przez wszystkie punkty porządku obrad, a kiedy wszyscy w Nowej  
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Zelandii jedli lunch, poszłam spać o 3 nad ranem +1 GMT, ale trudno było przekonać 

mój mózg do powrotu do Szwecji, ponieważ powróciło wiele wspaniałych wspomnień 

z mojej wizyty w Nowej Zelandii w 2016 roku. 

Zachęcam inne sekcje IPA do zaproszenia swojego oficera łącznikowego IEB lub 

dowolnego członka IEB do udziału w spotkaniach zarządu online. Zoom to łatwy 

sposób na połączenie się w celu uzyskania krótkiej aktualizacji z IEB. 

May-Britt Ronnebro, Sekretarz Generalny, oficer łącznikowy IEB dla Nowej Zelandii. 

 

POSŁOWIE: 

Niedawno zostaliśmy poinformowani przez naszych gospodarzy, Sekcję UK, że obecny 
remont został zakończony, a zatem nasz fizyczny powrót do biurajest coraz bliżej. 
Fantastyczna wiadomość, ponieważ minęło już sporo czasu: zarówno pracownicy Sekcji 
UK, jak i Daniel i ja z Centrum Administracji pracowaliśmy w domu od początku lockdownu 
w Wielkiej Brytanii w połowie marca 2020 roku, kiedy to pandemia całkowicie zatrzymała 
życie publiczne. 

W zeszłym tygodniu, jadąc do biura aby sprawdzić pocztę, spotkałam przypadkowo 
jednego z pracowników Sekcji UK. Jakimś cudem 18 miesięcy niewidzenia się osobiście 
nie stanowiło problemu, a rozmowa w tym samym pokoju, a nie przez telefon komórkowy, 

była prawdziwą przyjemnością. 

W porozumieniu z szefem administracji, 
Stephenem Crockardem, Daniel i ja zamierzamy 
pracować hybrydowo, na przemian w biurze  
i w domu. Jestem przekonana, że ten nowy 
schemat nie tylko pozwoli nam na większą 

elastyczność, ale również poprawi efektywność. 

Zrezygnowanie z dojazdów do pracy przez część 
tygodnia  zmniejszy stres, a także umożliwi 
spokojną pracę nad projektami w naszym 
domowym biurze. Spotykanie się na zaplanowane 
sesje robocze w biurze zapewni nam jakość 
wspólnego czasu pracy. Cóż, taka jest teoria  
w każdym razie! 

Kiedy już się zadomowimy, będziemy również 
ponownie z radością witali gości  
w Centrum Administracji. Szczerze mówiąc, 
brakowało mi tego aspektu naszej pracy; zawsze 
miło jest spotkać członków IPA zarówno  
z daleka, jak i z bliska, którzy wpadają do naszego 
biura na filiżankę kawy, pogawędkę lub po prostu rozejrzeć się. 

Życzymy szczęśliwego powrotu do Domu Arthura Troop’a!   

Elke 
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Weekend górskich wędrówek IPA. 
 

W dniach 17-19 września 2021 roku doszło do kolejnego spotkania członków IPA w ramach 

projektu #SpotkanieNaSzczycie IPA. Tym razem wyprawa zaplanowana była na zdobycie 

kolejnych dwóch szczytów zaliczanych do Korony Gór Polski: Szczelińca Wielkiego w Górach 

Stołowych i Wielkiej Sowy w Górach Sowich.  

W piątkowy wieczór 17 września członkowie IPA z Podhala: Mateusz, Marian, Danuta, Marcin, 

Natalia, Krzysztof, członkowie IPA Głogów: Artur, Andrzej, Marzena, Iza, a także Mariusz  

z Regionu Uroczysko-Piechowice, Krzysztof z Regionu Kłodzko oraz Marta i Michał z Regionu 

Wrocław, spotkali się nad Zalewem Radkowskim w Radkowie, u podnóża Szczelińca 

Wielkiego, aby w sobotę z samego rana wyruszyć na szlak. 

Rano do grupy dołączyli Marcin, Edyta i Tomek z Podhala, sympatycy IPA: Ania z Wrocławia 

i Mariusz z Kamionek, oraz Krzysztof, członek IPA z Kłodzka, który był naszym przewodnikiem 

po Górach Stołowych. 
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Wyruszyliśmy z Radkowa żółtym szlakiem, który poprowadził nas w górę Amfiteatru Pośny 

przez Wodospady Pośny oraz jedne z najpiękniejszych form skalnych w Górach Stołowych,  

a także przez pozostałości osady Mały Karłów aż do Schroniska PTTK na Szczelińcu. Po 

przerwie regeneracyjnej kontynuowaliśmy wędrówkę przez magiczny świat skał piaskowca, 

który na skutek działania erozji przybrał różnorodne formy przypominające ludzi i zwierzęta. 

Wędrowaliśmy przez głębokie wąwozy i korytarze tworzące labirynt skał. Szlak pośród skał  

w końcu doprowadził nas do schodów w dół do miejscowości Karłów, gdzie poustawiane 

wzdłuż drogi kramy z pamiątkami i smakołykami tworzą swoiste „dolnośląskie Krupówki”.  

Z Karłowa udaliśmy się Szosą Stu Zakrętów na Fort Karola – ruiny fortyfikacji wzniesionych  

w 1790 r. i dalej przez Narożnik (851 m n.p.m.), Kopę Śmierci (830 m n.p.m.)  

i Skalną Czaszkę – atrakcję od niedawna oznakowaną i dostępną dla turystów, aż do Skał 

Puchacza, skąd przez Wielkie Torfowisko Batorowskie i Ścieżkę dydaktyczną „Niknąca Łąka” 

dotarliśmy na Radkowskie Skalne Bastiony (600-700 m n.p.m.). Po nasyceniu wzroku 

przepięknymi widokami na Bożanowski Szpiczak i Korunę, Kotlinę Broumowską oraz Góry 

Kamienne ruszyliśmy w drogę powrotną do Radkowa. Wspaniale spędzony dzień  

w doborowym towarzystwie zasługiwał na równie wspaniałe zakończenie. Po południu 

dołączyli do nas Dorota i Piotr z Podhala, którzy w sobotę zdobyli Ślężę. Wieczorna biesiada 

przy ognisku była okazją do zacieśnienia znajomości i wymiany wrażeń z przebytych 28 km – 

idealny przepis na integrację. W tym miejscu dziękujemy koledze Krzysztofowi z Regionu IPA 

Kłodzko, który poprowadził grupę przez największe atrakcje Gór Stołowych. 

Niedziela nie była dniem, który śpiochy będą dobrze wspominać, ponieważ już z samego rana 

wszyscy żwawo zbierali się w dalszą drogę. Z Radkowa przemieściliśmy się do miejscowości 

Kamionki w dolinie Pieszyckiego Potoku u podnóża Gór Sowich. Tam dołączyli do nas Kasia  

i Jacek z Regionu Głogów. Naszym przewodnikiem tego dnia był sympatyk IPA, kolega 

Mariusz, który ze swoim synkiem Tadziem poprowadził nas czarnym szlakiem od Hotelu 

Czarny Rycerz do Koziego Siodła i dalej czerwonym szlakiem na Wielką Sowę (1015 m 

n.p.m.).  
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Niestety, z powodu prac remontowych nie było możliwe wejście na wieżę widokową. Pozostało 

nam tylko podziwianie sylwetki żelbetonowej wieży z 1906 roku, jednej z trzech Wież 

Bismarcka, jakie przetrwały do dziś. Po udokumentowaniu zdobycia szczytu Wielkiej Sowy 

zeszliśmy do Schroniska Sowa, gdzie mogliśmy skosztować specjałów tamtejszej kuchni. Po 

posiłku ruszyliśmy w dalszą drogę żółtym szlakiem przez Kozie Siodło do Przełęczy 

Jugowskiej i dalej przez Zimną Polankę i Słoneczną (949 m n.p.m.) na wieżę widokową na 

Kalenicy (964 m n.p.m.). Zaskoczeniu nie było końca kiedy oczom wędrowców ukazała się  

w oddali wieża na Wielkiej Sowie, uzmysławiając tym samym pokonany dystans. Droga 

powrotna poprowadziła nas żółtym szlakiem do Trzech Buków, skąd niebieskim szlakiem 

zeszliśmy do Kamionek. Ku zaskoczeniu wszystkich w Kamionkach czekał na nas Fryderyk 

Orepuk, członek Zarządu DGW, który wskazał nam pobliską restaurację, gdzie mogliśmy zjeść 

coś ciepłego i solidnego, a przede wszystkim miło spędzić czas po 20 km wędrówce. 

Po wspólnym posiłku przyszedł czas na pożegnanie i powrót do domu. Kolejny weekend pod 

znakiem #SpotkanieNaSzczycie IPA, propagujący aktywność fizyczną oraz poznawanie 

ciekawych miejsc w duchu przyjaźni, mógł odbyć się dzięki pasji i zaangażowaniu członków 

naszego Stowarzyszenia.                      

Michał Sługocki, Sekretarz IPA Wrocław. 
 

 

I Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa  
Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

 

 

W dniu 25 września 2021 roku na terenie strzelnicy sportowej w Tuszynie koło Dzierżoniowa 
odbył się I Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Na osi strzeleckiej stawili się przedstawiciele 
Regionów IPA z Wrocławia, Głogowa, Uroczyska-Piechowic, Milicza i Jeleniej Góry. 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Miłośników i Kolekcjonerów Broni Palnej 
„Pallad 1974” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów i Miłośników Broni Służb 
Mundurowych „WANAD”. 
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W ramach rywalizacji strzeleckiej wyłonienie najlepszych strzelców pod względem 
umiejętności, celności oraz precyzji przebiegło w trzech konkurencjach: Pistolet, 
Pistolet/Karabinek, Strzelba gładkolufowa. 

Członkowie regionów IPA z Dolnego Śląska stanęli w szranki na stanowiskach strzeleckich 
pod czujnym okiem instruktorów ze Stowarzyszenia „Pallad 1974”: Pawła Rybarczyka oraz 
Radosława Damiana, a nad prawidłowością i rzetelnością wyników czuwała komisja ze 
Stowarzyszenia „WANAD” w składzie: Gracjan Mieszkała i Jacek Ptaszek. 

Po wystrzałowych zmaganiach, spośród uczestników zawodów wyłoniono laureatów: 

Konkurencja: Pistolet 

1. miejsce – Grzegorz Długaszewski (Region Uroczysko-Piechowice) 
2. miejsce – Paweł Kryczek (Region Uroczysko-Piechowice) 
3. miejsce – Bartosz Starczewski (Region Milicz) 

Konkurencja: Pistolet/Karabinek 

1. miejsce – Paweł Kryczek (Region Uroczysko-Piechowice) 
2. miejsce – Paweł Kornalski (Region Wrocław) 
3. miejsce – Bartosz Starczewski (Region Milicz) 

 

Konkurencja: Strzelba gładkolufowa 

1. miejsce – Marek Tarnawski (Region Wrocław) 
2. miejsce – Mirosław Nowak (Region Głogów) 
3. miejsce – Bartosz Starczewski (Region Milicz) 

Zdobywcy Pucharu Prezesa DGW  

1. miejsce – Bartosz Starczewski (Region Milicz) 
2. miejsce – Paweł Kryczek (Region Uroczysko-

Piechowice) 
3. miejsce – Grzegorz Długaszewski (Region 

Uroczysko-Piechowice) 

Puchar Prezesa DGW w Kategorii OPEN zdobyła koleżanka Aleksandra Załęska z Regionu 
Wrocław, która wywalczyła trofeum jako najlepsza wśród pań. 

I Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa DGW odbył się dzięki zaangażowaniu osób  
i organizacji w krzewienie idei Servo per Amikeco. Dziękujemy organizatorom: Stowarzyszeniu 
„Pallad 1974” i Prezesowi Arkadiuszowi Hołub, Stowarzyszeniu „WANAD”, Panu Adrianowi 
Mikołajczakowi, Aleksandrze Hołub oraz Ryszardowi Urbanowi.  

Dziękujemy członkom regionów Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA za liczne 
stawiennictwo oraz emocjonującą rywalizację w duchu przyjaźni. Dziękujemy także Prezesowi 
Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Bartłomiejowi Majchrzakowi, za inicjatywę integracji 
poprzez sportową rywalizację. 

Liczymy na równie emocjonującą rywalizację w kolejnych edycjach Turnieju. 

Servo per Amikeco, 

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 
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Silna ekipa IPA na trasie Półmaratonu Ślężańskiego 

 

13. Półmaraton Ślężański już za nami - to pierwszy tak masowy bieg jaki odbył się na 
terenie Dolnego Śląska w pandemicznych czasach - trzeba przyznać, że organizatorzy 
stanęli na wysokości zadania. Na starcie stanęło wielu biegaczy, a wśród nich nie 
mogło zabraknąć ekipy IPA.  

 

Niestety z powodów covidowych nie dane nam było w tym roku uhonorować 
zwycięzców naszej kategorii. Niemniej jednak, dla zwycięzców mamy przygotowane 
specjalne okolicznościowe upominki, które trafią do nich już niebawem.  

Jest nam niezmiernie miło 
poinformować, że w kategorii IPA w tym 
roku zwyciężył Piotr Fielek (01:33:11). 
Na drugim miejscu uplasował się Paweł 
Jankowski (01:34:32), a trzecie miejsce 
zajął Łukasz Junik (01:35:26). Czwarte 
miejsce zajął Mariusz Cieślak 
(01:43:36) - ale w kategorii "Mariuszów" 
zaznaczył swoją dominację.  
W kategorii kobiet zwyciężyła Anna 
Janczur (02:21:35). Serdecznie 
gratulujemy!  
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Wielu spośród ipowskiej ekipy została 

sklasyfikowana również w kategorii Mistrzostw 
Policji i im również należą się gratulacje! Brawo 
Pablo Czech (01:38:32), Tomek Staroń 
(01:40:04), Michał Banaś (01:40:06), Mariusz 
Łęcki (01:52:15), Zbigniew Jędrzejewski 
(01:53:07), Agata Cymerman (01:59:35) –
złamane 2 h - brawo!!!, Dominik Piziewicz 
(01:48:44). Wszystkim gratulujemy i mamy 
nadzieję, że do zobaczenia w marcu!  

Na trasie Półmaratonu miał miejsce nieszczęśliwy wypadek - rodzinie zmarłego 
biegacza składamy kondolencje. 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący IPA Wrocław/DGW. 
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